
Na Marechal Deodoro

Histórias de pessoas que
vivem o.Calçadão
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Alnvali

Dieter assume presidência
Depois de 12 anos sem ocupar o comando da
entidade, prefeito de Jaraguá do Sul assume o
cargo com enfoque nas parcerias.
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Investigação
Mães acusam agência de estelionato
Boletim de Ocorrência foi registrado ontem na delegacia
contra estabelecimento que comercializava trabalhos
fotográficos com promessa de atuação comomodelo.
Página 22
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Integrantes dos blocos carnavalescos, como Iracema, do Em Cima da Hora (1); Izabella, do Despertar do Amanhã (2); Joceli e dona Janete, do Verde
e Rosa (3); Tiago, do Império da FêniX (4) e Edna, do Unidos do Manequinha (4), prometem fazer um desfile animado, neste sábado, em Jaraguá.
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Carnaval
Neste período em que
o país simplesmente
para por conta da folia,

.

aparentemente existe
uma perdamuito
grande na economia,
mas, analisando por
outro prisma, observa
se que este evento

gera uma demanda
bastante significativa
para diversos setores

por conta da produção
de fantasias, alegorias e

instrumentosmusicais.

Um setor altamente
beneficiado é o do
turismo, que movimenta
muitas cidades e gera
grande demanda para a

rede hoteleira. Sempre
lembrando que o

Carnaval é uma espécie
de despedida do período
de férias de verão e

marca o início não só da

Quaresma, mas também
a retomada da rotina
efetiva de trabalho para
boa parte da população.

Futebol
Todo torcedor gosta
de ver seu clube obter
vitórias e conquistar
títulos, mas para isto
torna-se necessária
a contratação de um
elenco de qualidade.
Nos últimos anos, a

administração dos clubes
mudou e o resultado
tem sido uma grande
evolução na arrecadação,
especialmente através
dos contratos com
televisão e patrocínios
da camisa. No entanto,
o dinheiro levou ao

aumento nas contratações
de peso e namaioria dos
casos a conta não está
fechando e os clubes
acumulam dívidas.
Com raras exceções,
os clubes brasileiros -

especialmente os grandes
- estão em situação
insustentável no médio

prazo. Alguns estão
tão endividados que
precisam abrirmão de
seus principais atletas
porque não conseguem
pagar os crescentes
salários. Por outro
lado, o surgimento
de novas estrelas está
bem raro por aqui.

Mercad

Mal'Wee
/\ revista Exame do último dia 6 traz

Ilreportagem em que comenta a

atuação de três grandes confecções do
Estado: Hering, Malwee e Marisol. Em·

relação à Malwee, o destaque fica por
conta da compra das redes Scene, com
20 lojas, e Puket, com 100 pontos de
venda. Também destaca a rede de 39

lojas próprias abertas em shoppings e

os planos para dobrar este número em
2013. Apesar das armadilhas, a cons

trução de rede de lojas próprias tem

sido uma estratégia comum a empre
sas de diversos ramos. Esta estratégia
tem a Hering como destaque no Bra
sil. É uma prática comum em outros

países e provavelmente também se

tornará comumentre nós.

Inflação
o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) divulgado
pelo IBGE para o mês de

janeiro não trouxe grande
surpresa, mas uma
imensa preocupação,
pois teve crescimento de

0,86% no mês e reacende
a preocupação com a

disparada dos preços.
Isto está ocorrendo num'
cenário de pouquíssimo
crescimento, o que é
aindamais preocupante,
já que amedida usual
seria aumentar os juros
para conter o consumo,
mas isto está totalmente
descartado uma vez que
poderia levar o país a
uma recessão.A equipe
econômica terá de fazer

mais que apenas discursos.

Produção
industrial
os dados oficiais para
a produção industrial,
divulgados pelo
Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística

(IBGE), mostram
redução no mês de
dezembro em sete das
14 regiões pesquisadas.
Santa Catarina ficou
entre as que tiveram

.

desempenho positivo,
registrando crescimento
de 0,4%. No acumulado
do ano, o resultado
foi negativo em 2,7%,
acompanhada de outras
oito regiões. Em 2012,
apenas as indústrias da

Bahia, Goiás, Minas Gerais
e Pernambuco tiveram
resultados positivos. .
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Caminhões
omercado de caminhões não vive o seumelhor
momento no país e as perspectivas futuras não
são das mais brilhantes. Isto se deve ao fato de

. que os projetos ferroviários deverão abocanhar
uma parcela crescente do trarisporte e os custos

do transporte rodoviário não param de crescer.

Ainda assim, omercado vive a expectativa da
entrada demais duasmarcas: aPaccar, que está
construindo uma fábrica emPonta Grossa (PR), e
a Sinotruk, que deveráinvestír R$ 300milhões em
uma fábrica em Lages, no planalto catarinense.
Para a logística do país e a redução nos custos do
transporte toma-se fundamental a construção
de uma rede ferroviária para o escõamento de

grandes volumes, com caminhões leves fazendo
a coleta e distribuição local. Claro que isto ainda
vai levarmuito tempo para acontecer.
<,

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 865
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 10 - 13 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3115
01 - 25 - 53 - 67 - 74
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sesc Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito Cidade Inscricões e informações
ATENDENTE DE A.&B.: Comparecer no SESC JARAGUA DO SUL,
Ensino médio incompleto; Experiência com atendimento ao público JARAGUÁ DO SUL dia 15/02/2013 às 14h para Entrega de Curriculo

em bares ou restaurantes; Conhecimento de informática. e Prova escrita. Salário: R$1.222,00 +R$124,40
(Insalubridade) + Beneficios.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO: Comparecer no SESC JARAGUA DO SUL,
Ensino fundamental completo; Experiência com manutenção elétrica, JARAGUÁ DO SUL dia 15/02/2013 às 10h para

hidráulica, predial (pintura e reforma) e ferramentaria. Entrega 'de Currículo e Prova escrita.

..

Contrato por tempo determinado

SERViÇOS GERAIS: Comparecer no SESC JARAGUA DO SUL,
Ensino Fundamental Incompleto; Experiência com limpeza. JARAGUÁ DO SUL dia 15/02/2013 às 10h para Entrega de Currículo e'

-

Prova escrita. Salário: R$ 833,00 +R$124,40
(Insalubridade) + R$83,00(Assiduidade) + Benefícios.

INSTRUTOR DE INGLÊS:
Ensino Superior Completo; formação em Inglês, Fluência no idioma, JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até 17/02

experiência no ensino do idioma. Disponibilidade e flexibilidade de
horários. Habilidade com crianças e adultos. Carga horária: 20h

.

semanais.
ARTES MARCIAIS:.
Ensino Superior em Educação Física (Bacharelado); Inscrição no JARAGUÁ DO SUL Por meio do sit� até 17/02

CREF; Experiência no ensino de Artes Marciais, preferencialmente
Karatê. Disponibilidade e flexibilidade de horários. Carga horária: 30 -

horas .

GINASTICA:
Nível superior completo em Educação Física (Bacharelado) lnscrtçãa JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até 17/02

no CREF; Experiência com aulas de Ginásfica (Localizada, Step ou

Jumo\. Caroa horária: 30h semanais.

NATAÇÃO:
Por meío do site até 17/02Nível superior completo em Educação Física (Bacharelado) Inscrição JARAGUÁ DO SUL

no CREF; Experiência com aulas de Natação para todas as faixas.
etárias. Carca horária: 30h semanais.

MUSCULAÇÃO: ,

Nível superior completo em Educação Física (Bacharelado) Inscrição JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até 17/02

no CREF; Experiência com Musculação. Carga horária: 30h ,

semanais.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco
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Editorial

Calçadão: espaço de convívio social
"

.

OCalçadão daAvenidaMarechalDeodoro daFonse-
ca é uma referência dentro de Jaraguá do Sul, não

apenas no comércio, mas também no convívio social.
Esse pequeno trecho, que serve de porta de entrada a

toda extensão dessa importante via da cidade, é um
atrativo para valorizar o entrosamento entre a popula
ção:O Calçadão pode ser considerado um patrimônio
local por servir de atrativo à convivência.

Nesse mundo moderno, em que asconversas estão
cada vez mais virtualizadas em bate-papos na internet
e até as compras são feitas por computador, o Calça
dão representa a antítese dessa forma contemporânea
de relacionamento. Preserva comportamentos q�e fa-

das frondosas árvores que formavam um túnel verde
nessa avenida, deixando ela ainda mais diferenciada e

agradável para rebater o infernal calor jaraguaense.
Os surgimentos de novos estabelecimentos ajudaram

amoldar a estrutura na forma que se encontra atualmen
te. Neste sábado, quando acontece o Sábado Legal, da
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDi.), o trecho do Calça
dão será fechado para o trânsito. Essa boa iniciativa, ado
tada em dezembro do ano passado, deve ser evidenciada
nos sábados em que ocorre essapromoção. Quem sabe, a
partir dessa ação, sejaplanejada a adoção de urna prática
permanente de fechar de vez o acesso para veículos e hu
manizar aindamais esse espaço e revitalizá-lo.

Neste sábado, quando acontece o

Sábado Legal, da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), o trecho do Calçadão

será fechado para o trânsito.

vorecem a aproximação das pessoas numa conversa

nos bancos da Praça Ângelo Piazera ou nas mesas de
cafés e lanchonetes colocadas na calçada.

Com o passar do tempo, óCalçadãomudou de cara.

Quem conheceu esse local antes, ainda tem saudades

Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Hipocrisia sem limite

Odia Iode fevereiro deste ano,

ocasião em que o Senado Fe
deral teve a ousadia e infelicidade
de escolher, de novo, o hipócrita
senador Renan Calheiros para co

mandar os destinos daquela Casa
e também do Congresso Nacional

pelos próximos dois anos, por cer
to que ficará marcado como mais
um daqueles dias que devem fazer
todo brasileiro sério se envergonhar
e, num arroubo de desalento e de

cepção, procurar uma agência de

viagem e comprar uma passagem,
só de ida, para Burkina Faso mi até
mesmo para a Faixa de Gaza. Meu

Deus, o que será pior?
O pérfido senador Calheiros

foi eleito com 56 votos de outros

senadores que, em tese, são iguais
a ele, ou, pelo menos, dão mostras
de estarem imbuídos nos mesmos

podres propósitos que insistem em

nos manchar e a fazer com que to
dos os brasileiros acreditem que vi
vemos num país de mentira onde,
infelizmente, ainda tem muita coi-

.

sa para ser arrumada.
No seu discurso de posse, logo

após a imoral vitória obtida com a

nossa participação, sim, pois fomos
todos nós que elegemos os outros

senadores que assinaram a carta

de alforria para o energúmeno se

nador alagoana, este, não satisfeito
em tripudiar sobre toda a popula
ção com a sua vitória (obtida com
o troca-troca de favores, promessas
e ameaças de contar as podridões
que assombram outros senadores
medrosos e não menos corruptos) ,

ainda teve o arroubo de dizer no seu

discurso de posse que 'a ética não é
um fim, e sim ummeio. Disse mais
omalévolo senador alagoano, que o
que importa é o Brasil e não a ética.

O Brasil a que o senador Renan
Calheiros se referiu no seu discur
so (vomitado) para urna plateia de
senadores marionetes e bestiais,
é aquele que permitiu que ele,
mesmo após tantas denúncias de

ilegalidades e imoralidades (anti
gas e atuais), que foram compro
vadas como realidade, renascesse
das cinzas, como a Phoenix. Pois
é, Calheiros é a nossa Phoenix do

, agreste alagoano. ,

Nossa Phoenix que utilizou-se
de lobista para pagar despesas pes
soais relacionadas com a pensão
devida a uma filha gerada fora do
casamento. Phoenix que utilizou
se e ainda se utiliza de laranjas para
alojar, pessoalmente, bens que fo
ram conquistados com o dinheiro
público. O Brasil que a PhoenixRe
nan Calheiros acredita existir, é este
em que vivemos e que, atualmente,
convive com mais urna denúncia
contra o bandido-senador, denún
cia esta feita pelo procurador-geral
da República; Roberto Gurgel,
por supostos crirrles de peculato
(quando o servidor utiliza o cargo
para desviar dinheiro público), fal
sidade ideológica e uso de docu
mento falso. A culpa é nossa, e en

quanto isso, a Phoenix do agreste
alagoano segue, rindo, tripudiando
sobre nossa ética, dilapidando a

moralidade daRepública e toman

do de verdade, um Brasil que insis
te em ser feito dementiras.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie suaCarta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates
Bonitinha, mas...

"' Tou contar uma história mas antes preciso dar
V urnas voltas. Começo fazendo-lhe uma pergun
ta: você assistiu ao filme Bonitinha, mas Ordinária?
Se já viu, ótimo, se não viu, deve ver. O Nelson Ro

drigues sacudiu os beatos e beatas do Brasil quando
escreveu a peça nos anos 60. A bonitinha, mas ordi
nária do filme armou um falso estupro para ter uma
nova experiência sexual na vida, ela que já era para
lá de "vivida", e vivia, isso sim, enganando a família.
De lá para cá, o Brasil só piorou, o que mais há hoje
pela_s esquinas são bonitinhos mas ordinários ...

A palavra ordinário la tanto se refere a quem é
, da ordem, isto é, da média, do comum, quanto se

refere a quem não presta. Apalavra corrompeu-se
ao longo do tempo. Vivemos numa sociedade que
faz "seleções" para tudo a partir da possível beleza
da pessoa. Além da beleza, contam muito as apa
rências, até os casamentos são feitos basicamente

pelas aparências dele ou dela, feitos pelas falsas re
putações, saldo bancário, nome de família, por aí.

Vimaté aqui paracontar que uma ouvinte, lei
tora e telespectadora minha mandou-me contar

que é vendedora, se a deixarem livre, ela vende
até o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, vende as

pontes de Paris, vende mesmo. Ocorre que ela tem
42 anos e isso lhe é hoje um obstáculo para pegar
uma vaga de vendedora, ela que é qualificada etc
etc. Diz ela que as empresas preferem as jovens e

bonitinhas, que ela não diz serem ordinárias, digo
eu, e digo falando pelamaioria.

Uma mulher de 40 e poucos anos, por exempio,
oumais, com filhos adolescentes para criar, semma-'
rido e precisando vender, bah, ela vende até a loja.
Mas os idiotas da beleza querem as bonitinhas no-

, vinhas e talvez ordinárias e não urna possível "feia",
mas extraordinária. Feia no sentido de não ter o

"viço" das outras. Depois, eles se queixam da crise ...

Feias

Quando é que urna pessoa é feia? Para mim,
quando ela não é boa em nada, não quis ser boa em
nada, acomodou-se, deixou o tempo passar, não es

tuda, trabalha só pelo mínimo etc etc. Nesse caso;
pode ser uma miss, um Apolo, para mim será um
horror existencial. Bonitos são todos os entusias
mados e competentes. E quem não o pode ser, hein?

Charme
O charme de certas pessoas, a luz que as faz

brilhar, vem sempr� de uma qualidade especial, de
um certo jeito de ser e fazer. Soltar-se para a vida,
envolver-se com algo e crescer num certo trabalho,
acende a luz de qualquer um. Tão fácil e quase tão
impossível para' a maioria, por que será? Talvez
nunca tenham ouvido dizer que - se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê, talvez isso.

Falta dizer
Já contei aqui; história da minha adolescência.'

Estava num pátio de uma casa, dava-se uma festa
de aniversário. Do outro lado do pátio, havia uma
guria quieta, muito quieta, mas interessante... Lá

pelas tantas começaram os karaokês, poucos se

arriscavam, a guria lá no canto, quieta. Foi aí.que
alguém disse que ela imitava maravilhosamente
bem a cantora da época: Brenda Lee. -Canta, can
ta, canta, e ela nada. Até que se levantou e cantou.

Santo Deus, eu estava dando pouco para à guria,
dei tudo, ela é que não me deu bola. Era urna deusa
distraída, mas quando mostrou o que sabia fazer,
encantou-me, É assim com muitos, mas é preciso
pôr para fora o talento ...

Fale conosco
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Jaraguá do Sul

HISTÓRIAS DO CALÇADÃO
Espaço da Avenida Marechal Deodoro deixou de ser somente
um lugar para se tornar também um patrimônio da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

OCaIçadãO da Avenida Marechal Deo
doro da Fonseca não parou de cres

cer nas últimas duas décadas. A via, onde
pulsa também a principal artéria da cida
de, foi construída ao final do mandato do

prefeito Durval Vasel, em 1996. Na época,
por exigência dos lojistas, a avenida rece

beu características de uma rua comercial
e virou um atrativo para o consumo e la-

Presença
.

Japonesa
A loja abriu as portas pela primeira
vez em 1983. O dono,William Shoyo
'Tsurahara, de 77 anos, escolheu deixar
amêgalopole São Paulo para vir à Iara
guá do Sul em busca de tranquilidade.
É ímpossível não notar a força das ca
racterísticas orientais que ainda sobre
vivemno comerciante. Mesmo tendo
deixado o Norte do Japão há 53 anos,

,

o sotaque nipônico ainda semistura
às palavras brasileiras. Há quase dois

,

anos, ele conheceuTomoko Tsurahara,
de 68 anos. Nascida no Sul do Japão, e
ex-moradora de Santo André, em São

Paulo, ela chegou à região no dia do
aniversário de Iaraguã do Sul, em 25 de

julho de 201Ó. Antigamente, eles eram
,

separados pormilhares de quilômetros
do solo japonês, mas hoje são namora

dos, moram juntos e administram
a loja de bijuterias Nippon.

Rua valorizada
"É uma sensação de liberdade. Podem
fazer shopping, mas o Calçadão é o

'Calçadão. Ele está muito bonito. Espe
ro que a nova administração cuide bem
dele", dissePedro da Silva Bonifácio,
dono dáVenezaLanches há 15 anos. O
ponto já existe há cerca de três déca
das. Antes disso, o local ainda abrigou

'

uma farmácia e umametalúrgica.
Bonifácio lembra que viu a árvore na

calçada crescer. Há pouco tempo ela

quase foi sacrificada, pois os galhos
, apodreceram e as folhas deixaram de
nascer. No entanto, Bonifácio e outros

comerciantes defenderam a preserva
ção, já que ela voltou a dar sinais
de vida. O fechamento do calçadão
para o trânsito de automóveis e o re

forço do policiamento também são

as reivindicações do comerciante.

"

zero Desde então, o Calçadão da Marechal

já foi reformado duas vezes, nos anos de
2003 e 2004, e também ganhou novos con
tornos, pisos e visual.

"Ali se reúne toda a diversidade étnica
da cidade. Todos os rostos que temos no

município passam pelo Calçadão da Ma
rechal e isso representa a grandeza do pa
trimônio de Iaraguá do Sul", avalia o his
toriador Ademir Pfiffer. Por concentrar o

Centro Histórico, ummuseu, o centenário
trilho do trem e, ao mesmo tempo, o cen-

É uma sensação de

liberdade. Podem
fazer shoppings,
mas o Calçadão
é o Calçadão.
Pedro da Silva

Bonifácio,
,

- comerciantetro comercial, o Calçadão se tornou um
- ponto de sociabilidade e de referência.

Conforme a historiadora Silvia Regina
Toassi Kita, mesmo com as mudanças no
cenário, há elementos que demonstram
o interesse em preservar o antigo visual.
Desde o material que compõe as calçadas
e a avenida aos eventos que acontecem

no local. "Em termos de preservação do

patrimônio, os revestimentos têm mais
ou menos o mesmo. significado: são para
passear e ver o comércio", disse.

·�"""'.".,...,.P�t

(

DELONGA
DATA
João Eissler, de
83 anos, mora

no local desde a
década de 1950

CASAL
ORlENTAL
Williame
Tomoko

administram
a loja Nippon
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Emmeio às lojas de todos os tipos, tamanhos e co.res,
há uma antiga alfaiataria. O dono já não atendemais ao
público, mas ele ainda é uma das figuras mais conheci
das do Calçadão. João Eissler, de 83 anos, mora no local
desde a década de 1950. Assistiu às inúmeras mudanças

Testemunha dasmudanças
na paisagem, nas pessoas e no comércio, mas faz ques
tão que o banquinho em frente à casa permaneça.
Se a profissão de alfaiate tivesse resistido à produção
industrial, João poderia reabrir o charmoso atelier.
Todos os equipamentos de trabalho e tecidos ainda

Iestão guardados no mesmo lugar. Até uma antiga
máquina de costura, de aproximadamente 200 anos,
ainda resiste ao tempo. Durante a juventude, Eissler
trabalhou com os mais respeitados alfaiates da cidade,
como Joaquim Piazera eMiguel Schwartz.

Construção
.davía

Devido ao Sábado Legal, o trânsito para veículos no trecho do

Calçadão da Marechal Deodoro estará fechado hoje das 8h às 17h.

Um dos homens que trabalhou na

construção da via, na década de 1960,
ainda passeia pelo local. Reinaldino
Ervs, de 63 anos, recorda que che-
gou de Pouso Redondo à procura de

emprego em 13 demaio de 1968. No
dia seguinte, ele recebeu umapá, uma
picareta e uma enxadapara abrir o
valo que permitiu apassagem de água
na ruaAntigamente; cadamoradore
comerciante tinha os próprios poços.

.

O valo está lá até hoje, próximo ao as

falto,mas bem abaixo dasmodernas
camadas de cimento. "No domingo, a
diversão erapegar a bicicleta e ir olhar -

o prédiomais alto da rua.As árvores
erammaiores, se encostavam, e os
carros só passavam a cadameia hora.
O pessoal gostava de ir no barzinho
chamado Boca de Leão", relembrou
Ervs. Durante as obras na avenida,
onde hoje é o Calçadão, as ferramen
tas eram guardadas sob as árvores.

Um espaço de diversidades
Há praça, museu, galeria e ciclofaixa. Loja de cosmé
ticos, sapatos, roupas e instrumentos musicais. Lan
chonetes, bares, dentistas, hotel, joalheria e estúdio

fçtografíco. A variedade de serviços no Calçadão da
Marechal não é pouca. Num lugar bem discreto, dentro
de uma galeria, há também uma sex shop. Jefferson Tas

.

chner e Silvana dos Santos, além de donos da loja, são .

casados há 14 anos.A escolha do lugar onde funciona o

comércio foi estratégica: no centro comercial da cidade,
porém dentro de uma galeria, numa loja do segundo

'

andar. A simpatia da dupla ajuda o público a se sentir
mais seguro em frequentar o ambiente. ''A maioria dos
clientes são casais, então digo a eles que tendo um rela
cionamento bom, o resto é resto", afirmou Taschner. Já
,na confeitaria próximo aq trilho do trem, um dos pon
tos de maior circulação no calçadão, as mesas e cadei
ras ficam na calçada. O público não deixa passar um dia
sem comer um pedaço de empadão ou bolo de moran

go na Doce Segredo. O jeito extrovertido da proprietária
e caixa, Janete Maria Kremer Funez, conquistou clientes
que frequentam a panificadora há seis anos, desde o

dia em que foi aberta. Há um grupo de empresários da
cidade, a União dosValorososAposentados (UYA), que
são chamados carinhosamentede "meus meninos" por
Ianete, Funez já trabalhou em banco, PolíciaMilitar,
joalheria e hoje faz faculdade de gastronomia. Aos 43
anos, ela escolheu não somente administrar a confeita
ria, mas por cozinhar, estudar e, principalmente, sem
pre 'bater um papo comos çl��»m�:h'

'7�� RUAMAIS
-to VERDE

Pedro Bonifácio
defendeu a

preservação
das árvores

Planos de

revitalização
Melhorias na iluminação, reforma
na PraçaÂngelo Piazera e a ade

quação do horário da coleta de lixo
são as principais reivindicações dos
comerciantes, segundo o presidente
da Câmara dos Dirigentes Lojistas
(CDL), Neivor Bussolaro. Contudo,
como se passaram apenas 30 dias
da troca da administraçãomuni
cipal, aCDL ainda não se reuniu
com o atual prefeito para avançar as
negociações. O Instituto de Pesquí- ,

sa e Planejamento FísicoTerritorial
de Jaraguá do Sul (Ipplan) já está
estudando omobiliário urbano da

região central. Segundo o presi
dente do órgão, Benyamin Parham
Fard, há planos para o plantio de
árvores e amodernização do síste-

.

ma de iluminação e eletrificação.A
reforma e adaptação das calçadas às
novas diretrizes nacionais de acessi
bilidade também será discutida. '

FINAL DADÉCADA DE 80

1997'
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Entrevista

"Este modelo
,.,.,

naose

sustenta"
Marcia da Silveira fala sobre os desafios

que Jaraguá do Sul enfrenta para continuar
crescendo e gerando oportunidades

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL mas atuou no governo deMoacir'
Bertoldi pelo período de um ano

e três meses. É um entusiasta do

Marc�o da Silveira, 48 anos, associativismo, conselheiro da
é formado em Adminís- Acijs, Apevi, Sebrae, Senai e Se

tração com especialização em naco Foi um dos fundadores do
Gestão Empresarial e Pólos Tec- Projaraguá e do Jaraguatec e hoje
nológicos. Possui uma empre- preside a Fampesc (Federação
sa de Consultoria de Gestão 'e das Associações de Micro e Pe
TI (Tecnologia da Informação). quenas Empresas de Santa Cata
Em janeiro deste ano, assumiu rina). Na entrevista a seguir, Sil
a diretoria de Desenvolvimento veira fala sobre a expectativa de
Econômico, que está ligada ao crescimento de Iaraguá do Sul,
Ipplan (Instituto de Pesquisa, a necessidade da diversificação
Administração e Planejamento) econômica e como o município
da Prefeitura de Iaraguá do Sul. vem se preparando para os desa
Ele não tem filiação partidária, fios futuros.

Patricia Moraes

o Correio do Povo- QuaI
o retrato do desenvolvimen
to econômico do município
para daqui a dez anos?

Marcia da Silveira - Pre
cisamos antes olhar o retrato

atual de Iaragua do Sul e pen
sar onde queremos chegar. O
município já começa a perder
fôlego se olharmos o PIB (Pro
duto Interno Bruto), que cres

ce menos na comparação com
outras cidades, a curva é des
cendente. Temos uma indús
tria forte, grandes empresas,
característica que torna Iara
guá do Sul única no país. Mas
este modelo não se sustenta

mais, estamos preparando a

cidade para a diversificação
para que possamos continuar
crescendo.

OCP- De que maneira a ci
dade se prepara?

Silveira- São duas frentes:
em uma delas o poder público
cria ambiente favorável para
atrair e desenvolver empresas
que não precisem de grande
espaço, tenham um alto fatu
ramento e não sejam poluido
ras. De outro lado, temos que
preparar mão de obra para
essa nova cultura e isso come

ça lá no ensino fundamentai

chegando aos cursos técnicos
e universidade.

( OCP- E estamos no cami-
nho certo? '

Silveira- Estamos. O gran
de acontecimento para isso
foi a vinda da Católica para
Jaraguá. A negociação só deu
certo porque as pessoas têm
a cultura de colocar a cidade
em primeiro lugar. Também
.estamos com dois campus
do IFSC, temos o Senai e o

Senac. Nossa sociedade está
com boa base.

OCP- Mudar nem sempre é
fácil, aindamais envolvendo a
política onde a sobrevivência
está ligada à popularidade.

Silveira - Outra vantagem
deste governo. O Dieter foi
eleito com .56% dos votos, o

que é muita coisa. Ele tem res

paldo para fazer um bom tra

balho, tratar de assuntos polê
micos e difíceis. As ações dele
são pensando sempre no fu
turo da cidade, mesmo que o

reflexo aparente ser imediato.

OCP- A cada dia desem
barcam pessoas de outras

cidades e Estados buscando

oportunidade em Iaragua do
Sul, o que cria também de
mandas sociais. O município
ainda comporta' este cresci
mento?

Silveira- Ainda comporta.
Mas temos dois problemas.
Um deles é que as pessoas
chegam aqui sem formação.
O outro é que o custo da cida
de é muito alto e nem sempre
os imigrantes conseguem se

manter. O custo é alto porque
é matemática, economia. Te
mos um espaço pequeno para
muita riqueza. Mas nos próxi
mos anos temos a segurança

\
de que não haverá desempre
go em Jaraguá, até porque há
demanda pelos produtos fa
bricados aqui.

"
Temos uma

indústria forte,
grandes empresas,
característica que
torna Jaraguá do
Sul única no país.

OCP- Há pelo menos uma

década se diz que a cidade
não tem mais para onde cres
cer.As empresas estãomesmo
com dificuldade de amplia
ção por faIta de espaço, e por
isso cada' vez mais procuram
o Nordeste para investir?

Silveira- Não só por isso.
É um conjunto de fatores. No
Nordeste, o empresário com

pra o terreno mais barato,
porque ainda tem terreno so

brando, a mão de obra é mais
em conta e assim ele consegue
fazer o produto dele ficarmais

competitivo. Também é uma

questão de logística. Fabricar
aqui, no extremo Sul, e vender
no Nordeste, é praticamente
uma ação de exportação, até
porque tudo no Brasil vai de
caminhão, o que encarece o

preço final.

OCP-' o condomínio in
dustríal está abandonado. O

que aconteceu?
Silveira- Este abandono

ainda vai nos render bons fru
tos. O condomínio foi proje
tado quando Dieter Ianssen,
hoje nosso prefeito, era se

cretário de Desenvolvimento
Econômico. Depois, os outros
governos não quiseram me

xer lá. Aquela área, que tem

dois mil m-, vai abrigar o Dís-

trito da Inovação. O Dieter já
convidou o secretário Paulo
Bornhausen (de Desenvolvi
mento Econômico e Susten
tável de Santa Catarina) para
conhecer a área.

OCP - A ideia é que o locai

abrigue empresas de tecnolo
gia limpa e pesquisa?

Silveira - Sim. Estamos es

tudando o edital de licitação
para' empresas interessadas.
Ainda não temos definido

qual será o modelo, porque
no poder público tudo preci
sa ser feito dentro da lei. Mas
temos uma proposta bem in
teressante, em parceria com

governo do Estado.

OCP- QuaI será o papel
do Ipplan para garantir que
a cidade não saia do caminho

projetado?
Silveira- No Ipplan temos

uma grande vantagem, o cri
tério sempre é técnico. Não há
interferênciapolítica, ninguém
vai empregar amigo ou apa
drinhado político lá, porque a

resposta do instituto tem que
ser técnica e para isso é preci
so gente preparada. Com este

trabalho, o prefeito saberá qual
o melhor local para construir
uma creche, para autorizar
a abertura de uma empresa,
onde fazer uma ponte. Tere
mos dados, base, para indicar
quais são as melhores decisões

para o município. A gente exis
te somente para o cidadão, é

para ele que trabalhamos.

OCP- Eu tenho a impres
são de que existem diversas

'Jaraguás'. Hoje mais de 50%
da população veio de fora. O

que se forma desta mistura?
Silveira - Digo por mim

, que estou em Iaragua há 20
anos: as pessoas

.

que vêm
<para cá acabam virando ja
raguaenses e ao mesmo tem

po agregam culturalmente,
trazendo hábitos diferentes.
Esta diversidade faz o muni

cípio ainda mais rico, o que
acaba criando uma unidade.

",
As pessoas que
vêm para cá

acabam virando

jaraguaenses. Esta
diversidade faz o

município ainda
mais rico.
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Antvali

Iaraguá no comando
após 12 anos ausente
Dieter Janssen é escolhido presidente da

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu

JARAGUÁ DO SUL

Patrícia Moraes e Verônica Lemus

mas sim um conjunto de decí
sões e projetos que podem ser

levados para frente em conjunto
pelos sete municípios associa
dos. Duplicação do trecho urba
no da BR-280, infraestrutura em

geral, tratamento de água e lixo,
consórcio de saúde, educação e

segurança, segundo o novo pre
sidente são assuntos que neces
sitam de uma solução conjunta.
"Não adianta resolvermos os

problemas isoladamente, juntos
temos mais força".

"Em primeiro lugar é uma

grande mudança de compor
. tamento. Diferente do governo
anterior, que saiu da Arnvali e

depois teve que voltar, este se

Quebrando uma sequência
de 12 anos, o prefeito de

Jaraguá do Sul, Dieter Ianssen
(PP), assumiu ontem o cargo de

presidente da Arnvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do

Itapocu). Questionado sobre o

motivo que o levou a aceitar o

desafio, Dieter disse ter consci
ência da importância do asso

ciativismo para o crescimento

regional. "Ê uma nova era", brin
cou ao ser parabenizado pelo
colega, Luiz Carlos Tamanini.

Segundo Dieter, não há uma
única prioridade a ser listada,

mostra parceiro desde o início.
Mais do que isso, se colocando
à disposição para comandar
o trabalho em busca dos inte
resses comuns", foi assim que
.o prefeito de Corupá, Luiz Car
los Tamanini (PMDB) definiu a

posse de Dieter Janssen na pre-·
sidência da Arnvali.

Quem também avaliou de
forma positiva a disposição de
Dieter em ser parceiro dos mu
nicípios da região foi o prefeito
de Massaranduba, Mário Fer
nando Reinke (PSDB). ''Amanei
ra que se escolhe um presidente
na Arnvali é aquele rodízio en

tre os municípios e na gestão
passada a ex-prefeita (Cecilia
Konell) nunca quis (participar).
Então achei importante e bom

que o Dieter aceitou ser ó presi
dente", disse o prefeito.

EDUARDOMONTECINO

,

REPRESENTAÇÃO Prefeitos da regiãO buscam dermir prioridades jWltos

Entidade unida

Expectativa demais investimentos'
Pelo fato de Jaraguá do Sul cicloturismo, a situação da BR

ser o maior município da re- 280, entreoutros", afirmou.
gião, o prefeito de Schroeder, "Nesse momento, é muito
Osvaldo Iurck (PSDB), disse importante Iaraguá estar à frente
estar animado para esta gestão porque é umpolo industrial, tem
na Arnvali, por acreditar quea força econômica, força política,
força de Iaraguá possa trazer é aqui que está o deputado es

benefícios para todos os muni - tadual, eleito para represe�tar a
cípios, "principalmente nesses ' região. Isso são fatores que tem

trabalhos de consórcio que es- influência muito grande nas de
tão em andamento, como o de cisões' políticas, por issoaposta-

mos iniciar tom o Díeter'; com
pletou o prefeito de Guaramirim,
Lauro Frôhlich, eleito para ser

o lo vice-presidente da Arnvali.
Com o sistema de rodízio da di

retoria, Prõlich assumirá a próxi
ma presidência da entidade, no'
'âno que vem, seguido pelo pre
feito de Barra Velha, Claudernir
Matias Francisco (PSB); eleito 20

vice-presidente.

Prefeitos definem

as prioridades
Com o início de uma nova

gestão na Associação dos Mu

nicípios doVale do Itapocu, pre
feitos dosmunicípios integrados
� Jaraguá do Sul, Massaranduba,
Corupá, Guaramirim, Schroe

der, São João do Itaperiú e Barra
Velha - começam a definir prio
ridades. O prefeito deMassaran
duba, Mario Fernando Reinke

(PSDB), disse esperar "outro tra
balho" na Arnvali nos próximos
quatro anos. ''A mesmice que
está aqui eu vou ser um dos que
vai cobrarpara quemude, a gen
te precisa mudar o foco, temos
encontros, reuniões de colegia
do, mas precisa ser coisa mais

objetiva que dê retorno para os

municípios", declarou.
.

Para Reinke, uma das prio
ridades da Arnvali deve ser a

contratação de equipe técnica,
como engenheiros, para pres
tarem serviços aosmunicípios,
como liberações de licenças
ambientais para empresas e

agricultores. ''Algumas empre
sas de Massaranduba deixam
de vender, de exportar, por
que não têm licença da Fatma

porque fica tudo parado lá em
Joinville. Nós também gasta
mos'muito com engenheiros,
contratando empresas que fa
zem projetos para nós. E hoje

em Brasília, se tu tens bons

projetos encaminhados lá, a

gente é contemplado com re

cursos", explicou Reinke.
.

Já para o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
algumas questões precisam ser

tratadas com urgência, como

a duplicação do trecho urba
no da BR-280 e os consórcios

públicos .envolvendo meio

ambiente,
.

água, e destinação
dos resíduos sólidos. "Temos
que unir forças e também os

conhecimentos adquiridos e_a

Arnvali é o meio para que isso

aconteça", defendeu.
Quem também defende

como prioridade um projeto in
tegrado para a questão do lixo é
o prefeito de Guaramirim, Lau
ro Frõlich (PSD). "Um dos pri
meiros passos que vamos tirar
do papel é a questão do resíduo
sólido, formar uma cooperativa
para que a gente possa traba
lhar na nossa região, onde será
o melhor local, e tornar isso
uma realidade", afirmou. "Não
temmais como fugir desse pro
cesso, nós (prefeitos) que temos
a responsabilidade de saber
conduzir e viabilizar, e os me

canismos para agilizar isso são

através de cooperativa, através
daArnvali", completou.

I
I
f

·1

I
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS

DE ITOUPAVA AÇÚ (AMAIA)
SCHROEDERlSC

A Associação de Moradores e Amigos de Itoupava Açú , através
deste, em conformidade com o Estatuto vigente, convoca todos

.

moradores(as) da localidade, para Assembléia Geral e Eleição da
Nova Diretoria, no Dia 23 de Fevereiro de 2013, às 14:00 hrs., em 1 a

convocação com 2/3 dos associados ou, às 14:30 mino em 2a e última

convocação, com qualquer número de associados, com término da

votação previsto Péilra às 17:00 hrs. A referida Assembléia e Eleição
acontecerá nas dependências da Escola Municipal Rui Barbosa,
com a seguinte pauta:

..

1. Leitura do Edital.
2. Composição da Mesa Eleitoral.
3. Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

LlNDAMIR BAGAT,OLl - Presidente.

. VENDE-SE
APARTAMENTO

TRES RIOS DO SUL
Com 64 metros privativa
loteamento Santurine.

Pronto, pode financiar. Valor 125mil
Tr: 9101-7885 1·3371-6623
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o Procon de Jaraguá do
Sul realiza napróxima
segunda-feira uma
fiscalização nas ruas
centrais da cidade para
informar e orientar os

lojistas sobre a exigência
de colocar nas vitrines os

preços dos produtos. A
ação, segundo o diretor
do órgão, Luiz Fernando

.
Almeida, é motivada por
denúncias de clientes.
Também serão verificadas
as lojas que anunciam
promoções sem ter

o produto disponível
no estabelecimento.
ConformeAlmeida, a
prática é apenas para
atrair a atenção do .

consumidor para dentro
da loja e depois oferecer
outros artigos.

Agora Vai'!
..Deputado Carlos Chiodini
(PMDB) não desistiu de
ver o escritório da Fatma
funcionando em Iaraguá do
Sul. Nesta semana, ouviu
do novo presidente, Gean
Loureiro, a promessa de que
a Fundação vai abrir sede
nomunicípio.Resta saber
se a palavra de Loureiro vale
mais do que a do antigo
presidente, Murilo Flores,

,

que em 2011 anunciou a

vinda da Fatma, o que até
hoje não se concretizou.

Indicações
Sem projetos na
pauta, a sessão da
Câmara de Vereadores
na quinta-feira foi
tomada por indicações
endereçadas ao
Executivo. Parlamentares
apresentaram sugestões
de mobilidade urbana à

segurança.

Protesto,
Pais de estudantes

prometem fazer uma

manifestação contra o

fechamento do ensino
médio noturno da Escola
Alberto Bauer. Faixas de

protestos contra decisão
do governo do Estado
devem ser colocadas
no local. Além disso, o
grupo promete entrar
com uma representação
na Promotoria Pública
contestando o fechamento,

www.ocponline ..com.br

, .

O
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Reforma chega à Oâmaea
Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), deve enviar na próxima sema

na à Câmara de Vereadores o projeto de re
forma administrativa. Uma das mudanças
será na Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente, que terá uma diretoria para
cada área. Segundo Tamanini, o objetivo é

impulsionar o setor e ter especialistas em

licenciamento no município. O primeiro

escalão, após a reforma, será composto por
Lairton Müller (PMDB), na Educação, Ber-'
nardete Hillbrecht (PPS), na Saúde, Felipe
Rodrigues (PCdoB), na Assistência Social,
Nilton Richter, naAgricultura,Vicente Turi
ck (PMDB), na Infraestrutura, Vilson Gues
sner (PMDB), na Secretaria de Indústria,
Comércio, Turismo Lazer e Esportes, e Ioní
Tribes (PMDB), naÁguas de Corupá.

1'0

Os convidados
A Câmara deVereadores de Jaraguá já
definiu quem serão os primeiros convidados
para 'Participar de uma sessão. Requerimento
chamando o delegado regional, UríelRibeíro,

.

para falar sobre o setor de expedição de
carteira de identidade e outro convidando
o responsável pelo Sine, Marcia da
Silveira, para detalhar a demanda de
atendimento, foram aprovados.

Sem privilégios'
Para alegria de uns e protesto de

outros, a Prefeitura de Iaraguá do Sul
vai funcionar normalmente durante
o cCrnaval. Nadamais justo do que

tornar os órgãos públicos cada
vezmais parecidos com a iniciativa

privada. Acabar com privilégios, ainda
mais os bancados com o Suor dos
nossos impostos, deve ser uma
bandeira de todos os cidadãos.

Despedida
José Acácio Delmonego, 10
prefeito da história de São
João do Itaperiú, entre 1993
e 1996, faleceu na noite de

quinta-feira. Delmonego
também foi vereador e

presidente da Câmara de
Vereadores de BarraVelha.

Decreto gera
manifestação
AApevi divulgou nota
demonstrando preocupação
quanto ao decreto 1.357/2013
do governador Raimundo
Colombo, que determina que,
a partir de Iode fevereiro, os
contribuintes do ICMS, inclusive
os optantes pelo SiÍnples

'

Nacional, que vierem a adquirir
mercadorias de outros Estados,
destinadas à industrialização
ou comercialização, deverão
recolher o imposto relativo à

diferença entre as alíquotas
interna e interestadual.

Segundo a entidade, a
mudança acarretará no
aumento de impostos às

empresas enquadradas no
Simples, o que fere os

princípios constitucionais.

A semana

'A implantação dos
corredores exclusivos
é uma atitude louvávél.
Estamos à disposição da
Prefeitura para contribuir'.

1. DÉCIO BOGO,
diretor da Viação Canarinho.

'Não há inudança
. .,

sem mconvemente .

2. ROGÉRIO'LUIZ KUMLEHN,
diretor de Trânsito, sobre os corredores

exclusivos :que começam a ser
.

pintados neste fim de semana.

�É uma nova era'.

3. DIETER JANSSEN, prefeito
de Jaraguá do Sul, ontem, ao

assumir a presidência da Arnvali.
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o filme "OsColegas"
Colegas vai estrear nos ci

nemas do Brasil em lo demar

ço. O filme foi considerado

peta Revista Superintessante
COIDD um dos13 :filmes imper
díveis de 2013. Antes mesmo
de estrear já venceu o prêmio
de público do 270 Festival del
Cinema Latino Americano, na
ltália.J'ambém levou o prêmio
:de Melhor Filme no Festival
de Cinema International em

/Moscou. No Brasil, yenceu o

.prêmio de Melhor Longa-Me
tragem Etflsileiro no Festival

de Gramado 2012 e foi eleito

pelo público da Mostra Inter
nacional de Cinema de São
Paulo como Melhor Filme Bra
sileiro. Colegas é uma comédia

que aborda .de forma inocen
te e poética coisas simples da
vida através doolharde três jo
vens com Síndrome de Down,
apaixonados por cinema. Um
dia, inspirados pelo filmeThel
ma & Louíse, eles resolvem fu

girno Karmann-Ghia do jardi
neiro (Linla Duarte) em busca
de seus sonhos.

JARAGUÁ DO SUL Pokk, os três portadores de Síndrome 'de Down,
protagonizam o filme "Colegas", colecionador de
prêmios antes mesmo da estreia oficial, marcada
para Iode março,

Orgulhoso de si mesmo e querendo dividir a

alegria com seu Ídolo, Ariel comprou duas passa
gens":'uma para ele e outra para 'esposa - para ir aos

Estados Unidos convidar o

...... ,., .

Patricia Moraes

ArieI, ator
brasileiro e'

portador de
Síndrome de

Down, faz

campanha para
conhecer ídolo
internacional

Mãe se emociona comhistória
A jaraguaense fláVia Mar

carini viu o vídeo deAriel Gol

denberg e não só comparti
lhou como chorou de emoção.
Aos 34 anos ela ficou grávida'
do terceiro filho. Teve urna ges
tação tranquila, fez os exames

de rotina. No dia Iode janeiro
de 2011 nasceuAndreiMarca
rini Busarello.Aalegria de 'ter o
filho nos braços foi misturada
com uma dúvida. Flávia, que
é professora, percebeu que
as feições de Andrei eram um

pouco diferentes, mas só teve

a confirmação do pediatra no
dia seguinte. O filho era por
tador de Síndrome de Down.
Flavia diz que não entrou em

crise e nem teve medo, só
sentiu um amor ainda maior.
E ao conhecer a história de
Ariel tem ainda mais forças,
pois em um mundo' onde o

preconceito diminui,\as opor
tunidades surgem para quem
corre atrás. 'Que história linda,
emocionante", diz.

FORÇA Flávia
com o filho

Andrêi; amor,
e a certeza
de que com

determinação
é possível
superar as
bêllirreiras

m vídeo na internet (pode ser

visto no www.ocponline.com.
br) tem conquistado milhares
de acessos, além de emocionar e.

criar uma
torcida·

para que o protagonista al
cance mais um sonho. Ariel
Goldenberg tem umahístó
ria de superação. Portador
de Síndrome de Down, ele
sempre foi um apaixonado
por cinema, principalmen
te pelo ator americano Sean

Penn, que participou de
filmes premiados como Os
Últimos Passos de um Ho
mem (1995), Poucas e Boas

(1999), Uma Lição de Amor

(2001), e levou o Oscar de
melhor ator com Sobre Me
ninos e Lobos e comMilk -

AVoz da Igualdade.
Acompanhando o tra

balho do' astro americano,
Ariel foi cada vez mais sen-

tindo o desejo de estar do outro lado das telas. Com

apoio da família e persistência, fez cursos de teatro,
representou Shakespeare e fez participações na te
levisão. Mas, no ano passado, teve a grande chance
da sua carreira. Ariel junto com BrenoViola e Rita

astro americano para es

treia de "Colegas". Porém,
acabou esquecendo de

providenciar o visto e não

conseguiu embarcar. Mas
corno tudo navida deAriel
tem sido conquistado
através de deteríninação e

persistência, ele não desis
tiu. Com ajuda de amigos,

Imagem do fez um vídeo no qual con-
vídeo que vida Sean Penn para vir ao
pode ser visto Brasil.

'

acessando:
, Emocionados com a

.
http:// história, diversos atores
youlu.bel
bHNTPdyOCIM

brasileiros como Juliana
e Sean �enn, Paes, Gabriela Duarte, Iu-
o ídolo de liana Didone, Caio Castro

e Lima Duarte gravaram
um depoimento dizendo
"vem Sean Penn"! O obje

tivo é de que a gravação rode omundo e chegue-até
o ator. "Eu quero mostrar este i<ikito (prêmio) não
só paraminha mãe, mas para o mundo inteiro ( ...).
Eu quero que você esteja ao meu lado na estreia do
filmeSean Penn", diz Ariel no vídeo.

Ariel
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Previsão do TempoFonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

SãOMiguel
dq,Oeste
WÁ
15°28°

Chapecó
T, Á
16° 28°

Instabilidade

Joaçaba
... Á
17°26°

Lages
T Á
15°22°

Sábado e domingo: Tempo
instável, com variação de
nuvens e chuva no Oeste e

Meio Oeste. Encoberto com
chuva a qualquermomento do
dia e commais intensidade no
sábado (entre 30 e 40mm) na
Grande Florianópolis ao Norte,
em algumas localidades do
Planalto Norte e Litoral Norte.
Nas áreas próximas à divisa
com o P� a chuva pode ser mais
intensa. Risco de temporal, com
chuva moderada a forte, rajadas
de vento e queda de granizo.

I�stável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jal'aguá
Direção do vento Velocidade Umidade

'do vento relativa (%)
·6h Sul-Sudoeste 2km/h 92

·9h Sudoeste 3km/h 92
• 12h Sul-Sudoeste 2km/h 67
• 15h Leste-Sudeste 5km/h 55

5mm

• 18h Leste-Sudeste 10km/h 54 80%
de possibilidade

·21h Leste 11km/h 71 de chuva.

Cinema
JARAGuÁ DO SUL PARK SHOPPING
Programação de 8/2 : 14/2
• ARCOPLEX 1
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOPLEX 2
• Detona Ralph - Dublado - 14h20
• De Pernas Pro Ar 2 - Nacional - 16h30
• Jack.Reacher - O Último Tiro - Legendado - 18h30, 21 h
• ARCOPLEX 3
• João e Maria - Caçadores de Bruxas - Legendado: 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30

'Sudoku c-

Preencha um Quadrado . Q

9x9 com números de 1 a 9 .�
:::s
C;
cn

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

Quadrado de 3x3.

Mafra
T Á
15° 23°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região 4 J'

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 21°C

Rio do Sul
... Á
18° 22°

Blumenatl
T Á
18° 23°

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

São Joaquim
T Á
13° 20°

TERÇA
MíN: 22°C
MÁX: 29°C

Laguna
T Á
20°24° São Francisco do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• 2h56: 1,7m .lh49: 1,lm
• 15h53: 1,7m ·14h04: 1,lm

MINGUANTE 3/2 • Baixamar .-
• Baixamar

• 7h04: 0,5m • 9h21: OAm

e NOVA
Tábua .

• 20h34: Om • 20h41: -O,lm "

10/2 das marés Ilajaí Imbiluba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 17/2 ·lh3B: 1,lm • 2h47: 0,7m
·13h5B: 1,lm • 12h54: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 25/2
• 9hOB: 0,3m • 8h21: 0,3m
• 20h42: -0,1 m • 20h02: -0,1 m

CriciÚlna
T Á
21 ° 25°

Palavras Cruzadas
:r.'i'•• I "IJJ;, ,!,' t}� I,' :fI ' \I\-V'l!!:"� I�I;I""I"I"J'*" J;��",l �1'�;�II,W� ,�l'-,." A�,,��,!\ 'Yr1r: �t "�"�pL lJ���,,,f!U 'f1;if':i;,k"��I' '\"'1,'1;' I ,�

fpossatém'p6'::'j1\ Recffeatív6c�:� ��;��i(�'���I�t� ��;'��l;�;��'�";�;�dás'��'�Br��:;;"
"

'" �'... "'�
N '",,';.,.. �-"-""'- '. �,,;; � '.� A

�

�,_ h�-;''''�. � j<" -_ -� � .\

2 9HORIZONTAIS
1. O líder guerrilheiro Carlos (1937-1971)

. 2. Preposição que pode fundir-se 'com os artigos /
Boato falso

3_ Polígono plano de dez lados
4. Elemento de equilíbrio lateral do avião / Está escri

to nas notas de um dólar
5. Parte de um todo que se divide / Classe de ani

mais vertebrados, encontradas no mundo inteiro
-6. Ressalva
7. Fina corrente de líquido / O escritor norte-ameri

cano Gore, de "A Era Dourada"
8_ O érbio, entre os químicos / Regra fundamental
9. Famosa cantora da MPB / Forma a atmosfera ter-

restre
10. (Pop.) Disparo de arma de fogo
11. Auge / Pronome da primeira pessoa do plural
12.lndicação exata do tempo em que acontece algu-

ma coisa / Mistura de metais fundidos
13. Criada de uma dama nobre) Nome .dado a fun-

gos Que causam a decomposição de alimentos, 11

frutas e produtos de origem vegetal.

3 4 5 6 7
.

8

2

•
•

•
•

•
• •

•
•

•
• I

-

•
•

•

3

4

5

6

7

8

9

10

12

VERTICAIS'
13

1. Peça usada por costureiras para proteção dos de-
dos / (Fig,) Surpresa dolorosa

2. Planta rasteira de frutos saborosos; muito cultiva
da atualmente na região do Alto São Francisco /
Homem que tem filhos

3. Poder soberana / Facção, sociedade secreta
4. Matar animais para o consumo / Superfície en

durecida
5. Aquela que realiza feitiçaria / Adiante
6. Fórmula de chamada telefônica/ Chegar à conclu

são / O músico mineiro Borges
7. Modificado para melhor / Substância para tingir

de azul
8. (Biol.] Ser que tem origem em outro, por repro

dução assexuada / Que é semelhante, parecido
9. Aerolíneas Argentinas / (Fig.) Paralisar, tornar es

tagnado,

JllsoJal'S3
'llV ·6 'ofiOIYUV '.UOIO ·S 'I!UV 'opllAouaH ·L '01 �llU!lV 'OIV ·9 "I""AV 'llfi.W ·S
'll'S.O 'llllllQV .� '.I!'S 'oJjaO ·t '!lld 'OJ",olaw ·Z 'llPlllia,j '1!lp'O ., :SIVOllil3A

]OIOa '.!V "t, 'ROn 'mRO ·U 'SON
'a,!dv ·,1 '01llJjS3 ·01 �V "Ull.OH·6 '.UOUllO �3·S 'lllPIA 'Oi> ·L 'mBlJ3 '9 'S'AV
'alol'·s 'auo 'lllalV .� 'OUOfill,aa ·t '.Iallla 'W3 ·Z '.OJ.will ., :SIVINOZIHOH

oy;nlos

fCIÇ-CI
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTElIGENTES
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lural
Rua Gov. Jorge Lacerda, 247
Centro • Jaraguá do Sul.. contato@beatrizsasse.com.br I 47 8433 0306

Orbitato na

Heimtextil

3275·3415
www.fellowsídíomas.com.br.

Pelo terceiro ano consecutivo o

Orbitato, instituto que estuda
moda, arquitetura e design
em Pomerode (SC), participou
daHeimtextil em Frankfurt.
A feira, considerada uma das
maiores do setor, aconteceu
na cidade alemã de 9 a 12 de

janeiro, e apresentou tendências
e inovações para o mercado de
cama, mesa e banho. Mantendo
relacionamento com o processo
de formação dos futuros
criadores desse mercado, a
feira reserva o espaço Campus
Academie para a exposição de
trabalhos das escolas de moda e

designo Neste espaço, o Orbitato
foi a única instituição de ensino
de fora da Europa a apresentar
suas produções. "Estas
diferentes ações fazem parte
de lógicas integradas e seguem
certas verdades e outras tantas
vontades, transformando-se em

estratégias de amplificação do
conhecimento e oportunizando
compreensões pertinentes ao
sistema têxtil'; explicou Celaine

Refosco, diretora do Orbitato.

Arte com papel
A exposição "Aves de Santa Catarina - Esculturas em Papel", de
Carlos Meira, está em cartaz no Sesc em Iaraguá do Sul até dia 28
de fevereiro. São 15 trabalhos, em que o artista plástico recria, com
recortes de papel, o colorido dos pássaros encontrados no Estado,
muitos deles ameaçados de extinção. Entre as aves representadas
em quadros de diversos tamanhos, está a gralha azul, tucanos do
bico verde e do bico preto, gaivotão, macuco, águia pescadora e

a coruja-da-campo. A técnica de escultura em papel usada pelo
artista consiste em cortar, dobrar e colar pedaços de papel com
cores e texturasdistintas, para formar as imagens. Depois de coladas
as partes, a obra ganha relevo e formas que remetem a uma terceira
dimensão, o que justifica sua definição como esculturas. Mais
informações 3275-7800 ou pelo email teatrocajs@sesc-sc.com.br.
Entrada Gratuita. Horários deAtendimento: de terça a sexta das 9h
às 19h30, sábado e domingo das 13h30 às 19h30.

FOTOS CÉSAR CASTRO/FEMUSCIDIVULGAÇAO

• . 1 •• : .• _ ..

A organização do 80 Festival deMúsica
de Santa Catarina (Femusc) divulgou que
mais de 50mil pessoas assistiram aos

espetáculos.A 9a edição será realizada de
,

19 de janeiro a Iode fevereiro de 2014..

}
I

!
r
(

)
"
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Salve!
Uoje é sábado. Já estamos

n em pleno Carnaval. Para

quem vai ficar na cidade, pode
vestir a fantasia, reunir os

amigos e aproveitar a folia no

Parque Municipal de Eventos.
A noite reserva momentos de
muita alegria sob o comando
'da banda Torre de Babel, de
Itajaí. Aproveite! Se beber, não
dirija, e se dirigir não beba.

Sorry! _

Ao contrário do que foi

publicado na coluna de quarta
feira, o registro do professor e
coreógrafo, Claudio Aragão, da
Academia Impacto, ladeado
pelos amigos sertanejos Alex e

Willian, foi na Upper Floor, em
Guaramirim.

Armazém
do Carro
Hoje, sábado, a lojaArmazém
do Carro comemora 4 anosde
muito trabalho e sucesso. O
casal Ianíce e LincolmVieira

esperam todos os clientes e

amigos para comemorar mais
'um ano de conquistas. Ah,
a loja está com novo visual e
muitas novidades. .

"
o melhor é sair da vida como

de uma festa, nem sedento
ne:in bêbado.

AristótelesSuelen Lescovitz . interina -

FOTOS DIVULGAÇÃO

í"§��R);Mlj�")'�
:Troféus e Medalhas:
��,�2Z�_-:�_ ..

:

PAUSA Em tarde de casa cheia, o simpático casal, Sidnei e Marli, caps da
cafeteria Doce Pimenta, ao lado da filha, Camila, posaram para esta coluna

Doce Pimenta Café
Quem foi tornar aquele café e se deliciar com
um doce ontem à tarde, na Doce Pimenta, foi a
estilistaAnaVieira. Elamanda dizer que o

Café Nutella é fantástico. Eu concordo!

Leitora querida
Luzia Mendonça, uma das

queridas secretárias da Clínica
Ser, acompanha a coluna
diariamente. Kiss!

B·alada
Neste.sábado, o Divino Club, emMassaranduba, vai
abalar as estruturas. Os comandantes do pedaço;
Leandro Lichtenberg e AlexMorais promovem um

festival country com várias duplas sertanejas e

artistas convidados, Vai perder?

DESTAQUE
O dedicado'

réporter
Sérgio Luiz,
da Rádio

Jaraguá, em"
um dos dias
de cobertura

�oFemusc

Fique por
dentro

• Quem recebe os

cumprimentos pela
idade nova neste sábado
é Odair José de Freitas,
da Mecânica ABP, ,

Felicidades!

De volta
Depois de aproveitar as delícias
de Porto de Galinhas, o casal
Renata e Ieferson Malgarin,
e a filhota, Eduarda, estão de
volta a Iaraguá, Na frasqueira,
mil novidades do maravilhoso
nordeste brasileiro,

r
\�'

DIPIL

�51�2.·;·L
Rua José jeSIJlílG CCfl'e Q - IndCjSmar

zerenoo K,JkJln"Sl<l . 1\1Qsr..monduOO se �-

,

'I\W'N,dlpILc.om.br ". ':';
•

<
'"

�

suelen@revistanossa.com.br

Viagem
Nosso amigo José Ramos e a

esposa, Helena, aterrissam em

Iaraguá do Sul esta semana;
,

depois de curtir temporada
de férias com a família em

Bruxelas, na Bélgica

Níver da Tania
Amanhã, domingo, quem
corta o bolo e, com certeza,
recebe inúmeros parabéns, é a

, queridíssima e talentosa artista

plástica, Tânia Cotrin. Como
diria Moa Gonçalves, quem
manda ser querida! Cheers!

Promo
Commais de 50 anos de
atividade, a Loja Kamisão,
comandada pelo competente
e respeitado Sr. Ivo Ewald,
continua recheada de novidades
e promoções. Vá e confira!

NOVIDADE Humberto, Carlos e Felipe LeJtmalUl's,
caps do Restaurante Lehmalin's

.ARQUNO PESSOAL

• No dia 23 defevereiro
será realizada a 29a
Garage, um dosfamosos
senadinhos da cidade.

• Dê uma passada na loja
Dióz, ali na Reinoldo Rau.
Você vai querer todas as
peças. Uma mais linda
quea outra!

• Evelin eFernando
Franzener são exemplos de
casal simpatia. Kiss! .

.

• Quem vai adorar ser
lembrado pela passagem
do seu aniversário é
Iutenal, ao Restaurante
Mime:Amanhã compieta
mais um ano de vida.

,

Parabéns!

VIVA Hoje,o querido Rodrigo Balsanelli, ao lado da
namorada, família e amigos, comemora seus 21 anos

Almoço no findi· ,

O cardápio do Restaurante Típico Malwee é de dar água na boca
só de lembrar. AqueridaMarlise Hersing, chefe da casa, sabe

agradar o paladar de quem passa por lá.
'

, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1 141 FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013

Charles Zimmermann,
.

escritor
charlesautor@gmail.comI

\

Crônica

Um amigo
profunda reflexãosobre a vida "ele franze
a testa dizendo que foram 38 anos bem

vividos, três filhos com saúde e uma

família apoíadora sempre do lado". A
. realidade de sua ida acontece no meio
da tarde quando recebo a notícia de
seu falecimento. Notícia que abre um
abismo que interrompe os afazeres

corriqueiros, o pensamento cotidiano,
a preocupação cotidiana. Desci numa

É estranho como a morte abre

um abismo aos nossos pés
. quando estamos caminhando

normalmente.

Ontem meu amigo morreu. Queria
que a frase fosse apenas uma

paródia da clássica abertura do livro
de Albert Camus, O Estrangeiro - Hoje,
mamãe morreu. Ou talvez ontem, não
sei bem -, mas infelizmente é a pura
verdade. Acabo de saber da morte de
um amigo e estou numa sequência de
dias agitados, finalização de um novo

livro, digerindo uma "dor de cotovelo"
e me preparando para a vida de aluno e

professor durante esse ano.

É estranho como amorte abre um
abismo aos nossos pés quando estamos
caminhando normalmente, tocando
a vida. Tinha visitado esse amigo fazia
dias. Estava forte, lúcido e positivo. Era
um cara sempre pra frente, daquele que
fazia você sairmotivado após ouví-lo.
No nosso último encontro, horas antes
de ir ao coma induzido, onde ficou até
seu último respiro, perguntei-lhe o que
passa pela cabeça quando se está num
caminho desses. Nesse momento de

"

escada espiral que evoca lembranças dos
tempos de faculdade, não das aulas e sim
das enormes pedras que colocávamos
escondidos dentro da parte traseira de
sua Saveiro no estacionamento. Dos

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Teodoro diz a Sandra que quer alugar uma casa enquanto a deles não
.

fica pronta. Catarina trama com Fernando para que Laura pense que Edgar
e Heloisa estão juntos. Túlio se declara para Jurema. Isabel promete a Elias

que ficará junto dele quando Albertinho for visitá-lo. Celinha conta a Laura
.

que ficou a sós com Guerra em seu apartamento. Isabel diz a Diva que sabe

que Luciano não é filho de Manoel Loureiro. Sandra conta a Teresa que Te
odoro quer contratar uma babá para cuidar de Ângelo. Isabel conta a Laura

que Edgar vai se encontrar com Heloisa.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Felipe se desvencilha e Carolina simula arrependimento. ,os clientes

reclamam da comida de Nieta. Veruska pergunta a Dino com que dinheiro
Roberta iria comprar as ações da fábrica. Semíramís pede para seu santo

ajudá-Ia a se casar com Nenê. Vânía flagra Carolina na casa de Felipe. Frô
sai de sua barraca para beijar um rapaz escondida. Vânia tenta convencer

Felipe da má índole de Carolina. Zenon beija Charlô, mas fica irritado por
ela não cair em seus truques. Veruska fala para Nenê que Vitório pede ter
escondido o dinheiro em um sítio. Dino e Nieta se reconciliam. Ronaldo beija
lsadora, Juliana decide se declarar para Nando. Charlô encontra uma caixa
misteriosa no quarto de Otávio.

SALVE JORGE. GLOBO - 21R
Érica corre para socorrer Theo, que é retirado da pista rapidamente. Élcio

vence o torneio e Drago se sente mal. Amanda ouve Carlos marcando um en

contro com Antônia e manipula Carol para impedir o marido de sair. Rosângela
conta para Morena que Lívia não morreu. Helô briga com Stenio por sugerir que
Mustafá, Berna, Pepeu e Drica fiquem em sua casa. Farid percebe que Berna
alnda esconde segredos que podem acabar com seu casamento. Lena dá o

endereço da agência do produtor de comerciais para Deborah. Demir leva um

remédio para Morena, e Russo se irrita com Adam. Bianca acredita que Zyah
está indo para o Brasil atrás dela. Helô fica furiosa ao ver a mala de Stenio em

seu quarto. Aisha descobre o telefone de Wanda na conta de Berna. Lurdinha
e Vanúbia discutem no bloco. Miro pede para Delzuite deixar Pescoço tocar no
bloco. Sheila aconselha Lucimar a não confiar em Wanda.

... o resUmo dos capítúios é de responsabilidade das emissoras ..

sábados de sol com pescarias na casa de
seu pai - as raras vezes que fui pescar
naminha vida fói na sua companhia.
Imagens desconexas perdidas no passado,
sentimentos variados, falas embaralhadas
e sensações físicas. Se amorte é - ou

imagino que seja - um buraco escuro para
quem morre, ela é também um buraco

para quem permanece vivo, chorando
ummorto querido. Só que um buraco
em que se mesclam sons, cores, palavras,
imagens e sensações. Não sei muito
bem o que pensar, talvez seja estranho
escrever uma crônica sobre isso, mas
foi o que me ocorreu. Junto com outros

amigos em comum estou provavelmente
experimentando aquilo que se habituou
chamar de "a ficha ainda não caiu". E

apesar de não ter conseguido ficarmais
tempo ao seu lado, estarei aqui entrando
literalmente num novo ano com garra e

fervor inusitados, em homenagem a este e

outros amigos que já partiram, esperando
que a ficha não caia nunca.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.brou encontre um

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

9/2; Edson Cordeiro· cantor
Joe Pesei· ator

.

MônicaWaldllogel • jornalista

Juliana O. Hornburg
envia a foto dos seus

companheiros de
-

estimação: Bethoven,
Morena e Pandora. Toda a

família tem muito carinho

por eles o os amamuito

10/2: Cauby Peixoto. caQtor
Henri Castelli - ator
Marcelo Serrado - atorAniversariantes

9/2 Jaqueline G. Steinert
•

Raimundo Boddenberg
Anita Zastrow Jeane Teresa De Moraes Silvestre Nunes

Ariani M. Volkmann José Alvize Sônia Lorenzi

Arlindo Ristau Kayky Hafermann Teresinha Schurkowski
,

I Astrid L. Ferreira Marilú E. L. Draeger Vera L. F. Otovicz

I
Bianca Meier Marinaldo Kuester 10/2
Dárcio Egger Marlene Delmonego Ademir Oechsler
Djenifer O. de Miranda Mercedes Zuse Alcides Schrnern
Eliane Cecilia Horongozo Micheli,de Brito Almir Rolffi

I" Eliane Erdman Nadya Gluminski Amanda Correia

Elisangela E. Mathes Nelci Travizani Amarildo Glatz

} Fabio R Bublitz ·Nilton Fischer Amilton Leoni
Franciele Mateus Patrícia a. Silveira Ana P. Fischer

I -Jakeline G. Steinert Paulo Francisco Kuhn Ananias Saldanha

-'

Andrei Heller Isabelle Chuika Paula M. da Silva
Antônio Popadiuk Jair Leithold Paula Maiara da Silva
Atilio Fontana Jerry Adriano Romig Paulo Sé!;gio Macedo
Claudio Marcos Braatz Joana H. de Souza Regiane C. Hansen
Claudio Oiante João C. Ruchel Reinaldo G Da Silva
Cristian P. Gehrke Joice Coelho Ronilda S. Karsten

Daisy M. Ploszai Juvenal Michelluzzi Rosemari P. Borba
Dulamar G. Rachadel Karina Amadio Sandra Winter Rodrigues
Elenir Hornburg Lademar Koepp Sidinel Lopes
Fabiana 1. de Oliveira Lodemar Kopp Solange Furlani

Felipe G. Kopp Marceli Butechevitz Thamires de Souza
Gabriel A. Ramos Marlene Marquardt Valdenir Psrsch Kienelt
Gabriel H. Vieira Nádia C. Miiler . Vilmar Bafsanelli
Iracema Vieira Nelson Todt Willian Meier

1. • il!lIIHbJ II 'IIi!
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Horóscopo
CVl ARlES )
-

I
-

Sua mente estará renovada e cheia de
ideias. O astral favorece o trabalho de

equipe e a distribuição de tarefas. No
campo sentimental, você pode optar
por mais leveza e descompromisso.
Cobranças não serão bem-recebidas
neste dia Cor: marrom.

TOURO
Não é hora de pensar pequeno! Rque
de olho na concorrência O dia requer
cuidado com pessoas oportunistas ou
gastos impensados. Uma nova paixão
pode explodir a qualquermomento
e desafiar a mesmice da sua vida
amorosa: quebre a rotina! Cor: marrom.

GÊMEOS
Bom dia para alargar o seu círculo social.
O astral revela que pode ter alegrias em
viagem, passeio ou algum evento que
favoreça um encontro. Procure controlar
a sua inconstânciaA sua vida amorosa.
pede mais atenção. Cor: marrom.

II

CÂNCER
. § É hora de.mostrar interesse por sua

profissão, pois quanto mais autonomia
e independência tiver, maior será o seu
crescimento. Mas cuidado para não se
envolver em intrigas com os colegas.
Mudanças profundas vão marcar a vida
a dois. Cor. pink.

LEÃo
Você se perceberámais sensível às
necessidades alheias e se ocupará de
satisfazer tais desejos. Alguns vinculos
correm risco de se romper neste sábado.
Romance recente está bem-amparado.
mas cuidado com a interferência de
seus familiares. Cor: rosa.

VIRGEM
Não tenha receio de fazer inovações e
mudar drasticamente sua rotina Quanto
mais liberdade de ação tiver,maior será
a sua criatividade e produtividada Há
uma forte tendência a sacrificar a sua
vida amorosa nesta noite. Cor: roxo.

..n.
UBRA
Atividades ligadas a lazer, díversão ou

que sejam prazerosas para você contam
com boas vibraçõeS dos astros. É hora
de expandir a sua área de atuação
profissional. Nos assuntos do coração,
não convém provocar o ciúme da sua
cara-metade. Cor: preto.

ESCORPIÃO
Você sentirá uma certa tensão entre as
suas prioridades e as necessidades ou
interesses das pessoas ao seu redor,
seja em casa ou com a pessoa amada
A dois, aprenda a respeitar opiniões
dfferentes das suas ou poderá pôr tudo a

perder. Cor: bege.

SAGITARIO

)(' Terá facilidade para expressar seu
lado criativo e captar o desejo dos
demais neste dia Acordos e conversas
esclarecedoras podem melhorar seu
convívio com os outros. No amor,

- cuidado para não fazer uma avaliação
errada das suas emoções. Cor: pink.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Ganhos extras podem ajudar você a
conquistar sua independência. O setor
familiar está bem-amparado, mas
não convém prometer o que não pode
cumprir. Nos assuntos do coração, um
relacionamento desgastado corre sérios
riscos de se romper. Cor: creme.

;'\N\ AQUARIO
;'\N\ É tempo de movimerrtar tudo o que

estava parado. O dia pede mais alegria
e diversão, podendo ter sucesso com
atividades que envolvam o lazer e o

entretenimento, mas cuidado com
gastos exagerados. Já a vida amorosa
deixa a desejar. Cor: branco.

PEIXES
Tenha cuidado com extravagânCias ou
problemas ligados a herança, assuntos
judiciais ou propriedade. Você vai
desejar conquistar sua independência
e autonomia Sua vida amorosa

requer maior sigilo, pois o clima é de
descontentamento. Cor: lilás .
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�ºpç�su�gu!!
E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

Maria Celene Soares Nicoluzzi
comemora aniversário no dia 11

e recebe os parabéns e desejo de

felicidades, em especial da fllha
Francine Nicoluzzi

Jaison ,,'adiei Raboch
cola grau em Processos

Gerenciais pela Faculdade
de Tecnologia Senac, de
Jaraguá do Sul, neste
sábado. A namorada

Cristiane, orgulhosa, o
parabeniza pela conqu,ista!

Clique da turma de Licenciatura em Artes Visuais, da
Uniasselvi,/FaJneg, que colou grau na sexta-feira, dia 8, e

comemorou com baile na Sociedade Vieirense

Datamuito especial para
a família de Ademir; que
neste dia 10 comemora os

57 anos e também festeja
na mesma data 35 anos

de casamento com Eladir.
Muitas felicidades e que
venham os ·próximos anos!
Com muito amor de seus
fllhos Adriana, Jac.kson e

Andressa'

Aparatleta
Maria Helena

Eggert ficou
em 40 lugar na

30 Travessia
de Balneário
Camboriú.
Parabéns!

Tirinhas

BÜDdchen publica primeira
foto do rosto da rIlha

A top brasileira Gisele Bündchen (32) publicou nesta
sexta-feira, a primeira foto do rosto de sua filha,Vivian,

de dois meses, em seu Facebook. Na imagem, a bela car
rega e observa atentamente a simpática garotinha, que
olha para a foto e está com um vestídínho branco. Feliz
com amaternidade, Gisele escreveu: "O amor é tudo!

Uma ótima sexta, muito amor a todos". Vivian é fruto do
relacionamento com o jogador Tom Brady (35) e nasceu

no dia 5 dezembro de 2012.

Penélope e Javier
esperam 20 filho

.

Penélope Cruz (38) está grávida do se

gundo filho com o marido, Javier Bardem
(43). Os dois atores, que já são pais de Leo
nardo (2), se casaram em julho de 2010, na
casa de um amigo em comum, nas Baha
mas. A irmã de Penélope, Monica, também
está grávida. Os assessores do'casal não
confirmaram a gravidez, mas Penélope já
foi vista com novas curvas' e estaria com

trêsmeses de gestação.

Baile da Cerveja
A Sociedade Recreativa Desportiva
25 de Julho promove hoje tradicional
Festa de Rainha·e Baile da Cerveja. A
concentração será às 14h30 na sede
·social com busca, às 15h, daMajestade,
Sra. Gilda Ferreira Dias, sob o comando
da Sra. Ilka Fodi. O baile inicia às
23h e será abrilhantado pelo Grupo
Karisma. CervejaAntarctica Lata 350rnl
por R$ 1,50 a noite toda. Ingressos
antecipados, nos seguintes locais:
Posto Mime (matriz), Panificadora
Vonete, Lanchonete Skini Haus e Flash
Vídeo Locadora da Barra. Endereço
da Sociedade: rua BertaWeege, 3.280,
Bairro Iaraguá 99. Informações pelos
telefones 3376-1003 ou 8455-9195.

Festa de Rei
AAssociação Desportiva e Recreativa
Amizade promove hoje Festa de Rei e
Baile. A concentração dos sócios será
às 13h30, na sede da Sociedade, rua
Roberto Ziemann, 3.174, com saída
da marcha em busca da Majestade,

M�deixa,
O hospital .

O ex-boxeador Adilson Maguila rece

beu alta e deixou a ala psigviátrica do Hos
pital das Clínicas de São Paulo após ficar
internado por 20 dias. Maguila foi hospita
lizado devido a um quadro bastante avan
çado de Mal de Azheimer. O quadro é pior
também devido às lutas, às pancadas que
ele levou na cabeça enquanto era lutador.
Ele terá que seguir com tratamentomédico
e especializado em casa.

Sociedades
Sr. José Augusto Demarchi, às 14h,
sob o comando do Sr. Marcos Edilson
Minel. O baile acontece a partir das
23h com animação do Grupo Safira.

Ingressos antecipados a R$ 12 no
Posto Mime (Kohlbach), Lanchonete
Skini Haus e no bar da sociedade. Na
hora será R$ 15. Mais informações
no telefone 337l-3257 ou no e-mail

socíedadeamízadeêyahoo.com.br

Rei e Rainha
Hoje tem Festa de Rei e Rainha com
Baile naAssociação Recreativa e

Cultural Rio da Luz "Salão Barg". A
concentração dos sócios, convidados •

e simpatizantes está marcada para as

18h, seguindo em busca das majestades:
Sr. Nilson Nass e Sra. Lonita Ramthum,
sob o comando do Sr. Werner Siewerdt.
O baile iníciará às 22h e será animado

pelos Irmãos Fiebes. Ingressos para o

baile R$ 10. Endereço da Sociedade:
rua Eurico Duwe, 2.600. Bairro Rio da
Luz I. Mais informações pelos telefones
3376-1160 ou 9948-1115.
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o Pinhal, em Alto Cedros, é o lago
mais extenso, com 14 quilômetros e

18 milhões de metros cúbicos de água

Vale Europeu

Acanchego em Rio dos Ceelras
Com dez mil habitantes, a pequena Rio dos

Cedros é um convite irrecusável para quem vai
conhecer o Vale e suas criativas formas. Monta�

nhas, corredeiras, lagos e cachoeiras de quase 30
metros de altura, com águas cristalinas, propor
cionam emoção e aventura aos turistas. A popu
lação tem origens na Itália e naÁustria.

Sua economia é focada na agricultura, pecu
ária e turismo, especialmente o rural e o ecológi
co. A Festa Trentina é um momento importante
de celebração cultural dessa colonização e atrai

público dos municípios vizinhos e de outros Es

tados. Entre novembro e fevereiro, as hortências
enfeitam os caminhos e acessos, o que torna ain
damais fotogênicos os passeios até as barragens,
rios, cavernas, cachoeiras e outras formações na
turais. Produtos coloniais e artesanato em vime e

Schroeder

Rio Neg rinho
Corupá

"',Guaramil

Jaraguá do
Sul

RiO' dos Cedros Massa randuba

Dr. Pedrinho Luiz APomerode

Benedito
Novo Timbó

�sé Boiteux P..odei'o Slumenau

Ascurra Indaial

Ibirama

,túlio

Apiúna

de cana-da-índia completam o roteiro.

Hospedagem com conforto, beleza e hospita
lidade são marcas registradas da região. Na pá
gina oficial da cidade (www.riodoscedros.sc.gov.
br), você encontra diversas opções de estâncias,
hotéis e pousadas.

Ao subir os 37 quilômetros de serra que ligam
o centro de Rio dos Cedros à região dos lagos, no
norte do município, o visitante não imagina que
está prestes a entrar num santuário ecológico,
onde o progresso quase esqueceu de chegar.

Nos lagos Pinhal e Rio Bonito, águas claras'
e reservas de mata nativa formam a combina

ção perfeita para o descanso. Este paraíso já
foi descoberto por turistas, empreendedores e

pessoas que trocam viagens caras pelo contato

saudável com a natureza.

Lodge Parador da Montanha: charme
e sofisticação entre as opções de
hospedagem em Rio dos Cedros

SANrlNVEST .

Empresa genuinamente C.Ãl'ARINENSE atua há 20 anos corri
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

(Sem consulta ao SPC/SERASA

(Créditos com excelentes taxas

(Sem cobrançà d� seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

r
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Carniv"l ·

.. _

.'" • 4
..

#' •

It's Carni�al seasõn in Brazil! É4empo de Cârnav� :
•

J.re yoirgoing to enjoyCarnival bytaking part in a Samba
.

' .

School parade? Pode soar estranho, mas o termo é este

mesmo: "Samba School" (Escola de Samba). Pesquisan
do um pouco sobre o Carnaval no mundo, aprendemos
que essa festa acontece em muitos países, cada um com

suas peculiaridades. No "Carnival de Ivrea", na Itália,
por exemplo, acontece "the Battle of the Oranges" (a

. batalha das laranjas), quando a pessoas atiram laranjas
uma nas outras, lembrando as guerras da Idade Média.
Em comum, muitas dessas festas envolvem' "parades"
(desfiles), com o uso de "costumes" (fantasias), em in

glês americano ou "fancy dress" em inglês britânico, e

"masks" (máscaras). O "Camival" é uma festa que prece
de o "Lenten period" (tempo de Quaresma) ou, simples
mente" "Lent" (Quaresma),

"The Carnival ofVenicewas themost famous car
nival for a long time. Nowadays, the Brazilian Carnival is
more famous than the Carnival ofVenice." Você lembra
da regra para fazer comparações? Usamos "more" com

adjetivos de duas ou mais sílabas (more famous = mais

famoso). Com adjetivos curtos, adicionamos "-er;' ao
final deles: great (grande, grandioso), greater, (maior,
mais grandioso). O termo "than" significa "do que". As
sim, hoje em dia, o carnaval brasileiro é mais famoso do

que o carnaval de Veneza.

,

"Actually, the Brazilian carnival is the greatest show
on Earth", Na verdade, o carnaval brasileiro é o maior

espetáculo da terra. Não é assim que se referem'ao car

naval brasileiro? E, então, temos a outra regra de compa
ração, a dos superlativos: para adjetivos longos (duas ou
mais sílabas, usamos "the most" (o mais); "the most fa
maus", o mais famoso. E aos adjetivos curtos, acrescen
tamos "-est", the greatest (o maior, o mais grandioso),
Há ainda os adjetivos irregulares, mas ficam para outra

vez. It's carnival season! Let's party!
_Cheers!

INGLÊS PERSONALIZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

customízed language leaming
,

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 99055408 - aptaturtl@aptatum.com.br
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Instruções para
o Carnaval em 1938

Portaria do secretário de
Estado dos Negócios da Segu
rança Pública, Ivens de Araújo,
publicada em fevereiro de 1938,
instruía os foliões sobre os fes

tejos carnavalescos. O delegado
de Polícia em exercício, Emílio
Piazera, encaminhou para pu
blicação no jornal local. Os Bai
les públicos, passeatas, blocos,
cordões, batalhas de confete e

qualquer outro folguedo, de
veriam obter licença da polícia
para serem realizados. Os bai
les públicos deveriam iniciar às
20h e terminar até as 5h dama

nhã seguinte. Nas vias públicas

estava proibido o trânsito de

grupos carnavalescos, fantasias
que atentassem à moral, gru
pos maltrapilhos, desfiles de
boi-de-mamão e_ o uso de más
caras.

Além disso, determinava

que qualquer canção estives
se devidamente aprovada, não
sendo permitidas canções cen

suradas. Vedava ainda, o uso de
latas, fragmentos de madeira ou
objetos agressivos; bem como
o uso de fantasias que tivessem

distintivos, emblemas ou quais
quer insígnias adotadas pelas
forças armadas ou policiais.

Annnciando...
FOTOS ACERVO ARQUNO HISTORICO
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1934: Adolfo Fiedler publica anúncio no Jornal Jaraguá

www.qumz.corn.br
(47)3371·4747

Contabilidade
ConsuIoria�
��

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Edital

público
.para. venda

de veículo
.

Os bens inservíveis para
o poder público devem

passar por processo de
concorrênciapública, onde
o concorrente com melhor

preço leva o produto. Nas
décadas anteriores tam

bém era desta forma que
estes bens eram baixados
do patrimônio público. Em
fevereiro de 1938, a Prefei
tura de Iaraguá publicava
curioso edital para venda
de UID- carro de quatro ro

das e dois cavalos, ou seja,
uma carroça. O município
iniciava amodernização de

maquinário e este tipo de
veículo não eramais neces

sário, sendo então vendido.

Pesca no Rio Itapocu

Edmundo Splitter, proprietário de um curtume na rua

Jorge Czerniewicz, costumava pescar no Rio Itapocu,
nos -fundos do empreendimento. Assim, comemorava
com o fllho Ingo, em 1962, a pesca de carpa e robalo

João Reiser Junior.
transfere sua barbearia

Aquele endereço fazia parte vendida para Anselmo Rocha,
.

profissão, sendo que, em 26

da história da rua e do muni- que repassou para José Rocha. de dezembro de 1981, deixou

cípío. Em 1927, _ ali havia uma Em 1968, José Rocha (o Zépi) aquela pequel)a sala, sem mui
casa de pasto (restaurante e 10- vende para João Reiser. Por fim, to conforto, transferindo a bar

.

cal para o gado pastar) dos Ruy- foram proprietários João Reiser bearia para uma sala da Galeria

sam, depois foi o Bar do Pullí, . Júnior e Mario Zerbien. Quan- Dom Francisco. João Reiser Iú
A barbearia era inicialmente do foi desfeita a sociedade, João nior também exerceu a função
de Mathias Ruysam, depois foi Reiser Iuníor permaneceu na de massagista de atletas.

Mais UIIlá. indústria em Jaraguá
Clemente Schiochet e

Anselmo Rocha estavam
nos últimos preparativos
pará instalar sua indústria:
de. escovas e vassouras. A

empresa localizada na rua
Barão. do Rio' Branco era

uma iniciativa importante
para.o município em tem

pos de guerra. A empresa
começou seu funciona
mento no início de 1942

e utilizava como matéria

prima.o sorgo, o cipó e a

fibra de butíã.

: S O r g o e c i p õl
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Fabrica de v·a••ou,ras

! kbiod1et e. Ilocba j.
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Propaganda da empresa Schiochet e Rocha sobre
compra de matéria-prima para sua fábrica de escovas e

vassouras. Jornal Correio do Povo, 1941
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RU�L DO NORTE CATARINENSE ,;_ SICOOB SC CREDINORTE

SICOOB Avenida Frederico Heyse, nO 468 - Mafra - SC - CNPJ: 81.011.686/0001-18

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012 e 31/12/2011.

Em Reais
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Valeu- José Pscheidf
Presidente
CPF: (129,43$.129-00

Michetc Maria Ranck
Contadora
CPF: ()27.414.719-0S CRClSC 035758/0-0

Em Reais
����=-���

NOTA OJ - ')A COo.PEJ."lATIVA E $1<:1.5$ OBJ,ETIVOS
A COOPERATIVA DE CRÊDn:,O RURAL1)O NORI'E CATAlUNENSE - SICOo.B se CR}:':D1NORTE� insrinução financeira
n50 bancária, de direito privado, regida pela legtstaçâo do Sistema Cooperativo do Brasil, Lei 5.764/71.. Lei 4,595/64 que criou o

Sistema Financeiro e Resolução 3859 do Conselho Monetário Nacional. Têrn pOJ' objetive propiciar, através da mutualidade. e

assisrê.ncia financeira e prestação de serviços, tipicamente bancários, aos associados.

NOTA 02 - .'-\PRl<:SENTAÇAo DAS I)E1\<lOi'i"STRAÇÕ'ES CONTÁIU:aS E PRJNCIPA,lS PR"\.TICAS CONTABElS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo C(Ull as práticas cOlltáb�is adotadas no Brusfl, considerando as Normas

Brasileiras de Contabilidade, especificamenrc aquelas aplicá-veis às entidades cooperativas, a Lei do cooperativismo n" 5.764/71. a Lei
Complementar 130/09. normas c Instruções do Banco Central do Brasil - BACE� e apresentadas couforrue o Plano Cont:ibif das

Instituições do S.ist.e.ln.'l Financeiro NUC�()DaJ - CO$IP.

As principais pr-áticas cont�lJeis.adotadas úa elaboração dessas derccesrrações contábeis estão definidas a seguir:
- .

al ApuraçIlo doR�
As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente.., pele regime, de competência .• em, cumprimento a norrnas de
contabifidade c- J1()l1U3S uo BACEN.

h) OperncÕes AttYas e Passh,'HS

As operações Ativas e Passivas com encargos. pós-fixados são registradas pelo valor principal, com acréscimo dos respectivos
encargos pactuado inclusive atualização monetária, observada a periodicidade da capitalização contratual. Aqueles corn encargo
financeiro prefixado estão registrados a \'1'1101' futuro, retificado por contas de rendas a epropríar ou despesas a. apropriar. em. contas
de sobgrupos-Inremcs em, conformidade ao previsto '!lú'COSIF 1.1.10.6,

�peracões- deCrédi1n_
Foi constituída com base 'lOS parâmetros das Resoluções 2.682/99. levando-se ern consideração o risco da operação, COU) base l)OS

critérios de consistência, realizações e toforrnações internas e exreruos.

itLA!iY..fLIm:Q.b�
Estão demonstrados ao custo de aquisição Co corrtgldos mcneranerncnee até 31/12/1995, conforme estabelece Lei 9.249/95,
deduzido conforme o ca-so as provisões puro, peidas nos investimentos e deprecíccão/emcrtízaç...âo para os imobilizados c' diferidos.

As depreciações e amortizações são calculadas pejo método linear com base em taxas determinadas pelo prazo de vidaútil estímaôo;
levando ern c-onta. as seguícres taxas anuais:

'" Instalações, móveis e equipamentos de uso
* Sistema de transporte e equíparueuros de Proc. de Dados
.. Bens imóveis sujeitos a; depreciação

� 1()�'<'> a.a
- 20% a.a

- 04% a.a

NOTA 03 - APLICAÇÓES INTERF.INANCKn'lAS DE LlQUOlEZ

As aplicações interfinanceiras de liquidez sãQ avaliadas ao custo de aquisiçâo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço,
deduzidos de eventuais provisões pare desvalorização, quando apncévet.

NOTA Q6 - OPERAç(mS l,lE CRf:l>IT.o

a) ,Por. .Ati ....idadc ECQnômi(�a:
Em Reai-s

0,00 9nA03.80 973.403.80
0,00 4,445.3S 1 .•92 4.445. JSI ,92

Iodustrial 10.00 1.1 W.M5,95 I.lJ 0.645,95
Pessou Fis.ic.1'l 52.807.215,12 O.OH :),2.807.275._12.

0.• 00 5.972,746,U7 5.972746,07
'l'ohd ·65.309-.452,86 -,

b) Por,,"1"encirnento;
Em Rcni�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013 1191 PUBLICAÇÃO LEGAL

.1COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE CATARINENSE � slcooe SC CREDINORTE

$'ICO,OB
Credínorte

Continuação
DEMONSrRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012 e 31/12/2011

Adjantamcnros e Antec i ,».1 cões 12,036_J L 0,00 J2_03(i,H
Adjanramcnto s de Nossa Conta I 9,300,Ú() O.IJO 9..300.00

6;.538.60 0,00 67S3S,6(1
(122.819,27) OJJO (! 22.8 J9.27)

'NOTA 09 - 01.JTROS '�I..ORES 'E. BENS

Compostas, �ubst::l:fl(:ialmel1tc, por recursos captados em outras Instituições Financeiras. repassando aos assocícdos, sujeitos ri. correção
de encargos como segue:

a) Empréstfmos e Repasse:

NOTA 15 - PXI'RlI\>IÓN10 LÍQ{jlDO

a) .c.an;1a] Social
O Capit..'l1 Soc.ia1 esf.á reprcscnl:.Ido pela p::uiicipaç,ão de 15.448 (quinze !ui! guatmcclllos e quarenta e oito) associados,. atingindo I)

lUontante de R$ 9.184.984,86 (nove milhões cento e c:dtcnta e quatro mil tm\,ccentos e ojotenta e quatro reais e oitenta e seis

centavos).

b)J�1!
b.l) Fundo (�e E.s.t8bili�lade. Financeil's.- KE.F:

Constitoído de acordo com o pr�\listo em l'egulao\ento próprio, o fundo de e$t�lbilidnde jinanceira� tem cômo objetivo stl}ldr
eVJ..."1.1tuals obrigações financeiras DO caso de perda de rcceit,as. Estàc�')ntabil.i7..ado IH) subgrupü "Outnls" dl,.� grupo "Reservas de

CapitnJ'\ o valor de RS 290.445,09 (duzentqs e noventa lnil quatrocentos e quan!Dtil e cilll."o 11:..'ais e nove cen1uvos).

b.2) Fundo de Resel"'\'a LegnJ
Constitllí.dú de aC-(lrd(1 COD1 (.) I)re"isto na Lei. 5.764/7 1 e no Est.a.tuto Social. Estoi cotlÍtibJlÍzado no subgrupo "Re.,.:::erva r...eg�II·'
d�) grupo "Reserva de Luc.ros·' .. .o valo.r de R$ 455.732.,91 (qualn:x:eutos e cinquenta e einco m.il setecent()s e trinta e dois re.Üs
oi! noventa e um centavos).

Resulhtdo De )Qls da Tributa '!lo Sobre Lu.'ro
t .457 .4<l5, 9_1

Rt-"SIdtil&.) com Não As..'i'oci.ldo$ 29.40.l.(l7

Destinaç&."S Estatutárias (39�". 763,15)
(':') Fatt':.<: Resultado comNão Assodados (29.401,67)
( .. :) Fales (72.872,.30)

(29l.489,)g')

NOTA 16 - DA TRJBUl'AÇ ..\.O DOS RESULTADOS

a) .c.qm_��
Sendo nosso ()bjetivo sodal regulamentado pela Lei 5.764/7 t, e possuimlos operações:,'ativas c plissivas soment'e c(,,')m associados,
procedemos os câ1culos d.e tributação de l:mpoS'!o e Contn""buição, confi)'lme prevê o artigo .182 do Decreto .3.000/99 - Regulau.le.nto
do Imposto de Renda - R1R e actigo 30 da Lei 11.05 tl04 - PIS e COFL�S.

b) �s Não Cooperath:m! ,

As reoeit,\s apuradlils conl prestação de serviços a não associados, prevIsta,l1o artigo 86 da Lei 5.764/71. t.""Stã�. sendt' tribul<'J,das

confomle determina. o artigo 183 do Dec;re;l,o 3.000/99 e Lei 8.212/91.

NOT..<\ 17 - PASSIVOS CONTINGt'NT.E�
As contingêncins com ti PIS existentes alé deze.mbro/2004 acham .. se cobertas por depósitos judiciais espt�dlicos., Ilú valor de R$

93.615�48 (ui..wenta e u'ês mi.! seiscentos e quinze reais e qu;"renta e oito centa\'(\s), jtllgado� suficientes à cobertura de eventuais
desembolsos.

As� contil1gênda� com (\ COFINS existentes ate dezclllbw/2004 achmn .. se cohettas por depósito judi.cial no valo.. de R$ 725.8$7,7l
(setecentos e vinte e cinco 'mil oitocentos e oitenta e sele .n:.�a:is e setenta e um centavos), julgados suflciemes à cobeltun,l de e"'Clllllais
desemboJsos.

A C()operativa possui saldo como provisão para contingências trabalhistas. no mOlltante de RS 90.000,00 (noventa mil ceais). julgados
su'1ici.cnles ii cobe:nuca de eventw:ús de,setnbolsos.·

NOTA 18 - RESUl\-10 DADESCRIÇÃO DA.ESTRUTUIL!.\DE GERL"lCV\\\'IF..NTO DE RISCOS DO SISfl':MADE COOPERAT.(VJ\S
ln.:. CRÉDITO DO BRASU. - SlC-OOB

.

a) �ço OperaejQJUU

O h"Crc,nciamerlto do riscoope.racionai da A COOP.ERATJVA UE CRÉDITO RURAL DONORTE CATA'RIN.ENSE - S.lCOOB se
CREDINORTE, objetiva gmimtir a ad.ecência as normas vigentes e minim.izar o dsco t)peracional, pt')]'meio da ado(,�ão de boas práticas
d� gestão de riscos, na fom\a instruída n� Resoluçã;,_' c:J:v1N 3.380/2006.

COnf�1[lne pi'eceitua o <:H1'igo 11 da Resolução CMN 3.72112009, a .1'\ COOPERATIV,"-. .DE CRÉDITO RORAL no NORTE
CATARINENSE - SlCOOB se CRED.INOR1""J<: aderiu ii estrutu.ra única de gestão do risco operacional do Sicooh. celltnüizada na

Confederação Nacional das Cooperativas do Skoob Ltda. (Sicoob Confeclej"".::tç-ão)., a qual encoutra-se evidenciada emr.ellItório disponível
no sftio W\,vw.sicoob.coDl.br.

•

oproc.esso de gereJlll'iamerua do Ó$C.l' opemcianal C!;tá estruturado carn base 110 preenchimento de· Listas de Verificação de COIlfonuidadc

O_VC), baseadas na metodologia ControU $elf AssessOlcnt (CSA)� processo por tneio do qml[� sob a _r1:.":S.púo�abilidade da Diretoria
ExeC1Jtiva e a coordenação do Agente de Controle lntemo t': Ri.')Co, sãb idenlificadas situações de risco que são avaliadas quanto ao

ú:npact() I! á probabilidade de ocorrênda, de turma J?adronizacL"l.

Para as si_ruações dc·li.sco identific.adas são estabeleódos'plan,os de ação, com a aprovação da Diretoria Exc<.1utiva, que são regi stn\dos em
sistema próprio para acompru'lhamento, pelo Agentc de Controle e Risco.

Da mesma fi..JTIl..1., perdas operacionais ocorridas têm as causas e as ações de ruiugacâo identificadas, sendo as 'informações devidamente
registradas e-m sistema informntiz..ado, para acompanhamemo pelo Agente de Controle e Risco.

Nilo. obstante a ceruraliaaçãc do gerenciamento do risco operacíoual, a A COOP:t::RA..l"lVA DE CRÉDITO l�lfRtU, 1)() NOltT1!:
CATARINENSE - S[C(�B se: CRE.DINonTE pOSSUI estrutura compatível com 11. natureza da..s operações, a complexidade dos
produtos c serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao risco operacional.

b) Risco de !\r1er'cado
O gerencaamento do risco de mercado da ACOOPEllA''[rvA DE CRÉDlTQ .RVRALDO NORTE CA'I".r\.RINENS:E _ SlCOOB se
CRED1NORTE. objetiva garantir a aderência às. IJOl'U1US vigentes e minimizar o risco de mercado .• pormeio das boas prâricas de gestão
de riscos, na foc�na instruída na Resolução CMN 3.464/2007.

/

Conforme prcceuua o artigo 11 ôa Re-solução CNIN 3.72112009, a A COOPERATIVA. DE CRÉDITO RURAl.. DO NORTE
CATARJNENSE SICOo.o se CRf:n.ll."'lO!tTE aderiu à estrutura única de gestão do risco de mercado do Sicocb. cenrraüaade no

Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Baucoob), a qll�Ü encerara-se evidenciada em relatório disponive! no sítio ,vww sfcoob com br..

No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de idemificaçâo de fatores de risco, de ctasstücecâo ca
carteira em rradlng e, banking, de. mensuração do risco do roercadé' (Value nt'Risk .. VaR), de estabelecimento de limites de risco, de- testes
de estresse c de aderência do modelo de mensuração de risco (backtesung do VaR).

Para assit'll.açõesde.llscoidentif.k:adassõt.) estabelecidosplanos de ação, coma aprovação 0.."1 DiretoAa EXL"(:Uti\� que são registrados ernslsremepróprio
para ecompccbamerao, por parte do Agente de Controle e Risco. Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado, a A
COOPERA"nYA. UE CRi";U]TO RllRAL no NORTE CA.T_,_'\RIN.E:NSE - srCOOB se CREDINOR'n.: possui estrutura compatível com
anaueez..adas operações, a complexidade dosproduros e serviços oferecídoscéproporcíccafê dimensão da exposiçãoaorisco de roercedoda entidade.

c) Risco dt' Crédito • _.

O gerenciamento de risco de crédito da A COOP·E'RAT'("Vj·\, DE CRÉDITO RURAL.DO NORTE C ...\TARL"''T!�NSE - SICOOB se
CREDINORTE .. objetiva garantir- a aderêucia as. normas vigentes, rnaxirnizar o uso do capital e minimizar- os riscos envolvidos nos

negócios de credito por meio das boas práticas de gestão deriscos.

I
II

Conforme precejrua o artigo la da Resolução Cl\JfN 3.721)20(J9., 11 A COOPERA'T'lVA UE CREDITO ·RURJ:\.,L no NORTE
CA1:"\.RlNENSE - slCOOB se CRE.DJNORTE aderiu à estrutura única de gestão. do risco de crédito do Sicoob, centralizada no.

Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob}, a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sitio �V\vy.,sjcnoQ com hr

Compete aos responsáveis pela estruturo centrahznda de riscos a padroruzaçâo de processos, de metodologtas de análises de risco de
clientes e de operações, de criação e de mamnençâc de política única de risco de crédito para o Sicocb, além do monitoramento das
carteiras de crédito das cooperutívas.

Não obstante a cenrraltzacâo do gerenciarnenro de risco de credito, a A COOl":Elt,:,\..T;lVt\. DE CRÉD.IJ"O RURAL DO NORn�
CATA.R.INENS.E - SICOOB se CREDIN()RTE possui estrutura compatível com a natureza das operações, com a complexidade dos

produtos e serviços oferecidos e é proporcional à di,rnen�ão da exposição ao risco de credito da entidade,

Valcir José Psoheidt
Presidente
CPF: 629.438.129-00

Michele Maria Ranck
Contadora
CPF: 027.4J4.719-08 CRC/SC 035758/(J-O
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RELATÓRIO nos AUDITORES lNnEPENDENTES SOBBE AS nE�{ONSTRAÇOES CONTÁBEIS

Aos

g�;�;�R�����...�l��;�f';�R������o��,U\l .. 00 NOltTE CATARlNF.NSE _ SICOo.B se CRED.INORTE
M'afra � se

Examinamos as demonstrações contábeis da COOJ>:ERATJVA J)lr: CRÉDITO RUR..'\.I.....no NORTE CA.TARJNJ.:NSE - SICOOB se

CREDINo.RT'E. que c-ompreendem o batauço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demouseações do resultado, das
mutações do patrimônio liquido e dos. fluxos de caixa para o exercício fiudc naquela data, assim como o- resumo das principais práticas contábeis
e demais noras cxplicaeivas

Responsabilídnde. da adll1btisiração sobre as demousc-ações cuntâbcts
.

A admlnlstraçãc do Sl'.COOB SC CRl-:::n.INOR"f,lo;, é responsavel pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas. no Brasil e pelos controles tnrernos que da determinou corno necessários- para permitir ri elaboração
de demonstrações contábeis. livres de distorção relevante.

Responsabilidade dos audírores todependenees
Ncssaresponsabítídade é a de expressar uma opinião sobre essas ctemonsrracões contábeis com base cm nossa auditoria, conduzida de acordo

C-OUl as normas brasüeíras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências dicas pejos auditores e que a auditoria seja planejada
e executada com o objetivo de obter seguruuça razoável de que iIS demonstrações contábeis estão Iivrcs de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedirneneos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor. incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis.. Nessa avallaçâo de riscos, o auditor considera os 'Controles internos relevantes para a

elaboração e adequada apresentação das demonstrações courébeís 00SICOOB se CREOINORTE, 'pera planejar -os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para âns de expressar uma opiuião sobce a eJicilcia dcsscs C()Du'oJes internos do SlCOOB se
CRE.DINORTE. l.Jma auditori.a inclui, tambt:m, a aV<lliay5o da adequação d�ts prritic�s cl.)ntâbeis utilizadas e a nlzoabilidadt': das estimalivas
contábeis feitas pela admi.-nistrnç-i'io. bem t.�omo fi avali<),l;:ão di! aprescntação das demonstr.:t.ções conuíbei.s tomadas em cünJl.mto. AcrcditrunúS- qu�
a. evidência de :'llldit.otia ,obtida é suflci<!nte e apr(lprioda pam fundõune-ntar ft1,)ssa opinião.

Opinião
EUi nl)Ss<l opinião., os demoo.strnçõc)<; contâbeis acima rt.�feridas <1present'dl'u adeguadaolente, em todos os aSl)ccros relevantes., a posição

imtrimonial e filJOnceira do SlCOO.B se CRElllNORT.E. om 3 J de dt.�ernb[\l dt.� 2012 .. o desempenho de suas operaç,ões e- os seus fluxos de
caixa par.-l. o cxtl1'c.Íaio tindollaquela data, do-ücnrdo eonl as práticas cont,lbeis ador<ldas :[\0 Brasil aplicáveis às illstituições au túrizadas a funcionar
pelo Bunco C;cntt"a-t do Brasil.

São José (:se), ] 8 de j(lueiro de 2013.

------.- )or�4iM���-,---
Contador - dRÇ - se 12,60�7'

AUD,CC..-OiJlSUl.TA'Udito,..,� '5/5
CRC SC-4.012-
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COOPERATIVA Df.. CRÉDITO RURAL DO NORTE CATi'\RINBNSE SlCOOB-SC CREDINORTE
CNJP: Si.OI'.686/0001-.!S NIRE: 42400011624

ASS€J:\o't'Bl..É"lA C;''ERAI, Ji),XT,RAOll.DI.I'\I'ARL<\.

E])JTAL IlE CONVOCAÇÃO

o Diretor-P.re.."ident,� da Ct.'oOpcI'Clth<a de Cré,dito Rural do Norte Catarineuse $icoob-SC Credinone, no liSO das rlt'ribuições que lhe c.onfere ()

Esr.atut'O Social,.convl.ca os associados, qll�� uesra data são t'.IU OllJnerO de l5.448 (quinze mjl quatrocentos e quarenta e ojto), em condições de
votar, para reunirem em A�SE1v.mLf.:lA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar·se no Salão do Hotel Susin sito- a Rua Felipp Schtnidt nU
522 - Cent't'O -1:1(1 c.idad.e de, lvlafra .. se , no di3 20 (vinte) de tevereiro de 2013, às 7:00 (sete haras) horas. cor:r) pres.e-nça de 213 (dois terços) dos
assoc-jados, em primeira cOl.lvocaç,50; ás S:OO (oito boras) ÍlOt1.'LS. compreselll;a de metade mais um dos a�soc.i';idos. eln segullda convocação; ou
ás .9:00 (nove 'bunls) hOJ:as, COlll.presl'!ll.lç.l de TlO mínímo 10 (dez) �.:;.socindos. erll ten;:eira cOllvoc-..u;ão, paro de.liberor sQbre os segu.intes a$StU,ltoS:

ORIlEl\'( DO .DIA

1) Refol'ma II! , .."onsolidaç-à(, do t..'"Staturo sociaJ. envolvendo os seguint(.'"S aspectos:

a) Exclusão dos artigos -que 1't1.-l.t.11l.1 d,l .o.uví,doria (Titulo V).
b) Inclusão de titulo que trata do sistema de cooperativas de credito do Brasil (Sü:oob), do sistema local e do Sícoob

Conlederação. '.
. .

c) Artig(� 59 - inclusiio de inciso que trata d,,\ destinação ao Fundo de Estab,ilidade Financci,ra (f'EF).

2) OÚ.,lTQS assllntO$ de lnt'eJ:e$se do(I quadro sÜl�ial.

Ma,ful/Se em 07 de Fevereiro de 2013.

Val.cir José Psd1.eidt
?re.sidt�nte

I

OBSER"C'ÇÕt:S,

a) A assembleia será ,1.'{.�a1izada fom do local da sede por. motivo de falm de espaço fisico.

COOPERArlVA DE CRÉDITO RURÁl .. DO NORrE CA::r....VUNENS.B SlCOOB-SC CREDL�OIUE
CNJP: 81..011.686/0ooJ-]8 NlRE: 424000.1,1624

ASSElVmI.. 'f�IA GERAL ORDlNÁRlA

EJ)lTAL nE CONVOCAÇAo

o Diretor�Presidente d.'1. Cooperati'\'a doe Crédito Ruml do Norte Cata,nncnse Sicoo5-sc Credi1l.ort.e, 110 uso da.s atribuic,::ões que. lhe cOllfere o

Esta1ut.o Socüll, convoca 0$ associados1 que, nesta. data são em_ núme.ro de ].5.448 (qu,inze ruil quatrocentos e q_uan�nta e oito), em co.odiçõcs de
votar. pant, reunirenl eID ASSEl\·mL:F';lA GERA.L OR1)'N.ÁRJl\., a n�a,li2:ar-Sf!'. no Salão dOo BoteI Snsin sito:] Rua Felipe Schmidt nO 522 -

C�mtro • 1L.1 cidade de Maf,ta - se , no dill 20 (v.inte) de fevere.iro de. 2013, ·às 8:00 (sete i!mas) horas. com presença de 2/3 (dois teJ'ços) dos
associados. eu} pnn:.)eir.l çonvQcação; às 9:00 ((Iito horas) horas. <."am. prescnç·(l. de nletade mais U.1n dos assl)cíados.• CUl segunda convocação.: ou
:is 10:00 (nove horas) honls, com presença de no lnini!l1o 10 (dez) associad.os, elU terceira c.onvocação, para d�liher:ll sobre. 0$ segllintes assuntos:

ORDE1\'1 DO DIA

1) .Prestw;,,'ào de (�ontas do exercido encerrado em 3 i-!2-20J2, compreendendo:
a) Relatório da ge.,>tão; /

.

b) Balanço do pdmeiro'e segund.o semestre do exel'cicio de 2012;
c.) Demonstrução das sobws ou perdas -apuradas;
d) Pru:ecer ao Conselho Fi$c..'ll�
e) Relatório de auditoria iudepe_nden�_e;

2) Destinaç.ik. das sobras apumdas

3) Fix.açi'io dos Honon"nios, gratificações.;: ccdula de !}l"esençl.l dos membros do Conselho de Administração e do COllselhõ risca!;

4) Outros assuntos de inten·.sse do quadl'o SOCt.ll.

Mafra/Se em 07 de f'everein1 de 2013.

Va.lcü; Jo:sé Psç_heidt
Pccsidente

OBSERVAÇÕES,

b) A -nsserubléía será realizada fora do local da sede P';l' tnt'otivo de f::iJta de espaço l'isi(�o.
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Carnaval

locos prontos para o desfile
Apresentação' acontece neste sábado.à partir das 19h30 na RuaWalter

Marquardt. Festa continuará com shows gratuitos no Parque de Eventos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

t:"'\colorido das plumas, o ba
V tuque dos tambores e o coro

dos sambas enredos preencherão
a rua Walter Marquardt a partir
das 19h30 deste sábado, quando
passarão por ela cinco blocos car
navalescos de Jaraguá do Sul. Em
Cima da Hora, Despertar do Ama
nhã, Império da Fênix, Verde Rosa
e o estreante Unidos da Manequi
nha terão de 30 a 40 minutos para
sambar com mais de 600 passistas
e produções temáticas.

Após o desfile, a partir das 23h, a
festa continuará no Parque Munici

pal de Eventos, com o show da ban-

da curitibana "Mundaréu" e, depois, campeão será o que fizer a maior
com baile animado pelabanda "Torre

.

pontuação após a somatória das
de Babel".A folia é gratuita. notas-de todos os itens avaliados.

Competitivo, o desfile de cada Após os desfiles, os jurados co-

um dos blocos será avaliado por locarão os envelopes com as notas,
um corpo de dez jurados compos- . cuja mínima é sete e a máxima

to por profissionais escolhidos em dez, dentro de uma urna lacrada.
diversas áreas. São musicas, bai- A apuração acontecerá no domin

larinos, artistas plásticos e atores go, a partir das Í6h, na Praça Ân
de diversas cidades de Santa Ca- gelo Piazera. A premiação para os

tarina, como Joinville, São Bento vencedores será-em dinheiro - o

do Sul, Brusque e Iaraguá do Sul. primeiro lugar receberá R$ 9 mil, o
Cada um deles avaliará cinco que- segundo R$ 7mil, o terceiro R$ 4mil
sitos elos dez pelas quais as escolas e o quarto R$ 2,5mil.
serão avaliadas. São eles: samba Para garantir a segurança duran
enredo, enredo, mestre sala e por-te a apuração e posterior festa de ce
ta bandeira, comissão de frente, lebração dos canipões, a ruaQuíntí
animação, evolução, baianas, fan- naBocaiuva será interditada apartir
tasia, alegorias e bateria. O bloco das 15h deste domingo.

Em Cima da Hora

Em busca demais um título

.

NAAVENIDA Cerca de 150 passistas vão desf"llar com
o enredo "O Equihôrio da Vida é entre o Bem e o Mal"

A responsável pelo Verde e

Rosa, Ianete Marcos Rosa, e outras
nove pessoas trabalham sem parar
na confecção das fantasias para os

140 passistas que sairão com as co

res do bloco. Com o tema "O Mun
do Encantado", o samba enredo
criado por Alex Alexandrin resgata
a infância das décadas em que não
havia vídeo-game, computadores
ou internet.

Entre as brincadeiras infantis
de

.

décadas atrás, a Amarelinha

Campeã do Carnaval nove vezes,
o bloco "Em Cima da Hora" levará
à avenida cerca de 150 passistas ao
ritmo do samba-enredo "O Equi
líbrio da Vida é entre o Bem e o

Mal", composto por Jorge Murilo.
Entre os destaques da escola estão
a fantasia e alegoria da porta ban
deira, que representará "O Raio de
Luz" e custoumais de H$ 3 mil..

Segundo a presidente do bloco,
Iracema Pinheiro, foram utilizadas
cerca de 2,8 mil penas de rabo de

galo, uma das principais matérias
primas na confecção dos adereços
carnavalescos, cujo preço do quilo

Verde e Rosa

Resgate das brincadeiras infantis
.

.

ganhou destaque e uma ala exclu
siva. Outro ponto forte do desfile,
segundo a organizadora, será a

comissão de frente. "Levaremos os

anjos da guarda de todas as crian

ças para o Carnaval", afirmou. Com
exceção das roupas-do mestre-sala
e da porta-bandeira, rosas, que
lembrarão a magia dos contos de
fadas infantis, todo o restante das
fantasias foi confeccionado a partir
do reaproveitamento dosmateriais
dos anos anteriores.

Fique de
olho no trânsito'

Para realização do desfile de

Carnaval, a rua Walter Marquardt
será interditada a partir das 18h
deste sábado, no trecho da esquina
com a rua Prederíco CurtVasel até
o Parque de Eventos, e só deverá
ser liberada após o encerramento

do desfile, previsto para as 23h. No

domingo, a interdição acontecerá -

a partir das 15h na rua Quintino
Bocaíúva, próximo à Praça Ângelo
Piazera, onde acontece a apuração
do resultado do bloco campeão do
Carnaval2013.

chega a custar R$ 3,5 mil.
Além da porta-bandeira, o blo

co terá outros dois destaques, um
representando o "bem" e o outro

"o mal". Segundo Iracema, para
deixar tudo. pronto para a noite
de hoje, dez pessoas trabalharam
desde o dia 2 de janeiro, das 9hda
manhã até quando eram vencidas

pelo cansaço. O motivo de tan

t'o esforço, diz Iracema, vai além
da premiação em dinheiro. "Faço
por amor e espero que meus ne

tos continuem essa história de 25

anos da Em Cima da Hora 'quando
eu não tiver mais força", conclui.

.

DEDICAÇÃO
Janete Marcos

R9sa e outras
nove pessoas
trab�
sem parar na

confecção das
fantasias
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Pessoas que não ouvem, logo verão
que seus colegas, amigos, subordinados ou
mesmo chefes desistirão dé lhesfalar.Não
adiantafalar com pessoas que não querem.
ouvir; Éperda de tempo}

Sem ouvir O que os outros têm a dizer,
essas: pessoas, como surdas; vivem na

ignorância dos fatos, dos acontecimentos
ficalldo isoladas da realidade concreta.
Isolal1as, tomam decisões cada vezmais

erradas, perdem eportttnidades e mf3smoa
noção do ridículo ao mesmo tempo em que

,

" se acham importantes pela sua arrogância
de MO quereroúou;

.

.

Vejo todos os dias. issoq,contecer no am
biente 4e tralialho. Pessoas q"{e se achatn
donas da oerdadee que não se dispõem
a ouvir seus clíentes!for�ei;edares, cole
gas, subordinados Oumesmo superiores.

,

E"o q�mais mil chamd'a,atenção e que
muitas dessas Pessoas não têmcOnsciência,
ae que f11io sabem guvir; Quvirnãoéficar"
em frimtea f1'ma pessoa olh(1,ndq.P4rQ ela
sem prestar arlJ.enor atenção UQ.que ela

está dizendo. Quvir não éfingir que está
interessado. Ouvir não éfazer cara de
atencioso quando a atenção está mesmo
distante dali. Ouvir não é "fazermédia';
convocando uma reunião para "ouvir
a opinião"sendo que a decisão já está
tomada. Ouvir não é ter as portas abertas: .�

só para parecer democrdtico. Ouvir não é

fingir-se simpático.
Ouvir éprestaratenção e pergunta1j

questiona1j dialogar, se interessar eresfJ.eitar
quem estáfaittnda e levaren; consideração,
suaofJ.inião. Ouvir éum exercício de humil

da4e e polidez que todos deveríamos desen
volverem nós desde o nascimento. Ouvir é
ouuiré você sab(! bem dissQ, pois sabe oque
sente quatulO aspessoas nãa lhe olfvem.

"

Ouça, pois este conselho: aprenda a
ouvir!Epara aprender ouvir é preciso

// �-'---�----::-------�-�// »>:
,- ..........._ -,---

/.>: r
.t,/

.

,

- SE'ndC
, ,/--1 '
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�::.:�/ PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
,.

fcnicos
! Enfermagem - início 18/022

I/e Segurança no Trabalho - início 18/02

I PÓS Graduação '

• ,D�senvolvimentoCógnitivo -inícioOS/03,

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Segurança da Informação, - início 05/03

Cursos Informática

• Workshop Fotografia Digital - iníCio 04/02

Excel Básico - início 26/02

• Autocad - início 27/02

Cursos de Gestão

www.ocponline.com.br

VIDA NO TRABALHO

Atitudes externas

podem afetar
•

sua carreira
(Atitudes em encontros informais ou características
de personalidade podem influenciar negativamente
ria vidà profissional
FONTE

Mulher.uol

Engana-se quem pensa que o com

portamento assumido fora do ambiente
de trabalho não tem impacto na carreira.
Certas atitudes em encontros informais

,
ou características de personalidade po
dem influenciar negativamente na vida

!
profissional.

"O limite entre a vida pessoal e pro
fissional está cada dia mais tênue e as

tecnologias contribuíram para isso,
permitindo que as informações se es

palhem muito rapidamente", afirma o

master coach Bruno Iulíaní, presidente
daAcademia Brasileira de Coaching.

Para evitar alguns dos deslizes mais

comuns, veja sete dicas para não sujar
sua imagem:

1. Contar detalhes da empresa nas

redes sociais: na internet, a velocidade
com que a informação se espalha é enor
me. Portanto, qualquer conteúdo impró
prio publicado pode facilmente chegar
ao conhecimento de pessoas que você
nem imaginava. E a informação com

partilhada pode trazer danos ao daná do
perfil e à companhia.

2. ,Ser pessimista demais: mesmo

sendo boa profissional, a pessoa extre

mamente negativa e que reclama com

frequência, ainda que de assuntos rela
cionados à vida pessoal, acaba perden-

do pontos no trabalho. A leitura dos es

pecialistas em carreira é a de que esses

indivíduos têm mais medo de se arriscar

e; por isso, deixam passar grandes chan
ces de obter o sucesso.

3. Não se abrir para novas amizades:

quem anda sempre com a mesma turma

e resiste a circular por ambientes novos

perde a/oportunidade de ampliar sua

rede de contatos, e São eles que possibi
litam o crescimento humano .'Observan
do o comportamentodos outros, apren
demos novas formas de agir e interagir,
conhecimento que pode ser aplicado às

situações de trabalho.
'

4. Ser arrogante: "Pessoas arrogantes
costumam, ser individualistas, centra

lizadoras, têm dificuldade para se co

municar e se sentem donas da razão. A

arrogância é, portanto, um empecilho
e tanto à ascensão profissional", afirma
Flora. Esse conjunto de atitudes, dentro

,

e fora do trabalho, acaba minando os re

lacionamentos, influenciando negativa
mente na integração e na produtividade
da equipe.

5. Não comparecer a happy hours:
, bater cartão nas reuniões dos colegas não
garante que você será o queridinho do

escritório, mas não comparecer nunca

pode pegar mal. Além disso, vale prestar
atenção à forma como você nega os con

vites, para não deixar ninguém magoado. '

6. Não se atualizar sobre os assun

tos do momento: mesmo numa' simples
roda de bate-papo, um pouco de cultura

geral é sempre bem-vinda. "Pessoas que
se interessam pelo que está acontecen
do no mundo constroem mais vínculos
e conseguem ser mais críticas", diz Lu
cimar Delaroli,. consultora, da LDelaroli
Consultoria.

7. Não dar atenção à saúde: não ter'

vícios, comer bem, praticar exercícios

regularmente e mesmo ausentar-se do
trabalho para consultas de rotina de
monstra boa autoestíma e valorização
pessoal. O descuido corri essas ques
tões, por outro lado, pode levar à queda
.no rendimento e até a faltas e licenças
frequentes. O que pode até gerar atritos
com os colegas.
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MATERNIDADE

Sermãe atrapalha a carreira?
Coloque na balança o que você ganha e
perde escolhendo sermãe em cada uma das
três grandes etapas do seu plano de carreira
FONTE

Mdemulher

Não seria demais se todos os

planos que você fez urn dia acon
tecessem como imaginou? Você

arranjaria urn emprego dos so

nhos, seria bem-sucedida, se apai
xonaria por urn cara incrível e, ufa,
teria filhos. Lindo - e quem dera se

fosse simples assim. Vamos falar
de vida real: você consegue urn

bom emprego, trabalha horrores
e acaba se apaixonando, sim - mas

pela profissão. E, em vez de virem
os filhos, vêm os projetos e as mil

desculpas para deixar a materni
dade para depois - quem é louca

de tirar urna licença de quatrome
ses (até seis) no auge da carreira?!
As mulheres modernas, mais am
biciosas e imediatistas (vai dizer

que você também não .quer tudo

para ontemü, têm medo de per-
. der omelhormomento de subir os
degraus da profissão e chegar ao
topo em pouco tempo. Para elas,
o pânico de perder o emprego já
ficou para trás.

Bom, tudo isso fez a gente
I

parar e pensar: será que ter

um bebê significamesmo jo
gar sua carreirano lixo com as

fraldas?Quanto antes começar
a pensar nisso, menor a chance
de decidir errado. Está pronta?

Na largada
Até pouco tempo atrás, a estra

tégia dasmulheres que queriam ter

cargos altos ainda jovens era adiar
a maternidade para depois dos 30
anos. Agora, muitas estão achando
melhor inverter essa ordem e en

gravidar cedo para se dedicar mais
tarde ao trabalho com gás total. A
verdade é que não há regra - cada
urna faz como pode. Mas, no início
da profissão, a dedicação é mes

mo maior (quem nunca fez hora
extra para terminar urn projeto e

impressionar o chefe?). Faz parte,
pois você está tentando provar sua
capacidade para todos - e até para
si mesma. Ao mesmo tempo, esse
comecinho também significa ter

menos responsabilidades, à que
faria da fase urna boa opção para
quem já quer se livrar da dúvida. A
farmacêutica Bianca Marchesan,
31 anos, nem teve tempo de pen-

Você encaroumadrugadas de tra- .

balho, fezmuitas horas extras e con

seguiu um lugar de destaque na sua

profissão. Parabéns! Mas, se a vonta

de de ser mãe ainda existe dentro de

você, é agora que ela começa a bater
muitomais forte - e a necessidade de
se realizar em outras áreas da vida
além da profissional também. Ótima
notícia, já que engravidar nessa fase
tem um impacto menor no plano de

carreira, pois você já dominou seus

principais desafios e responsabili
dades, entrega um trabalho redondo
e conquistou seu espaço, além do

respeito e da admiração do chefe - o

que dámais tranquilidade e coragem

saro Ela estava prestes a com

pletar oito meses no cargo de
monitora química de urn labo
ratório quando descobri� que
estava grávida. Como o contrato

era temporário e ela queria ser

contratada ao fim de Um ano, a

maternidade ficaria para depois.
"Pai urn susto. Sabia que eles não

precisavam me manter na equipe
depois da gravidez", conta. Inse
gura, Bianca anunciou a novidade

para o chefe e, para sua surpresa,
a notícia não foi mal recebida.
Pelo contrário: ela foi efetivada
durante a gestação! O trabalho é
o emprego dos seus sonhos? Se
não for, talvez seja bom ter urn fi
lho nessa fase e, depois, ir atrás do
que realmente quer fazer da vida.

Agora, se for, que tal esperar um

pouco mais enquanto se dedica
100% à oportunidade?

Na subida
para bancar suas escolhas.

Desde omomento em que a con

sultora lanaínaAparecida dos Santos
Silva, 35 anos, entrou para o Grupo
Boticário, ela deixou claro que seu so
nho era ter filhos - e que não abriria
mão disso. E justamente porque ela
sabia que a empresa entendia essa

.

necessidade, Ianaína passou a se de
dicar aindamais ao trabalho durante
a gestação para não'deixar o desem
penho cair - e merecer esse voto. de
confiança. "Marcava as minhas con
sultas fora do expediente, não perdia
o horário ou.abriamão de responsa
bilidades por 'causa da gravidez", con
ta ela. "A carreira é importante, claro,

DIVULGAÇÃO

Só no Brasil, o número de mães commais de 40
cresceu 27% na última década

AVALIE

mas é apenas um meio para a nossa
felicidade. Jamais poderia desistir dos
meus planos pessoais por medo de

perder o emprego. Ou eu confiava
no meu taco ou viveria frustradapara
sempre." Resultado: em cinco anos (e
três filhos depois), ela foi promovida
quatro vezes e recebeu vários au-

mentos - pasme: inclusive durante a
.

licença do terceiro filho!
Escreva num pedaço de papel

seus objetivos nas duas áreas: que
cargo você pretende ter daqui a cinco
anos, quando pensa em tt::r um filho
e se esses momentos combinam.

Assim, você consegue ir alinhando e

ajustando seus planos.· ..' . . , .,,!: .... a .; !.

Na linha de

chegada
As mulheres que estão no

topo da carreira estão mais

poderosas, mais ricas e mais

realizadas, e já podem contar

com uma ajudinha (da sogra,
da babá, do marido fofo) para
cuidar do bebê. Ao mesmo

tempo, as responsabilidades
são proporcionais ao cargo,
ou seja, existem coisas que
só dependem de você - e vai
ser quase impossível fugir dos
relatórios durante a licença.
Mas o maior problema nessa

fase é outro: empurrar o pro
jeto de ter um filho tão lá para
a frente e acabar deixando
seus planos de lado.

A empresária Sandra Tur

chi, diretora da BoaVista Servi
ços, só engravidou aos 42 anos

porque, até então, não tinha

conseguido interromper o rit
mo do trabalho. E, por pouco,
não teve que abrir mão do so

nho. "Estava no limite para ter
um filho saudável e precisei re
c�rrer a tratamentos", diz.

No livro Creating a Life (iné
dito no Brasil), a economista

Sylvia Hewlett, da Universida
de Harvard, nos EUA, fez uma
pesquisa com 1 200 executivas
em cargos de chefia, entre 28 e

55 anos, e revelou que mais da
metade não tinha filhos. Des

sas, apenas 15% nunca pensa
ram em trocar urna fralda. As
outras foram adiando amater

nidade e perderam o timing.
É, nunca vai ter um momen

to perfeito. Mas com organi
zação, dá para fazer os dois
- e, sim, ser bem-sucedida em
casa e no escritório.

. j

,

E Omomento certo?'

Antes de decidir interromper a cartelinha
dapílula (e o expediente no escrit6rio),
faça essas perguntinhas a simesma:

- Estou preparada financeiramente?
- Tenho alguém para dividir a responsabi-
lidade de cuidar de um filho?

- Meu chefe é bacana e apoiariaminha
decisão numa boa?

" Tenho estabilidade no meu trabalho?
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BEM-ESTAR

Frutasajudam no

combate ao nervosismo
Melancia, uva,
abacate, pêssego �

laranja estão na lista

FONTE

'm'de'm'uúier
, .

A mudança de pequenas ati
tudes no dia a dia pode fazer uma

grande diferença na sua qualidade
de vida. Segundo um estudo pu
blicado no periódico PLoS One,
comer frutas' e vegetais pode ser

umamaneira eficaz de deixar uma

pessoa com aspecto mais atraente.
A pesquisa, desenvolvida na Uni
versidade de St. Andrews, na Es-

cócia, sugeriu que esses alimentos

possam atribuir tons de vermelho
e amarelo à pele, proporcionando
uma aparência mais saudável. Co

nheça os tipos de fruta que, além
de ajudarem no combate ao nervo

sismo, estimulam o bom humor e

ajudam a vencer o cansaço.
Laranja - Fonte de vitamina

C, auxilia no bom funcionamen
to do sistema nervoso. É um óti
mo relaxante muscular e ajuda a

'combater o estresse.

Abacate - Fornece ao corpo gor
duras saudáveis, que elevam os ní
veis de serotonína.,estimulando a

felicidade e o bom humor.
Banana - Rica em carboidratos,

potássio emagnésio, diminui a ansie-

dade e garante um sono tranquilo.
Jabuticaba - Suas vitaminas

do complexo B agem como anti

depressivos naturais. Seus carboi
dratos fornecem energia.

Melancia - A fruta tem uma
dose considerável da energizante
vitamina B. Elamantém o corpo no
ritmo certo, além de refrescar ime
diatamente após o seu consumo.

Uva - Tem boas doses de vita
minas do complexo B, que ajudam
no funcionamento do sistema
nervoso e retardam o envelheci
mento da pele;

Pêssego - Rico em aminoácido

triptofano. Essa substância é con

vertida em serotonina pelo organis
mo, melhorando o sono e o humor.

Auxiliar de Produção
Auxiliar de Carga/Descarga

.

Balconista

Caixa

Camareira

Conferente

Copeira
Costureira

Cozinheira

Cuidadora de Idoso

Eletricista

Estampador
Estoquista
Frentista

Fiscal de Loja
lavador de Veiculos

Motorista (CNH C)
Operador de Caldeira

Operador de Serra
r Operador de Corte e Vinco

Operador de logística (expedição)
Operador de autoclave

.@J
Apevi

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

capacitacao@apevi.com.br

FEVEREIRO:

18 a 21 - Treinamento nas Organizações, das 19h às 22h,
Instrutora Adenilda Sievers

18 a 22 - CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
das 18h às 22h, Instrutores credenciados íCE

25 a 27 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 19h às 22h,
Instrutor Marcelo Bergamo

25 a .27 - Planejamento Estratégico, das 19h às 22h, Instrutor
Darcísio Knoch

25 a 28 - Administração de Pequenos Negócios, das 19h às
22h30min, Instrutor credenciado Sebrae/SC

27/2,6,13,20 e 27/03 (quarta-feira) - Excel para Administração
de Empresas, cassh às 12h, Instrutor Franco Gomes dos Santos

28/2 e 1/3 - Termografia em Instalações Elétricas, das 8h às 12h

e das 13h30mon às 17h.30min, Instrutor Mário Cimbalista Jr.

Obs.: Todas as capacitações serão realizadas no CE

JAS.- Centro Empresarial de Jaraguá do Sul'

�
Contabilidade
Consultoria Empre&arlal

m/lttMlZlllt

�� Católfcae- .

Santa Catarina
Centro UnivérSítário

-

�ANTARES.&. PfÚ,. �"aRJc.A005
-

Operador de máquina Corte AUDACCES

Promotora de Vendas

Repositor
Soldador (MIG e MAG)
Talhador

Teceláõ
Tintureiro

Zeladora

Analista de Controladoria
Analista de Marketing
Analista de Processos
Analista de Produto

Analista Slstemaa
Analista de Vendas

Estagiária em Psicologia/Recursos Humanos

Estilista

Farmacêutico

Gerente de Vendas
. Inspetora de Qualidade Externa -

Programador de PCP

Fresador

Mecânico de Manutenção Industrial

Mecânico de Automóveis
Técnico em Refrigeração
Técnico de Impressoras
Técnico de Informática

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica

Instalador Técnico

Eletricista de ManutençãoA 'PREMlIE:R EMP'RfGOS
É A\SOlUçA0!

Assistente de Comércio Exterior

Assistente Contábil

Assistente de Planejamento Orçamentário
Assistente de Montagem e Criação
Auxiliar de Escrita Fiscal

Comprador
Encarregado de Corte/Têxtil
Estagiário em Administração/Contábil ou
Financeiro'
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Zein, sempre com dicas precio
sas de Sylvio, que além de ser

um gourmet, viaja bastante e

traz novidades para incrementar
as opções do Mr. Beef.

A estrutura do Mr. Beef aco
moda com conforto 120 pessoas
e ainda conta com um espaço
para as crianças se' divertirem.
"Temos também um ambiente

para reuniões que comporta 35

pessoas,' sem cobrança de taxa

para utilização da sala", lembra
o empresário.

.0 atendimento é de terça a

sábado, que é o único dia que
abre também para o almoço. "Na
quarta-feira nós temos a promo
ção Quarta do Sabor, onde colo
camos um prato da casa com 30%
de desconto", destaca Silvyo.

O Mr Beef conta 'ainda com

dois tipos de serviço, o À La Carte
e o Festival, no qual o cliente paga
apenas uma taxa única e saboreia
todos os espetinhos.

Atendimento personalizado e

"es nobres fazem a diferença

Buscando
atender as

necessidades dos
nossos clientes,
oferecemos

produtos como
o steak tartare,
hambúrgueres.,
ceviche de tilápia

e porções de
frutos do mar.

Silvyo Modenese,
.

Proprietário
do MrBeef

QUALm:ADE E BOMATENDIMENTO 'são os ingredientes principais que fazem a diferença na tradição do Mr Beef

MR.BEEF

Steak House deJaraguá apresenta cardápio
variado que vai do famoso espetinho_de xixo
ao steak tartare, sem perder qualidade

JARAGUÁ DO SUL
-

qualidade de seus produtos, com
carnes sempre selecionadas pes
soalmente por Silvyo.

O carro-chefe da casa são os

espetinhos, preparados artesa

nalmente e com mais de 15 op
ções, .entre doces e salgados e

até um vegetariano. Porém, são

os pratos elaborados com cor-
.

tes nobres, como a picanha, filét
mignon e t-bone que maiscres
cem na preferência dos clientes
da casa. "Buscando atender as

necessidades dos nossos clientes,
oferecemos produtos como o ste

ak tartare, hambúrgueres, ceviche
de tilápia e porções de frutos do

mar", diz Silvyo.
A elaboração do cardápio

fica a cargo do chef Matheus

........................................•..... _ .

Ariston Sal Junior

O famoso espetinho continua
como o carro-chefe da casa. Afi

nal, tradição é coisa para semanter

sempre emevidência.Mas aospou
cos, os pratos com carnes nobres

ganham novos adeptos, pois os

clientes são cada vez mais exigen
tes quanto a qualidade das carnes

e do cardápio oferecido. Por isso

mesmo, a SteakHouseMr. Beefen
tra o ano de 2013 com novomenu e

planos de expansão damarca para
outras cidades da região.

Criada em novembro de 2007

pelo o empresário Silvyo Mode

nese, o Mr. Beef tem como dife
rencial o bom atendimento e a.

O CHEF Matheus Zein é o
..esponsável pelo cardápio
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, Emmuitos casos, um dos
conseUaeiros independentes é um

profissional com grande experiência
em finanças e outro profissional em
mercado - marketing e negócios.

\

M
•

I

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

Em.presa Familiar I Governança Corpor�liva
como com.eçar?[

I

i
1 tência do conselho para auxiliara

'

produzir e implementar instrumentos
eferramentas que visam a perenidade
da empresa, tais como: acordo de acio
nistas, regimento interno do Conselho
Consultivo, agenda de reuniões que
contemplem determinados debates
ou informação sobrealgum tema, ex.:
relatório de auditoria, diretrizes para
o orçamento, etc; calendário anual de
reuniões, contemplando as datas e os
documentos a serem enviados aos con
selheiros, código de conduta,manual
de alçadas, sistema de avaliação dos
executivos e dos conselheiros, etc.

Caberá ao Conselho Consultivo em

principio analisar sistematicamente as
informações gerenciais, como:

«orçamento operacional, reiatotto
mensal corporativo comparado com o

realizado;
·planejamento estratégicoformali

zado a serdivulgado aos diversos níveis
hierárquicos;

•sistema de informaçõesgerenciais;
«mapa de riscos corporativos, etc.'
O Conselho Consultivo é uma

estruturamais simplificada do que
a do Conselho deAdministração,
masmostra-semais apropriado em
estágios iniciais, para o entendimento
e o desenvolvimento culturalgradual
dafamília e dirigentes, envidando a.

-

osfilhos nos debates, comoforma de
educar os herdeiros sobre os negócios
dafamília, convidando colaboradores
mais antigos e de confiança apartici
parem das reuniões.

O Conselho de sacias/acionistas da

família, não pode se; confundido com
o Conselho deFamília. O Conselho de
Pamüia visa precipuamente:zelarpe
los interesses de longo praza dafamília,
promovera comunicação, integração
e infofrnação dosfamiliares, visando
evitarconflitos entre eles, discutir sobre
a sucessão e a continuidadeda empre
sa com afamília, tratar do ingresso e
saída defamiliares da empresa, primar
pelodesenoolvimento educacional e
profissional dos herdeiros e potenciais
sucessores, etc.

O Conselho Consultivo visa, com
a inclusão de profissionais externos,
melhorar o processo decisório, mas os
conselheiros não tem a responsabili
dade legal exigida dos administrado
res em Conselhos deAdministração
estatutários. Os Conselhos Consultivos

integrados pormembros externos e

independentes podem ter as mesmas

atribuições do Conselho deAdminis-.
traçõoepropotcionando aos sócios e
executivosda empresamaiorforma
lidade nas decisões, além de propor-.
cionarem a oportunidade de compar-

As companhias abertas, por
determinação legal, são obrigadas a
implantaragovernança corporativa,
instalando como órgãos de adminis
tração o Conselho deAdministração
e aDiretoria. Observa-seatualmente
que, muitas companhiasfechadas ou
limitadas, tem procurado estabelecer
boas práticas degovemança, visando
adotarsistemas de controle emoni
toramento dagestão e buscando a
sucessão e a perpetuidade do negócio.
Como alternativa à implantar Conse
lho deAdministração, muitas empresas
familiares preferem começar com a

formação de um Conselho Consultivo,
Ggmo primeiro passo na transição
para a governança corporativa, por
entenderem de que a adoção de boas
práticas degovernança traz benefi-
ciosa empresa, mesmo não havendo .

obrigatoriedade legal.A adoção de um
modelo degestão normalmente está re
lacionado ao nível decompetuioidade
da empresa e a busca de sua perpetui
dade, introduzindometasfinanceiras
emercadológicas, orçamento operacio
nal e de investimentos, planejamento
estratégico, enfim adotando eoprimo
rando o processo decisório. Inicialmen
te a empresa começa com Conselho
desôcioskuionistas ou familiares,
com reuniões informais envolvendo

tilhar decisões entre profissionais de
conhecimentos e experiências diversas
e complementares.A ideia éa empresa
beneficiar-se de novas e independentes
sugestões e recomendações provindas
do Conselho Consultivo. O Conselho
Consultivo no início é integrado por só
cios e/ou acionistas controladores epor
um ou dois membros independentes,
sendo esperado que um deles tenha co
nhecimentos dos conceitos de melhores

práticas degovemança corporativa.
Em muitos casos, um dos conse

lheiros independentes é um profissio
nal com grande experiência emfinan
ças e outro profissional em mercado
- marketing e negócios.As reuniões
passam a sermaisformalizadas, com
a elaboração de agenda, apresenta- .

ção de propostas a serem discutidas e
lavrando-sea deúida ata.

Num estágiomais avançado, os
sócios/acionistaspercebendo as van
tagens do modelo degestão coni Con
selho Consultivo e o apeifeiçoamento
em governança corporatiua; se pode

.

apetfeiçoarcom atividade de comitês
deauditoria, recursos humanos, etc..e o
foco do conselho se direcionaráa estra
tégia, planos de negócios, de expansão
e de investimentos, fusões e aquisições,
estrutura organizacional, etc.

Além disso, utiliza-sea compe-

adoção das melhores práticas degover
nança corporativa.

Concluindo, asfamílias encon
tram nas boaspráticas degovernança
soluções para diversos problemas,
separando asfunções: a) Família - que
visa principalmente a sua integra-
ção, desenvolvimento profissional
e culiural; formação de lideranças,
etc;b) Propriedade - que visa decidir
sobre os investimentos e o seu controle;
e, c) Empresa:"" que visa agestão do
negócio. Ea instalação deum Conselho
Consultivo commembros independen
tes pode contribuir deforma valiosa
na estruturação e implementação dos
conceitos degovernança corporativa.
O importante é quese introduzam "e se

respeitem os princípios degovernança:
a) equidade - tratamentojústo a todos
os sócios/acionistas; b) transparência-

.

divulgaradequadamente as infdr-
. mações sobre o negócio; c) prestação'
de contas - dosadministradores aos
sócios/acionistas; e, d) responsabilidade
corporativa - atendimento das normas
e políticas da empresa e da legislação -

societária, tributária, trabalhista, etc.
por tudo isso, entendemos que a

- instalação de um Conselho Consul
tivó visando a adoção de gouernan
ça corporativa' tende a agregar valor
ao negócio.

I
1

periféricas que o seu cérebro não

consegue acessar durante um es

tado intenso de foco.

precisam trabalhar em grupo.
Além disso, o estudo mostrou

que elas produzem ideias com

qualidade mais alta trabalhando
individualmente.

ATITUDE

/'"

Impulsione sua
criatividade

5. Não tentese organizar
A pesquisa "Imagine: How

Criativity Works" mostrou tam

bém que um dos melhores' mo
mentos para insights criativos é

o. primeiro da manhã, logo que
você acaba de acordar. Isso acon

tece porque o cérebro sonolento é

desorganizado, aberto a todos os

tipos.de ideias não convencionais,

3.Tomeum banho ao acordar
A pesquisa "Imagine: How

Creativity Works" aponta que
quando a mente está relaxada
é mais fácil dirigir o centro das

atenções para dentro, para o flu
xo de associações remotas que
emanam do hemisfério direito
do cérebro. O banho, por seu

poder de relaxar os músculos,
acelera esse processo. Por isso é
tão comum ter írrsights criativos
durante os banhos quentes.

"

Desenvolver O pensamento criativo é
fundamental para uma carreira bem-sucedida

Os participantes do estudo apre
sentaram 50% de aumento nas

ideias criativas nos dias em que
reportaram humor positivo. Ou

seja, quanto mais. positividade
uma pessoa apresenta no seu

humor, mais criativo será o seu

pensamento ao longo do dia.

FONTE
cas simples podem ajudar você
a impulsioná-lá onde quer que
você esteja. Confira 5 dicas rápi
das para sermais criativo.

noticias.universia

4. Faça algo habitual
De acordo com pesquisa da

Universidade de Toronto, no

Canadá, fazer algo com o que
você já está acostumado, como
caminhar, tirar um cochilo ou

mesmo lavar a louça; permi
te que você acesse, de maneira
inconsciente, as -inforrnações

O pensamento criativo pode
trazer inúmeros benefícios, tanto
para a sua carreira quanto para a

sua vida pessoal. Entretanto, em
bora ele seja tão desejado, não é
fácil de ser alcançado. Uma roti
na estressante e apressada pode
impedir você de acessar a sua

criatividade, mas algumas prátí-

2. Não faça brainstorms
Embora trabalhar em grupo

possa render boas ideias, a pes
quisa "Quiet; The Power of Intro
verts in aworld That Can't Stop
Talking" mostrou que as pessoas
produzem mais quando estão

por conta própria do que quando

1. Seja positivo
Segundo o estudo "The Pro

gress Princple: Using SmallWins
to Ignite Ioy, Engagemente and

Criativity at Work", existe uma

conexão definitiva entre as emo

ções positivas e a criatividade.

-
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trabalho. Costumava trabalhar na
mesa de jantar, com a televisão da
sala ligada, enquanto os doisfilhos
assistiam a desenhos e outros pro
gramas. Osfilhos, por sua vez, es

tavam felizes da vida.Ao vê-lo em
casa todos os dias, pensavam que
o papai estava em férias, e tiravam
sua concentraçãofrequentemente
com brincadeiras.Além de tudo,
perdeu a disciplina e o controle
sobre seu expediente.A cada dia
acordava em um novo horário,
não havia mais rotina em seus

afazeres e tinha passado a seali
mentarmal, pois não cozinhava e

estava longe daqueles restaurantes
que costumava almoçar quando
estava no trabalho anterior.

Porfim, sentia-se infeliz,
pois o que realmente omotivava
era trabalhar com pessoas, em
um ambiente corporativo, sob
a presença e vigilância do chefe
centralizador que tinha. Isso tudo .

era o quefazia Gutierre se dar tão
bem r:a antiga empresa.
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" À primeira vista esta parece uma ótima
oferta, entretanto, uma série de aspeCtos
precisam ser considerados. Caso contrário,
essas vantagens e Dexibiliclade podem
facUmente resultar em prejuízo e tempo
perdido para empresa e profissionaL

Bernt Entschev

Paleslranle
convidado

Ao ler o título, muitos pen
sarão nas oportunidades e nas

vantagens que ser home office
oferece. Esquecer o trânsito, ficar
mais tempo na cama ou na mesa

do café. Concentrar-se em casa

e em paz, fazer do lar um belo
escritório ou oficina. Por essas e
tantas outras razões, trabalhar
em casa tem sido uma alterna
tiva cada vez mais ponderada
por profissionais e empregadores.
Seja pelofato de muitos não que
rerem mais ter chefes ou precisa
rem ir ao escritório diariamente,
ou pelo fato de as empresas terem

enxergado nessa modalidade
uma boa (e barata) alternativa
para aumentar a retenção de
profissionais de suas equipes. r

À primeira vista esta parece
uma ótima oferta, entretanto,
uma série de aspectos precisam
ser considerados. Caso contrário,
essas vantagens eflexibilidade
podem facilmente resultar em
prejuízo e tempo perdido para

l'edacao@ocol'l'eiodopovo.com.bl'

empresa e profissional.
Exemplificarei, com uma histó

ria real, o comum engano come
tido pormuitos profissionais que

.

decidem trabalhar em casa.

Um rapaz chamado Gutierre
estava contente por versua carrei
ra finalmente decolar após tantos
anos de estudo. Aos 35 anos de
idade recebeu uma boa proposta
profissional. Caso aceitasse, pas
saria aganhar o dobro, e sua casa
passaria a ser seu escritório. Quan
do recebeu o.convite, lembrou-se
de um colega com quem estudara.
O colega trabalhava em casa,

ganhava bem, e vivia lhe dizendo

que erauma "mordomia': Fazia
o expediente que queria, não
precisavaficar horas no trânsito,
possuía uma qualidade de vida
muito boa e não tinha chefepara
lhe delegar tarefas o tempo todo.

O jovem Gutierre era adminis
trador e, ao conversar um pouco
com ele, você logo notava seu perfil
empreendedor e autoconfiante,

algo que casou bem com a ênfase
emMarketing e Vendas que seu
curso oferecia.No traballío, quan
do ainda atuava como supervisor
de vendas em uma grande rede de

varejo, seus chefes e subordinados
o elogiavam pelo ótimo espírito
de equipe e o dom de lidar com as

pessoas - fossem eles clientes, cole
gas, subordinados ou superiores.

A empresa que queria con
trata-lo era de outro estado, e ele
seria o responsável por iniciar as
operações ondemorava.Além de
trabalhar em casa, ele também
teria que viajar às cidades próxi
mas de onde atuaria, em busca de
novos clientes e negócios. Sem pen
sarmuito, ou melhor, pensando
apenas nos beneficios e no salário,
aceitou a proposta.

Em menos de três meses, Gu
tierre deixou o emprego.

Não canso de dizer àqueles
que me pedem conselhos que,
salvo algumas situações, nada
deve serfeito sem planejamento.

ROTINA

Principalmente quando se trata

de carreira. No caso dele, o que
o levou a abandonar o emprego
foifalta de autoconhecimento.

Apesar de a oportunidade ser, de

fato, boa, não era adequada ao
seu perfil comportamental, que
era extremamente relacional.Ao .

passar horas a fio trabalhando
em casa, sozinho, ele não se sentia

confortável emuito menosmoti
vado com seus afazeres.

Foi nessa época, quando se

sentia insatisfeito, que Gutierre
veio tomar um café comigo. Ele
simplesmente não entendia o que
tinha acontecido para ele estar
tão infeliz e com a produtividade
baixa.Não entendia como aquele
outro colega, mesmo trabalhando
como home office, tinha sucesso e

erafeliz em seu trabalho.

Conforme coruersâuamos, ele
mesmo foi percebendo os sucessi
vos erros que cometera naqueles
três meses. Primeiramente, ele
não tinha um local apropriado de

Exercícios para relaxar no trabalho

Ser home ollice: trabalhar em casa. lunciona?

A rotina está puxada
e sua coluna anda
reclamando? Você
não é a única!
FONTE

Mdemulher

Previna os incômodos mais co
muns de quem passa o dia no es

critório: inclua a ginástica holística
à sua rotina e trabalhe com muito
mais disposição. Veja a série de 5

exercícios simples recomendados

pelos especialistas do Instituto Pa
tricia Lacombe. Você pode fazê-los
a qualquermomento.

Movimento - Círculo com o

Ombro - Sentada, segurar com

uma das mãos a musculatura em

volta do pescoço. Puxá-la para
cima (como se estivesse esticando
a pele). Iniciar movimentos de cír
culos com o ombro. Fazer do ou

tro lado. Repetir cinco círculos em

cada sentido.

Objetivo: Relaxamento do pes
coço. Esta região tem pontos de
tensão muito profundos, que po
dem irradiar dor para várias regi
ões, como face, braço e coluna.

.

Movimento - Relaxamento ati
vo dos olhos: Palming - Deitada,
colocar as duasmãos em frente aos
olhos fazendo uma concha (ten
tando não permitir a entrada de
nenhuma luminosidade). Deixar
os olhos abertos até que sumam

todos os pontos coloridos. Fazer

pequenas piscadelas com as pál
pebras e relaxar por cincominutos.

Objetivo: Relaxamento
.

dos

olhos, face e da coluna cervical. A
musculatura dos olhos tem liga
ção com a nossa coluna cervical e
tensão nesta região pode provocar
fortes dores de cabeça. É muito
indicado para após trabalho em

computador.
Movimento" Torção dos Bra

ços - Sentada, estucar um dos bra

çq� � frente, com a palma da mão

voltada para fora. Passar o outro

braço por cima e entrelaçar as

mãos (palma com palma), Dobrar
os braços para dentro (passando
a mão pelo tórax) e depois tentar
esticá-los à frente (sem soltar as

mãos). Fazer o mesmo
.

procedi
mento do outro lado. Fazer omovi
mento cinco vezes com cada braço.

Objetivo:Alongamento dos bra- ,

ços e punhos.O encurtamento da
musculatura de todo o braço pode
ocasionar as conhecidas tendinites.

Movimento - Colar de Péro
las - Sentada, encher meio copo
de água e segurá-lo. Com um ca

nudinho, expirar dentro do copo
de forma contínua e tranquila,
até acabar todo o fôlego. Marcar
o tempo qu� demora sua expira
ção e comparar com seu estado
de tensão naquele dia.

Objetivo: Estimular a saída do

ar, promovendo a mobilização do
tórax. A boa respiração pode favo
recer o relaxamento de todos os

músculos do nosso corpo

DNULGAÇÃO

A prática de atividades tísicas diminui o stress e

oferecem melhor qualidade de vida

,
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Zanotti'Elásticos, maior empresà
de fitas elásticas das Américas,

está selecionando para

contratação imediata

Conheça oulras oponunidades no nosso sne:

_.zaOltU.cllI.llr

COMPORTAMENTO

Dicas para"relaxar

na hora do almoço
FONTE

rndemulher

Aproveite a folguinha na hora do al

moço para descansar e se divertir. Por
mais corrida que seja sua semana, se

você se organizar, descobrirá que é pos
sível usar esse tempinho no meio do dia

para cuidar de seu bem-estar.
Confira as sugestões:
1. Leve a comida para uma praça,

convide duas amigas engraçadas e im

provise um piquenique! O contato com
-

o sol e o ar puro vai enchê-la de energia.
2. Inscreva-se numa aula de ioga.

Apenas 20 minutos de exercícios são ca

pazes de renovar seu corpo e suamente.

3. Entre numa livraria e escolha um

lançamento para ler.
4. Faça as unhas ou lave e seque os

cabelos num salão pertinho do escritório,
para voltar ao batente se sentindo uma

rainha!
.

5. Dê 30 minutos de braçadas numa

piscina próxima - período mais do que
suficiente para reanimá-la. Só não se es

queça de levar a touca de borracha!
6. Convide seu querido para uma

transa rapidinha num motel no meio do
caminho do trabalho dos dois.

7. Descubra uma exposição bem baca

na nas redondezas ou navegue por sites de
museus maravilhosos do mundo todo.

8. Leia um ou dois capítulos de um ro

mance cheio de aventura.
9. Procure um bom podólogo e peça

uma massagem relaxante para os-pés.
10. Compre uma bicicleta dobrável e

pedale à vontade pela vizinhança! Na fal
ta de uma, vale até mesmo passear a pé.

ttmos,
ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em consertos de celulares.

.

ELETRICISTA MANUTENÇAO/
INSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico
e �JR-l0.

ELETROMECÃNICO
Vi�ência na função, com formação na área.

FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.

ADMINlSRWWAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL
Vivência na função.

_.

OPERADOR DE TELEMARKETING
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo
metalúrgico.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel.

. -

ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função.
ANAliSTA DE LOGISTICA
Vivência em Liderança setor de Logística.

ANALISTA DE MARKETING
Vivência com pesquisa de mercado,
confecção de material publicitário,
catálogos, site, dentre outros.

- ,-, -,-

VENDEDORA INTERNA
. -_ ..

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função.
ANALISTA DE RECURSOS

HUMANOS
Vivência em departamento pessoal e seleção
de profissionais:
A:UOITOREMREtüilsos
HUMANOS
Vivêncía com documentação necessária

e obrigatoriedacles fiscais, contratos de
trabalho, situações especiais, encargos .

sociais, higiene, segurança e medicina do

trabalho. Cálculos trabalhistas e todos os

aspectos relacionados à área de Recursos

Humanos.

QIORDIRI(ÃO
.. ' .. _.,

COORDENADOR COMERCIAL
Vivência em treinamento de equipes e

abertura de novos postos de vendas.

TÉCNICO eM SEGURANÇA
DO TRABALHO
Vivência na função.

OPEBAOONAIS
.

AJUDANTE DE MOTORISTA

ATENDENTE/ BALCONISTA
_.. - ..

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRáouÇAO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

- .. � ..

CAMAREIRA

COSTUREIRA

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

GARÇOMVivência em manutenção de máquinas em
geral, ramo industrial. .

Vivência com a impressora Multilith.
.. ... _. __ .. -._ ....

COORDENADOR DE

MANUTENÇÃO
Vivência com liderança e manutenção
industrial.

Vivência na função.

.• _... • ... _._. _ .·'h._ ._,_. • _. "h'h _._.

PINTOR INDUSTRIAL
.. -. .. -. . .. - ,.

MONTADOR/SOLDADOR

._.. • h' ._ .... _ ..... _.�.. • ..... h

SUPERVISOR COMERCIAL
Vivência em liderança setor de vendas.

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

PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICRO COMPUTADOR
Vivência na função.

MOTORISTA

_,.....
. _ .....

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência na função, ramo têxtil.

SUPERVISOR DE EXPEDIÇÀO

Vivência em montagem e solda.

CNH C, Dou E. Para fazer entregas.
................._._._ .. - -. ' .. - .. -.

MOTORISTA CARRETEIRO

-Possuír CNH AE ou E.
Vivência em programação PROMOS.

SOLDADOR /MONTADOR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

- . _,. ,,_ "" •• " ... "'h"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com vivência na função.

'''h' - .. '

AUXILIAR DE COBRANÇA
Vivência na função.
AUXILIAR FINANCEIRO
Vivência na função.

Vivência na função.
Vivência na função."._ .

SUPERVISOR DE MERCEARIA
Vivência com liderança.

OPERADOR DE CALDEIRA

Possuir curso e vivência na função.
_" ... -" .. ,_" ... ,,"_ .....

OPERADOR DE CORTE

CAIXA
Para atuar no-comércio.

ESF4G.,
ESTÁGIO EM RECURSOS
HUMANOS

Desejável estar cursando Superior em
RH ou Administração, conhecimento em

recrutamento e seleção.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Vivência na função.
TÉCNICO EI�ÚMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
-

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.

GOVERNANTA

(SECRETÁRIA DO LAR)
Habilidade com informática, CNH B.

Vivência na função-ramo têxtil.

TECELÃO
Vivência em tear circular.
.... .,.-

TINTUREIRO

Vivência na função.

ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

SBR!!!!!.� a�

CONTRATACOM URGÊNCIA:
. AÇOU_GUEIRO
ATENDENTE

.. -'_ ..

AUXILIAR DE MANUTENÇAo
... A.yl(JLI�R.DE MOrºR!ST�.

AUXILIAR DE VENDAS

CONFERENTS .

E�:rºQUISTA -c ,

EXPEDIDORJ:\ ..

MOTORISTA

OPERADOR DE EMPIÜiADEIRA
OPERADOR DE FRIOS

... _ • "'h " •. � ,_. .. "h '�_.'

OPERADOR DE IõRUTAS

�V��DURA� •.

OPERADOR DE CAIXA

!,ApEIRO_ : ..•
TELEVENDAS

VENDEDOR

VIGILANTE

ZELADORA

ESTAMOS CONTRATANDO PORTADORES

DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VAGAS URGENTES
.. - .,�.-

AUXILIAR DE COZINHA
Para atu�r em empresa de

grande porte. l°e 2°Turno:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Diversas vagas para
1°,2° e 3° turno.
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2107-0500

LOTEAMENTO

FINANCIAMENTO:

�
W�11n�3$ LEIER

IMÓVEIS
2107-0500

_Ilha da Figueira

871l-02
Terreno com área total de 720m2
R$ 460.000,00

13;'3-02
Terreno êom 450 m�.
Consutle·nos

1320-02
Terreno com 360 m2'.

R$168.000,OO

1371-02
Terreno/Chácara com 22.173 rn2'.

R$ 760.000,00

1344-02 Terreno com 9.401 m2.. boa opção
para investimento com ótima localização.
R$ 270.000,00

IMÓVEIS Realizando Sonhos

.._---.--,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Realizando Sonhos

.-_1. '_

LEIER
IMÓVEIS

"'Amizade

967-02 - casa com 2 dormitórios + 1 suite, sala
de estar e jantar, bwc e cozinha.
RS 315.000,00

1372.02 - com duas de aprox. 70 m'. uma em
alvenaria, 3 dorm., sala de estar, área de

serviço, despensa, churrasqueira. Segunda
casa demadeira, 2 dorm. 1 vaga de garagem.
RS222.000,00 Área Terreno 258m'

I ... Baependi
I

...Centenário

1249-02 - 1 sufte + 2 dorm., sala de

estar/jantar, internet/tv, churrasqueira
prívatíva, sacada,ed/cula. piscina, salão de
festas, alarme, 2 vagas de garagem.
RS 670.000,00 Área Terreno 405m' Área Terreno 506m'

1365-02 com 1 suite + 4 dormitórios, sala de
estar/ jantar, lavabo, escritório, cozinha, copa, 3
bwc. ârea de serviço, churrasqueira. varanda.
despensa,Jardim e uma vaga de garagem. .

R$ 375,000,00 Área Terreno 387m' .

1354-02 - com 1 suite + 3 dormitórios, sala de

jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço,
bwc, churrasqueira privativa. aquecimento
elélrico e uma vaga de garagem.
R$ 280.000,00 Área Terreno 350m'

"'Rau ... Vila Rau... Jaraguá 99 ... João Pessoa

I.

11
li

'JII�!_1_3_6_0_-O_2_co�m__I_S_U_i1_e_+_2_d_o_nn__it_6_riO_S_'_C_o_zi_n_ha_,�bwc, ârea de dserviço, sala de estar. sala de
jantar e sacada. prédio com salão de festas,
blclcletárto, elevadore garagem.
RS220.000,00 Area Prlv. 82 m'

1323-02 com 3 dormitórios, sala de estar, sala
de jantar, 2 cozinhas. 2 bwc, copa. área de

serviço, quarto de serviço, sacada, uma vaga
de garagem.
R$ 450.000,00 Área Terreno 337m'

1357-02 com 120m', 2 dormitórios, cozinha,
bwc. áreade serviçoe varanda.
R$ 215.000,00

1009-02 -casa com 2 dormitórios, sala de estar
e jantar. cozinha, 2 bwc, ârea de serviço,jardim
e 2 vagas de garagem
R$ 270,000,00

1359-02 com 1 suite master+ 2 dormitórios,
saia de estar/ jantar,/sacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem. saião de
jogos, playground, eievador.
R$650.000,00 Área Privo 140 m'

Área Terreno 346m' Área Terreno 341m'

II'" Vila Nova
I

I I
�.-,;qll

!
! I
1

.1

I 11:1:3:4:_0:2��affipanrHtfiaimne�n�tobD�(2�O�1�}�_í:c�o�m-.l2
I

dormitórios, sala de estar, cozinha. bwc, área
de serviço, sacada
R$115.000,OO

Área Privo 47m'
�--------------------------------�

Rau

1367-02 com 2 dormitórios + 1 supite hidra,
cozinha, área de servlço, sala de estar e uma

vaga de garagem. .,

R$168.000,OO
Área Prlv. 80 m'

Realizando Sonhos

Baependi

A Partir de R$ 335.000 00
Oeck malhado,· Hidra, Piscinas Adulto e

Infantil, Galaxy Launge, Espaços Gourmet,
Salão de �agos, Espaço Fitness, Epaço
Relax, Espaço Kids, Playgraund

1326-02 com 2 dorm. + suíte, cozinha, sala de

estar/jantar, área de serviço, bwc, churrasqueira
c/sacada.,2 vagas de garagem. prédio com

piscina coletiva, salão de festas.
R$446.301,OO Área Prlv. 107m'

1325-02 apartamento com 80 m', 2
dormitórios i' "-I suite, cozinha, sala de estar,
lareira, sacada com churrasqueira, 2 bwc.
R$ 255.000,00

971-02 fiat com 60m' - suite com hidro +

roupeíro. sala de estar, cozinha sób medida,
piso porcelanato, rebaixo em gesso, Prédio
com satão/festas., elevador, estacionamento
R$14O.000,00 Área Priv.60m'Ãrea Privo 80m2

... Centro/Barra Velha

1361-02 com 79 m', 1 suite closet + 2 dorm ..

sala de estar(Jantar. cozinha, área de serviço,
2 bwc. sacada com churrasqueira. Prédio
c/salão de festas e elevador.
R$185.000,00 Área Prlv. 79 m'

jantar, bwc, área de serviço, cozinha, sacada
com churrasqueira.
R$ 600.000,00 Área Privo 182m'

, 1366-02 com 1 suite + 2 dormitórios, sala de
estar, safa de jantar, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e uma vaga de

garagem.
RS 240,000,00 Área Privo 103 m'

LEIER
''''05
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - JaraguOá do Sul - SC

IMÓVEIS DE �
LANÇAMENTOS

DestOO coofemporõneo�
localizaçoo priViJegiado_
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5 IMOBILIÁRIA
,

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraquá do Sul - SC

IMÓ\lEIS DE
LANÇAMENTOS
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Jtolvonm

;:!:
,

IMO'BILIARIA'
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Ja�aguá do Sul - sc

IMOVEIS
PRONTOS'

Plantão
PRONTOS
4792100808

, Edifício Piemonte
Alto padrão!

Localização privilegiada,
no Centro da cidade! '

O 7 apartamento por andar
03 suítes

Espaço gourmet
Área total: 688,67m"

Área privativa: 390,OOm2
,

Negociável!
Ref.4862
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,

IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

iMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

-Ref 5361 - Itapema
.01 suíte máster + 03 suítes
-Área privativa: 308,83m2
•Valor sob consulta!

.

-Entreqa.Dezembro/Zül S

-Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
-Aptos com 02 dorm e suíte + 01
.Area privativa: 63,69m2 e 71 ,93m2
·A partir de R$ 193.000,00
-Pronto para morar!

-Ref, 5359 - Itapema
·01 su íte máster + 02 ou 03 su ítes
·Area privativa: 281,1 7m2
-Valor sob consulta!
-Entreqa.Dezembro/Zü'l a

-Ref. 5358 - Itapema
.02 suítes máster + 02 suítes
.Area privativa: 459,00m2
-Valor sob consulta!
-Entreqa.Março/Zül S

-Ref 5025 - Nova Brasilia
-Suíte + 01 dormitório
•Área privativa: 79,3Om2 .

.A partir de R$270.000,00

.Entrega Setembro/2013

-Ref 5005 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Ãrea privativa: 68,237m2
·A partir de R$192.840,72
-Entrega Maio/2014

• Ref. 4783 - Centro
.i).ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 72,10m2
·A partir de R$ 205.000,00
-Entrega Maio/2013

-Ref 5042 - Amizade
·02 dormitórios
-Area privativa: 53,37m2
-Apartír de R$145.744,08
-Entrega Dezembro/2013

Ref. 5106 - Jaraguá 'Esquerdo
- 02 dormitórios
Sacada d churrasqueira
Area privativa: 65,29m2

A partirde R$ 132.000,00
Entrega Junho/2013

-Ref '5307 - Czerniewicz
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: 77,92m2
·A partir R$ 222.600,00
-Entrega final de Março/2014

.Rer: 5001 .: Piçarras
-Suíte + 02 demi suítes
-Area privativa: 124,67m2
·Apartirde R$474.031,79
-Entrega Maio/2013

-Ref 5039 - jaraguá Esquerdo
-Aptos com 02 dormitórios
-Area privativa de 63,91m2
·A partir de R$ 157.369,53
-Entrega Março/2012

·Ref. 5278 - [araguá 99
.02 dormitórios
.A'reá privativa:48,20m2
·A partir de R$ 105.662,31

-Ref 5315 - Amizade
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa:80,00m2
·A partir de R$158.000,00 .

·.Entrega Setembro/2013

.Rer. 5197 -Amízade

.02 dormitórios
·Área privativa:64,OOn,z
·A partir de R$ 148.000,00
• Entrega janeiro/2013

-Ref 5357 - Itapema
.01 suíte máster + 03 suítes
-Área privativa: 404,16m2
-Valor sob consulta!

-Ref 4959 - Czerniewicz
.02 dormitórios
-Area privativa: 112,13m2
.A partir de R$ 289.000,00
-Entrega julhoj2013

-Ref 5002 - Centro

.i).ptos com 03 suítes
-Area privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 481.168,84
-Entrega Seternbro /Zü lZ

-Ref 4936 - Baependi
.i).ptos com 02 dormitórios
-Area privativa: 65,15m2
.A partir de R$ 304.970,87
-Pronto para morar!

-Ref 4940 - Amizade.
-Suíte + 02 demi suítes
-Ãreaprívatíva: 1l9,80m2
.A partir de R$ 403.000,00
-Entrega Seternbro/2013

-Ref 5303 - jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
-Área privativa: 60,07m2
.A partir de R$130.000,00
-Entrega Novembro/2014

�$,""

Res. Maria Luiza

• Ref 5291 - Centro
• 01, 02 ou 03 dormitórios
•Área privativa: 62,63m2
·A partir de R$254.573,42

.

• Entrega Outubrn/Zü14

-Ref 5338 - Nereu Ramos
.02 dormitórios
-Area privativa: 68,31m2
.A partir de R$160.000,00
-Entrega junho/2013

-Ref 5290 - Nova Brasília
-Suíte máster + 02 suítes
-Ãrea privativa:'157,04m2
.A partir de R$725.276,37
-Entrega Março/2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro- Jaraguá do Sul - SC
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Plantão
PRONTOS
4792100808

IMÓVEIS
PRO. -OS

Ed. Morada Brasilis
Residencial Luiza

)

I
r.

• Ref. 5330 - Vilà Lenzi
'02 dormitórios
•Ama privativa de 47,98m2
·R$149.000,00

• Ref. 5345 - Agua Verde
.02 dormitórios
.Areatotal de47,39m2
• R$ 106.000,00

·Ref. 5173 - Estrada Nova
'02 dormitórios
.Area privativa: 59,00m2
'R$ 130.000,00

·Ref. 5346 - Centro
'Suite + 02 dormitórios
·Area privativa: 139,02m2
'R$ 650.000,00

Ref. 5171 - Três Rios do Sul
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
,
01 Vaga de garagem

Area privativa de 56,00m2
De R$135.000,00
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'Ref. 5259 - Amizade
.02 dormitórios
.Area privativa: 60,36m2
·R$150.000,00

• Ref. 5347 - Centro
'Suite + 01 dormitório
·kea privativa de 96,76rn2
• R$ 298.000,00

'Res. 5263 - Ilha da Figueira
'Suite + 02 dormitórios
.Area privativa: 90,oom2
'R$ 220.000,00

·Ref. 5321 - Centro
'02 dormitórios
·kea privativa de 76,03m2
'R$170.000,oo

·Ref. 5349 - Amizade
'Su�e + 02 dormitórios
.Area privativa: 112,1Om2
'R$ 330.000,00

·Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
'Su�e + 02 dormitórios
.Area privativa: 95,53m2
'R$ 280.000,00

'Ref. 5222 - Czemiewicz
'Suite + 02 dormitórios
.Area privativa: 107,00m2
'R$ 217.300,00

'Ref. 5354 - Nova Brasília
'Suite + 02 dormitórios
.Area privativa: 78,00m2
'R$ 190.000,00

.Ref. 5161 -Vila Nova
'Suíte + 02 dormitórios
·kea privativa: 7327m2
'R$ 230.000,00

·Ref.5348 - Vila Rau
'02 dormitórios.
·Area privativa: 69,36m2
'R$ 150.000,00

'Ref. 5344 - Amizade
'02 dormitórios
.Area privativa:51 ,62m2
'R$ 132.500,00

'Ref. 5101 - Baependi
'Su�e + 02 dormitórios
.kea privativa: 1 00,00rn2
'R$ 1 <)8.000,00

'Ref.5341 - Tifa Martins
002 dormitórios
.Area privativa: 50,73m2·

·R$130.000,00

Ref. 5335 - Amizade
02 dormitórios

, Vaqade Garagem
Area �rivativa de 43,99m2

R$ 155.000,00
.'Ref. 5216 - Centro

'Suite + 02 dormitórios
.Area privativa: 395,71 m2
·R$980.000,00

·Ref. 5165 - Centro
'Cobertura Duplex
.Area privativa: 21 0,00m2
'R$ 930.000,00 .

· 'Ref 5116 - Centro
'Suite + 02 dormitórios
·Area privativa: 82,92m2

· 'R$ 220.000,00

·Ref. 5342
.02 dormitórios
.Area privativa: 79,40m2
'R$ 179.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h�O às 18h 15 - Aos Sábados .:. PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente 'Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - J_araguá do Sul - SC

�

IMOVEIS
LOCAÇÃO

- Plantão

LOCAÇÃO
47 9945-8037

Ref. A - 900
Res. Gracíllis - Jaraguá Esquerdo

1 Suíte + 2 quarto
R$ 880- 00 +cond,

• Ref. A- 865
• Centro
.. 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 1.400,00 + cond

�
�

r

I
I

• ReLA- 894
• Cobertura, Duplex
• Centro
• 5 quartos .

.

• R$ 2.000,00

• Ref. B-711
• Nova Brasiília
• 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 2.500,00

�
• Ref. A-715
• Res. Sebastião Kamer
• Centro
• 1 Suíte + 2 quartos
.R$ 1.320,00 + cond

• Ref. A- 907
• Ed. Dom Michel
• Vila Nova
• 1 Supite + 2 quartos
• R$ 1.300,00 + cond.

• Ref. B- 808
• Nova Brasília
• 2 Suíte + 2 quartos
·R$ 2.250,00

• Ref. À�908
• Ed. 411has
• Amizade
• 1 Suíte + 2 quartos
·R$ 1.100,00 + cond

• Ref. A-776
• Apartamentos
• Ríberão Cavalo
• 1 quartos
• R$ 450,00

Ref. A - 896
Ed. Ruth Braun - Centro -

I Suíte + 1 quarto
,R$ 1.100 00 + cond.

• Ref. A- 874
• Res. Verticale
• Baependi
• 1 Suíte + 2 quarto
·R$ 990,00 + cond.

• Ref. A- 903
• Ed. Barcelona
• Vila nova
• 1 Suíte + 2 quartos

.

• R$ 900,00 + cond.

·Ref.B-819
• Nova Brasília

.

• 1 Suíte + 2 quartos
·R$ 1,700,00

• Ref. A- 859
• Res. Dona Wall
• Vila Nova
• 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 880,00 + cond.
f"""

• Ref. A- 881
• Ed.Brasilia Besltramini
• Agua verde
• 2 quarto
• R$ 500,00 + cond .

• Ref. B- 820
• Amizade
• 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 1.400,00

• Ref. A- 876
• Ed. Colinas
• Baependi
• 2 quartos
·R$ 660,00 + éond.

·-Ref. A-882
• Ed. Athenas
• Czemiewicz
• 2 quartos
• R$ 750,00 + cond ..

• Ref. B- 754 '

• Barra do Rio Mo
• 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 1.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creei/SC 2.807-J

LOTEAMENTO AZALÉIAS
Com 721,57m2

. ACEITA IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS'
R$ 197.000,00

Com 110m2 - Suíte + 2 Dormitórios
2 Banheiros, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Lavanderia e 2 Vagas de

Garagem.

-,
R$ 160.000,00

Jaraguá 99 E139[

l' casa com 96m2 ,3 Dormitórios, Banheiro
Cozíaha, Sala, Lavanderia e i'Vaga de

Garagem. 2" casa com 85m2,
2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha , Sala

lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
DE R$ 250.000,00
POR R$ 230.000,00

COMPRA • VENDE -

li

INISfRA

lFtRle: 47 3276-1003
imóveis 47 9248-9078 (Vivo)

Plantão 479672-1052 (Tim)

Terreno com 480m2 (16x30)
R$ 148.900,00

Terreno com área
de 851,53m2 (17x50)
DE R$ 235.000,00
POR R$ 199.900,00

Barra do Rio Cerro E 155

Com 102,92m2 - 3 Dormitórios, Banheiro,
Sala 'de Estar / Jantar, Cozinha,

Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.
R$ 190.000,00

LOTEAMENTO PAPP
Com 160,50m2 + (Edícula com 77m2 +

cozinha) - 3 Dormitórios, Banheiro,
Cozinha, Sala de Estar/Jantar

Lavanderia e 3 Vagas de Garagem.
R$ 318.000,00

Jaraguá 99 E 109 Vila Rau E122

Casa com 77,33 m' -.2 Dormitórios,
Banheiro Mobiliaao, Sala de Estar /
Jantar, Cozinha, Área de Serviço

e 1 vaga de Garagem.
DE R$ 160.000,00
POR R$ lS0.000,aO

Casa com 150m2 - Suíte
:2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Banheiro, Lavanderia, Área

de Festa com Churrasqueira
e 1 Vag" de Garagem.
DE R$ 299.000,00
POR R$ 280.000,00

-....

RES.IDENCIAL FAUSTINO GIROLLA
Suíte + 2 Dormitórios, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia, Sacada com Churrasqueira,
Área de Festa.e 1 Vaga de Garagem.

R$ 186.500,00
Jaraguá 99 E 178

,
I·

Com 70m2 - 2 Dormitórios,
Banhelre fSala, Cozinha.,

"

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
R$ 150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



j

I
)

10 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013

3372-1122COMPRA

VENQE
ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às lZh I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às lzh

PLANTÃO DE VENDAS
Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.co·m
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. Faça AQUI seu financiamento.imobiliário#'empréstimo consignado e Consorcio Imobiliário!

REF.1571 - Apto com 58m2, 1 Dorm Banheiro, Sala
de Estar/JantaJ; Co�nha, Lavand. e Garagem. TODO
MOBtLlAOO. RS 170.000,00

ReI. 1543 - apto 60 m2 privativos, com 2 dorm. e
uma vaga de garagem, sacada cf churrasqueira,
ficam os moveis sob medida - R$165.000,OO

CASAS
REF. 65'� - CenJtQ -��ne,oa dorm. e garagem p/3 carros..�R$3.QQp,OO
REF. 872 -l1laMarlins· 3dllrnt, sala, COZ, garagem· R$ 700,00.
REF. 876 • Corupa • 3 "orm, sala; coz, 2 vagas garagem· R$ 750,QQ.
AEF. 393 • Chico de Paula-1 dorm, sala, COZ, lavand, garageJll- R$:iOO,OO.
REF. 582 • Ilha da Figueira· 2 dorm, sala, COZ, garagem· R$ 650,00
REF. 849 • Vila Nova· 3 dorm, sala, COZ, lavand, garagem· R$ 780,00
REF. 893 • Rau • 1 suite, 2dorm, coz, lavand, garagem· R$ 1200,00

APARTAMENTOS
REF. 516 • Agua Verde· 2 dorm, sala, COZ, lavand, garagem· R$ 550,00
REF. 887 - Amizade - 2 dorm, COl, area serv, sala, bwc e garagem. -R$ 600,00
REF. 811 • Centro -1 suíte, 2 dorm, COZ, sala, garagem - R$ 800,00
REF. 642 • Centro - 1 dorm, sala; cozinha· R$ 430,00
REF. 885 - Nova Brasma· 2 dorm, sala, COZ, garagem· R$ 650,00
REF. 605 • Baependi.1 suíte, 2 dorm, lavand, garagem· R$ 600,00
REF. 762 • São Luis • 2 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 550,00
Rei. 842 - Centro· 61 suíte + 01 dorm., sacada cf churrasq., semi
mobiliado· R$ 1.320,00
REF. 794 • Rau • 2 dorm, sala, coz • R$ 500,00.
REF. 835· São luis· 1 suíte, 1 dorm, sala, cozinha, sacada C/ churrasq. R$ 700,00.
REF. 765 • Barra· 2 dorm, saill e cal conjugados· R$ 481!z00_�_.,_.,�

IAMIZADE

REF 1486 • Residencial Villar- Vila lenzi - apto de
63,91 m2 privativos com 2 quartos
R$157.000,OO

REF. 793 � Clemiewict· ? dorm, sala, sacada C/ churrasq. - R$ 63�OQ.
REF. 823 • Vila Le

.

,2 dorm, sacada cf Churrasq. - R$�800,QQ
.

REE 862.·J
.

0- 2 dormi sala, coz, sacadaC/chul1'asq·1'{$ 660,00
REF.515· V

..
-3dorlV,sala, coz, bwc, garagem· R$700,00 ,

REF. 850· Centro· huíte, 2 dorm, coz (mob), garagem· R$ 970,00
REF. 861 ·llI1a da Fibueira ·1 suíte, 1 darm, sala, coz, garagem· R$ 750,00
REF. 866 • Centro ·1 suite, 2 dorm, 2 sacadas, garagem - R$ 1.000,00
REF; 759 • Vila Nova· 2 dorm, sala, coz, lavand, garagem· R$ 500,0ll
REF. 884 - Barra -1 dorm, saia, COZ, lavand, garagem (semi·mobiliado) • R$ 550,00
REF. 349 • Nova Brasília - 2 dorm, sala, coz, garagem· R$ 600,00
REF. 888 • Centro· 1 suíte, 1 dorm, sala, coz, sacada C/ churrasq. - R$ 690,00
REF. 491 - Baependi - 1 suíte, 2 donn, sala, coz, sacada ri churrasq e garage - R$ 850,00

.

REF. 8n - Centro ·1 dorm, sala, coz, garagem· R$ 420,00
REF. 780 • Centro ·1 dorm, sala, COZ, garagem· R$ 450,00 ,.

AEF. 853 • Centro - 2 dorm, sala, COZ, lavand•• R$ 580,00
REF. 328 • Barra· 2 dOl'm, COl, sacada cfchurrasq, garagem· R$ spo,OO
REF. 878 • Centro - fsuíte, 1 dorm, sala, sacada C/ churrasq, garagem - R$ 650,00
REF. 560 • Centro· 2 dorm, sala, COl, garagem· R$ 600,00
REF. 824 • Baependi -1 suíte, 2 dorm, sala, sacada C/ churrasq, garagem - R$ 740,00
REF. 512 • Ilha da Figueira· 2 darm, sala, COZ, sacada c! churrasq, garagem
• R$ 650,00
REF. 599 - Da endi· 3 ílorm, sala, coz (mo.!!), bwc, garapem • R$ 800,00

ReI. 1557- VILA LENZI apto 54,70 m2, 2 dorm.
sacada cf churrrasqueira, 1 vaga de garagem
R$149,OOO,OO

REF. 721 • VilaNova -1·suite, 2 dorm, sala, coz, garagem' R$ 900,00
REF. 889 ·Czerniewicz"l suite, 3 dorm, sala, coz, garagem" 8$110Q,00

. SALA COMERCIAL
REF. 875 • Casa Comercial· Centro· 3 dorm, 2 salas, COZ.. 2 bwc, 2 vagas'
de garagem· R$ 3000,00
REF. 828- Centro .159-,56.m2;1 bwc· R$ 4500,00.·
REF.468 • Centro - sala c/ 32m2, bwc • R$ 670,00
REF.702 - Centro· sala c/ aproximadamente 22m2 - R$ 500,00
REF.'870 - Vila Nova -125 m2, bwc· R$1.800,00.

GALPÃO
REF. 739· Barra ·130 tn2, 1 bwc· R$1.300,00
REF. 795 : Ilha da Figueira· 700,00 m2 • R$ 7.000,00.
REF. 670· 8R 280 KM 57· galpão com 1'.125 m2. R$11.000,00
REF. 456 • São Luis' 660ml . R$ 5900,00.
REF. 838 • Guatamirim • 350 m2 � R$ 3.500,00.
REF. 090 - Vieiras· com 1000 m2 - R$ 8000,00

.

.

TERRENO
REF. 760 - Nova 8rasma • 300 m2 • R$ 700,00

.
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

'VIVENDA
(reei 2354-3J

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

- REF.1379 - - Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;

"

- Álea de Serviço;
- Banheiro;

.

Rei 1545 - Ótima localização, na Rua João 02 Vogas de Garagem;
Manoel Lopes, Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes;

- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Prívonvos Suíte + 2 Dormitórios;
. Planta c?m 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- socooo com Churrasqueira:
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

INCORP. R.3-63.823

ELZA

- REF.1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de estar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

- Sacada com churras ueira - Ótima localiza ão, Bairro São luis.

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

.J

REF.1413 • Ótíma localização, no Ruo 25 de

Julho. (ao Iodo do Posto Mime Motriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),
lQ6m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2• Privativo·
86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacado com churrasqueira,
Solo de Estar e Jantar conjugados, Cozinho, Cozinho, Hall de entrado,
Área de festas e Playground decorados.

.

- REF.1524

-Ótima

localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos.
com 1 Suíte + 2

- 02 vagas de

.

- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa ..

Residencial Elza

I
- REF.1540
- Ótima localização, no Bairro liha da

I Figueira;
- 60, 75m' de órea pnvcnvc- 2
Dormitórios;
- 67,1 8m' de órea privativa - 1 Suffe +

1 Dormitório;

- 01 vaga de garagen::
- Sala em dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro:
- Valores a partir de R$ 155.000,00 .

- REF.1530

- Ófima Localização, no Bairro Três Rios do Sul;

- Sacada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitórioS;

- Dl vaga de estacionamento, coberta;

- Apartamentos com 59,7m2 de área priva1iva.

Apenas 6% de entráda

Parffcipante dó programa Minha Casa Minha Vida.

O FGTS pode ser utilizado como entrada no financiamento junto à CEF.
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-,

I'
-I

I
I Casa - Bairro: João Pessoa Resid.Algarve . Bairro: Amizade

I
Casa· Bairro: Centro

,

Terreno Nereu Ramos Terreno Nova Brasili
.

Terrenó'Vila Nova
. ,Terreno Estrada Nova .1 (� Terreno Seminário

I 2 tos R$650,OO
".

2 ��.LC_()1iQhªmoU�.$.7�Q,OO +_<:o_n!U U19l: Reinaldo Rau R$2.550
.

l Area:_l05m' Rjl80.000,OO Área: 450m' R$ 1 �O.OOO,OO _Area:1.140m'$ 756.000,00 Area 7.438m' R$1.200.QOO,OOj[_l,!'rea: 25.281m' R$1.300.0oo,QgI
0'il'ãê0ldoCdm'a lei n"459Tiã4,miõimãmos que'ãs-rnrõiiiíãÇ<lese lIustraçoosnãSiemaleriaffêm carIcTéiexCluslVamente promõCional, de acordo coli1õiiiMíorialdesCiitiva. Os móveis:e,S1iiiCõriiõãigun,'malenãiSdeacabãiiien[ÕrepresentadõSnãsll'lsíiii'iOesepjántas,nâo cõnstituempeite integrantedoêõniiãí;; Valores sujeilos à mudanças sem aviso prévi�

-
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']

, www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimQveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122

&@ •

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC
.%) g

Ref.2140- optoBoirro Vieiros-Res.Montreol-rontendo: 02
dormitórios, bWl social, solo esIor, socodo com djurrasqueiró, rozinho, 10-
vonderio, Ol vpgo garagem. Semi-mobiliado. Areo privo1ivo: 54,43m2.

Vaiar: R$147.000,00.

Rel.219B - Apto - Res. Voniouver 11- Centro - contendo:
Ill suíte, 02 dorm., bwc social, solo estar, socado com chur

rosqueiro, cozínhe, lavanderio, 02 vagos garagem. Semi

mobiliado. Área privativo: 100,25m2. Vaiar: RS 375.000,00.

� d!. _

Ref. 2139 - Bairro Joroguá Esquerdo - Torre Di Soli
Residenciol- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, socodq com churrosqueiro, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Areo privativo o partir de 60,07m2.lncorporoção

sob matrícula 5.340. Valor o partir de: RS 130.000,00.

Rei. 3061 - Jerreno - Jarnguá Esquerdo - Ruos dos Azaléias
- Areo total: 688,27m2 - Frente: 23,19m.

Valor: R$175.000,OO.

Ref. 2110-Apto no (enlro - Res.ltolio - (ontendo: suíte
com doset, 02 demi-sunes, lavabo, estor/iontor, socodo com

churrosqueiro,tubuloção poro águo quente, medidor indiv(duol
de águo, tubulação poro splil. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivofivo:121,00m2 mais 01 ou 02 vogas de gorogem. Vaiar: o

consultor. incorporação sob rilOlriculo n.O 26.047

Ref. 1179 - (aso olv. - Czemiewia - contendo: Ol suíte másier,
02 suítes, Ol dorm., esaitário, solo estar rom lareiro, solo jontor, 02
rozinhas, bwç lovonderiq, vorondo, área festas, gorog�m, pomar,

jardim. Semi-mobiliado. Areo opro� rosa: 345,OOm2.Areo tenreno:
1.861,B3m2. Vaiar: R$1.300.000,00.

g I$!jiA ; & &

Ref. 2187 - Apto - Boependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
Oldorm., DWc, solo estar, so(odD com c�urrosqueiro, cozinho,
10vonderio,-01 vogo garagem. Areo privativo: 65,30m2. Vaiar:

R� 175.000,00.

Ref.2195 - Apto-Res. D. verginio-Centro-rontendo: Ol suíte,
02 dorm., bwc social, joio estar, sorodo com churrasqueiro, cozinho,

lavanderia, garagem. Area privo1ivo: 88,31m2. Valor: R$ 210.000,00.

Ref. 1184 - (aso olv. -Ilho do Figueiro - contendo: 03 dorm.,
.

02 bwc, solq estar, cozinho; lavanderia, 03 vogas gorog�m,
área festas. Areo cprox coso + área festas: 190,00m2.lIrea

Terreno: 594,00m2. Vaiar: RS 195.000,00.

Ref. 1185 - (aso olv. - João Pessoa - contendo: 01 suíte, banheiro
hidromossogem, 02 dorm., bwc social, solo estar, solq jantar,

cozinho, lavanderia, área festas, garagem p/ 02 carros. Areo oprox.
coso: 230.000,00. Areo terreno: 499,80m2. Vaiar: RS 410.000,00.

(47) 3275-0100
PLANTA0 (4'7) SH'f&0U64" DOMINGOS li!�

LOTEAMENTO PALM SPRINGS - ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL, COMPLETA
INFRAESTRUTURA, COM ASFALTO,
PRÓXIMO AO CENTRO. TERRENO EXCE
LENTE E PRONTO PARACONSTRUÇÃO
RESIDENCIAL 405M.

VILA LALAU - APTO COM ónMA LOCALIZAÇÃO,
PRÓXIMO AO CENTRO. COM 1 DORM, SALA
PARA 2 AMBIENTES COM CHURRASQUEIRA,
COPAlCOZ, ÁREA DE SERViÇO. BWC SOCIAL
E 1 VAGA DE GARAGEM. SACADA FECHADA

-REBAIXE EM GESSO, AP. DIFERENCIADO
COO 710

APTOS NOVOS PRONTOS PARA
MORAR. FINANCIAMENTO BANCÃRIO.
TRÊS QUARTOS, CONDOMíNIO
ECONÓMICO

CENTRO- AMPLO APARTAMENTO COM 2
DORMITÓRIOS, 01 SUiTE COM SACADA,
SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZ., LA-

��A���E���I���'6������gUE-
E PORTAS LAQUEADAS. AREA NOBRE NA
PRAIA DE ARMAÇÃO. COO 1014

BARRA DO RIO MOLHA - Casa com
sala, quarto, cozinha, lavanderia, garagem
coberta. R$ SOO,O(}+txs

Barra do Rio Cerro - Sala de jantar!
estar, 1 suite + 2 quartos, banheiro social,
cozinha, garagem. R$BOO,OO -txs,

BARRA - APARTA�EI'IfO.QUARTO. SALA E COZINHA IN·
TEGRADAS (ARMARIO), AREA DE SERViÇOS, BANHEIRO,
GARAGEM COBERTA. ALUGUEL A$550,00tTAXAS.

CENTRO - EÕ: CHIODlNI-6' ANDAR Apartamento
sala, sacada, suite + 2 quartos, bametro, cozinha; área
serviços, dependências completas empregada .. garagem.
R$780,00 .....

VILA LENZl- Apartamento sala(cozínha coniugados, 2
quartos, banheiro, despensa, lavanderia, não tem garagem.
Aluguel R$550,OO + taxas.

VtLA LENZI· Apartamento sala, 3QuaItos, banheiro,
cozinha, despensa, lavanderia, garagem cebertaAluguel
A$780,OO + taxas. Liberado final de dezembro.

Baependl- Res. Europa. Ed. Portugal Apanamento com
02 Quartos, sala e cozinha integradas. banheiro. sacada
com churrasqueira. Garagem. Alug_uel RS 580,00+Txs

BAEPENDI (próximo MARISOL) - ED. MIAMI. apar
tamento com salatchurrasquelra), 2 quartos, banheiro,
cozinha, área serviços, garagem coberta Alugue! RS
590,OO+Txs

RESIDENCIAL JARDlfI,I EUROPA (EO. DlNA.
MARCA) w apartamento com 2 quartos, sala, sacada
(churrasqueira), cozinha, banheiro, garagem coberta.
Aluguel R$630,OO.tx.. "

NOVA BRASILIA - ED, MAKTUB - Apartam,nto
com 2 Quartos, saia, 2 sacadas, cozinha, banheiro,
garagem coberta, Aluguel R$130,OO+txs.

Vila Lenzi • Ed.DomPedro, 1 susecomsacada+ 1
quarto, sala com sacada diurrasquelra, banheIro social,
cozinha, área de serviço, garagem. R$ 700,00 + txs.

Centro - EcI. San Gabriel-1 quarto com sacadinha, sala
lcozinha conjugadas, temere, área de serviço, garagem.
RS 415,00 + txs.

Baependi - Res. 8ar1e1-1 suite + 2 quartos, cozinha.
área de serviços, banheiro. garagem. Prédío com play e
salão de festas. R$ 670,00 + txs.

BAEPENDI - RESIOENCIAL JARDIM EUROPA (ED.
INGLATERRA) w Apartamento com 2 Quartos, sala,
sacada (churrasqueira), cOzinOlfplanejada, banheiro,
garagem coberta. Aluguel RS630,OO+txs.

RES. VIEIRAS - APARTAMENTO NOVO
COM SUÍTE MAIS 2 DORM'trÓRtOS,
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. PRÓXIMO À
JUSTiÇA FEDERAL. COO. 744

EXCELENTE SOBRADO, LOCAL.
A 2 MIN. DO CENTRO, POSSUI
SUiTE COM VARANDA + 2 QUAR
TOS, 02 VAGAS DE GARAGEM,
ÁREA DE FESTAS. TERRENO
COM 525 M . COO. 1020

VENHA MORAR NO RES. EDUARDO
PAMPLONA EXCELENTES APARTA
MENTOS COM 3 SUiTES E 2 VAGAS
DE GARAGEM, SALÃO DE FESTAS,
ACADEMIA, BRINQUEDOTECA E PISCINA
TÉRMICA. CONFIRA. INCORPORAÇÃO:
R.11-56.344.04. COO. 1022

I I ,�, ÁGUA,VERDE��.' ,-"'-'é..,;.tih � t�
CENTRO - MARCADO CENTER EXCELENTE
SALAS COMERCIAIS. CONSULTE-NOS.

CENTRO - ED. CHIOOINI- 2 SALAS COMER
CIAIS CONJUGADAS. ALUGAMOS JUNTAS
OU SEPARADAS. ALUGUEL DAS DUAS SALAS
JUNTAS (90M') R$850,OO; ALUGUEL DAS
SALAS SEPARADAS (APROXIMADAMENTE 45f1,1'
CADA). R$ 460,00 + Txs

BARRA· RUA FELICIANO BORTOUNI. SALAS'
COMERCIAIS NOVAS - DE 84M' A 129M'
(COM MEZANINO/. ESTACIONAMENTO FACIL.
CONSULTE-NOS!. COO 955

COM TAMANHO DIFERENCIADO. FINAMENTE
MOBILIADO. POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS.
ÓTIMO ACABAMENTO. PISO PORCELANATO. UMA
SUíTE MAIS 001$ DORMITÓRIOS, DUAS VAGAS DE

GARAGEM .. PRÉDIO COM SAUNA, HOMETHEATEA,
ACADEMIA. SALA DE JOGOS, PISCINAE AMPLO
SALÃO DE FESTAS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. COD 1080

APARTAMENTO COM SUrTE MAIS UM DOFl�
MITÓRIO E'01 VAGA DE GAIilAGEM, AREA
PRIVATIVA DE B6M . PRÉDIO SEMI NOVO, COM
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO INíCIO DO JARAGuA
ESQUERDO. VALOR R$1B5.000,OO. COO. 1119

EXCELENTE ÁREA PARA PONTO
COMERCIAL NO BAIRRO AMIZADE,
TERRENO NA RUA ROBERTO ZIE
MANN, ESQUIN� COM A RUAPAULO
KLfTZKE, COM AREA DE 1047M2,
COM UMA CASA DE 95 M2. COO 1165
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� LIGUE: 3372.1616
'"

Plantão: 47 9107. 1865
atendimento@megaempreendimentos.comEmpreendimentos Imobiliários

CASAS

�,;<,-�

coo. 621 - Possui 3 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, sala de TV, 2
bwc's, lavanderia e vaga de garàgem.

Ficam ambientes mobiliados.

R$215.000,00

CÓD. 691- Possui 1 suite c/ ctoset,
2 dorm., sala de estar/jantar, cozinha,

lavanderia, área de festas c/ piscina (deck de
madeira, cascata e luzes intemas) e garagem

para 2 carros. Ambientes mobiliados e
excelente acabamento.

R$550.000,00

VILARAU
CÓD. 678 - ConterÁ
1 suíte master, 2 demi
suítes, sala de estar,

jantar, home office, lavabo,
cozinha, área de festas cf
lavado, área de servico

.

e 2 vagas de garagem.
Rua tranquila, acabamento
em alto padrão, móveis

sob medida.

r
CÓO. 684 - Possui 4 dormitórios,
2 banheiros, sala de jantar, sala
de TV, cozinha, área de serviço e

garagem. Terreno com 393m2.

R$190.000,00 - ACElTAAPTO
COMO PARTEDEPAGTO. R$650.000,00

CÓD. 642 - Possui 1 suíte com hidro e ampla sacada,
2 dormit., bwc social, sala intima, sala de estar em dois
níveis, sala de jantar, cozinha, escritório, lavanderia,
lavabo. Área de festas com churrasqueira, fogão a

lenha, cozinha mobiliada, banheiro, garagem para dois
carros. Situada'em região nobre do bairro Vila Nova.
Ambientes mobifiados e excelente acabamento.

CÓo. 661 - Situada próx ao
Posto KM 7, possui 1 suíte, 3 quartos,
sala de estar/jantar, escritório, cozinha,
bwc social, área de servico e 2 vagas de

garagem. Amplo terreno com 1.062m2•

R$310.000,00

situado na Av. Marechal Deodoro,
contendo terreno com área de 473m2.

Possui 1 suite c/ closet,.2 dorm.,
escritório e deniais dependências.

R$ 450.000,00R$650.000,00

-------" TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS
BAEPENDI

CÓo. 608 - Lotes com linda vista da
cidade, lugar tranquilo, rua asfaltada e
próximo ao Centro}rea de 735m2•

APAR11R DE180.000,00 -

FlNANCIÁVEL

CÓO. 668 - Excelente
investimento, terreno possui 750m2,
sendo 21m de frente para Rua 13

de Maio. Ideal para salas comercias,
lojas e edifício residencial.

R$450.000,00

COND.VlUAGGIODI
BRUGNAGO - VILANOVA JARAGUÁ

ESQUERDO
CÓD. 323 - Situado

no Condomínio

Jardim Cristina, local
tranqüilo, área verde
e condomínio de altoCÓD. 513 - Excelente condominio de alto

padrão, oferece seguranca, playground,
área verde, poucos moradores e localizacão

privilegiada. Lotes acima de 575m2•

�

padrão. Possui área
total de 1.412m2•

R$240.000,00
APARTlRDER$345.000,00-
ENTRADA+PARCELAMENTO

AMIZADE

CÓO. 619 - Imóvel comercial situado de
esquina na Rua João Januario Ayroso, prox.
ao Mercado TOP, contendo ampla frente em
31m. Galpão com área construída de 566m2•

CÓD. 669 - Localizado na Rua João
Planincheck, terreno possui ampla frente em
26 metros e área total de 1.521m2. Galpão

com área construida de 400m2.

CÓO. 677 -

. Ótima localização em rua

asfaltada, possui área de 364m2, terreno
plano e pronto para construir.

CONSULTE-NOS! R$14O.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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------------------APARTAMENTOS

CÓO. 656 - Possui 2 quartos, sala de
estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha, bwc social, lavanderia e 1 vaga.
Acabamento em gesso e massa corrida.'

R$149.ooo,oo - FlNANClÁVB.

CÓO. 692 - Apartamento contendo
2 quartos, sala de estar/jantar, sacada,

bwc social, cozinha, lavanderia e

1 vaga de garagem. Edificio oferece
elevador, salão de festas e' playground.

R$15O.OOO,OO.- FlNANClÁVB.

EDIF.MÓNACO·
CENTRO

-------------------LANCAMENTOS�------------�---

CÓD. 638 _ Apto de alto padrão. contendo 150m'
. de área privativa, sendo 1 suíte rnaster, 2 dorm.,
sala de estar/jantar, sala intima, lavabo, sacada c/
churrasqueira, cozinha, área de servico e 2 vagas
degaragem. Sol da manhã e ambientes mobiliados.

Edifício oferece 2 elevadores, salão de festas,
piscina, seguranca e ótima localizacão.

CONSUL�NOS!·

CÓD. 693 - Possui
· 2 quartos, sala

de estar/jantar, sacada,
bwc social, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de

garagem. Edifício oferece
elevador, salão de festas
e excelente localização
ao lado do Posto Mime.

R$19O.00G,OO -

FlNANClÁVB.

EDIF.GEHRING - CENTRO

RESID.UUAN
EMMENDOERFER - VlLARAU

CÓO. 693 - Contém 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, bwc social, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de garagem.

Ótima localização próx a KG Motos.

R$185.000,00

CÓO. 666 - P�óx. a UNERJ, possui
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, sacada,

bwc social, lavanderia, 1 ou 2 vagas.

APAR11RDER$114.3OO,OO
ENTRADA+FlNANCIAMENTO

CÓD. 862 _ Possui 2 quartos, sala de
estari jantar, sacada 'com churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Apto todo mobiliado sob medida, sacada
fechada em vidro e ótimo acabamento.

R$2OO.OOO,OO - FlNANClÁVEL

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

ED.RAZIa.RESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA:'Marco/2015

APARTAMENTO:
·3 suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento,

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaco gourmet e hall
de entrada decorados emobiliados.

RuaAugusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corridaAPARTlRDER$245.OOO,OO

RES. EDUARDO
PAMPLONA

,

MILANORESIDENZIALE-CENTRO
Em área nobre do Centro da cidade, o

empreendimento oferece 2 apartamentos por
andar, hall saciai, espaço gourrilet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos
detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com
Sala de estar / home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opcional),1 suite master + 2 suítes, Lavabo; Área de
serviço, 3 vagas de qaraqem, Depósito individual e

Preparacào completa para climatízacão .

• 12 Pavimentos • 2 Torres
• 2 Apartamentos por Andar
• 3 Suítes • Cozinha Gourmet
• 2 Vagas deGaragem
• 212,62m2 de Área Total

SURPREENDA-SE
,COMA LOCALIZAÇÃO!

•
.
CONSULTE-NOSI_
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Residencial Soberano
- Vila Nova

Apto Tipo 01: 01 Suíte mais 01
dormitório, saa de estar e jantar,

sacada com churrasqueira, oozinha,
área se serviço, bwc social, garagem.

APto Tipo 02: 01 Suíte mais 02
dormitórios, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqoeira, cozinha,
área se serviço, bwc social, garagem.

A Partir R$ 200.000,00

Resid. Ady Frutuoso
Çzerniewicz

Apartamentos com 03 suítes, sendo uma delas suíte master,

lavabo, sala dê jantar e es�r, saçada com churrasqueira, cozinha,
. área de serviço, com 02 vagas de garagem e 02 coberturas.

Baependi. Aptos a partir de R$ 330.000,00

Apartamento com

02 dormitórios,
cozínha, sala de

estar/jantar,
banheiro,

mais terraço, com
01 vaga de

garagem .. (Apto
semi-mobiliado)
R$165.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUDE'DE VIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA E

lIISIDEMOAL UUAM EMMMDOIfEI.
.

Ill1RADA -t- MlllSAlSA.Al1IR

I»
Incorporação nO R2-66_539 , 'Crédito sujeito a aprovação da CEF, imagens meramente ilustrativas. Subsidio valido para renda mensal de até'R$ 1.600,00.
Os móveis não fazem parte dofomecimenlo da unidade residencial. As cores de fachada poderão sofrer alterações."

PLANTÃO DE VENDAS

47 3273 5443 I 8484 5501
vanessa .silva@sohrosa.com.br

23 anos Concretizando Sonhos

www.sobrosa.com.br
Rua Dos Imigrantes, 350.-Vila Rau!

Anexo a Obra do Residencial Lilian Emmendoefer!

/'ea4::cando 3bn.lf(}:f
1-

www.imobiliariajardim.com
Rua Reinaldo Rau, 585 _,Centro _ Jara uá do Sul

,DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
f COMERCIAIS PARA �OCAÇÀO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO .

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Sairro Vila
Lalau. I]alor R$800,OO + R$60,oo cond.

.

o Res. Saint MoritZ " Vila Nova: Apartamento bom
três dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duasvagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00.+ Cond.

o Galpao " Guaramirim . Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite),.sala, cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: RS 750,00 ". cond.

, Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com Ires
quartos (sendo uma surte), sala, cozinha, area de

__a serviço, bànheiro, sacsoacorn churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,01l + cond.

Casa o Tlfa Martins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem, Valor RS 700,00.

Apto - Centro - Apartamento com doIS quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Apto �Nova Brasilia - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, banheiro" •

e--:'MrI<::I ......."... ...... 'u·..'l)c:on' IO;1't'I .o n<:!r"')NO......

I
-,

'i
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20 ANOS COM VOCÊ!�lilra
IMÓVEIS

ii
w w W -. 9 i r. o I I a . c o m . b r

Rua Sarão do RJ,o Branco,. 650 I Centro I Jaraguá do Suf I SC I 41 3275 5000 I gírQlla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

IMÓVEIS ,NO LITORAL
TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS A VENDA EM TODO LITORAL: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PiÇARRAS,

ITAPEMA!MEIA PRAIA, ITAJAí. CONSULTE-NOS!

3444: PiÇARRAS - VILLA CATÂNIA
APTOd 3 suítes, apenas 2 aptos pfandar..
COMPR.E O SEU IMÓVELNO LITORAL!
Condições de pgto faCilitadas! Prédio com
piscina, área gourmet, espaço fitness.

3446: PiÇARRAS - TRANSATLÂNTICO
APTO cf suíte + 2. quartos. Prédio
com piscina, área ·de festas e hall
decorado. Agende uma visite e se

apaixone! Vista maravilhosa!

1078: CHAMPAGNHAT - Sob
rado com suíte + 3 qtos, 2 bwc's,
2 salas, jardim e 2 garagens.
Baixou para R$ 540mil

1097: BAEPENDI - Suite + 3
qtos, cozinha mobiliada, área
de festas. R$ 375 mil

4004: CENTRO - SALA
COML cf 58,48m2•
R$ 120mil

1144: CHICO DE PAULA- CASAAL
VENARIA r:J 2 quartos, churrasqueira.
R$ 220mil - Aceita carro e imóvel

perto' da WEG II. Pode ser financiada.

5005:lARAGUÁ ESQUERDO - GALPÃO COM
670M, TERRENO COM 2.300M' -

FAZENDO FRENTE PARA 2 RUAS EM 46
METROS CADA RUA. SÃO 1.2S0M' LIVRES,

.

SEM NENHUMA EDIFICACÃO. FACA CON-
TATO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

3053: CENTRO - ED. IMPERIAL - Amplo
Apto, PRONTO PARAMORAR. Sol da Man
hã - 2 suítes + 1 qto, cozinha mobiliada, saca
da com churrasqueira, 3 garagens, elevador.
hall de entrada decorado. R$ 388mil - pode
ser tinandado.

2078: AMIZADE - LOr. ITACO
LUMI - TERRENO

cf 357,43m' (frente 15metros).

3114: JGUÁ ESQUERDO - APTO
cl suíte + 1 quarto. R$ 169mil

1068: AMIZADE - CASA ALVE- .

NARIA cI suíte + 2 quartos, chur
rasqueira, garagem pI 2 carros.

285mil- Pode ser financiada.

1110: BARRA DO RIO CERRO
- CASA DE ALVENARIA NOVA
cI 3 quartos. R$ 165mil - Estuda
proposta cI imóvel de menor valor,
Pode ser financiada.

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$350mil

300m2 - suíte cf 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 cl

churrasqueira. R$ 110 mil

1244: NOVA BRASíLIA
CASA ALV. cf 141 m2 - suíte +

2 qtos. R$ 320mil

1:229:JGUÁ ESQUERDO (início) -

CASAALV. c/ 3 quartos, área de festas,
espaço para piscina, terreno cf 420m2.

R$ 220mil- Pode ser financiada.

3067: GAIA- Suite + 2 qtos, saca
da cI churrasqueira, garagem.
R$ 212.000,00. Aceita apto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3007: CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) - APENAS 2
APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf UMA DAS MELHORES VIS-

/
TAS DACIDADE'! Cf3 SUíTES,AMPLA SACACAGOURMET; 3 VAGAS DE
GARAGEM. EXCELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREA SOCIAL

AMPLA, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS + FINAN

CIAMENTO. RJ 1-65.549

__�_"':'«::lllilíi�;iliiIíI!i�!!III1'
I l��

• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

.
.

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO INíCIO) - RES. HO
RIZON - APTOS Cf SUíTE + 1 QUARTO E SUíTE +-2
·QUARTOS. TODOS'OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE
GARAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS + FI
NANCIAMENTO BANCÁRIO, R.I. 65926

3004:CENTRO-IBIZA-Duasopçõesdeplarr 3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exee
tas, 2 garagens e apenás 2 aplos. por andar. À plantas. Localização privilegiada. Entrada + lente localização. Suite + 1 qto, Consulte-
partirde R$ 360 mil RJ 1-65.839 reforçcs + parcelamento. nos. RJ. 3-61.9Z0

opções de plantas. Acz!ui veXê aproveita o mel- '3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suíte + 3113: JARAG\JÁ ESQUERDO - RES.
hor da vida, na segurança da sua casa. VISite o 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos, . ACf'1,E - suíte + 2 qtos. A partir de
deoorado. R$ 260mil

APARTAMENTOS PRONTOS

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

- APTO mobiliado cf 3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fen
uíte + 1 qto, prédio cf 2 elevadores, pis- par) cf suíte + 1 quarto - 79,53, de área
ina, área de festas. Baixou para priv�tiva. R$197milR$ 235mil- Pode ser financiado

lilrallil
I M ó V E I 's

3108: CZERNIEWICZ -. MORADA DE MADRID(Muller &

Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com 128m2
de área privativa - suíte cf sacada + 2 demi-suítes, 2 vagas
de garagem. Excelente área social no último andar, com es

paço gourmet, piscina, tudo entregue mobiliado e decorado.
Acabamento Alto Padrão. Primeiras unidades a serem vendi
das com condições especiais. CONSULTE. R.1. 23.260

.�

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTe + 1

QUARTO. ENTRAOA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL RI. 1-60.083

3406:' ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +'

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdiveis. RI. 2-66.608

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m2 de área privativa - suite cf sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184m"

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m' dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR 53
ANDAR. VISITE O APTO DECO�ADO. IH 8
4-31.988 E

Iii
:::J
O'
<ii
:::J
O'
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o
.ro
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.ro
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n�1��io�L��gAE�g��I�(�l�p .�
- Apartamentos novos, c/ suíte +

.
'"

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, t
'área de festas com amplo terraço, <ii

churtasquelra e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- r

Ias + financiamento.
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Você escolhe sua conquista

.
Bairro: Cen!ro
Apto. com 01 suite, 01 quarto (Planta original alterada
01 sulte+02 quartos) Sala de jantar e estar, escritório,
coz., lavanderia, churras. e 02 vagas de g.rage01.01
quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370,000,00.

Bairro: Baependi
Casa alvenaria com 1 suíte + 3 qtos,
sala estar, sala jantar, lavanderia,
cozinha com dispensa, 2 bwc, área de
festa com churrasqueira, garagem para
2 carros, portão eletrônico.
Valor: R$300.000,OO

Bairro: Ilha da Figueira
Edifício Dí Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de
estar, bwc, lavanderia, sacada com churrasqueira, apto mobiliado. R$200.000,OO·

o Edificio

· 02 apartamentospor andar
· 02 ou 03 vagas de garagem
· Salão de festas com

churrasqueira
· Espaço gourmet
· Sala de fitness
· Sala de Jogos

· Quiosque do Ipê
· 'Piscina com prainha
· Varanda da piscina com

churrasqueira
· Play-ground
· Bicieletário
· Instalações de serviços

Bairro: Água Verde

Casa com 1 suíte cl closet + 2 qtos, sala de' estar e jantar, 'cozinha, 2 bwc,
lavanderia, área de festas, depósito, garagem pI 2 carros, precisa ser

acabada, Terreno corn 420m2. Entrada de 50% +saldo em condições.
R$270.0ÓO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013 I IMÓVEIS I 21

iEng.etec. IMOVEIS

Con.domínio Azaléia
1 suíte Master + 2 qtos, 2 salas grandes,1 sala pequena, cozinha, lavanderia, 2 bwc,
lavabo, sacadas.

R$989.000,OO

Casa em alvenaria, terreno com 726m2• R$ 380.000,00
(em condições a 'combinar direto com o proprietário)
R$150.00EJ,00 entrada e saldo em 60 mêses direto com proprletário.

Bairro: Santo Antônio
Casa com 1 suíte + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno com 747,52m2. R$235.000,OO

.

Terreno de esquina com 747,5?m2, ótima localização comercial.

Ref: 551 . Sobrado em Barra Velha· Região do Tabuleiro
Térreo: Garaqem-p.' 2 carros, 1. qto, topa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar:

1 suíte + 2qtos, sala, bwc. R$350.DOO,00 Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor.

1
.

Baino: Champagnat
Suíte máster + 2 demi-suile, demais dependências, TODA.MOBILlADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

l1058 - casa - """""" - Com O2qua1os, saa,_ ilY<:, área de "",*" Qa1,gellt
RI 550,00

��"':a-=�,�����,"'de""*,,
l1084-ViaNova-casa-Com03quartos,,,",,oopa,__02ilY<:'s,va
"""'" garagem, RI 770,00
l2165-_-C_-Com01quar1D,,,",,'_ilY<:,áreade,,,,,*,,gafa
gem.R$ 550,00 + coOOcmlnio.
l2181 -_ - V.. Rau - Com 02 quartos,,,,_ bwc. área de sevço,
sacada,garagem.R$530,OO+coOOomioo
l2220-_-�.Nova- Com 01 SliIJl, O2quartos, bwc, saa,_ área de
"",*"sacadaconcllunasquOr.l,_para02canos,_defesta_RI
900,00 + cormmo.
l2Zl1-_-Nova8iasiBa-ComOOquartos,,,",,_ilY<:,áreade,,,,,*,,
sa:adaccm�garagem.R$750,OO+tD3reimpeza
l2Zl6- _-Cenm-Com02quartos,,,",,_ilY<:,áreade,,,,,*,,sacada
COOl��R$6(X),OO+cmXxririo.
12249-_-ViaNova-Com01S1J1e,02quartos,ilY<:,"'_áreade
sevço, Sír.adacomctlrras<J,Jeila R$1.100,OO + c:oodooiio.
l2252-_-h;paVerde-ComOO qua1os,,,",,_ilY<:, sacadaegarngem

�:='_i�Verde_ComOOqua1os''''_ilY<:,sacadae_.
RS650,OO + caxlalüJ.

l2255-_-Ce1Iro-Com01Sli1Jl,01(J.Oi1O,,,",,_ilY<:,áreaOO,,,,,*,,
garagem, sen mobiado. R$ , .150,00 + coodorririo.

l2257-_-ViaRau-Com01(J.Oi1O,,,",,coziIhailY<:,áreade,,,,,*,,saca
da, gafag<m. SEMM08lllA. R$ 400,00 ... """""*'"
12259-_-C_-Com02quartos,,,",,_áreade sevçc.bwc.sacaa
com cturraSQUl!ira, garagem. RS 600,00 + cordoo1!nio
l2263-_-Cerbo-Com01 SlJle,01 """",,,",,__,ilY<:,áreade
"",*,.sacadacomcl1iJiasqJeiragarag.nR$950,OO+�

���I�+�C01irIia,ilY<:,áreade"""",
l2265-_-CzeiTiewOz-Com 02qa1Ds,"'_ilY<:, área de sevço
garagem.R$ 600,00 + c<r<bTinio
l2267-_-Ce1Iro-_lDft-R$450,00+�

���:'�";';;:�=,1:t-::;,:,"'de",,*,,02
12273-_-Cerbo-Com01 SliIJl,01 (J.Oi1O,,,",,_áreade,,,,,*,,02
bwc's., 02 sacadas, 02 vagas nagaragem. TOOO MOBll1ADO. RS 2.500,00 + caxlOO'ü:I.
l2274-_-Vil"""-Com01S1J1e,02_ sea, _I>M:, aea de""*',
saatlCXITJ�OlVcÇ1re�RS79J,OO+COlbTt'iJ.
l2275-ViINova-_-Com 01 SlJle,02qua1os,,",,copa,__
01 bwc,sacadaCOO1� vagaOOgaragerTl. RS900,OO + COflbTriJ.

l2277-_-Vil"""-Com01sule,02qua1os"'_""'oo"",*"
sacadaCOOl� 02 vagas reg<BJmPS 950,00 + camrüJ
12278-_-8anadoRioMh-Com02_,,",,_ilY<:,""'de
servÇo, sacada com cIuTasqueá'a.� RS 600,00 + coo::Iorrirlo
l3042 - Sala eom.c;; - Ce1Iro - Com 60 rn', ilY<:.RI 900,00
L3052 - Sala CorrerciaI -ceec - con 154 rW, 3!MJ2 de mesri1o, terraço COOllJm2,
O2ilY<:.RI 2500,00
L3057 - Sala ComerciaI- Vila Nova - Com 00 m2, 20m de mezanino, bwc e arcondciooado.
R$2200,00

.

L3072 - Sala Comercial- Vila Rau - Com üt bwc, medinOO 40m2. R$ &Xl,OO
L3075 - Sala Correrciai - Vila Nova - ccn 9Of:R2, 02 bwc.R$l.900,OO
L3078 - Sala Comertial- Vila Nova - Coo! ajYOXimadamenle 8()m2, 01 bwc e 01 depósito.
R$ 1.400,00 + condomInio.
L3079 - Sala ComefciaI- Vila Nova - Coo! aprtl)!irnadamente 5()n2 e 01 bwc. RS 1.200.00
+concIoolnio.
l40,7-_---Com02IiSOS'02ilY<:'s_,2m'.R$�OOO,00
l4019-_-VialaW._7_.Rl6.6OO,00

2193 - Apartamento
- Vila Nova � Com:

01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira,

02vagas de

garagem, imóvel com

porcelanato e gesso.
R$ 240.000,00

) .

VENDE R$ 80.000,0
-o ..... neg6cio dá 'ren:a é terra ..

"

� pela CEF ou Direto Entrada + 36X.
Fap..�conQSco _

� .341W�4G�� $IIQmll.�t 7S4mt. 963ma

GARANTA JA O SEU m

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 20131 IMÓVEIS 123

47 3275.4477 ,R.ua 'Domingos R:o:dd!jues"da Nova., '483 Sala .(l1

www.splendoreimoveis,.ciom.Beti 9936-6906
Jefferson - 9605-3860

Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.
o AluOJJe seu imóvel COm credibilidade e seouranca.

o

'Preços válidos ate a próxima edição deste anuncio ou conforme dispil'nibilidàde do imóvel.

Apartamento com 2 quartGs;.
Sacada com churrasqueira

fechada em Reiki;
1 vaga de garagem;

Área privativa 58,93m2•
Em frente ao DG da Weg.

,Ref: 0432 - Resid. Bom
Jardim - Ilha da Figueira

Lot. Molibu. Apto com 2 dorm
e demais depend.Cern 55m2.
R$119.000,OO. R$ 20.000,00

de entrada! RI n: 21.978

Ref: 0749 - Terreno SR 280-
Guaramirim - Terreno á 150mts da

Polícia Rodoviária com
2.500m2, p0ssui três imóveis
alugados. ACEITA PROPOSTA

R$ 600.000,00

Ref: 0169 - Resid. Dona Wall _::
Vila Nova. Apto 'com Suíte + 2

dorm. E demais dependo
Com 73,27m2 útil.R$ 230.000,00
PARCELA EM ATÉ 50X DIRETO

COM O PROPRIETÁRIO.

Ref: 0455 - Casa" NOVa - Vila
Hau Casa com Suíte + 2

dorm. Excelente acabamento.
Com 118m2

,;, " ;B$.27.5.000,00

Ref: 0421 - Terreno - Barra
do Rio Cerro

Lot. Villagio com 351 ,79m2
DE: R$ 90.000,00
POR: R$ 82.000,00

Nereu Ramos
Terreno com 315,26m2 total.

R$ 85.000,00
.
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Jaraguá Esquerdo
2 Dormitórios

Casa - João Pessoa
02 Dormitórios

Casa - Amizade
02 Dormitórios

Rua João Januârio Ayrçso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo)· Atendimento: 8h às 12!1/13h15 às 18h30
��,�------------�.�--------

------------.--,--�--�----��--�--�---�
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www.lmobil iariahabitat.coiiúbr
!\lOS DE BONS NEGÓCIOS

habitát@lmobiliariahabitat.com.br

_i' _Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-......___

er
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Vila Lenzi

Sche

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.

TERRENOS

Loteamento

Marajoara .....

lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00

RESIDENCIAL MATER DEI. Bairro
Nova Brasília.

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios,
banheiro social, sala de jantar e
estar, COZ., lavanderia, sacada cf

churrasc. e 1 vaga de gar.
Metragem: 87m2. R$ 225.000,OQ.

Matrícula 66.038

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal�net

3376-5050 Plantão: Anderson '65 J ·9028

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: 193,00m2. Metragem do

terreno: 409,50m2.
Valor: R$400.000,OO.

Residencial Crystal Garden
Loteamento Santorini
Bairro Três Rios do Sul

Apartamentos a partir de
R$ 135.000,00.

Matrícula nO 63.394

e ,

Casa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00 + 12,00

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 donnitórios e demais

dependências. R$ 850,00 + condomínio

Apto, na Barra do Rio Cerm
02 dormitórios e demais dependências..

R$ 500,00 + oondomínio

CzemielMcz • 02 suítes, 02 donn�ólios, 02 vagas Jaraguá 99 - 02 dorrnttórios, 02 vagas de
de garagem e demais dependências.

.

garagem e demais dependêndas.
Valor a oonsultar

.

R$ 200.000,00

Barra do Rio Cerro - 04 donnitórios, 01
vaga de garagem e demais
dependências. R$ 125.000,00Terrenos no São Luís

com 365m2 cada

lote 69,70 e71

R$. 105.000,00 ,

Barra do Rio Cerro
481m2 R$ 212.000,00

Chico de Paaa- 562,87m2
R$ 240.000,00

Barra do Rio Cerro
450m2 R$ 160.000,00

.

Jaraguá 99 - Semi Mobiliada· 01 suite, 02
donnrolios, D2 vagas de garagem e demais

dependências. R$ 450.000,00

Rio Cerro I
558m' R$ 95.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013 I IMÓVEIS 127

I Ref 082 - Barra do Rio Ceno - Casa de
I A1venana '" 92,90m' - 3 qlDs, sala estar!
I jarrtar, bwc social:coz., área de sevço e QaI: .

-Terreno"'191,80m'-R$180.000,OO .

ReI 084 - 8arra do Rio .cerro - Casa de
! Alvenaria Geminada cf 50m' - 2 dorm.

sala estarliantar, cozinha, bwc social,
área de serviço, vaga de garagem -

R$129.900,00

Pastor Albert scmeicer 19�6 - CEP 89260-300 - Berra ao ,,10 Cerro - J�-agu'i c,:; Sul - S = r �àl yU,,'-;;�rco,,' ::ij,'çm211:€'!lll

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

IMÓVEL EM F�SE DE ACABAMENTO!
UNIDADES DISPONÍVEIS:
Apto 01Suite+Q1 dormitório - 201. 203, 401. 503. 601.. 603� 101" 103

Apto 01Suíte+02 do�mitórios - 302 e 704

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema spl[t). TV.
telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.

-: •. 'Hall de entrada com elevador;
c·, Vagp para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.
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IWS
www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

47 3373·3404
47 3373-0066

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.

EM 2013 TRAGA SEU IMÓVEL PARA A WS E GARANTA
.

,. .

UM BOM NEGOCIO!

Localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2 dormitórios, 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$115.000,00

Cad. 373 - Avaí em Guaramirim - VENDE-SE PRÉDIO COMERCIAL! RESIDENCIAL EM

CONSTRUÇÃO, CONTENDO SA� COMERCIAL DE 90,00M2, E DOIS APARTAMENTOS,
CADA UM CONTENDO 02 DORMITORIOS, BWC SOCIAL, SALA EM DOIS AMBIENTES, CO
ZINHA, LAVANDERIA, SACADA, ÁREA DE FESTAS COLETVA, VAGA DE ESTACIONAMENTO

76M2 DE ÁREA PRNA1NA. ÁREA DO TERRENO: 297,97M2. VALDR: R$265.000,00

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com 2 quartos,
. sala, cozinha, banheiro e lavanderia, condominio fechado, com

área de festas comum, estacionamento e playground.
R$ 110.000,00

CÓd. 386 - Corticeira em (juaramirim/SC - Casa em alvena
ria, com 02 dormITórios, bwc social, duas salas, lavanderia,
cozinha e garagem. Casa toda murada, possui escritura. Área

do terreno: 213,68m2, Valor: R$117.000,00

Código: 345 - Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar/
jantar. cozinha, área de serviço, sacada, varanda, churrasqueira e

vaga de estacionamento. Área privativa: 59,51 m'. Valor: 118 mil
Prontó para financiar

Cód. 3B5 - João Pessoa em Jaraguá do SuVSC - Amplo
terreno comerciaVresidencial de frente para a rua principal do

bairro. Possui escritura. Área do terreno: 1.216,40m2,
Valor: R$640.000,00

Cad. 349 - Centro em Guaramirim . Apto contendo 02 dormitórios,
bwc social, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada c/

churrasqueira, vilga de estacionamento. Área privativa: 71,1Om' . Área
total: 81,17m'. Valor: R$155.000,00, pode ser financiado.

ReI. 365 - Centro em Guaramirim - Casa em alvenaria com 03

quartos, sala, copa, cozinhil, area de serviço e garagem. Área
do terreno: 3.808,00m2 .

- Valor: R$115.000,00.

Cad. 350 - Centro em Guaramirim - Sobrado em área central, com
ótimo acabamento. Piso térreo: Garagem p/ 02 carros, lavanderia,
lavabo, área de festas. Piso superior: do[s dormitórios, bwc social,

cozinha mobiljada, copa, sala tv, sacada. Area construída: 153,00m'-
. Area do terreno: 175,58m' - R$290.000,00

Cad. 316 - Bairro Rio Hem, em Schroeder . CASA GEMINADA NOVA EM

ALVENARIA, COM 2 QUARTOS. SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE

SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA. POSSUI ÁREA DE FESTAS. ÁREA
CONSTRUIDA: 55 ,DOM' . VALOR: R$110.000,OO

Ref: 333 ·lIha da Rgueira/Guaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000,00

Área construida: 52,1Om'
Área do terreno: 484,00m'

Cad. 379 - Centro em Schroeder - SC. Casa em alvenaria, contendo
02 dormitórios, bwc social, sala e cozinha conjugados, lavanderia,
despensa. Toda murada, pode ser financiada. Area construída:

55,20m'. Valor. R$160.000,00

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA. LAVANOERIA, BANHEIRO E SACAD,A COM CHUR·
RASQUEIRA. 54,90 M' DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADO
PORTA0 ELETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$110.000,OO

Cod 347 - Bairro Escolinha em Guaraminm - CASA NOVA EM ALVENARIA

Cf 1 suíTE + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SER·

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL 76,00M' DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO
C/ 360,00M'. - Valor: R$170.000,OO, pode ser financiada.

Cód. 383 - Amizade em Guaramirim/SC - Terreno com

1.900,00m2 de área, localizado no Bairro Amizade.
Valor: R$290.000,00

.
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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.

. , .

imovet«ws 47 3373-3404
47 3373-0066www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Cad. 364 - Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m' no Bairro Escolinha em Guaramirim. Terreno

com ruas pavimentadas e pronto para consírut Vaiar:

R$80.000,OO

Cad. 377 - Beira Rio, em GuaramilirrVSC -Imóvel pi investimento,
com retomo de locação.

São Três casas individuais, cada uma contém: 02 derrníóms,
bwc social, sala, copa, co�nha, garagem, e quintal. 45m' de área
construída. Área do tenreno: 3.287,80m2. Vaiar: R$465.000,OO

Ref. 370 - Centro em Schroeder - Terreno com

459,00m', localizado no Centro de Schroeder, em rua

asfaltada. Possui Escritura.
Valor: R$96.000,OO

Cad. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M' PRONTO PARA CONSTRUiR, LOTE DE
ESQUINA 'EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

MARTA. Valor: R$85.000,OO

Cad.: 359 - Bananal do Sul, Guaramirim/SC - Terreno
com infraestrutura completa e pavimentado. possui

Escritura.

Metragem: 360,25m', Valor: R$80.000,00

.
Rei. 371 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

361 ,25m' contendo infTaestrutura completa, pavimentado e

documentado. Aceita financiamento.
.

• Localizado no loteamento São Mateus, Baimo Rio Hem.
Vaiar: R$78.000,00

Cad. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em

alvenaria contendo 01 suíte + 02 dormitórios, bwc
soCial, cozinha, lavanderia, saia.]

toda murada, amplo jardim. Pode ser financiada. Área
construida: 75,05m'. Vaiar: R$215.000,00

Rei. 366 - Vila Freitas em Guaramilim - Possui duas casas sen
do: Casa em alvenália com 3 dorrrítólios, bwc social, cozrra
lavanderia, 02 salas, varanda, garagem pi 3 carros. Ampla área
verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, co�nha, bwc
social. Área do tenreno: 4.550,00m' - Valor R$320.000,OO

Rei. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Tenreno com

337,50m', contendo ínfraestrutura completa e pavimentado.
Possui escritura. Localizado no loteamento São Mateus, Bairro

.

lia He�. Valor: R$75.000,OO

ReI. 376 - CHACARA no Rio Branco, Guaramilim - CHACARA COM
ÁREA DE 20.000M', CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2
DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SALA, COPA, CO�NHA, VARANDA,

GÁRAGEM.A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENTE DE
ÁIiUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANTAÇÃO E MATA VIRGEM. TEM
ESCRITURA. Área do terreno: 20.000,OOm' - Vaiar: R,$170.000,OO

í
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www..chaleimobiliaria ..eom.br

Fone41 33111-1!5RI,(I) - � 41713.V15i-1tSllXID
Plantão 419975-15OD - �keiinnmllliitÍIMÍSt.�J!ur

,
.
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MOBILIÁRIA

PRESENÇ�
(47) 3375.0505

9153-1112/9121-3256/8478-7790

I
' : � • � ,

Terreno 300m2, locallz. na quadra Chácara 49.000m2, com casa. Chá ho, uma área Chácara 132.020m', com 10 a 15mll pés de
57, lote n. 09 do Lot. Jardim desmatada de aproxlmad. 6.000m', . . . _

Balneário Curitiba. Praia Grande, DiviséI"com O Rio. Bomplandt.
.

localiz. Estr. Rio Natal Bomplandt eucalipto. Localizada no RIo Natal, Sao Bento
_

Seminário. CorupáfSC. R$ 98.000,00. São Francisco do sul/se. Corupá/SC. R$ 85.000,00. eorupá/se. R$ 165.000,00.
'

do Sul/Se. RS 220.000,00. Ideal para reserva legal. Carupá/Se. gado. Ano Bom. Corupá/SC.

VEJA MAIS OPtÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

i;§aMffi'-·,ai44?A;q�14·II;a,n,. ;·J4;;'La.,.1" ...'..B,;,t.,m'f'i'Ü,'k41ij,t%'d·HIH.'_.

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700 www.mullercorretor.com.br

RG.JI<l: J�Me�"i!liii" 411iOJ - N�aB�ia
� 00 Srul: - se

2.980m'+l- 650 mil
3 aluguéis 500mil

180mil

Prõx.lrapiche lago 25mil
Bar doOca 1.900mil

Casas Bairro Área/Terreno' Construção"
1048 Centro 532m' 150m'

1066 Praia Barra do Sul aprox.90m'
1075 Chico de Paulo 430m' 120m'
1107 Nerau 375m' 100m'madeira

Apartamenlos lQcal
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Sulte+2q
2017 Amizade" Cond. 3quartos
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach)
3051 GMM-Próx.P.Fed. 2.450m'
3054 JoãoPessoa jr 918.00m'
3055 Barra do Sul +1- 350m'
3053 VilaNova 1.145,oom'
Chácaras
4006 Mass.JRibGustavo 201.000m'
4007 São Bonifácio' 242.000m'

Aluguel- Centro- ap201 3quartos
Centro - ap 101 1 quarto

Valor
850mil
100mil
155mil
60mil

Cód 4021 - Sitio/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 m'.

R$ 1.800.000,001

iI 'I cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.

i " c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo
i

1 sacada envidraçada, 2 quartos,
'I garagem.

� De: 460 mil por
:1 370 mil

Cód .11 00 - Vila Lenzi - Casa 1

suite, 2 quártos, sala jantar, sala TV,
copa, cozinha, despensa, bwc,

lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil

Cód.3053 Vila Nova - Prox. Bar

do Oca .:. terreno.- área +/- 4.147

m' com galpão de 600,00m', com
mezanino.

115mil
140milCód.111 O-Firenze -casa nova-r

suíte, 2 quartos, sala! copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira 2vg garagem -R$
250milR$2.000.000,OO

--------�.

185mil
• (Prox.Palhoça) 150mil
2 piso R$795.00
churrasqueira R$500,00

ÁREAS
Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suite, 1 quarto,
sala! copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

garagem - ABRIU2013
Valor R$ 205 mjl

Cód.1049 - Nova BrasíliE - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob consulta

Cód.111 Rau - Próx UNERJ
Católica -Av. Afonso Nicoluzzi

Casa com 2 quartos, sala,
cozinha BWC, garagem Terreno
+/- 600m2 serve como res/com.

R$ 230.000,00

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,

cozinha, despensa. lavanderia
varanda. garagem, churrasqueira,
jardim - OFERTA Entr. 30'mil
____�x2�_I _

Cód. 2021-Centro _ Edil. Juliana -

Apartamento 1 suile, 1 quarto. salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira. sacada garagem _ of.

R$ 185 mil

Consulte-nos sobre grandes áreas

ConsuHe-nos sobre compra e venda
de Eucatiptos e Pinus.

TEMOS OPCÕES DE GRANDES Á.REAS!PARfl. REFLOR;ESn,HiE.Ni'OSd LOtE,!(J·�:E.l:HOS ou PORi"O SECO EI" GARUVA E ITAPOÁ', ,'o'
, • <

" ',:;�" : I � , • l � t. t�d i 1 � . ti:: iN! '

1 � l
'

" , : .t : , ! di. : � L t _ �. i I � � �.
� •

�
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Ref. 620.1 - Casa no Jaraguá
Esquerdo com 3 Quartos, 1 Sala,

Cozinha Mobiliada, 2 BWC,
Lavanderia, Depósito, Canil, Área
de festas com churrasqueira e

.

Garagem. Valor R$229.000,OO.

Ret. 621.1 - Excelente Casa no
Centro com 1 Suíte, 3 Quartos,
BWC, 2 Salas, 1 Sala de Jantar,
Cozinha, Lavanderia, Dispensa,

Garagem para 4 Carros,
: Churrasqueira e demais

Dependências. Valor Sob Consulta.

Ref. 622.1 - Sobrado + Sala
Comercial no Baependi.

.

R$800.000,OO.

Ref. 623.1 � Terreno no

.Baependi com 384,OOm2•
Valor: R$210.000,OO.

32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013

IIVIÓVEIS Rua Procópio Gomes de Olveira, 1380
Centro - Jaraguá do Sul

WWW.BARTELIMOVEIS.COM.BR

9968-6757
9919·9452
contato@mm.imb.br

�iP�
Área Privativa
51.15m2

Apa(IamenIos de 115 mil
com enIrnda de apenas
R$ 10,000,.
e pan:eJas de
8$499,00

CAIXA

Tipo 2: Esse layout contém mais uma opção de área privativa.

JipO 2: Esse layout contém mais uma opção de área privativa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
�RICARDO

. www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191 ,�(47) 8808-5378
.....
z

� (47) 8861-2276Rua Barão do Rio Branco n° 700 - Centro (ao lado
do Angelóni) - Jaraguá do Sal

CÓO 425 APARTAMENTO. Bairro Vila Lalau.2
Ouartos.t Banheiro e, demais

dependênciasSacada c/Churrasqueira+ 1 Vaga
de Garagem. Valor RS 165.000,00

Côo 455 • Casa Alvenana:Bairro Ilha da
Figueira.2 Quartos,1 Banheiro e, demais
dependências. Murada e cf1 Vaga de

Garagem .. Valor R$ 285.000,00.

CÓO 448 • TERRENO Bairro Amizade.Área
Total 435,70m'.

Imediações Çolégio Alberto Bauer.

Valor R$ 250.0015,00.

I
I

I
I
I
I
I ,

: CÔO 451· Casa de Alvenana. Bairro Amizade. 1 :
Suite,2 Otos.1 Banheiro Social e demais I

dependências. 1 Vaga de Garagem.
I Valor R$ 270.000,00.
!_- ---------- - -------�

-CÓD 457 • Apartamento.Bairro Água
Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais I

dependências. 1 Vaga de Garagem. Vaiar:
de 100.000,OO.Pode ser Financiado. ,

-----_-- -----_ -----�

CÓO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS

(BAIRRO RAUl
APTO 01 c/68,87m': 2 Otos.,Sala,Cozinha, 1

Banhelro,1 Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência. R$135.000,00

I
I
I
I ,

I
I
I
I
I
I ,

I

APTO 02 C/72,20m': 1 Suite,1
Oto.,Sala,Gozinha,Banheiro Social e, demais
dependências, Churrasquelra,1 Vaga de

Garagem. RS 150.000,00.

APTO 03 C/74,53m': 1 Su�e,1

Qto.,Sala,Gozlnha,Banh�iro Social e, demais
I

dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de j

Garagem. R$155.000,00. I

,

J
I
I

I
•

I

: COO 452· Casa de Alvenaria.Bairro Vila Rau.1 :
I SUite,2 Qtos.2 Banheiros e, I

: demais dependências.2 Vagas de Garagem. :
: R$ 275.000,00. :
I I
L " __ ' , .

,

CÓD 454 • Casa Geminada.Bairro Três
Rios do Norte. 2 atos,1 Banheiro e,
demais dependências + 1 Vaga de

� G!���rT1_y�������,:,��,�O

APTO 04 C/79,63M': 1 Surte,1
Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS ,ChurrasQueira,1 Vaga
de Garagem. R$165.000,00.

'

3275.1100

SPACO
---

Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Oornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau. (após a Marisol)

. Jaraguá do Sul I se
MÓVEIS

CRECI3326 J

Imóveis para venda

.1"
Casa gemina a NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m'

, I

nl...m
Alvenaria, com 2 dormitórios

demais dependências, em
terreno de 450 m'.

Imóveis para locação Apartament�s NOVOS
AMIZADE - Ed. 411has - Apart. 3 dormiUsuíte; Aluguel: R$ 890,00
BAEPENDI - Resid. Caribe - Apart. 2 dormiUsuite; Aluguel: R$ 1°°,00
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormlt., demais dependo
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 700,00
CHICO DE PAULO - casa alvenaria, 3 dormitlsuite, demais depend.
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00 II
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 700,00 Õpçôes com 1 ou 2 dormitórios

.

VILA NOVA - Sala comercial térrea (nova) área aprox. 20 m' Rua Antônio Francisco Diemonn
•

__ Bairro Vila Nova - Próx. Centro

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃOWWW·SPACOIMOVEIS.NET

Voc-ê tem um imóvel�

que, alugar seu i,mA�tl�
NQ0 sabe com QuemP Eom�
Nós temos ltsofução.

Anuncie aqui!
(41)f 2106�19�:9

E •D
Edificação com dois apartamentos no bairro Amizade em Jaraguá do Sul,

nas proximidades do Alberto Bauer. Terreno 300m2, apartamento térreo

100m2 I apartamento superior 150m2• Garagem para até 4 carros.

Valor: R$ 720 mil reais, terreno, casa ou apartamento

interessam como parte do pagamento.

COIII"AJOS:VENDOAPART�BR
OU 8423-8488

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



34 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013
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,

PROCURANDO UM IMÓVEL PARA

, VOCÊ E SUA FAMíliA? OCOIlllE lOl)() 1l()\Oi------------�-------_._..._-_j

'.

AQUI VOCÊ ENCONTRA!
A· -dO o...

..

. \Ir, ,ai aconlle.ce aqu�.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRENOS

: COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166· Edifício.Bergamo· Centro :

, ,

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' R$1.2oo.000,00
006 - Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00m' R$400.000,00

�����:���r:��ngo�To1�gó�,o:�.0.��...::::::::::.::.:::::.::::.�...: :.:::::::::::::::.:.::::.::.::.:.::.:.::: ::::.::..:::::::::::::::::: :'j$1�.88&�
023 Santo AntÔniO terreno com área de 475.650,00m' R$ 960.000,00

��ti�}g\�{���Eª��ia���}T1T���,�·�···:···:::·:··::::·:;:: ..: ::.:.::::::: ..; .. ; :.::::.: ..:.:::.::···:··:::::::�::\�i·rJ�i
055 - Riq Cerro I - terreno com áre�roximada de 12.000,OOm2 (com 02 galpães) R$ 480.000,00

g��������:�g�:t�:�g;����::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::!��8:�:�
���S�?�iª��[�!l���:�.�,�=:.:::·.·:::::·::::····:::.·::::::::::::'.::::'::::.'.:':::: .. :::':.:':.:::.::::::�':·.:::·:··:�I��:m�i
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria). Aceita imóveis R$ 450.000,00
112 - São Luis com 387,80m' R$ 115.000,00

li��[�:árc-��Jfl���;b��=;i:::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�\\�:ggg:�
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m' R$120.000,00

1

CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

052 - Nereu

Ramos - terreno

com 527,57m2,
R$ 150.000,00

004- Estrada Nova, casa de alvenaria com 74,00m' e terreno com 450,00m' R$180.000,OO
021-Schoroeder, casa de aIv.enaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menorvalor. R$100.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. BD,OOm' e terreno com 443,50m' R$136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m'

RI130.ooo,00��� :��:b��S�;�;�lg� f.ffi,�C:W�������··aceiia·iiiióveide meniir·viiiiii·;;m·jgüá·éiO·sü·�·:::::::::::::::� 11g:�:gg
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 3�,60m' _ R 250.000,00
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 80,00m' e terreno com 324,00m' RI110.000,00074 - Nereu Ramos casa com,181,00m2 e terreno com 2.497,00m' R 650.000;00
.091 - Jl,rnizade, casa de alvenana com 310,00m' e terreno com 378,00m' R 550.000,00

��::������e�����:e�c������4rr�t�=�g�o:�g�����:����=�e:1e0).R$ 700.000,00

ri���v����'�:d�a:����àriâcii·iii·úig·,06iii2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::���g:ggg:gg
150 - João Pessoa - casa de alv. cI aprox. 280,00m' mais.galp�o. Terr. cl1.574,10m' (aceita apto de menorvaJor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenana com 129,00m'mas edlcula. Terreno com 660,DOm' R$250.ooo,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.500,00m' R$1BD.000,00

com 98,OOm2 e terreno com

3S0,OOm'. R$120,OOO,OO

030 - Santo Antonio· cf casa
.

de alv.,.rancho, lagoa, cf área de
175.000,OOm'. aceita imóvel de menor

•

valor. R$500.000,00.
027-Centro,apariamento com área
privativa de 83,40m'.R$159.000,OO.

036 �Água Verde com área total de
52,71m'. R$110.000,00

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420
Fone/Fax: (47) 3373-1905

-Ref.181.1-Casa
'Bananal do Sul- Guaramirim
. Área do imóvel: 80m'
'Área do terreno: 560m'
·R$ 88.000,00

·Ávai - Guaramirim
'Área do Imovel: 150m'
'Área do terreno: 562,5m'
'R$ 180.000,00
'Troca ar a artamento.

TEMOS VÁRIAS
SUGESTÕES DE

LOCAÇÃO PARA

GUARAMIRIM
·Ref. 195.1 - Casa
Escolbha - Guaramirim
'Álea do Imóvel: 160m'
'Área do terreno: 535m'
'Aceita troca por sitio (terá que ter casa e uma lagoa)

·Ref.211.1-Casa
'Centro - Guaramirim
'Área do Imóvel: 145m'
'Área do terreno: 378,48m'
R$ 410.000,00

·Ref.189.1-Casa
·Centro - Guaramirim
'Área do imóvel: 105,37m'
'Área do terreno: 420,80m'
'R$ 310.000,00

·Ref. 193.1 - Casa .

'Centro . Guaramirim
'Área do imóvel: 250m'
'Área do terreno: 959m2
'R$ 480.000,00

Confira em nosso site

www.leilaimoveis.com.br·

T
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BALCÃO NEGÓCIOS

IMÓVEL • CAMINHÃO. EQUIP.
AGRICOLA - CAI DE GIRO·

QUITA
W

O DE FINANCIAMENTO

CREollD (fURADA

RS 950 Mil
RS 810 Mil
R$ 625 Mil
R$535 Mil
R$348 MIL
RS 310 Mil
RS 255 Mil
RS 210MIl
RS 145 Mil
R$125 Mil

RS 82 Mil
RS 79 MIL
R$62 MIL
R$43 MIL
R$33 MIL
R$ 29 MIL
R$21 MIL
R$19 MIL
R$ 14MIl
R$11-MIL

ACEITO CARRO E FGTS

EMPREGO

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de
roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

• 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, perfodo integral,
negócio próprio c/baixo investimento e alto
retorno. Contato 478418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Vende-se consórcio (HSBC) sorteado carta de
crédito no valor de R$ 131,000,00, 100 meses

pagos,49 pagos. R$ 1450,00 a parcela. Tr:
(47) 9:).57-2530

• Consórcio contemplado; Crédito R$70.500,00,
entrada de R$24.900,00 e assumir 106 de

R$ 824,06. Crédito R$159.000,00 entrada de
R$ 55.000,00 e assumir 115 de R$ 1.570,00.
Temos outras cartas. Tr: com Valdir 8494-5911

/9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-2946/92164866

• Disl« frete e mudanças.Tr: 9277-2798/8465-
6251/3370-3414/9708-4475.

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8408-2183'/
3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios, estruturas,
sacadas, corrimão, grades de proteção, fogão
industrial, concertos e.soldas em geral.Tr:
9197-1665 I. 9702-9093 co� Silvio.

Ofereço serviços de podas de arvores. Tr:
9158-0019.

• Procuro serviço terceirízado pra fazer em casa

o dia todo. Tr: 9119-6794.
.

• Hotel para cães - faça a sua reserva com

antecedência. Tr: 3375-2006/91464864.
\

.' pousada Canina - hospedagem, banho, taxi
Dog, atividades, passeios, pet sltter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr: 9181-9625.

• Vendo cachorro yorkshire com 1 ano :3 meses
vacinado. R$ 500,00. Tr: 3370-0719.

• Vendo cachorrinhos Ihasa Apso puro, eles
'nasceram dia 18/01,4 machinhos, 20 dias

para a entrega. R$ 8431-0316/8852-0400.
• Vendo filhotes de Pastor alemão branco. Tr:
3376-0608 Sandro

• Vendo titulo patrimonial da Socledade
Desportiva Acaraí. Tr: 3372-3234/ 9946-
9866 com Juvenal. Valor a combinar.

CQMPRA.SE
• Compra-se maquinário para panificadora. Tr:
8912-7797.

• Compro Máquina de Assar Frangos - Grande.
Interessados entrar em contato com Fernando

Agostíru, Tr: (47) 3387-2539
• Compra-se sofá de canto, em bom estado,
valor a combinar.Tr: 3273-7163

'

VENDE·SE
• Vende-se cama Box. R$ 400,00.Tr: 3371-8489
com Lurdes ou Rodrigo.

• Vende-se Bebe conforto R$: 60,00. Tr: 3371-
•

8489 com Lurdes ou Rodrigo.

• Vende-se sora de 2 e 3 lugares, madeira
maciça, verde musgo, modelo rnoderno.Rs
.600,00. Tr: 9960-0791

• Vende-se estrutura metálica 15x8 com
-

cobertura galvanizada. R$ 5500,00. Tr: 3370-
0719/9953-3878 com Cristiano.

• Vende-se retro escavadeira de pneu, case
580 ano 82 em bom estado de conservação,
ou troca-se por uma menor. Tr: 3371-4069/
9166-6380 com Leoni.

• Vende-se 'Ar cond. de 7500 btus da Cônsul,
semi-novo. R$ 380,00 Tr: 3370-0983/9927-
3117.

• Vende-se TV 29 polegadas-LG Tubo, 02
entradas Áudio e Vídeo, controle remoto. R$
300.00. Tr: 9917-3771

Vende-se Ar condicionado 7500 btus, quente e

frio, semi novo, pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
6508

• Vende-se 384 discos de Vinil junto com o toca
discos. R$ a combinar. Tr. 9159-2149.

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.
Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se 2 câmaras frias para congelamento
desmontáveis. Válor a combinar. Tr: 3376-1481

/9973-8743.

• 'Vende-se telhas coloniais. Tr: 3376-1481/
9973-8743.

• Vende-se um arado agrícola para enfeite de'

jardim. R$ 600,00. Tr: 3370-1064.
• Vende-se carrocinha de mão, com 4 rodas,
para chácara. R$ 1100,00.Tr: 3370-1064.

,

• Vende-se 344 vinis diversificados, músicas
variadas. R$ 450,00. Tr: 9979-4965.

'. Venqe-se uma bicicleta antiga. R$ 2000,00. Tr:
3370-1064r

• Vende-se um berço americano com o colchão.
Tr: 3275-6829 valor a combinar.

-. Vende-se câmera digital, Fujifilm, 14 rnega, R$
140,00. Tr: 9927-3117

• Vende-se GPS Foston de 5 polegadas com Tv e

câmera digital. R$ 180,00. Tr: 9927-3177

• Vende-se aparelho de som automotivo, marca
Pianeer, modelo DEH-P5980IB, rádio, CD
player, MP3, WMA, AAC, com controle remoto,
em ótimo estado. R$ 120,00. Tratar pelo
telefone (47) 3372 3922

'c

• Vende-se produtos da Natura e Avon. Contato:

,J275-4315 Marlene

; Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354/
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se sofá cama novo, modelo Oltre,
Feeling Largura 1,84 m, aberto 1,40 x 1,90 m,
espuma do assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00 tratar com
Ontr, Tr: 3372-0588/ 8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça (ASW), camisa
(ASW), luvas (ASW), colete (IMS), bota (IMS),
cinturão (FOX) e capacete (EBF), tamanho M,
GQr vermelho. R$ a combinar. Tr: com Marcos

(47)9137-0090.
• Vende-se Sofá 1,60 m na cor vermelha, tecido
Chenile. R$ 350,00. Tr: 3372-0588/ 8864-
8938

• Vende-se um carnnho de bebe da Burigoto
classe 1 rosa) com base de ladeira para o auto
em ótimo estado de conservação. R$ 550,00.
Tr: 9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com base na cor

azul marinho em bom estado de conservação.
Valor a combinar. Fone: 3374-5906 ou 8802-
6423

• Vendo lavação de carros no bairro Três Rjos
do Norte, com clientes fixos, esporádiCOS,
pagàmentos mensais, rua principal, seguro,
sem concorrência, produtos em estoque
para até fevereiro, lava jato e aspirador com .

garantia, luz água e aluguel adiantados e em

VENDE·SE
dia, possui casa nos fundos para eventual

moradia, área coberta para 4 carros, terreno

limpo, fácil acesso, a.luguel de um salário
mínimo e etc. Estou aberto a negociações!
David 9156-6626 qq horário ou 3373-3068

somente.após às 20:00

• Vende-se loja de roupas femininas com 5 anos
de mercado clientela formada, boa localização
- centro de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armários, mesa, balcâo caixa,
provadores, frigobar, computadores, escritório,
sistema fiscal. R$ à combinar. Tr:8849-8617.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr. 3376 1684 ou 9905 2584.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada com

cobertura de telhas medindo 120m2• 10X12

p/ retirar no local em Guaramirim valor a
combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vendo apartamento novo no bairro Vila Lenzi

próximo ao centro. Área total de 94,05m2, sala
em 2 ambientes, sacada com churrasqueira,
2 quartos, cozinha, lavanderia, 1 banheiro, e
1 vaga de garagem. ótimo acabamento, pode
ser financiável pela programa minha casa e

minha vida. R$ 143.000,00. Tr: (47) 8820-
1162.

• Vende-se apartamento no centro de Jaraguá,
com 1 suíte e 2 demi-suftes, sacada gourmet,
lavabo, ampla sala e cozinha, 2 vagas de

'

garagem. R$ 395.000,00. Aceita-se apto em
Balneário Camboriú, inclusive de maior valor.
.Tr: 8403-6600.

• Vende-se apartamento no inicio da Ilha da

Figueira, 80 mF útil, e 111 mF no total, na
Rua José Pavanello, com 2 dormitórios, uma
suíte, sala e cozinha conjugada, prédio com
elevador, boa infra-estrutura, segundo andar,
aceita financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 999;3-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$ 500,00. Tr:
.

9993"2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2 quartos
com 75 mts com garagem, na rua Francisco
Piermann 404, Vila Lenzi. R$ 660,00.
Condomínio em média R$ 40,00. TR: 9134-
5434.

• Alugo apartamento para casais sem filhos e
sem animais. R$ 550,00 com água. No Bairro
Nova Brasília. Tr: 3372-1173/ 9921-1013 ..

• ,Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt, com

garagem, na rua Francisco Piermann aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média de R$
21,00). Tr: 9134-5434.

.
'

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com

2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Terreno em Schroeder- Centro, com
450 m2 escriturado, R$ 95.000,00. Tr: 9104-
8600. Creai 14482.

• Vende-se Apto no Bairro Amizade com 2

quartos, cozinha mobiliada, sacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
130.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Aluga -se Apartamento com 120 mF, na Rua
Emma R. Bartel, 121- Baependi,.com lsuíte
e dois quartos, cozinha completa e garagem,
sem condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha prox, ao Beta

Carreiro, com 4 quartos e garagem em volta.
Tr: 9959-3627/9208-4370

• Aluga-se uma casa na Marechal Castelo
Branco, 2128 - em Schroeder. Tr:,3374-1488.

• Vende-se casa de alvenaria, com três quartos,
2 salas, banheiro, cozinha, garagem para 3

carros, murada com portão eletrônico. R$
110.000,00. Na Rua Leopoldo Muller, n 313
-Rio da Luz, perto das lagoas de Peixe. -Ir:
3376-2134.

'SALA COM-ERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. em'
Schroeder, na Rua Marechal Castelo Branco,
2128. Tr: 3374-1488.

• Aluga-se Sala comercial em Corupá, prédio
novo com estacionamento, em frente ao

sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no horário
comercial.

• Aluga - se Galpão de 160 mi> na Nova Brasília.

SALA COMERCIAL

R$ valor a combinar. R$ 3371-5904/ 9933-
9964.

•. Aluga-se sala comercial, 30 mi>, com banheiro

prox, a câmara de vereadores. R$ 450,00.
Tr:3275-2264.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr: 3275-
1185/ 9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao
viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

.' 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 Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau, próximo a

faculdade. R$ 350,00. Tr: 995&8075 com

Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com Marlene.

TERRENO
• Troco terreno na Vila Rau por casa em Barra
Velha. Tr: 3371-6968

• Vende-se terreno no bairro Amizade

loteamento, área nobre, rua asfaltada. R$
95.000,00 s/ troca ou R$ 110.000,00 terreno
de menor valor em Jaraguá e Região. Tr: 9131-
9630

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na.Rua
Carlos Frederico Rarnthurn, com área de
2.742m2, escriturado. Valorà combinar. Tr:
3274-8891

• Vende-se terreno em Barra do Sul, com�

escritura, perto do posto de saúde novo -

centro. R$ 35.000,00. Aceito propostas. Tr:
9131-9630.

• Vende-se Terreno no Bairro João Pessoa,
com a área de 545,22 m2,.Rua 601-Manoel
Francisco da Costa, rua asfaltada, com toda
a documentação em dia, próx aos Bombeiros
Voluntários, R$ 85.000,00, valor a negociar,
Tr:(47) 9151-5191 ou (47) 3370-3428. Aceita
financiamento bancário.

• Vende-se uma chácara em São Francisco do

Sul, com 1650 mt medindo 25 de frente e 70
de fundos.Contato com Vanderlei 9946-5074/
8848-9143/3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado
Azaléias, 10 terreno entrando no condomínio,
ele tem 23 por 30 medindo 688 mF. R$
180.000,00 a negociar, Tr: 3370-2468/ 9969-
5540 com Valmor.

•• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Luz próximo
a Ceva I R$ 25.000,00. Contato: Wilson ou

Rosa 3376-3716

• Compra-se terreno de' preferência nas
medições do Bairro Rau, ou na praia do Ervino.
Tr 3372-0028 / 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II ideal

para construção de galpão. Tr 9654-2206.

- • Vende-se terreno no Bairro Nova Brasília c/
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos.
1 sufte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, l.ot, Gadotli
III - bairro Santo Antonio. R$ 60.000,00 Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairro

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mi> sendo 600 mi>
de área útil, e 20 mi> de frente, fica no final da

rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00. TR:
9953-5554

-

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 todos escríturados 300 m2 Tr:'
8448-8644

CHEVROLET
• Vende-se Corsa Ret 2006, flex, com ar cond,
direção e alarme, na cor vermelha. Tr: 9117-

1176/9600-9002. Valor a negociar.

PEUGEOT
• Vende-se Peugeot 307 SW,2007, automática,
banco de couro TOP DE ldNHA. R$26.000,00 +

Prestações. Tr: 8812-7170"

VOLKSWAGEN
• vende-se Montana SportLd completa, opcionais
com roda de liga leve e Il.neus_aro 16; na cor
branca ano 2012. R$ valor a negociar. Tr. 3371-
0036/8413-6088 /8409-7052. Fotos no site
da rota do automóvel em veículos partícula res,

• Vende-se Crossfox, 2008, amarelo. R$
31.900,00 em bom estado de conservação. Tr:
3370-5591.

• Vende-se um saveiro g4 ano 2009, básica com
lona marítima e pneus novos. R$ 2;3.500,00 Tr:
9931-9410 e 3275-3538.

• Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex, com ar e

direção. Tr: 3371-9157.

• Vende-se saveiro City 1.6, prata ano 2006.
Preço da tabela FIPE R$ 21.500,00. Tr:3275-
3538) 8406-5033.

• vende-se Saveiro Bola, ano 9.9. R$ 13.500 Tr:
9944-2025 Aline.

FIAT
• Vende-se Golf 1.6 Mi 2002, prata, completo,
com DVD e som, jogo de pneus novos. Carro em
ótimo estado de conservação. Valor 24.000,00.
Tr. Hemerson 9652-1195

• Vende-se novo UnoWay Celebration, 1.4, 2012,
completo, 20.000 km. R$ 27.500,00. Tr. Renata

.

ou Alessandra 3371-7090 ou 9634-2121

• Vende-se Uno Millé Fire Ano 2004, Cor azul;
Portas, Vidro e Travas Elétricas. R$ 13.500,00.
Tr: 91310575

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo 2006,
cor preta, R$ 18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-63� ou '8803-6698

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo
2002 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-3;374 com
André.ou 9243-6500 Néia.

FORD
• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec muito econômico,
04 pneus novos todo revisado em ótimo estado,
R$ 11:500,00 podendo financiar, Tratar com
Rafâel (47)9617-2252 ou (47)8877-6219.

• Vende-se Caminhonete F-2000 Ano 1982
Cor azul, com carroceria de 3.20 mts de

comprimento, motor MWM, Carro bem
conservado. R$ 25.000,00. Tr: 9131-0575.

• Ford Fiesta / 97, 4 Portas, roda de liga, ar
quente, desembaçador, limpador, traseiro,
emplacamento 2013 pg, não precisa fazer nada
na lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-5751(Vivo)
8447-0376 (Tim).

• Vende-se Courier 1.6; completa, 2004/2005,
gasolina. Tr: (47)3370-8885.

• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar
condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava
elétrica, alarme, modelo cabine dupla, prata,
XLT 4x2, 2.3"gasolina e GNV. Falar com Paulo
no telefone (47) 9966-2597

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

MOTOCICLETA
• Vende-se uma moto Twister cbx 250cc, 2007.
R$6,ooO,00 3370-0719. Simone

• Vende-se Moto ÇBX 250 Twister azul, 2002,
�

completa. Valor R$3.800,00. Tr: 3273-6302 ou

8812-7170 .

• Vende moto Honda XR 200, ano 97, para trilha,
com equipamento e pneus. R$.3200,00Tr.
9953-2627/ 9264-0777.

• Vende-se uma moto de trilha, 125. Valor a
combinar. Tr: 3370-0719 Falar eorn Guilherme.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo estado,
guidão e capa de banco ainda original, moto a

toda prova. R$ 11.5.00,00 somente venda. Tr.
3055-7854/8823-1548. Após as 19:.00.

VENDO
FARMÁCíA DE

MANIP�LAÇÃO
nó centro de

I'

Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713'

cs
_ chaves@yahoo.com_br
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Corretor deIm6v�
CY'ec(; 19.368

"rudo:pono VUit-queUv qlM?/ »te; {ortalece" Faup� '1-:13

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

.
Minha Casa
Minha Vida

D 149- LINDO TERRENO COM ÁREA DE
483M2 ÓTlMO PARA MORADIA OU
CONSTRUÇÃO DE..lMÓVEIS PARA

COMERCIO, ÁREA NOBRE E BEM
LOCALIZADA.R$ 90MIL.

Dl43- TERRENODE ALTO PADRÃo
ATRÁS 00 POSTO CIDADE

PRÓXIMOAMALWEE. R$109.900

D189- APTO SUÍTEMAIS 2 CJ 90,43M2,
TOTALMENTE LEGALIZADO, ACEITA

TERRENO COMO PARJ1i DO
PAGAMENTO. R$183MlL.

l

I
j

1

J
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A vida acontece aqui.

"

',ANUNCIE AQUI 2106 1933
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Conquiste o bem-estar e a comodidade
de ter tudo ao seu alcance.
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CRECI 12556.

(47) 3371-6310
8406-4447

www.proma.com.br
comercial@proma_com_br

facebook_com/PromaConstrucoes
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Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099

J

•

eIS
EMPREENDIMENTOS.

CRECI 3494-J

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br.

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 124 - CASA MISTA - Vieiras, com 60m',
2 dorrnttórios, 1 vaga de garagem. Terreno

com 2.506m'. R$ 110.000,00.

Cód: 192 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
com 90m', 3 cormtóríos, 1 vaga de garagem.

Terreno com 448m'. R$ 159.000,00.

Cad: 546 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 96m',
2 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de garagem.
Residencial Santa Catarina. R$ 280.000,00.

Cód: 519 - APARTAMENTO - Centro, com
87m', 2 dornüonos sendo 1 suite, 1 vaga de

garagem. R$ 260.000,00.

Cód: 150 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
com 211m', 4 dormitórios sendo 1 suite, 3 vagas
de garagem. Terreno com 390m'. R$ 300.000.00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m', 2 dorrrnóríos, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m'. R$139.000,OO.

J

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2
dormtónos, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
dormtóríos, 1 vaga de garagem. Próximo a

.

Recrealiva da Celesc. R$ 605,00.

Cód: 50 - APARTAMENTO -Ilha da Rgueira,
2 corrmonos, 1 vaga de garagem.

R$ 780,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dorrnttórios, 1 vaga de

garagem. R$ 500,00 + cond
.

,

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul,

com 352m'. R$ 90.000,00.

Cód: 281 - TERRENO -Ilha da Figueira,
com 312m'. R$ 210.000,00.

Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão
Cavalo, a partir de R$ 75.000,00.

Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova, com
392m'. R$ 60.000,00.

Cód: 258 - TERRENO -t- Schroeder, com
498m'. Loteamento Adelina. R$ 70.000,00 ..

Cód: 276 - TERRENO - Nereu Ramos, com
306m'. R$ 85.000,00.

Cód: 200 - TERRENO - Amizade, com
359m'. R$ 110.000,00 .

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, com
8.256m'. Valor sob consulta ..

Cód: 524 - TERRENO - Santa Luzia, com
920.000m'. R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m'. R$ 75.000,00.

. Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da
Rgueira, com 30m', 1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m', salas com preparação

para spltt, cozinha, banneiro, 8 vagas de
garagem. R$ 4.500,00.

I
._-_-_--Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - Jaraguá do Sul - sc

bertaimoveis.com. ",..

O v e www .m

'APARTAMENTO COM 64M2

*03 QUARTOS, SALA,
COZINHA MOBIL1ADA.

*LAVANDERIA,BWC,SACADA
'01 VAGA DE GARAGEM

*R$ 155.000,00
i 'APARTAMENTO COM 56M2 I . ,

} '02 OUARTOS COZINHAMOBII' CASA COM 300M2· II *TERRENO COM 397 5 M2; 'SALÃ LAVAN�ERIA BWC MO�
-

! 1* 01 SUÍTE COM CLO;?ET, 02 DORM. i 'SEM BENFEITORIAS!'
, .

II E DEMAIS DEPENDENCIAS. I *
.

t
*01 VAGADE GARAGEM. I. TERRENO COM 700M2 i R$ 180.000,00
',�l':.�1±Q,ººo,oo .

) \�_li1M'º"cQJlQ>.Qº �_) "�_,___,,_,... __._ .. . . ._,,__ . ._,,

'CASA GEMINADO
·'74M2
*020UARTOS
*01 VAGA DE GARAGEM
*R$ 150,000,00

, 70m2
* 02 quartos e demais dependência
*.01 vaga de garagem
• R$ 119.000,00

!
i
* 55m2

,

-

!
* 02 quartos demais dependência

I ' O 1 vaga de garagem
..

l:_�_��:�C!.��_� ._. .__�)

* 70m2
* 03 quartos e demais dependências
* O \ vaga de garagem
* R$ 120.000,00
* Próximo a Malwee Malhas

* TERRENO COM 540M2.
.-CONTENDE 03 QDITINETES
* R$ 130.000,00

!
1 • Casa de alvenaria com 317 85 m' I i

' CASA GEMINADA COM 72M2 ,

i * Parte superior osquartos, Sala, Cozinha, I' 1* 02 QUARTOS E DEMAIS DEPENDENCIAS II! Lavanderia BWC Area de festa ochurrasquetra 1* 01 VAGA DE GARAGEM
• Pane infe;ior co'm 04 Salas,02 BWC. Varanda. II,' EfjNTRADNANClAM""+ENTPARoCBEANLASCARl�SALO00 iI 'Teneno com 544m2.

II • Com ponto comercial i • R$ 130.000,00 ou R$ 116.000,00 à vista
'.• R$ 720.000,00 J i * Entrega para Fevereiro/2013 !
,,--------- �-.._�--------��-�--� --,--�--- -.._....�----,�-

Terreno-com 2.520m2
* Sem Benfeitorias
* 40 m2 de frente
* R$ 900.000,00

• Apartamento 49m2
'* demais dependências
* O 1 vaga de garagem
• Último andar
" R$ 122.000,00.

• APARTAMENTO 58,00W
* 02 QUARTOS E DEMAIS DEP.
* 01 VAGA DE GARAGEM

*R$ 125.000,00

Locação

I

: Apartamento com 3 donn,sendo 1
I suíte(móbiliada), sala com ,COZ I
II mob, área de serviço, dep Ide !

empregada e garagem d)lp a. I
L R$ 1.000,00+ cofidomínío. }----,----,-;---�-,---"---,-

1- .

i Fd' 100ll-11ià Manim�""" <lo n.ma .:m02 <hm. sala"o:moha 8\\1; áJW re""�1)<I>"1@'ll-R$ 45QJ:lJ II
," ,

!

I �-Ilaipnli-,\ç<lI1aIrel!O(OOl 02 ",,,,-sala,- iJiat'<irti), 8\\(. ""'.00 9'IVÍ'I' ""àlae_ R!ltíXJ!JJ i
I F<f�IIC09�iJaer<n:lh_crm3<hm.1""t1�m_eoonai;<il_-R$ffi)illi<m±nlJÍ1iJ !
I F<f'nOOi - Á@alere-'"""",tmoo:xn02chrn .. sala,(tEnha, BIll; áJW <lo "'W>malae� R$ XO!X> I

I F<f·IlOl7·.""",��f1at",uOJ d:mt.!rrlínÍliÍ,. ",'n_�R$450m ,,�
.. t-

I ����",nOl"""02d:nn.sala,�_B\\t:án!a"""'ç:l._ e�_-APlUJI'!X' I
I. � 1i RI:l1I1017-lffiIro-_<mIOI <bmill.'ID.Qll>ullaio, sala,.ttl<inl"'_"",ri••ieOJ """""_" -R;f«XJ,OOI
/ +l:tni. -

_

. i

I RI'E 1Ia/2-llhada�<ioa�/'I"l1.lr"1TDQ,"\ll_+ 01 .umW-sala,o:l'JnIJii lMdre.<Io""","eO' "",,""_I
IR$= .

III REI11l015 �Á@",1éRIl'_ trm 02�sala,�'"M. éea <lo """",,01 """"_I � R$ 4!>J.(O 1+�
I

f l:�lro�5<Ila<OO'efdal1""_<Ioj>'álb{1JlnI81t1l2._R$2.cro,(O !

l!!!���plo:�_����02���_���_&��:�'::. .)
Apartamento 2 dorm,sendo 1
suíte.bwc., 1 vaga na garagem e

demais dependências.
R$ 830,00
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MOBiliÁRIA

MENEGOlTl

1tv\C::>BI LIÁRI�

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotli.com.br

www.parcimoveis.com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

LANÇAMENTO
LOTEAMENTO

GUILHERME MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00

REF: 6374

APARTAMENTO NA ILHA DA FIGUEIRA À
PARTIR DE R$ 110.550,00

REF: 6336. CASA DE ALVENARIA NO BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL. 03 QUARTOS, SALA DE ESTAR,
COPA/COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, EDíCULA COM CHURRASQUEIRA. TERRENO COM ÁREA DE

312 M2. RUAASFALTADA. IMÓVELAPTO PARA FINANCIAMENTO

VA�OR: R$ 188.000,00

REF: 6426. APARTAMENTOS NA ILHADA FIGUEIRA. 02 QUARTOS, SACADACOM CHURRASQUEIRA, VAGA
DE ESTACIONAMENTO, ACABAMENTO COM MASSACORRIDA E GESSO, MEDIDORES DE GÁS E ENERGIA

INDIVIDUAIS, ENTREGA EM MARÇO DE 2015. PEQUENAENTRADA + PARCELAMENTO + FINANCIAMENTO

COM ACAIXAECONÔMICA FEDERAL. INCORPORAÇÃO: R.121.978. VALOR: À PARTIR DE R$ 110.550,00.

CASAS:

BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT.LOTE 120- 02 QTOS. SL, COZo BWC. LAV
. E GAR .RS 450.0
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652-

.

03QTOS. SL, COZo BWC, LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$

780.00
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER. N" 210 - 03QTOS. SL, COZo BWC. LAV E GA

RAGEM.R$ 580.00
BAIRRO JGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI. N
37- 02QTOS. SL. COZo BWC. LAV.R$ 400.00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS. N° 287 - CEN

TRO -02QTOS. SL, cozo BWC. LAV E GARAGEM.R$
600.00

BAIRRO CENTRO: DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA. SERVIDAo -02QTOS. SL, cozo BWC. LAV E

GARAGEM.R$ 650.!l0
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA:RUA ALVINA GORGES

XAVIER. N" 186 -03QTOS. SL, cozo BWC. LAV E GA

RAGEM.R$ 650.00
RUA 768. N° 481 - 03QTOS. SL, COZo BWC. LAV E GA

RAGEM.R$ 580.00
BAIRRO:CZERNIEWICZ -RUA RICHARD PISKE,N" 115
-02 QTOS. SL. COZo BWC. LAV EGARAGEM.R$ 540.00
BAIRRO:BARRA -RUA OLINDA ROSA. LOTE 37 - 02

QTOS. SL. COZo BWC. LAV E GARAGEM.R$ 700.00
RUA HANNOVER.S/N° 03 QTOS. SL. COZo BWC. LAV E

GARAGEM.R$ 580.00

BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA JOSE POMIANOSKI.
N 329 -03 QTOS. SL, cozo BWC. LAV E GARAGEM.R$

990.00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM. N° l380 -02 QTOS.
SL, COZo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450.00
BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA JORGE BUHR. N" 141 - 03

QTOS. SL, COZo BWC. LAV E GARAGEM.R$ 650.00

APARTAMENTOS:

-MAL. DEODORO DA FONSECA. 855 -02 QTO. SL, COZo
BWC. LAV, E GAR. R$650.00 EDIE MENEGOTTI

-MAL. DEODORO DA FONSECA. N° 88 - OI SUITE. 02

QUARTOS. SL, COZo BWC. LAV;GAR. R$1.0oo.00 -EDIF.
LESSMANN

-GOv. JORGE LACERDA. N" 373- 02 QTOS. SL, cozo
BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 700.00 -EDIF
FERRETTIlI
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA. N° 600 -OI SUITE.
02 QTOS; SL, COzo BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 850.00 -EDIF. JULIANA
-

-RUA BARÃO DO RIO BRANCO. N 353 - OI SUlTE.02
QTOS. SL. COZo BWC, LAV; SACADA. GAR. R$ 750.00
-EDIEBARÃO
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT. N°

960 - 02 QTO. SL, COZo BWC: LAV; SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620.00 EDIE GUILHERME

-R.PAULO BENKENDORF. N ° 230 - OI SUITE. 02 QTOS.
SL. COZo BWC. LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$
890.00.00EDIE 04 ILHAS

-R. l3 DE MAlO. N" 590 -OI SUITE. 02 QTOS. SL, cozo
BWC. LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 960.00EDIF.
MONT VERMONT

-RUA PARANÁ. N° 108 -OI QTO.BWC E LAV.R$ 270.00
BAIRRO VILA LENZI. RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA. N° 500 -IQTO. SL, cozo BWC, LAV. R$420.00
RUA MARCELO BARBI. N° 314 - 02QTOS. SL, COZo
BWC. LAV E GAR.R$ 440.00
RUA JoAo ANDRIl DOS REIS.S/N -OI SUITE. 02 QTOS.
SL. COZo BWC. LAV. CHURRASQUEIRA GAR. R$

91O.00EDIE BELA VISTA

RUA ERICO NEGERBON. S/N -02QTOS. SL, COZo BWC.
LAV E GAR.R$ 500.00
RUA VICTOR ROZEMBERG. N" 384 -OI SUITE. 02

QTOS, S1, COZo BWC. LAV, GAR. R$750.oo.EDIE PIC

CININI

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766. ADELAIDE TOF

FOL -LOT.CORUPA -2QTOS. SL, cozo BWC. LAV E

GAR.R$380.oo
BAIRRO:TlFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH. N"
1606 -02QTOS. S1, COZo BWC. LAV E GAR.R$ 410.00
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ. N° 40
- 02QTOS. S1, COZ MOBILIADA. BWC. LAV E GAR.R$
600.00
RUA EMMERICH RURSAM. N° 45 -OI SUITE. 02 QTOS.
S1, COZo BWC. LAV. CHURRASQUEIRA GAR. R$
1.000.00 EDIE DNA. WAL

, RUA JOSE KRAUSE, N° 221 ' OI SUITE. 02 QTOS.
S1, COZo BWC. LAV. CHURRASQUEIRA GAR. R$

9oo.ooEDIF. BARCELONA
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO.
N°3695 -02QTOS. S1, COZo BWC. LAV;SACADA CI

CHURRASQUEIRA EGAR.R$ 600.00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO. N° 1014 -02 QTOS.
S1, COZo BWC. LAV E GAR. R$ 590.0
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ.N° 160 -2QTOS. S1,
COZo BWC. LAV E GAR.R$550.00
BAIRROVILA RAU- RUA PREFEITO JOSE BAUER.N 93
- IQTO. S1, COZo BWC. LAV E GAR.R$ 400.00
RUA IMIGRANTES. N 304 - 2QTOS. S1, COZ MOBILI

ADA. BWC. LAV E GAR.R$ 670.00

BAlRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA

DALRI PRADI. N° 126-2QTOS. SL, COZo BWC. LAV E

GARR$ 550.00
RUAWALDOMIRO SCHMITZ. N 160 '2QTOS. SL, COZo
BWC. LAV E GAR.R$ 550.00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHURGUINTER. N° 225"

2QTOS. SL, COZo BWC. LAV EGAR.R$ 560.00

BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER. N" 87 - OI

SUITE. 2QTOS. SL. COZo BWC. LAV E GAR.R$ 600.00
EDIECEZANE

BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 280. N° 1570 -2QTOS.
S1, COZo BWC. LAV E GAR-:R$ 610.00 EDIE BRASILIA
BELTRAMINI
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280. N° 1570 -2QTOS.
S1, COZo BWC. LAV E GAR.R$ 480.00 EDIF BRASILIA
BELTRAMINI

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN. N" 87 -2QTOS. SL, COZo BWC, LAV;SAC. CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$590.00
BAIRRO TRIlS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDERICO JOSE KLEIN. N°85 2QTOS. S1, COZo BWC.
LAV;SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$580.oo
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTE1, N°370-

-2QTOS. SL. COZo BWC. LAV EGAR.R$ 550.00

KITINETE

BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA.
LOTE 148 -sxo LUIZ, OI QTO E COZ JUNTO. BWC.
R$250.oo
BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA.
N" 916 -IQTO. SL, COZo BWC. LAV E GARR$ 500.00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224-

OIQTO.COZ E BWC. - R$ 300.00

TERRENO:

RUA JOSÉTHEODORO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA
-

- 30X60 M2 R$ 1.000.00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHElM. N° 258 ,03

QTOS. SL. COZo BWC. LAV E GAR .ast.soo.oo-iocsc
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHE!\ME
DANCKER.N" 161 - 34 M2 -'R$ 440.00
SALA COMERCIAL -l\V.MAR. DEODORO DA FON

SECA. N° 1594 - 32 M2 - R$ 670.00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. .KASSNER. N° 91
- 90M2 R$ 1.200.00

TAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�_toéallzação-central:
"-../

Rua.Florianópolls.] Jaraguá do sul-se
www.edíticlomanhattan.net

Vendas: lncQJporação e Construção: .....�

tlrãalsec
www.realsec.com.br

VILA NOVA
JARAGUA DO SUL· se

Ed. Grand Life - Excelente aparta
menta serní-rovo. Amplo d suite +
02 quartos, ambientes modernos e
integrados, sol da manhã. Área útil
de 115 m'. Ficam móveis sob me
(lida. Aceita financiamento bancário

'iff&M.j,8.1,

VILA NOVA
JARAGUA DO SUL· se

Ed. Real Parque - Lindo
apartamento semi-mobiliado
cf suíte + 1 quarto de demais
depend, Sacada cf chur

rasqueira, prédio com eleva
dor. Estuda propostas - Aceita

financiamento bancário
.

, ;titioHI.B.Ir,
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�.TO�im
Edifício

cozinha com_m�I:lHíél-e ,deli)'ais
dependêntias. Próximo de

,

Colégio.

----

cRet 2000 c Santa LU;lia - Terre�g par!,! agncuttura com aprox.
58.000 m2, ->- galpã(} e casa a�. Valor: Consutte-,flos.
-Ref. 2004 - Morro Boa Vista __ Terreno corn 200.000 m2. Valor:
Consute-nos,

.

- Ref. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno deesquina na Rua
WalterMarquardt c/ �6o m2 - R$ 450,000,00
- Ref. 2001 :c. Ilha da Figueira - Terreno de 13.98om�.

, $350.000,.00
- Ref. 202,4 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.@97,65m2.
R$33o.0oo,00
- ReI. 2006 - Centro - Terreno cOm 48om2A�$240.00o,00.
- Ref. 2014 -lIl'\a da Agueira � Terreno de 845m2• R$235.000,00
- ReI. 2008 - Chico de Paula - Terren0 com 702 ml! + casa
madeira. R$139.00o,00

- Bef. 2022 -,Vilat.enzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$a 35.000,00. Acetta financiamentq bancário
- Ref. 2023 - Á§ua Vel'de- Terreno com 33,9m2 em ,roa
I'lavimentada. R$135.o00,00: Acetta financiamer.lto �a?cário
- Ref:2028 '...cBarra"do Rio Cerro .z; Teffeno de 453,85m2. R$
130.000,00

' .

� ReI. 2026 - Rau � Terreno c/396 m2 - R$) 05.00o,OÔ
.

.Ref 2019 __Terreno 0/483m2 em Santa Luzia no Loteam.
Girassol- R$ 105.000,00
- Ref. 2017":' Terreno e[360 m2 na R. Andlií Vrtkoski - Barra
Rio Molha - R$ � 25.000,09
Ref. 2029 - Schroeder - Centro - Terreno plano cf 500 m2_
R$ 120.000,00
- Ref. 2035 � Itaiópolis/SC - Área de reílorestamento cl
674.00Q m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

Casa com 3 quartos, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia,

moveis sob medida no quarto
e banheiro, garagem, Aceita
financiamento bancário.

'IflFlh,j,h#
I I

I

!
t
I
)
)

j
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IMOBILIARIA

�chiJ�el
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

.....

N
,...
...

]�AV]ENNA
R d c ee s e n

1 Suíte + 2 Dormitórios
-Area privativa 111,OOm2
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
� Rua Eugênio Nicolini - Centro

Cód. 2302 - Baependi - Ap. cf 1 suite + 2

qtos, demais dep., novo pronto para morar,
elevador - R$190.000,00 (aceita financia-

mento 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

Cód. 129 - Amizade - Apartamen
to cf 2 quartos, salão de festas,
play, sacada com churrasqueira -

R$ 139.500,00

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

cf 148,OOm2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católica SC

- R$ 200.000,00 - Aceita propost�s

Cód. 173 - Centro - Casa de alv.
98,OOm2, 2 qtos e demais dependências,
terreno cf 360,OOm2 todo murado, ótima
localização residencial. R$ 285.000,00 -

aceita financiamento bancário.

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
cf55,OOm2, 2 qtos e demais dependên
cias, 1. vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída - R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancário)

,

Cód. 131 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 quartos, sacada
com churrasqueira, prédio com

salão de festas, Play, piscina,
R$ 399.000,00

Cód. 571 - Centro - Ap. cf
128,.oOm2 privativos, 1 suite +

2 qtos, semi mobiliado, 1 vaga
Próx. Caneri - R$ 280.000,00

Cód. 2402 - Chico de Paulo -

Terreno cf 1.343,OOm2, 33,OOm de
frente - Próx. Posto Marcolla

R$ 329.000,00

: ••• , i • ._ ••• .._ I •• �,i. ...

CASAS
Ref. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02
banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00

Ret. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 bano
heiros, cozinha com annálios, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.

Ret. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ret. 2001 - \,lia Nova· Com 01 su� + 02 quartos, sala com sacada e churrasquei
ra, cozinha, banhero social, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00
Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio indMdual .. R$ 700,00.
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suite + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ret. 2005 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozinha, área de serviço, Ot vaga de garagem.R$ 800,00.
Ret. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 1.000,00
Ret. 2007 - CENTRO - APT - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
Ref. 2010 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2012 -IUHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, coama,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ret. 2013 -IUHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de.garagem.R$ 700,00

Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 suite + &2 quartos banheiro social, sala com
sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$ 850,00
Ret. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não

tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2017 - CENTRO - 9UmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suite com hidro e coset + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga da garagem. R$ 650,00
Ret. 2020 - CENTRO - QUmNETE - com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00
Ret. 2022 - Barra - Com 01 quarto, sala e co�nha conjugadas (com arrnáíos],

banheiro, lavandena e garagem.R$ 550,00
Ret. 2024 - Água Verdi - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, coamà,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com

01 vaga de garagem. R$ 750,00.
Ret. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas.

R$ 480,00
Ret. 2029 - Wa Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00
Ret. 2030 - Czemiewicz - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozíma mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Ret. 2031 - 8AEPENDI- Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2033 - NOVA BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozíma, área de

serviço com 01 vaga de garngem.R$ 600,00
Ret. 2036 - NOVA BRASILIA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2037 - \,lIa Nova - Com 01 su�e + 02 quartos, sala com sacada e chur
rasqúeira, banhçiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.

Ret. 2038 - BAEPENDI-APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Ret. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, coznha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ret. 2042 - Centro - 01 suite com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
Ret. 2043 -IUHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 suite + "OI quarto, sala
com sacadae churrasqueira, cozinha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ret. 2044 - NOVA BRASIUA - APARTAMENTO - Com 01 suite, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
Ret. 2046 - Barra - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas

com 01 vaga de garagem. R$ 480,00
Ret. 2047 - Centro - Com 01 suite mobmada com coset e sacada, 02 quartos,
sala com sacada, cozinha mobmada e copa, banheiro de serviço, área de serviço

mobmada com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - \,ILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00

Ret. 3006 - BARRA - Com 50 m' com Ilar1rero-e estaciooamento em frente. R$ 750,00
_ Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m', com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 4Om' com
banheiro, na frente estacionamento rotativo. R$ 500,00

Ret. 3012 - .BARRA - Com aproximadamente 4OOrn' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente SOm' com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 6Om', com banheiro e estaciona

'mento na frente. R$900,OO
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximatlamente 4Om' com 01 banhero. R$ 550,00

GALPÃO
Ret. 4000- CENTRO - Com aproximadamente 1.)00m' em alvenaria com 06
salas, OI doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

. laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ret. 4005 - \,ILA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para escritóno
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.6OOm' aberto com 02

portas rolo para carga e descarga BicicletiJio na lateral com 40m' coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m', com 02 banheiros e 01
escritório.R$ 2.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Resídencíal Lílían Emmendoerfer, condomínio fechado
de excelente localização, fazendo divisa com o SENAC,
em frente a Universidade Católica, com dois quartos e

demais dependências; unidades a partir de RS 114.300,0
Empreendimento com recursos da Caixa Econômica,
financiável pelo plano Minha Casa Minha Vida!

ULTIMAS UNIDADES!

Excelente olPo:rtunidnde� ApIartameo'to dlt
dois dormitórios na Barra D,(j) Rio C(eJtJrto:�
com garag;eBl coberta, pr6ximo aM;alIw�

Pronto p'ara ilnancbrm\ent�, preço lÜD1lhativel! '

R$ 110.000,00

COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

www.imobiliariabarrasul.com � I

IIVI,O B I LIÁR IA

Pierrnann
LDCACÃD
* Apartamento Vila lalau

2 dormitórios + 1 suite, sala com 2 ambi
entes, cozinha, área de serviço, bwc social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de

garagem coberta. R$ 770,00

* Quitinete ampla com 2 dormitórios, sala e
cozinha, bwc e área de serviço - Vila Lenzi

R$480,OO

* Apartamento Vila Lenzi
2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço

e 1 vaga de garagem coberta. R$ 660.00

* Sala comercial Vila Lenzi, R$ 800,00

Apartamento com 2 dormitórios, sala e

cozinha, bwc, 1 vaga de garagem, próximo
a Católica se RS 480,00+ condominio

Ref: 6301 - Casa com 1 suite + 2

dormitórios, acabamento em massa

corrida, porcelanato, área construída
de 130m' e área total de 376m'

R$ 299.000,00 aceita financiamento

Ilha di Figueira
_��.:or-.�

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
c/ churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem,
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Viii Lenzi

Ref. 4172-Apartamento· Vila Lênzi
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. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apen.as 6 apartamentos ( 2 por I.,___..,an,""da!1R$ CONSU�TE-NOS _

Res. Horizon,

acabamento

em porcela-
nato, laminado,
massa corrida,

preparação para
split, elevador,
área de festa

mobiliada, todos

os apartamentos
com 2 garagens.

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur

rasqueira, Salão de Festas. ENTRADA
. + PARCELAS + BALÕES + SALDO

FINANCIADO

Ref: 5251 : Apto com C!0m' privativo
2 dormitórios, sacada, churrasqueira,

amplo salão de festas

EntregaMAIO/2013
R$ 140.000,00

I

. f
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---- 01 QUARTO

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasflia, R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Semi mobiliado, Barra do Rio Cerro, R$ 550,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Rua João Planincheck, Mobiliado, Nova Brasflia, R$ 750,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasflia, R$ 550,00
- Ed. Dom EmiliQ, Semi mobiliado, Nova Brasilia, R$ 670,00
- Rua São Miguel, Estrada Nova, R$ 400,00
- Ed. Pinheiros, Cernrn, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

-02QUARTOS

- Ed. Lilium, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 540,00 .

- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500 00
- Rua Bertoldo Hefter, João Pessoa, R$ 670,00
- Ed. Brasilia Beltrarnini, Agua Verde, a partir de R$ 450,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 570,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 1000,00
- Ed Le Petit, Rau, R$ 550 00
- Ed. França, Baependi, R$ 500,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Alemanha, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia, R$11 00,00
- Ed. Ruth Braun, Centro, R$ 1100,00
- Rua João Moreira, João Pessoa, R$ 550,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Petúnia, Cozinha mobiliada, Nova Brasflia, R$ 760,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia, R$ 680,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Hess, Semi mobiliado, Centro, R$ 760,00
- Ed. Maria Alice, Cozinha mobiliada, Ilha da Rgueira, R$ 880,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 600,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, a partir de R$ 750,00
- Rua Pres. Epilácio Pessoa, Centro, R$ 640,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Real Parque, Mobiliado, Rio Molha, R$ 1700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00
- Ed. Algaverde, Amizade, R$ 580,00

-= - _-_. - " -

--=-------

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

eial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo esti.lo: o seti;.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no €Oração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à pratitidade do dia a dia.

- Ed. Bela Vista, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Angelo MeneI, Vila LaIau, a partirde R$ 950,00
- Ed. Zirnbms, Sem mobiüado, Vila Nova, R$1150,00
- Ed.1sabeDa, Centro, R$1 000,00
- Ed. Jaco Ermmdoerfer, Centro, R$ 1200,00
- Ed. Tuipa, Centro, R$ 950,00
-Ed.I3ar1!i,�,apartirdeR$680,OO .

- Ed. Mo!ada da Serra, Nova Brasília, R$1 000,00
- Ed. Chiacflli, Centro, R$ 780,00
- Ed. San RaphaeI, Mobilado, Nova Bras1a, R$ 900,00
- Ed. Barcelona Vila Nova, R$ 900,00
-Ed. D'Angeis, Vila Nova, R$1ooo,00
- Ed. AsIraI, lha da Aguera, R$ 700,00
- Ed. Dom Lorenzo, Via Lenzi, R$ 1100,00
- Ed. Novo Hor'wlte, Via Lenzi, R$1000,00
- Ed. DianIhus, Centro, R$ 1500,00
- Ed. SaintGerman, Via Nova, R$ 900,00
- Ed. Vancouver I, Sem rmbiiado, Centro, R$ 1300,00
- Ed. EsproJor, Baepoodi, R$930,00
- Ed. MontVermont, Czemiewicz, R$ 960,00

----- CASAS-

- 2 quartos, Rio Molha, R$ 400,00
- 2 quartos, Tifa Martins, R$ 630,00
- 2 quartos, Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00
- 2 quartos, Czerniewicz, R$ 41 0,00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Rio Molha, R$ 780,00
- 1 suíte + 2 quartos, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 890 00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 1 suíte + 2 quartos, Rio Cerro, R$ 2100,00
- 1 suíte + 2 quartos, Rio Cerro II, R$ 880,00

UARAMIRI
.

- Salas Comerciais, Avaí, R$ 2000,00
- Galpão, 740m2, Ilha da Rgueira, R$ 5500,00

----SCHROEDER

- Casa, 1 suíte + 2 quartos, Centro, R$ '85�00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 700,00
- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00

P6f?móvels

www.seculus.net

- LO(AÇÃO (OMER(IAL -
- --- --"---_.

- SALAS COMERCIAIS-

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m2, R$ 2100,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, Nova Brasilia, 100m2, R$ 1000,00
- Rua Gov. Jorge Lacerda, Centro, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61 m2, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, R$ 1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. superior, 150m2, R$1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. térreo, 300m2, R$ 3000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$1250,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00 .

- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova BrasHia, a partir de 53m2, a partir
de R$1200,00

.

- Ed. Barbara, Centro, R$ 2800,00
- Ed. Marl<et Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ ªOO,OO
- Rua Tufie Malhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua José Narloch, São Luis, R$1500,00

-GALPÕES-

- Vila Nova, 400m2, R$ 3000,00
- Vieiras, 1588,68m2, R$ 11000,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m2, R$ 3300;00
-Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00
- Rua, 220m2, R$ 2000,00

---- TERRENOS ----

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Rgueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00
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CELTA LS 2013

48X DE R$ 299,00
COM TAXA DE 1,03%A.M. E ENTREGA DE

R$12.399

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Celta LS 1.0, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de RS 22.990,00 ou atravês de plano de financiamento com 52,81% de entrada (R$ 12.399,00),48 prestações mensais de R$
298,97 com taxa 1,03% a.m. CEr: 16,99% a.a. Valor lotai financiado: RS 26.749,34.Ofertas villidas pata o periodo de 06 a 09 de fevereiro de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas

Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão
em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTO
CURSO DE ESCULTURA EM FRUTAS

(FRUIT CARVING)
Com o CHEF GUILHERME SILVA

NíVEL Básico
DIA 14 de fevereiro

HORÁRIO das 14h às 19h

DURAÇÃO 05 horas

lOCAL Restaurante COSTELA & CIA

Rua Fritz Bartel sn - Baependi
(Antigo Refeitório da Bretzke Alimentos)

Jaraguá do Sul - SC

INSCRiÇÕES
(47) 3275-6487 ou 9700-2254

EMPREGO

o Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.
Interessados entrar em contato
pelo telefone 9953-5554.

o Precisa-se de revendedoras de
perfumes importados, lucro de
100%. Tr: 3276-2100/ 8406-2183.

o Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa. Tr: 3372-0409.

o Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar cm cantata

pelos fones: 3372-0013/ 3273-
5673 ou 9662-6777

o Procura-se senhora para morar

e cuidar de idoso, a mulher para
cuidar da casa, cozinhar e olhar
pelo idoso, sem custo de aluguel,
luz e água. Salário a ser negociado.
Tr: 3372�0879 após as 18:30.

o Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

o Precisa-se de pessoa do sexo
masculino para trabalhar em
lavoura de palmeira real situada
no Rio Molha. Ofereço registro em

carteira, salário compatível com
a função, moradia. Necessário
ter experiência comprovada na

agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo para
combustível). Tratar pelos telefones
3376-4110, 9163-7000 ou à noite
pelo 9102-6975

o Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

o 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 retorno. Contato
47 8418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

o Atenção: Procura-se pessoas para
Venda com renda extra ou com

única renda. Serviço simples de
fazer: características do candidato:
ter bom dialogo saber liderar
grandes equipes, ser persistente

. tendo auto estima e otimista.Obs:
não espere grandes oportunidades
baterem na mesma porta duas
vezes. Tr: 479910-7478/ 9140-
5014

:<

o Vende-se consórcio (HSBC)
sorteado carta de crédito no valor
de R$ 131.000,00, 100 meses

pagos, 49 pagos. R$ 1450,00 a

parcela. Tr: (47) 9157-2530
• Consórcio contemplado; Crédito

CONTRATA·SE

Pedreiro e

Zeladora

Interessados entrar em
contato 3275-6979

Yatil Imóveis

VENDO
FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO
no centro de

.Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713

cs
_ chaves@yahoo.com.br

EMPREGO

R$70.500,OO, entrada de
R$24.900,OO e assumir 106 de
R$ 824;06. Crédito R$159.000,OO
entrada de R$ 55.000,00 e assumir
115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 /
9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.
br.

o JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-2946

/9216-4866
o Disk frete e mudanças.Tr: 9277-
2798/8465-6251/3370-3414/
9708-4475.

o Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4000 k.TR:

8406-2183/3276-2100
�.

o SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665/9702-9093
com Silvio.

o Ofereço serviços de podas de
arvores. Tr: 9158-0019.

o Procuro serviço terceirizado pra
fazer em casa o dia todo. Tr: 9119-
6794.
r'

o Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. Tr: 3375-2006/
9146-4864.

o Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

o Vendo cachorro yorkshire com 1
ano 3 meses vacinado. R$ 500,00.
Tr: 3370-0719.

o Vendo cachorrinhos Ihasa Apso
puro, eles nasceram dia 18/01, 4
machinhos, 20 dias para a entrega.
R$ 8431-0316/8852-0400.

o Vende-se galos da raça Brahma

tlght e galinhas espanholas. R$
a combinar. Tr: 3370-4924 com

Luciana.

o Vendo filhotes de pastor Alemão.
Ótima linhagem, puros, com 50
dias. Tr: com Gilmar 3275-0009
(comercial) ou 8801-9079.

o Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

o Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:
3372-3234/ 9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

COMPRA·SE
o Compra-semaquinário para
panificadora. Tr: 8912-7797.

o Compro uma Geladeira em bom

COMPRA·SE

estado no valor de até R$ 100,00.
Tr: 9159-2149.

o Compro Máquina de Assar Frangos
- Grande. Interessados entrar em
contato com Fernando Agostini, Tr:
(47) 3387-2539

o Compra-se sofá de canto, em bom
estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

VENDE-SE
o Vende-se cama Box. R$ 400,OO.Tr:
3371-8489 com Lurdes ou Rodrigo.

o Vende-se banheira infantil branca

Burigotto com suporte, sem
trocador. R$ 60,00 Tr: 3370-7160 _

com Susan ou Dulce após as 17:00
horas.

o Vende-se Bebe conforto R$: 60,00.
Tr: 3371-8489 com Lurdes ou

-

Rodrigo.
o Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares,
madeira maciça, verde musgo,
modelo moderno.R$ 600,00. Tr:
9960-0791

o Vende-se estrutura metálica 15x8
com cobertura galvanizada. R$
5500,00. Tr: 3370-0719/9953-
3878 com Cristiano.

o Vende-se retro escavadeira de

pneu, case 580 ano 82 em bom
estado de conservação, ou troca-se
por uma menor. Tr: 3371-4069/
9166-6380 com Leoni.

• Vende-se Ar cond. de 7500 btus da
Cõnsul, semi-novo. R$ 380,00 Tr:

3370-0983/9927-3117.
o Vende-se TV 29 polegadas LG Tubo,
02 entradas Áudio e Vídeo, controle
remoto. R$ 300.00. Ir: 9917-3771

o Vende-se Ar condicionado 7500
btus, quente e frio, semi novo,
pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
.6508

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa
3376-3716

.

o Vende-se 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis. Valor
a combinar. Tr: 3376-1481/9973-
8743.

o Vende-se telhas coloniais. Tr: 3376-
1481/9973-8743.

• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

o Vende-se carrocinha de mão,
com 4 rodas, para chácara. R$
1100,OO.Tr: 3370-1064.

o Vende-se 344 vinis diversificados,
músicas variadas. R$ 450,00. Tr:
9979-4965.

VENDE-SE
o Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. Tr: 3370-1064.

o Vende-se um berço americano com

o colchão. Tr: 3275-6829 valor a
combinar.

o Vende-se câmera digital, Fujifilm,
14 mega. R$ 140,00. Tr: 9927-
3117

o Vende-se GPS Foston de 5

polegadas com Tv e câmera digital.
R$ 180,00. Tr: 9927-3177

o Vende-se apartamento com 3
dormitórios(l suíte), 2 garagens,
churrasqueira na sacada,
porcelanato, massa corrida,
excelente localização, bairro
Baependi. R$ 240.000,00. Tr:
9999-7499 ou ricardovc@terra.
com.br.

o Vendo apartamento novo no

bairro Vila t.enzi próximo ao

centro. área total de 94,05m2,
sala em 2 ambientes, sacada
com Churrasqueira, 2 quartos,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro,
e 1 vaga de garagem. Ótimo
acabamento, pode ser

financiável pelo programa
minha casa e minha vida. R$
143.000,00. Tr: (47) 8820-
1162.

o Vende-se aparelho de som
automotivo, marca Pioneer, modelo
DEH-P5980IB, rádio, CD player, MP3,
WMA, MC, com controle.remoto, em
ótimo estado. R$ 120,00. Tratar pelo
télefone (47) 3372 3922

o Vende-se produtos da Natura e

Avon. Contato: 3275-4315 Marlene

o Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-
2354/ 8813-5808 com Sergio.

o Vende-se sofá cama novo, modelo
Oltre, Feeling. Largura 1,84 m,
aberto 1,40 x 1,90 m, espuma do
assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00
tratar com Onir. Tr: 3372-0588/
8864-8938.

o Vende-se roupa de trilha, calça
(ASW), camisa (ASW), luvas (ASW),
colete (lMS), bota (IMS), cinturão
(FOX) e capacete (EBF), tamanho
M, cor vermelho. R$ a combinar. Tr:
com Marcos (47)9137-0090.

o Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588/ 8864-
8938

o Vende-se um carrinho de bebe
da Burigoto classe 1 rosa) com
base de ladeira para o auto em'

ótimo estado de conservação. R$
550,00. Tr: 9652-1299.

o Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em bom
estado de conservação. Valor a
combinar. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

o Vendo lavação de carros no bairro
Três Rios do Norte, com clientes
fixos, esporádicos, pagamentos
mensais, rua principal, seguro,
sem concorrência, produtos em
estoque para até fevereiro, lava
jato e aspirador com garantia, luz
água e aluguel adiantados e em
dia, possui casa nos fundos para
eventual moradia, área coberta
para 4 carros, terreno limpo, fácil
acesso, aluguel de um salário
mínimo e etc. Estou aberto a

negociações! David 9156-6626
qq horário ou 3373-3068 somente
após às 20:00

o Vende-se loja de roupas femininas
com 5 anos de mercado clientela
formada, boa localização - centro
de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armários, mesa,
balcão caixa, provadores, frlgobar,
cornputadõres, escritório, sistema
fiscal. R$ à combinar. Tr:8849-6617.

o Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

o Vende-se Galpão de madeira
quadrada com cobertura de telhas

,
medindo 120m�. 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a
combinar.Tr:3373-0982

o Vende-se apartamento no centro
de Jaraguá, com 1 suíte e 2

demi-suítes, sacada gourmet,
lavabo, ampla sala e cozinha,.
2 vagas de garagem. R$
395.000,00. Aceita-se apto em

Balneário Camboriú, inclusive de
maior valor. Tr: 8403-6600.

o Vende-se apartamento no inicio
da Ilha da Figueira, 80 mP útil,
e 111 mt- no total, na Rua José
Pavanello, com 2 dormitórios,
uma suíte, sala e cozinha

conjugada, prédio com elevador,
boa infra-estrutura, segunda
andar, aceita financiamento. R$
178.000,00. Tr: 8838-3955.

o Aluga-se apto no Rau, com 2

quartos R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

.

o Aluga-se apartamento no Rau,
R$ 500,00. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

o Aluga-se apartamento novo

com 2 quartos com 75 mts
com garagem, na rua Francisco
Piermann 404, Vila Lenzi. R$
660,00. Condomlnio em média
R$ 40,00. TR: 9134-5434.

o Alugo apartamento para casais
sem filhos e sem animais. R$
550,00 com água. No Bairro
Nova Brasília. Tr: 3372-1173/
9921-1013 ..

o Alugo apartamento com

2 quartos, 75 mt, com
garagem, na rua Francisco
Piermann aluguel R$ 650,00
+ condomínio (média de R'$
21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor
de R$ 125.000,00. Tr: 47 8499-
4778.

o Vende-se Terreno em Schroeder
Centro, com 450 m2 escriturado,
R$ 95.000,OO:-Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

o Vende-se Apto no Bairro
Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

o Aluga -se Apartamento com 120
rnt-, na Rua Emmá R. Bartel,
121- Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434 .
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CASA SALA COMERCIAL TERRENO FORD VOLKSWAGEN
• Aluga-se casa na praia de Penha na vila Lenzi apartir de R$ 25.000,00. Contato: Wilson ou • Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec no site da rota do automóvel em

.

prox. ao Beta Carreiro, com 4 380,00 e Casa na Vila nova 3 Rosa 3376-3716 muito econômico, 04 pneus veículos particulares .

quartos e garagem em volta. Tr: quartos. Próximo ao papagaio
• Compra-se terreno de

novos todo revisado em
• Vende-se Crossfox, 2008,9959-3627 / 9208-4370 autopeças, Tr. 33714364 com ótimo estado, R$ 11.500,00

Ivone te. preferência nas medições do
podendo financiar, Tratar com

amarelo. R$ 31.900,00 em
• Vende-se casa geminada no Bairro Rau, ou na praia do bom estado de conservação. Tr:
loteamento Firenzi, com 70 • Alugo Kitinetes no Bairro Ervino. Tr 3372-0028/ 3372-

Rafael (47)9617-2252 ou
3370-5591.

m-', 2 quartos, sala, cozinha, . Rau, próximo a faculdade. R$ 0665. (47)8877-6219 .

garagem, toda murada. Pode 350,00. Tr: .9958-8075 com
• Vende-se Caminhonete F-2000

• Vende-se um saveiro g4 ano

ser financiada pela caixa Bruno. • Terreno de 7522 m2 bairro Rio
Ano 1982 Cor azul, com 2009, básica com lona marítima

econômica. R$ 140.000,00. Tr:
• Alugo quartos. TR: 3275-4315

Cerro II ideal para construção
carroceria de 3.20 mts de

e pneus novos. R$ 23.500,00
9103-3926. de galpão. Tr 9654-2206. Tr: 9931-9410 e 3275-3538.

com Marlene. comprimento, motor MWM,
• Vende-se casa no loteamento • Vende-se terreno no Bairro Carro bem conservado. R$ • Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex,
Firenzi, casa de esquina, com TERRENO Nova Brasília c/ 1.053 m2, 25.000,00. Tr: 9131-0575. com ar e direção. Tr: 3371-9157.
120 ;m2, com 3 quartos, sala, contendo 1 casa com 3

• Ford Fiesta /97, 4 Portas, • Vende-se saveiro City 1.6, pratacozinha,garagem, toda em
• Troco terreno na Vila Rau por

quartos. 1 suíte e 2 salas. R$
·
roda de liga, ar quente, ano 2006. Preço da tabela FIPEalvenaria. R$ 190.000,00. 499.000,00. Tr: 9104-8600.

Tr:9103-3926. casa em Barra Velha. Tr: 3371-
Creci 14482. desembaçador, limpador, R$ 21.500,00. Tr:3275-3538 /

6968 traseiro, emplacamento 2013 8406-5033.
• Vende-se casa de alvenaria, com • Vende-se lote com 324m2, pg, não precisa fazer nada na
três quartos, 2 salas, banheiro, • Vende-se terreno no bairro

12x27, Lot. Gadotti III - bairro lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-
• Vende-se Saveiro Bola, ano 99.

cozinha, garagem para 3 carros, Amizade-loteamento, área
Santo Antonio. R$ 60.000,00 5751(Vivo) 8447-0376 (Tim).

R$ 13.500 Tr: 9944-2025 Aline.
murada com portão eletrônico. nobre, rua asfaltada. R$

Aceito troca. Tr: 9979-2017
R$ 110.000,00. Na Rua 95�000,00 s/ troca ou R$ • Vende-se Courier 1.6, MOTOCICLETALeopoldo Muller, n 313 -Rio da 110.000,00 terreno de menor • Vende-se lote com 999m2, completa, 2004/2005,
Luz, perto das lagoas de Peixe. valor em Jaraguá e Região. Tr: 15x66 - bairro Izabel, Corupá, gasolina. Tr: (47)3370-8885. • Vende-se uma moto TwisterTr: 3376-2134. 9131-9630 40 metros do asfalto. R$

• Vendo Ford Ranger 2011, cbx 250cc, 2007. R$6.000,00
• Vende-se terreno em Santa

65.000,00 Aceito troca. Tr:
completa, ar-condicionado, 3370-0719. SimoneSALA COMERCIAL 9979-2017

Luzia, na Rua Carlos Frederico dir. hid, vidro elétrico, trava • Vende-se Moto CBX 250
• Aluga-se sala comercial na Rua Ramthum, com área de • Vendo terreno com 1000 mF elétrica, alarme, modelo Twister azul, 2002, completa.
da PUC (Unerj), envidraçada, 2.742m2, escriturado. Valor à sendo 600 mt- de área útil, e cabine dupla, prata, XLT 4x2, Valor R$3.800,00. Tr: 3273-
ideal para Xerox, padaria, combinar. Tr: 3274-8891 20 mt? de frente, fica no final 2.3, gasolina e GNV. Falar com 6302 ou 8812-7170
mercearia. R$ 800,00. Tr: • Vende-se terreno em Barra

da rua, Bairro Água Verde. R$ Paulo no telefone (47) 9966-
9999-7499 ou ricardovc@terra. 200.000,00. TR: 9953-5554 2597 • Vende moto Honda XR 200,
com.br.

do Sul, com escritura, perto ano 97, para trilha, com
do posto de saúde novo - • Vendo três terrenos na praia de • Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, equipamento e pneus. R$

• Alugo Sala comercial na Vila centro. R$ 35.000,00. Aceito Itajuba, R$ 28.000,00 todos cor azul, R$ 8.500,00. Tr. 3200,00.Tr: 9953-2627 /Rau com 3 Kitinetes. R$ propostas. Tr: 9131-9630. escriturados 300 m2. Tr: 8448- 3370-1161. 9264-0777.
1000,00. Tr: 3371-6968. 8644

CHEVROLET• Vende-se Terreno no Bairro • Vende-se uma moto de
• Alugo quartos, livre de água João Pessoa, com a área de FIAT trilha, 125. Valor a combinar.
e luz. em Schroeder, na Rua 54�,22 m2, Rua 601-Manoel • Vende-se s10 cabine estendida, Tr: 3370-0719 Falar comMarechal Castelo Branco, Francisco da Costa, rua • Vende-se um Fiat Tipo, prata, ano 97 a Gasolina e GNV, Guilherme.2128. Tr: 3374-1488. asfaltada, com toda a completo, ano 95, IPVA pago completa. R$ 20.000,00 aceito

• Aluga-se Sala comercial em documentação em dia, próx e caixa de som grande com 2 carro de menor valor. Tr: 3371-
• Vende-se CRF 250 R, 2004,

Corupá, prédio no'!"Q com aos Bombeiros Voluntários, módulos. R$ 6.500,00. Tr: 8890- 6968. em ótimo estado, guidão e

estacionamento, em frente ao R$ 85.000,00, valor a 9854 com Marcos. capa de banco ainda original,
• Vende-se Corsa Ret 2006, flex, moto a toda prova. R$sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no negociar, Tr:(47) 9151-5191 • Vende-se novo Uno Way

horário comercial. ou (47) 3370-3428. Aceita Celebration, 1.4, 2012,
com ar cond, direção e alarme, 11.500,00 somente venda.

financiamento bancário. completo, 20.000 km. R$
na cor vermelha. Tr: 9117-1176 Tr: 3055-7854/8823-1548.

• Aluga - se Galpão de 160 mF
27.500,00. Tr: Renata ou

/ 9600-9002. Valor a negociar. Após as 19:00.
na Nova Brasília. R$ valor a • Vende-se uma chácara em São Alessandra 3371-7090 ou 9634-combinar. R$ 3371-5904/ Francisco do Sul, com 1650 mt 2121 VOLKSWAGEN PEUGEOT9933-9964. medindo 25 de frente e 70 de

• Aluga-se sala comercial, 30 fundos.Contato com Vanderlei • Vende-se Uno Mille Fire Ano
• Vende-se Golf 1.6 Mi 2002, • Vende-se Peugeot 3072004, Cor azul, Portas, Vidro emt", com banheiro prox. a 9946-5074/ 8848-9143/

Travas Elétricas. R$l3.500,00: prata, completo, com OVO e SW,2007, automática, banco
câmara de vereadores. R$ 3372-2154.

Tr: 91310575 som, jogo de pneus novos. de couro TOP DE LINHA.
450,00. Tr:3275-2264.

• Vendo terreno no Cond.omínio Carro em ótimo estado de R$26.000,00 + Prestações.
• Alugo quar.tos Mobiliados na fechado Azaléias, 10 terreno

• Vende-se Uno Mille fire flex ano
conservação. Valor 24.000,00. Tr: 8812-7170.

modelo 2006, cor preta, R$Rua Prefeito Waldemar Grubba, entrando no condomínio, ele 18.000,00. Interessados Tr: (47)
Tr: Hemerson 9652-1195

1532 - Baependi. Tr: 3275- tem 23 por 30 medindo 688 3373-8388 ou 8803-6698 • Vende-se Montana Sport 1.41185 / 9912-6200 .. mt-. R$ 180.000,00 a negociar. completa, opcionais com roda
• Alugo quitinete de alvenaria, Tr: 3370-2468/ 9969-5540

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
de liga leve e pneus aro 16, nae modelo 2002 fire, vidro elétrico

próximo ao viaduto da Vila com Valmor.
na frente, limpador trazeiro. R$ cor branca ano 2012. R$ valor

Lenzi. Tr: 9220-0047 Oaiana.
• Vende-se terreno 15x20, no 11.500,00. Tr. 9114-3374 com a negociar. Tr: 3371-0036/

• Alugo Kitinetes no centro, e Rio da Luz próximo a Ceval R$ André ou 9243-8500 Néia. 8413-6088/8409-7052. Fotos

VENDE-SE NOTEBOOK
ACER ASPIRE ONE R$ 750,00

SEGUE CONFIGURAÇÃO.
11 POLEGADAS

PROCESSADOR INTEL ATOM N455
1,66GHZ

MEMORIA RAM 2GB
REDE 10/100 E REDE WIRELESS •

3 ENTRADAS USB
SAlDA DE VIDEO VGA
SAlDA DE SOM STEREO

ENTRADA PARA MICROFONE
WEB CAM CRYSTAL EYE
BATERIA DE 3 CELULAS
WINDOWS 7 ULTIMATE

ALUGO GALPÃO NO

CENTRO DE JARAGUÁ

GALPÃO DE 450M2 +

MEZANINO. O TERRENO TEM
APROXIMADAMENTE 1.000M2•
VALOR DO ALUGUEL MENSAL
R$ 4.500,00. POS�UI HABITE-SE
COMERCIAL, MAS NADA IMPEDE

DE SER INDUSTRIAL.
IMÓVEL NO CENTRO DE JARAGUÁ,

PRÓXIMO A EMPRESA DUAS
RODAS.

TEL: 3371-7251.

ur
-

TURISMO E:FRETAMENTO

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO
NO FONE: 913Hl680

�_iiiiiíiiiiiiiii---=- __j_ - -

_ .\
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'
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você encontra
aqui no jOf1oal

O CORREIO DO;R

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmailocom
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.Império da Fênix

Apresentação com
muito colorido

o bloco Império da Fênix re
solveu participar do desfile na

última hora e, por isso, as fan
tasias serão mantidas em sigilo
até chegar o momento de en

trar na avenida. Entretanto, um
dos destaques adiantados pelo
bloco é a fantasia "Arco-Íris da

Diversidade", que representa a

união de todas as cores doArco
Íris e, portanto, das nações. Com
o Império da Fênix desfilarão

120 pessoas contando a história
das cores com o samba-enredo
"As cores e as suas culturas".

De acordo com o vice-pre
sidente do Império da Fénix,
Tiago Martins, serão 11 alas e

cada uma delas explicará qual a
relação das cores com cada país.
"Uma de nossas alas será a da
África e nela explicaremos por-

. que o branco é relacionado ao

país", revela.

. mSTÓRIA Elisse (E) ajuda a organizar o bloco �e
vai homenagear pioneiro do Carnaval jaraguaense

Despertar do Amanhã

Bloco terá 180 foliões

pará cantar a natureza.
o bloco Despertar do Ama

nhã promete abrilhantar a

noite. "Vamos levar" glamour
e muito brilho para a avenida.

Queremos que a plateia tenha
uma noção de como é um gran
de desfile", afirmou o. carna

valesco Junior Prestes. Ao seu

lado, Junior tem mais 30 pes
soas trabalhando na produção
das alegorias, fantasias e de um
carro alegórico.

Com o tema "As Belezas da
Mata Atlântica", a escola quer
levar à comunidade o discur
so da preservação ambiental e

valorização da fauna e flora da
mata predominante no país. O
samba enredo composto por
Richard Souza será cantado por
quase 180 foliões divididos em

seis alas. O carro alegórico trará
a figura de uma coruja, animal
em extinção e que representa a

proteçãoda floresta.
Uma das fantasias destaques

do bloco é a "Deusa da Mata",
que custou cerca de R$ 5 mil.
Toda em cor de rosa, ela será
usada por Izabella de Souza, de
19 anos, natural de Florianõpo-

.

lis e convidada a desfilar pelo
Despertar do Amanhã. Outro

destaque do bloco será a indu
mentária da rainha da bateria,
confeccionada por R$ 9 mil.

CONVIDADA IzabeUa
de Souza, de 19 anos,

será destaque do

bloco com a fantasia

"Deusa da Mata"

DIVERSIDADE Tiago Martins conta que uma das

11 alas faIará sobre a ÁfriC;,l. e vai usar a cor branca

- . /

Unidos do Manequinha

Homenagem ao saudoso

carnavalescoManuel Rosa
Estreante no desfile de Car

naval de Iaraguá do Sul, o bloco
Unidos do Manequinha leva
rá para as ruas uma homena

gem ao pioneiro do Carnaval
na cidade, o folclorista Manuel
Rosa. Segundo a carnavalesca
Elisse Ornelas, de 34 anos, en

tre as fantasias, o destaque fica-
rá para a "Estrela-Dalva",

"Estrela-Dalva, bloco criado

por seu Manequinha, foi um
dos primeiros de Iaraguá do
Sul e tinha esse nome porque
anunciava 'a alegria do Carna
val e é o que pretendemos com

nossa fantasia", explicou Elisse
Uma das grandes surpresas

preparadas pelo bloco estará na

última ala, "Morro da África". Ela
resgatará a história dos primei
ros negros a ocuparem o local

hoje conhecido como Morro do
BoaVista. Antigamente conheci
do· como "Morro da África", o lo
cal foi a primeiramorada deMa
nequinha e onde ele começou a

se transformar em um agitador
cultural de Iaragua do Sul. "Va
mos resgatàr a história daquela
região e mostrar como ele era

visto", concluiu.

Programação
do Carnaval
2013:

• Locais: RuaWalter

Marquardt e no pavilhão
aberto do Parque
Municipal de Eventos.

Sábado (9/02):
. • 19h: Desfile de
Carnaval na rua
WalterMarquardt

• 23h: Show com a

bandaMundaréu,
de Curitiba (PR);

• 24h: Baile-shaw de
Carnaval com a

Banda Torre de Babel.

Domingo (10/02):
PraçaÂngelo Piazera
• 16h: Apuração do
desfile e comemoração
da campeã.
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Agência de modelos

Mães procuram delegacia.

LUCIO SASSI

Promessa não

cumprida gera
denúncias, o 1 º

passo para que a

Polícia Civil abra
um inquérito
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

OS caça-talentos procuram
por crianças e adolescentes

em escolas, shoppings, super
mercados e hospitais. Depois
de muitos elogios e bajulação,
vem a promessa de participar
de um desfile ou catálogo de

grandes empresas da região.
Quando o jovem está sonhan
do alto, o agenciador informa
de que é necessário pagar entre
R$ 150 e R$I,8mil para fazer as
fotos de apresentação, o· "com
posite". Mas garante que o ca

chê com o trabalho de modelo
pode chegar a R$ 3 mil.

Pelo menos três pessoas re

gistraram um boletim de ocor

rência na Delegacia da Comar
ca de Jaraguá do Sul contra a

agência de modelos Ir Leffer.
"Falaram comigo no Calçadão
da Marechal, dizendo que mi
nha filha de 5 anos era o perfil
ideal paraparticipar de um des
file, que ia acontecer na sema

na seguinte. Eme pressionaram
a decidir logo", conta uma das
denunciantes de 26 anos. "Pa

guei R$ 180, em março do ano

passado e não chamaram para
nenhum trabalho. Até hoje mi
nha filha pergunta quando vai
fazermais fotos", completa.

Os relatos se repetem, e ama-

SUSPEITADE ESTELIONATO Sonho derser modelo termina com BO

neira de abordar pais é sempre a

mesma. Uma ex-funcionária da

agência conta que existia muita

pressão para trazer clientes das
ruas. "Tínhamos que cumprir
metas, aminha era fazer a agên
cia faturar pelo menos mil reais
por dia com as fotos de apre
sentação", explicou. "Eu recebi
treinamento sobre o que devia
falar para as pessoas, garantín-"r .

do que seriam chamadas para
trabalhos fotográficos nas em

presas da região como Marisol,
Lunender, Malwee. S6 depois vi
que era tudo mentira', conta

A delegada Lívia Marques da
Motta começou a receber estas
denúncias e garantiu que a Po
lícia Civil vai investigar o caso.

"Ainda não sabemos se a situa

ção é criminosa, vamos apurar
todas as informações"; disse. Se-

gundo a delegada, pelas caracte
rísticas dos relatos, este seria um
caso de estelionato, que prevê
penas de um a cinco anos. Ela
orienta que todos que se senti-

.

rem prejudicados, devem vir à

delegacia e registrar um boletim.
A reportagem do OCP prefe

riu preservar o nome das pes
soas que fizeram a denúncia.

Modo de
trabalho

O dono da agência, Orides
Júnior Leffer, fOI procurado e

indicou o consultor jurídico
como única pessoa autorizada
a falar pela empresa. O advoga
do Marcel Tavares disse que não
tem conhecimento de denún
cia contra a agência de mode
los e por isso não teria como se

!-IÚ'''M' f MA,·,r.NlQM).

JARAGUÂ
APNÉIA' DO SONO

Apnéia do sono é o distúrbio no qual o indi
víduo sofre breves e repetidas interrupções
da respiração (apnéias) enquanto dorme. As

apnéias são causadas por obstruções transitó
rias da passagem do ar pela garganta de pelo
menos 10 segundos de duração.
O que provoca a apnéia do sono?
• Aumento do peso (causa mais comum nos

adultos): o excesso de tecido mole na garganta
dificulta mantê-Ia aberta.

• Os músculos da garganta e língua relaxam'
mais do que o normal: i�s.o tende a agravar-se
com a idade.
• Alterações do formato da cabeça e pescoço
pode resultar em menor espaço para passa
gem de ar na boca e garganta.
• Amígdalas e adenóides grandes são causa

comum de apnéia do sono na criança.
Quais os sintomas da Apnéia do Sono?
• Ronco alto e interrompido

.

• Sono agitado
• Engasgos noturnos
• Sonolência excessiva durante o dia
• Despertares frequentes
• Levantar-se para urinar à noite
• Pesadelos'
• Sono não reparador
• Fadiga crônica
• Dor de cabeça pela manhã
• Irritabilidade

• Apatia, Depressão
• Dificuldade de concentração
• Perda de memória
• Impotência sexual
O indivíduo que apresenta os sintomas des
critos anteriormente deve questionar o seu
médico sobre este problema ou procurar um
médico especializado em distúrbios do sono

(medicina do sono).
. Fonte: www.disturbiosdosono.net

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade. Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá, �om o apoio do Correjo do Povo,
publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento à comunidade.

pronunciar sobre o assunto. "A
atividade envolve uma concor

rência muito forte, o que leva
muitas vezes àdífamação. A Jr
Leffer trabalha da mesma for
ma como todas as outras, exa
tamente igual", disse Tavares.

A prática de abordar pes
soas em locais públicos e co

brar .preços altos pelas fotos
de apresentação é repudiada
por outras agências da cidade.
"Nosso trabalho fica compro
metido com gente que usa

da boa fé das pessoas para
iludi-las. Colocamos um outdo
or explicando que para ser

modelo não é preciso pagar
nada", disse a proprietária'
da Cekat, Irma Marquardt.
"O modelo não deve pagar
pelo trabalho, muito pelo
contrário, deve receber."

Defesa Civil

Benefício
,." .,

naovrra
O coordenador da Defe
sa Civil de Guaramirim,
Silvio Finardi, lamentou
a perda de R$ 150 mil

em equipamentos do
Ministério da Integração
Nacional. A inscrição para
O programa que fortalece
os órgãos locais deveria
ter sido apresentada em
agosto do ano passado.
"Vamos fazer o projeto
para concorrer no ano que
vem, ainda temos chan
ce", programa Finardi. Os
municípios contemplados
recebem uma caminho
nete,' dois aparelhos de
GPS, duas trenas, compu
tadores, impressora, duas
câmeras fotográficas, oito
coletes rle identificação e

oito capas de chuvas.

Atropelada
Menina

não resiste
Foi sepultada na manhã
de ontem a menina víti
ma de um atropelamento
na rua Prederico Todt,
no bairro Amizade, em
Iaragua do Sul, na última
terça-feira. NatieliVitória
de Souza, de 5 anos, saiu
de casa e atravessava a

rua com a bicicleta quan
do foi atingida por um
Clio, de Jaraguá do Sul,
por volta das 17h.do dia
5. Encaminhada para o

Hospital Jaraguá incons
ciente e com ferimentos

graves, amenina não
resistiu e morreu na

noite de quinta-feira.

b
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Entrevista

Filipe Luís,um
craque 'Made

in'J---�
,

a
Atleta fala �obre a carreira, do interesse em
ajudar o Iuventus um dia e de seu ídolo, Tôto

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL
. ... .

Em entrevista exclusiva ao

jornal O Correio do Povo, o la

teral-esquerdo do Atlético de

Madri, da Espanha, comparti
lha sua experiência no futebol

Europeu, o fundamental apoio
de sua família em sua carreira,
seu futuro na Seleção Brasilei
ra e sua expectativa de um dia
retornar à cidade natal, seja
corno técnico ou corno dirigen
te de futebol. Filipe comenta

também a amizade com o ex

jogador Tôto, seu espelho, que
de ídolo passou a ser amigo e

conselheiro.

Henrique Porto

Ele nasceu em Jaraguá do

Sul, em 9 de agosto de 1985,
mas precisou sair daqui para
vencer na carreira. Depois dé

quase perder o pé em virtude
de grave lesão, que o tirou da

Copa do Mundo em 2010, Filipe
Luís Kasmirski deu a volta por
cima. Retornou ainda melhor
e comemora a nova chance de
defender a 'amarelinha'. Esteve
em campo no amitoso entre

Brasil e Inglaterra, quarta-feira.

o Correio do Povo - No mo

mento, você e o JeanDeretti são
os maiores expoentes de Iara-

.

guá do Sul no cenário do fute
bol. Porém, não foram forma
dos nas categorias de base dos
clubes da cidade. Corno você
avalia essa realidade?

Filipe Luís - A realidade na

minha época era essa. Eu passei
pela Escolinha do Vitória, com
o Ricardo [Carlos Ricardo da

Silva]. Ele me deu uma grande
ajuda na época. Me adaptou do
futsal para o futebol de campo.
Caso contrário, certamente eu

não teria dado certo. Na minha

época, o Iuventus não estava

funcionando. Acabei indo para
o Figueirense e sendo vendido.

Agora o Iuventus está jogando
de novo e as empresas da cidade
estão voltando a ajudar. É fun
damental terum time na çidade.
O Iuventus tem condições de ser
um dosmelhores times de Santa

Catarina, sem dúvida. Com uma

boa administração, corno está
sendo feita agora, voltará a ser o

que era. E estando na elite, con
seguirá revelar atletas.

OCP - Sua farní1ia aparenta
serurn diferencial positivo na sua
carreira. Isso te ajuda a semanter
focado nos seus objetivos,mesmo
comagrandedistânciaentre Iara
guádo Sul eMadri?

FL - A família é muito impor
tante na carreira de um jogador.
O Jean Deretti também tem uma

família bem estruturada. Acho

que em Iaraguã do Sul, num ge
ral, as famílias têmumaboa base.
Os filhos são bem educados. Não
existe muita delinquência, por
ser uma cidade com alto nível
de qualidade de vida. Isso ajuda
muito na educação dos jovens.
Quanto à _distância de Madri, é

importante a gente sempre estar

em contato. Sempre estou em

falando com meu irmão, com

meu pai e com aminhamãe, por
telefone ou eles me visitam. Esse

apoio, essa base que eles me dão,
sempre foi fundamental.

OCP - Sua lesão além de gra
ve, impressionou a todos que
assistiram às imagens.Você está
100% recuperado ou ainda sofre
com dores no local?

FL - Já faz três anos. No co

meço foi difícil. Eu perdi não só
a Copa do Mundo de 2010, perdi
contratos importantes na épo
ca. Perdi também a confiança na
hora de jogar. Mas hoje superei

. 100% essa lesão. Não tenho ne

nhum tipo de sequela. Eu quase

passagempor aqui?
pp - Agradeço ao Iuventus,

por ter aberto as portas para
mim em pleno Natal. Também·
a Academia Espaço Maior. Eu
estava voltando de lesão. Se não
tivesse esse apoio, teria que fi
car na Espanha durante as férias

OCP - Na Espanha, você é re- para concluir o tratamento. É
conhecido e respeitado por sua difícil comparar estrutura, mas

regularidade em campo. Com a você vê a força e a dedicação do
volta para a Seleção Brasileira, pessoal que está trabalhando.

vocêesperaconquístarorespeito . Quando eu estive lá, o presiden
do torcedorbrasileiro também? te [lerri Luft] estava no campo,

FL - É verdade. Na Espanha olhando as falhas que tinha no

eu tenho um nome muito forte, gramado para corrigir, para no

mas no Brasil só joguei no Figuei- começo. do Estadual o gramado
rense. Isso pesamuito na hora do estar perfeito. Esses são os pe
torcedor brasileiro me conhecer. quenos detalhes que fazem um

Poder jogar na Seleção' é poder clube crescer e conseguir com
jogar outra vez no Brasil. Isso vai petir com osmaiores.Acho que o

ajudarmuito, mas acho que não luventus está conseguindo cres

é o objetivo ser reconhecido. cer. Óbvio que falta muita coisa,
Vou seguir batalhando. Meu mas o primeiro passo foi dado.

objetivo é continuar fazendo Estou muito feliz pela ajuda que
meu trabalho aqui no clube, jo- elesme deram e espero poder re
gando bem e com títulos, corno tribuir algum dia.
a gente conseguiu temporada
passada. Estamos em segundo
no Campeonato Espanhol. O
time está bem e isso vai trazer

perdi o pé, mas voltei a jogar e

volteimelhor do que estava antes.
Acho que isso é motivo de orgu
lho. Superar uma lesão tão grave, _

que poderia destruir minha car

reira completamente, e poder dar
avoltapor cima como consegui.

frutos, corno já trouxe.

OCP - E qual foi a sensação
de jogar aqueles minutos pela
Seleção Brasileira na última

quarta-feira?
FL - É sempre bom jogar pela

Seleção. Acredito que o Jean
Deretti está indo pelo mesmo

caminho. Já foi pela Sub20. Eu
também tive a oportunidade de

.' jogar um Mundial Sub20 e até
um Sulamericano. Isso me deu
muita base, muita confiança na

hora de voltar pra Seleção no

nível principal. Sempre que você
vai para Seleção é urn orgulho,
pois desde pequeno todo brasilei
ro sonha em ser convocado. Ago
ra eu consegui essa oportunidade
de novo e com certeza é motivo
de alegria. A Seleção nadamais é

do que prestígio paraum jogador,
para fazer com que sua carreira

seja conhecida a nível interna
cional. Eu estou muito feliz por
ter jogado. O time está em cons

trução, é o começo de um traba
lho. O Felipão acabou de chegar.
Foi o primeiro jogo dele e nosso

com �le. Tudo tem o seu tempo.
Só tivemos um tremo. O time teve
umamelhora sigrrificativa tatica
mente, mas temmuita coisa ain
da paramelhorar. E ele sabe.

OCP - No início' do ano você
realizou algumas seções de fi

sioterapia no Iuventus,O que foi

possível notar de bom em sua

OCP - Você sonha emencer-
rar a carreira jogando profis
sionalmente em algum time da
cidade?

FL - Émuito difícil. Estou com
27 anos e tenho ainda cinco anos

de contrato aqui rioAtlético.Meu
objetivo é ficarnaEuropamais al
guns anos e encerraraquiaminha
carreira. Talvez volte a jogar no
Brasil, mais isso nunca dá para ter
certeza. Sempre tenho propostas
detirnes brasileiros. Espero poder
retribuir tudo o que conseguipara
minha cidade. Talvez, quando eu

parar por aqui, posso voltar e jo
gar. Masmeu principal objetivo é

ajudar de outra forma. Não sei se
corno técnico ou na administra

ção de algum clube, partilhando
minha experiência de tudo o que
vivi.e tentar fazer o Iuventus rriui
to maior e conhecido. Mas jogar,
só Deus sabe.

OCP - Que mensagem você
deixa para aqueles pequenos
que estão iniciando em urna

escolinha de futebol e têmvocê
como urn espelho?

FL - Do mesmo jeito que eles

hoje tem corno espelho eu e o

Jean, eu tive o Tôto - que hoje é
meu amigo - e o Ado. A cidade

. tem essa cultura de futebol, tem
isso no sangue. Eu saí daí com 14

anos. Meu pai sempre falava-que
eu não podia esperar que uma

Kombi do Flamengo "passasse na
frente de casa e me levasse. Eu
tinha que ir buscar meu sonho e

fiz. E quem tem esse sonho, tem
que ir atrás e buscar.
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Sem futebol
A bola não rola pela Copa
Tricolor da Barra/Guarany e

João Pessoa/Nova Geração
neste sábado, por causa do
tempo instável. Como é início
de temporada, optou-se por
preservar os gramados. Creio
ser uma atitude sensata.

Como já disse em outras

ocasiões, amaioria dos
campos do nosso futebol
amador foi construído nas

décadas de 1970 e 1980.
Cuidado nunca é demais.

Jasc
Essa é.exclusiva para os leitores
da coluna. Como Joinville está
encontrando dificuldades
fuÍanceiras e estruturais para
receber os JogosAbertos de
Santa Catarina, a Fesporte já
mapeia opções. Blumenau está
na frente nesta lista paralela.
Mas Iaraguá do Sul também
está na disputa.A ideia é

reinaugurar oArthur Müller e a.
pista sintética com o evento.

Leão
o Iaraguá realizou um jogo
treino contra os reservas do
Atlético-IB na quinta-feira.
Foi derrotado por 2a 1, mas
mostrou força. Deve-se
levar em conta que o time
é formado basicamente

por garotos oriundos
da base. Destaque para
Elder Deretti, natural de
Massaranduba, que ganhou
massa muscular, mas não
perdeu qualidade técnica.
Foi o autor do gol.

Segundona
Ainda sobre o Iaraguá, se
confirmou a informação da
compra do CNPJ do Biguaçu
por empresários de Canoinhas.
Também se confirmou a presença
de Paulo Miranda no grupo
gestor. Perdigão foi convidado;
mas não aceitou. Resta agora
os trâmites burocráticos na FCp,
mas uma coisa é certá: o sonho
da Segundona foi adiado
naBarra. Por enquanto ...

Exemplo
A galera desta foto merece os parabéns. Comandadapelo 'presidente'
Bassani, aproveitaram o amorpelo futebol para se engajar em uma

causa social.Arrecadáram alimentos, que foramdoados para aCasa.
. deApoio PadreAloísio Boeing. O jogo também foi especial.Marcou a
despedida do Bassani do trabalho. Ele vai se aposentar.

A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ ESPERAVA

www.ocponJine.com.br

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

15 pontos
Continuo dizendo que o campeonato do Iuventus não
é contra os grandes. Porém, é importante somar pontos
contra eles e não fizemos isso até aqui. Se tivéssemos feito, .

poderíamos jogarmais tranquilos em Palhoça, contra o

Guarani. Agora é vencer ou vencer. Pelos meus cálculos,
.
vencendo o Guarani (fora e em casa) e o Camboriú (em
casa), o Juventus chega aos 15 pontos e se garante na
elite. Como referência, no ano passado o Brusque caiu
com 8 pontos e o Marcílio Dias com 7. Em 2011, o
Concórdia somou 14 eo Imbituba 8 pontos.

.

DNULGAÇÃO

Basquete
Melomarca
naNBA

Aos 22 anos, o pivô brasi
leiro Fab Melo realizou um so

nho restrito a poucos. Na sua

primeira temporada na,NBA e

atuando somente no segundo
jogo pelo Boston Celtics, Melo
anotou dois pontos na vitória
contra o Los Angeles Lakers,
Revelado pela. Universidade
de Syracuse, o mineiro de Juiz
de Fora é considerado uma

jovem promessa da equipe
norte-americana.

Metropolitano
Barbierié
demitido

Caiu mais um treinador no

Campeonato Catarinense.Após
derrotas para Chapecoense e

Camboriú, a diretoria do Me

tropolitano optou por .demitír
o técnico Luiz"Carlos Barbieri.
Curiosamente, b técnico deixou
o clube na terceira posição do
estadual. Anteriormente, Suca
também havia sido demitido
no Camboriú. Mauro Ovelha é
o nome especulado na equipe
blumenauense.

Administração

"
Com linha de formação em Comércio Exterior

, Com linha de formação em Finanças
.

Noturno
, Com linha de formação em Marketing Noturno
, Com linha de formação. em Recursos Humanos Noturno

Arquitetura e Urbanismo Noturno

Ciências Contábeis
_

Noturno -

Comunicação Social' Publicidade e Propaganda Noturno

Design com Habilitação em Moda Noturno
Direito Noturno
Engenharia Civil Noturno

-

Engenharia de Produção Noturno

-, Engenharia Química Noturno

Psicologia
.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




