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Mobilização
Na preparação do Femusc
Aos poucos, os espaços da Sociedade
Artística Cultural (Scar) começam a se

transformar no espaço que será ocupado
pelos 530 estudantes que irão

párticipar do Festival de Música.

2013 será wn ano com

muitas temporadas novas
de séries bem bacanas.

Confira algumas dicas
para quem curte esse

entretenimento.

18 Beatriz Sasse
Plural, página 9

Prefeitura de Jaraguá do Sul

Começam os cortes dos

cargos comissionados
A previsão é de que as funções de diretorias sofram uma redução de 44 para 31

cadeiras. Pelo menos 1/3 seja ocupado por profissionais de carreira. Para os cargos
de gerência, a atual administração quer diminuir de 92 para 63 o número de vagas.

Página4 .

Uma oficina cheia de histórias

Emp�
IFSC abre concurso

em Jaraguá do Sul
São um pouco mais de 30

vagas para as duas unidades
do Instituto Federal de SC
no município. Página 15

Religião
Schroeder celebra

jubileu da 1ªmissa
Igreja Matriz São Vendelino
reúne os católicos para
celebrar centenário de início
da evangelização. Página 6

LÚCIO SASSI

Rolf Zelmder continua a atividade pela qual é apaixo:nado hámais de meio século. Conserta rádios e vitrolas antigas. Págiua 13 ,
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.:
3275-6487 I 9700 ..2254

Função* e Cidade Prazo e Local de Inscrições

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Dívida pública
Uma das preocupações centrais

das autoridades monetárias de
um país deve ser a dívida pública do

governo. A atual crise mundial tem
como causa fundamental o alto endi
vidamento dos governos que empres
taram dinheiro para pagar suas contas

e agora não tem como ajudar a econo
mia a se reaquecer porque precisam
cortar gastos. O Brasil segue o mesmo

caminho destes, países. Mesmo com

uma enorme arrecadação de tribu
tos, não consegue economizar. A falta
vontade política.

Estaleiro
Totalmente alinhado com a vocação marítima de Itajaí, o
investimento de R$ 220 milhões da Oceana Offshore na construção
de um estaleiro focado no mercado de embarcações de apoio tem
"tudo para ser um sucesso no mercado. Essas embarcações contam
com uma demanda relevante no país, especialmente em função. das
atividades de exploração � petróleo. A estrutura contará com área de
310 mil metros quadrados e deverá empregar 1,1 mil colaboradores.

Equipe
A •

eeonomrea
Embora ninguém ouse sugerir a saída de
Guida Mantega, não faltam sugestões de
assessores da presidente paramudanças
na equipe econômica. O objetivo é dar

agilidade aos projetos, especialmente
concessões para a iniciativa privada,

.

capazes de darmaior dinamismo à

economia, com investimentos do setor

privado. Tirar oministroMantega seria
passar recibo de incompetência.

Empregos
Entre os analistas cresce a

convicção de que a criação de
vagas de trabalho semantenha
em 2013 e 2014. Isto se deve

principalmente à Copa do
Mundo de 2014. O evento está
ativan.do setores da economia -

como os serviços e construção
civil- que são intensivos em
mão de obra. Para o futuro,
teremos de encontrar novas

soluções.

FONOAUDIOLOGO , . .

Jara uá do Sul
01 Ate o dia 18/01, pelo slte.

'* Vagas para ambos os sexos. As demais informações dó processo seletivo podem ser acessadas no
item 'Trabalhe Conosco" no síte yYWw.§8sl$;c.orfLQ,r
o presente processo seetno terá validade de 01 (um) ano, prorrogâi.A31 por igual p'erib\:lb� 'a par'tit'da' dafâ aé'j:1tJblit'al;lãb'dó resultado final.

•
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LIBRA (EM R$) 3,2782 3,2794 t· 0,01%

Eólicas
Não faltam planos de investimentos em
parques eólicos no Brasil. Trata-se de unidades

produtivas que podem ser instaladas bemmais

rapidamente que as hidrelétricas e mesmo
'

as térmicas. Esta rapidez trouxe um novo

problema. As empresas responsáveis pela
construção das linhas para levar esta energia
aos consumidores não está conseguindo
trabalhar no mesmo ritmo. O resultado são
diversas eólicas prontas, mas sem condições
de gerar energia por falta de linhas de
transmissão. Coisas de Brasil.

Lingerie
Este mercado - pouco explorado por
empresas de nossa região - segue uma lógica
um pouco diferente do restante do mercado
de vestuário. A segundamelhor data para as

empresas é o Dia dos Namorados e amelhor
data é o final do ano .: Especialmente na
passagem do ano novo ganham destaque as

peças de cores específicas - especialmente
o amarelo - e com referências criativas que
vão de símbolos a horóscopos. Curiosamente,
amaioria das fitas elásticas utilizadas na

confecção de lingerie são "made in Jaraguá do
Sul", criadas e produzidas pela Zanotti.

Royalties
O impasse em relação os royalties do petróleo
estão travando à concessão de novas áreas de

exploração e a entrada de recursos externos.
Já são quatro anos sem leilão e existem muitas

petroleiras interessadas em investir. Executivo
e Legislativo não conseguem se entender em

relação ao assunto. Quem sofre é o país.

·"11#' tU/f""HIi;iU'I"i''Ulj:��'R IA··SJIt�,JJ.lIJfI!jmIUVI �1IJ.1",Jf/ II .�
LOTOFÁCIL·
SORTEIO N° 853
02 - 03 - 05 - 06 - 08
09 - 11 - 12 -·17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23

QUINA
SORTEIO N° 3091
14 - 27 - 43 - 59·- 66
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

o enfraquecimento das leis
Nesta semana, o jornal matinal

Bom Dia Brasil, exibido pela
Rede Globo, mostrou uma reporta
gem que tratou de demonstrar um
dos processos através do qual as nos
sas leis se tomam fracas e inócuas.
A reportagem referia-se à omissão
das autoridades policiais atuantes

no município deAngra dos Reis (RD,
que diante da prática de diversas e

gravíssimas infrações à legislação
do trânsito, acabavam, pela falta de

postura e ação que lhes é exigida,
provocando o enfraquecimento das
leis que, ao contrário do que estavam

fazendo, deveriam garantir.
A reportagem mostrou um con

dutor de um veículo, sem cinto de se

gurança, pedindo informações para
um policial que abriu a boca para
orientá-lo na direção que buscava,
porém fechou os olhos e a razão para
o cometimento de uma infração,
pelo cidadão-condutar-desorienta

do, que representa a falta do cinto de

segurança. Em outra situação, a re

portagem também mostrou um pai
imbecil, dirigindo umcarro conversí

vel, com uma' criança que não tinha
mais do que dez anos, em pé no ban
co do passageiro dianteiro, e passan
do também, lentamente, em frente
a outro policial, mais imbecil ainda,
que além de cego deve ser um igno
rante total quanto à legislação à qual
deveria assegurar o cumprimento.
Independentemente das situações
pontuais e absurdamente imbecis

que ficaram demonstradas com a

reportagem, o que ficou também
evidente foi o enfraquecimento das
leis que é gerado pela falta de cum

primento e aplicação pelas autori

dades, que além de zelar pela sua

aplicação de maneira inflexível, ao

que parece, vive em constante es

tado de efeito de laxante, uma vez

que faz de conta que não vê o des

respeito às leis e, assim, provoca o

efeito na sociedade de que tais leis

só existam para preencher mais
uma linha em uma folha de papel.
Quando uma autoridade vira as cos

tas para as leis, pela omissão provo
cada, está dizendo para a sociedade

que tais leis não são necessárias, o
que é um completo absurdo, pois
todos nós sabemos que as leis exis
tem exatamente para tomar melhor
a nossavida em sociedade.

De nada adianta uma sociedade

provida de leis excelentes do ponto
de vista técnico, se principalmente
aqueles que devem zelar pela correta
fiscalização e aplicação das mesmas
não tiverem esta consciência. Isto é
o óbvio, mas ainda deve continuar a
ser dito. O enfraquecimento das leis é
um processo que fere de morte toda
a sociedade, e a autoridade, assim
como qualquer outro cidadão que
colabora (ainda que por omissão)
com este óbito, é um ser desgraçado,
que deve receber as medidas correti
vas necessárias ao aprendizado para
a observância do cumprimento das
leis.Acoisa é simples por demais.

Afinal, aproveitando a calorosa

estação do ano, como cantou Jorge
Bem Ior, de que adianta morar num
país tropical, abençoado por Deus e

bonito por natureza...mas que bele

za, se alguns homens que o habitam,
especialmente algumas autoridades
e governantes que colaboram para
o enfraquecimento das leis parece
que desde o ano do nosso descobri- '

menta estão curtindo o verão numa

praia ensolarada?Assim, do jeito que
as coisas está, talvezmelhor seria que
o nosso país não fosse tropical, não
tivesse recebido as bênçãos do Altís
simo (que pelo jeito é extremamente
benevolente e tolerante conosco) e

nem fosse tão bonito por natureza

assim, pois de que adianta tudo isto
se não temos a capacidade de viver
mos cumprindo as leis que nósmes
mos criamos? Êta nóis, o negócio é
não desistir nunca!

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Baita inveja!
I\. h, isso me irrita. Olhei bem para a cara delas, to
r\das umas barangas horrorosas, todas. Barangas
se achando, o que é pior. E eles, bom, eles não pas
sam de uns tipos vulgares, sem talento e invejosos.
Aqui está o assunto da conversa, a inveja. Já conto
o que é. Antes de ir adiante não posso esquecer que
não é de hoje que se diz que lia inveja seca os ossos".
Nada pior na vida que invejar, a inveja, de fato, nos
seca por dentro. O bom mesmo, o maravilhoso na

vida, é ser invejado. Mais que isso, ser odiado. Como
é bom serodiadopor termosum referencial que o in

vejoso gostaria de ter e não tem. Toma!
Já fui longe demais, gasteipapelpor aqui e tempo

de você por aí. A questão é o lionel Messi, o assun

to não é novo mas como ele ainda não foi esgotado,
vamos lá.A leitora não precisa trocar de página, não
vou falar de futebol, vou apenas citarum exemplo de
crassa inveja envolvendo um jogador de futebol.

O argentino lionelMessi, do Barcelona, émuitas
vezesmelhor que o Pelé, até porque o futebol de hoje
é muito mais difícil do que o era ao tempo de Pelé.
Messi ganhou pela quartavez consecutiva, ninguém
o fez até hoje, o titulo deMelhor Jogador do Mundo.
Foi à festa vestindo um casaco preto com bolinhas

brancas, gravata borboleta acompanhando. Roupa
de estrelaem noite de estrela.

Ah, pra quê! Aqui pelo Brasil caíram de pau sobre
a roupa doMessi. Barangasmetidas a conhecedoras
demoda foram chamadas às tevês para opinar e bai
xaram o sarrafo no rapaz. E os "cronistas" esportivos,
todos uns anões daopinião, de igualmodo rangeram
dentes contra oMessi. Puro despeito. Pura inveja.

Deviam criticar era o cabelo de mulher que os

"astros" do futebol brasileiro usam, sem falarna dan
cinha de garotas de bordel que fazem ao celebrarum

goL. hummm.Acharam de criticar o casaco doMes
si, invejosos de uma figa!

Vadiagem
Esfregue os olhos. Esfregou?Agora leia estaman

chete: - IIMEC vai dar bolsa de R$ 400 a cotistas".
Abaixo, lê-se: -'Valor será pago a estudantes que
ingressarem em universidades federais". Quer dizer,
entrarempela porta dos fundos, sem ameritocracia

exigida dos "comuns', e ainda ganham UIÍl "salário"
E quem vai pagar esse salário é o trabalhador brasi

leiro, dinheiro que não raro lhe falta para os próprios
filhos. Governos populistas são assim, cumprimen
tam com o chapéu alheio e dane-se omérito, adigni
dade, a honra. Por falar nisso, algum condenado do
Mensalão está preso...?

Ameaça
Em todos os lugares é a mesma coisa, bandidos

jovens, cruéis e topetudos estão constrangendo, fe
rindo ematando pessoas cada vezmais neste país. E
nenhuma punição lhes é aplicada de modo severo,

"educador" e inesquecíveL. Punição daquelas de o

sujeito dela se lembrar todavez que vai tomarbanho
e tenta esfregar o "lombo"... Nada, só pedagogias de
amor, e a bandidagem jovem e cruel solta, faceira,
protegida pelos hipócritas que representam a socie

dade. Será que esperam que o povo comece a agir
em nome deles ...?Não duvidem!

Falta dizer
Já estamos na segunda semana de 2013. E aí, já

puseste em prática algum dos sonhos ou das pro
messas para o ano-novo? Ah, não era para 2013? É
para o ano que vem, ah, tinha entendido mal, então.
Desculpe!Ano que vem...
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Novo governo

Como será feita a economia
Pela proposta inicial,
número de vagas para
cargos comissionados

passaria de 280 para
cerca de 190

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

/\ meta do novo governo é

r1completar a equipe que co

mandará o município pelos pró
ximos quatro anos, juntamente
com os cerca de 3.800 funcioná
rios de carreira, até o mês março.
Não se distanciando da promes
sa de enxugar a máquina, com
pelo menos 30% de redução no

quadro de comissionados, o pre
feito Dieter Ianssen (PP) vai aos
poucos montando o quebra
cabeça. A primeira etapa foi a

formação do secretariado, onde
a meta foi seguida. Das 22 pas
tas com status de Secretaria
existentes na administração

. passada, 16 foram mantidas
e as outras serão extintas ofi
cialmente com a reforma ad
ministrativa que será enviada

para aprovação da Câmara
de Vereadores no primeiro se

mestre do ano. A dúvida ainda
existe em relação a Codejas, que
segue sem uma indicação oficial.

Do segundo escalão para bai
xo' a redução também será reali - .

zada. Analisando as planilhas e o

rascunho do novo organograma,
Dieter e a chefe de Gabinete, Fer-

nanda Klitzke (PT), fazem e refa
zem os cálculos. A previsão é de

que as diretorias sofram corte de
44 para 31 cadeiras. E que pelo
menos 1/3 delas sejam ocupa
das por profíssionais de carreira.
Pelas indicações feitas pelos se

cretários até agora, há certa tran

quilidade com relação ao cum

primento da proposta. Na Saúde,
por exemplo, das quatro direto
rias, três serão comandadas por
servidores concursados. Na Fun-

o dação Municipal de Esportes, a
previsão de economia com a fo
lha de pagamento já foi feita. Se
gundo proposta apresentada por
Jean Leutprecht (PCdoB), com

as mudanças será possível pas
sar de um custo de R$168 mil ao
mês para cerca de R$ 120 mil no
mesmo período. lias secretários
estão trabalhando nesta linha
cobradá pelo Dieter e anunciada
ainda na campanha, o que vai
fazer com que o resultado final

seja aindamelhor do que o espe
rado", dizFernanda.

Já os cargos de gerência, que
incluem também os chamados
coordenadores e superintenden
tes, o governo atual quer reduzir
de 92 para 63 o número de vagas.
Quanto à possível pressão dos

partidôs aliados por estes espa
ços, Dieter afirma que está tudo
sob controle. liA gente se propôs
a fazer um governo diferente,
economizar com despesas para
poder investir. Os partidos que
estão na coligação têm este mes

mo objetivo e a mesma respon
sabilidade", lembra Dieter.

eta anunciada

R$ 20milhões
em quatro anos

O objetivo de cortar a des

pesa com a folha de pagamen
to é aumentar a capacidade de
investimento da Prefeitura nos

próximos quatro anos. Com or

çamento previsto em R$ 514 mi
lhões para 2013, Dieter reafirma
que a meta é economizar pou
co mais de R$ 400 mil ao mês,
para chegar à quantia de R$ 20
milhões no fim do mandato, di
nheiro suficiente para construir,
em uma conta superficial, cerca
de 10 UPAS (Unidades de Pronto
Atendimento), por exemplo, se
guindo a previsão de que a obra

anunciada para este ano com re

curso do governo federal custará

emmédiaR$l,4milhão, com ter

reno e estrutura sendo cedidos
pelo município. Para alcançar a
marca, uma proposta feita à so

ciedade ainda em campanha,
mas também um desafio pesso
al, Dieter diz que os cuidados com
o dinheiro público irão além. Será

iniplantado um controle do uso

dos carros oficiais, dos telefones
fixos e celulares e também com a

energia. lia dinheiro deve ser bem

aplicado. O desperdício é um des

respeito com o cidadão'; diz.

-

PRIMEIRO ESCALA0 Salário de R$ 12.588,29

Chefia de Gabinete
Fernanda Klitzke

Witkowsky (PT)

Samae
Ademir

Izidoro (PP)

Fundação Municipal
de Esportes

Jean Leutprecht (PC do B)

Procuradoria

Raphael Rocha Lopes
(Sem Partido)

Fundação Cultural
Leone

Silva (PT)

Fujama
Leocádio Neves e Silva

(sem partido)

Defesa Civil
Marcelo Heinz
Prochnow (PP)

Ipplan
Benyamin Parham Fard

(sem partido)

Gestão e Finanças
Sérgio Kuchenbecker

(PDMB)

Infraestrutu ra
Hideraldo Colle

(PMDB)

Urbanismo e Mobilidade
Ronis Roberto Bosse

(sem partido)

Saúde
Ademar

Possamai (DEM)

Assistência Social
Euci Cristofolini

(PMQB)

Issem
Justino Pereira

da Luz (PT)

Educação
Elson Quil

Cardozo (PP)

Habitação
Antônio Marcos da Silva

(Déga) (PMDB)

ECONOMIA
POUCO MAIS DE

R$ 400 MIL/MÊS
TOTA IZANDO R$ 20 ILHÕES EM QU IRO ANOS

Codejas
Vaga reservada

para o PDT

-

SEGUNDO ESCALA0

R,T R
Salário de R$ 7.709,52

sao 44 VAGAS, MAS SOMENTE
31 DEVEM SER OCUPADAS

� GERENTES,COORDENADORES
E S

Salário de R$ 5.051,06
sÃo 92 VAGAS, MAS SOMENTE 63 DEVEM SER OCUPADAS

R
Salário de R$ 5.551,00

sÃo 17 VAGAS, MAS SOMENTE
10 DEVEM SER OCUPADAS

E
Salário de R$ 2.924,29

sÃo 103 VAGAS, MAS SOMENTE
72 DEVEM SER OCUPADAS

Salário de R$ 3.326,03
sÃo DUAS VAGAS E AINDA NÃO

SE SABE COMO SERÃO OCUPADAS
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normal
Tendo trocado cinco dos
seus seis secretários para
este segundo mandato
emMassaranduba,Mario
Fernando Reinke (PSDB)
aproveitou os 10 primeiros
dias do ano para fazer
um íntensívão com os

'novatos'. Agora, com a

volta dos servidores de

carreira, a ordem é de que
a rotina volte ao normal já
na segunda-feira,

Mais um
Presidente do Issem,
Justino da Luz (PT),
também seguiu o

conselho do prefeito
Dieter Janssen. Com
cartão de vale- transporte
devidamente carregado,
o ex-vereador começa
a utilizar o transporte
coletivo para. ir ao
trabalho né! segunda
feira. Justino sairá do
bairro Estrada Nova às
6h30 e pegará dois ônibus
até chegar ao Instituto.

do vice
Atuando como um
verdadeiro fiscal, o
vice-prefeito Jaime
Negherbon (PMDB)
avisou aos secretários:

'

não quer ninguém com

celular desligado. E quem
atende já sabe que do
outro lado da linha vem

reclamação. Nessas duas
primeiras semanas, a lista
de reivindicações do vice
tem. crescido rapidamente.
Apesar disso, Jaime diz
estar contente com o

início do governo.

'Tour pelas,
creches
Na segunda-feira, quando'
começam a funcionar
os centros de educação
infantil, O secretário de

/"'/, ': _ii,:. .,'
'

,

Educaçao, Elsan:Cardoso,
'

terá a companhia do
prefeito Díeter Janssen
num tour pelas estruturas.
O professor Elson
'pretende ter um raío-x

, completo do setor e das
necessidaties', aintla no
primeiro bimestre do ano.

Patricia Moraes
2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

(

A divisão política
Não faz tanto tempo assim; durante

a campanha eleitoral uma das prin
cipais dúvidas que se tinha em relação
à coligação Nova Iaragua era, se vence

dora, como conciliaria os interesses de
10 partidos no poder. Na política, a fal
ta de bons aliados geralmente se traduz

por derrota nas urnas. Até mesmo Luiz
Inácio Lula da Silva, considerado o po
lítico mais carismático da história atual,
precisou se render a antigos adversários
para governar e se manter, alguns deles,
diga-se, com uma ficha corrida de dar

inveja aos Carlinhos Cachoeiras da vida.
De outro lado, no Brasil, um dos princi
pais problemas da administração públi-

Herança em

Guaramirim 1
"Você tem contas a receber?".
Essa foi a pergunta feita pela
telefonista da Prefeitura de

Guaramirim, namanhã de
ontem, quando eu liguei
tentando contato com o

prefeito ou a secretária de

Administração e Finanças,
RosângelaKuczkowski. Foi
a prova de que a situação é
mesmo delicada. As dívidas
deixadas pelo governo anterior
ainda estão sendo calculadas,
mas o número impressiona,
garante o prefeito Lauro Frõhlích
(PSD). Somente com o Hospital
PadreMathias, o atraso nas
contas ultrapassa R$ 1 milhão.

ca é justamente o loteamento de cargos,
o inchaço da máquina.

Dieter Janssen (PP) venceu as eleições
_ commais de 54% dos votos, mas não sem
antes ter sido questionado dezenas de ve
zes sobre como conciliaria sua promessa
de economia com a necessidade de aco

modar os companheiros de campanha.
No mesmo número de vezes que foi per
guntado, o candidato na época respon
deu que este era um compromisso não só

dele, mas também dos que apostavam na

proposta demudança.
Pois bem, duas semanas se passa

ram e o novo governo começa a ganhar
forma. Como mostra reportagem espe-

cial desta edição sobre a formação da

equipe, a redução de 30% dos cargos
comissionados vem sendo seguida ao

pé da letra. A orderri aos secretários é

que fechem suas equipes seguindo este

principio e, logo em seguida, observan
do os servidores de carreira que devem
ser valorizados. Duas semanas é tempo
insuficiente para que se tire uma con

clusão' porém, os sinais dados até aqui
(a economia, o foco no transporte cole

tivo, a reforma do ginásio Arthur Müller,
a pressa em tirar do papel a ponte do

Rau), revelam que a vontade é transfor
mar o discurso em prática. E é isso que a

sociedade mais espera.

Herança em

Guaramirim 2
Com o número de credores
aumentando a cada novo relatório,
Lauro Frõhlích diz que uma
auditoria virou prioridade. O
resultado será entregue ao Tribunal
de Contas do Estado (TCE). "Não
é briga política, que isso é coisa de

campanha, mas é responsabilidade.
Não posso me omitir. A bagunça
contábil é impressionante", diz o
novo prefeito. A primeiramedida
foi anunciar a suspensão dos

pagamentos de contas atrasadas
até março, para que seja feito um
levantamento de cada situação. As
cobranças são diárias na Prefeitura,
tem florista até empreiteiro
reclamando dos atrasados.

Agenda com governador
Deputado Carlos Chiodini (PMDB) garantiu espaço
na agenda do governador Raimundo Colombo (PSD)
na próxima segunda-feira. O prefeito Dieter Ianssen
(PP) deve acompanha-lo na viagem a Florianópolis.
Na pauta, apoio do governo do Estado ao Festival
de Música de Santa Catarina (Femusc) e também o

convite para que o governador participe do' evento,
como fez o ano passado.

A atitude do prefeito merece

ser elogiada. Ele está dando
exemplo. Eu já mandei colocar

gTaxa na minha bicicleta.

Do vice-prefeito, Jaime Negberbon (PMDB),
prometendo que também deve deixar o

carro na garagem alguns dias da semana.

Mudança nos partidos
Pelo menos cincopartidos devem passar por processo de

mudança no primeiro semestre do ano. O Pp, hoje presidido
porAdernar Izidoro, encerra em abril o mandado do atual

, diretório. Antes disso, emmarço, o PSDB pode fazer alterações
na executiva.Além deles, siglas como PDT, PSB e PPS estão com

0S prazos de validade das comissões provisórias vencidos.

Chiodini satisfeito
Com o PMDB ocupando pastas de prestígio e poder
na Prefeitura, como Administração, Habitação,
Infraestrutura e Comunicação, além da liderança de

governo na Câmara, o deputado Carlos Chiodini diz
estar satisfeito com a divisão feita.
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Religião
Centenáriomobílíza fiéis eD1Schroeder
Celebração neste
domingo, na Igreja
São Vendelino, celebra

. . .

a pnmeiramissa

SCHROEDER

Débora Remor

Antes mesmo de ter um es

paço adequado, pois a ca

pela só foi erguida 16 anos de

pois, os cristãos já realizavam
a primeira missa na localidade
denominada Schroederstras
se, em 1913, em uma escola,
que hoje é a Miguel Couto. E

para comemorar o centenário,
a Igreja Matriz São Vendelino
reúne todos os católicos a ce

lebrar a fé, no domingo dia 13,
às 10h.

-

Através do livro de contabili
dade de uma escola foi encon
trada a declaração de uma mis
sa realizada em Schroeder de
13 de janeiro de 1913, feita pelo

l .

�
..

FOTOS FÁBIO MOREIRA
:!r;":

FÉ Templo da 19Teja Matriz que homenageia o padroeiro São Vendelino
(E) está pronto para a celebração dos 100 anos da primeiramissa

padre Pedro Franken, prova
velmente com a participação
de católicos e luteranos. "Des
cobrimos o fato em dezembro
e aproveitamos para divulgar
e comemorar a fé católica.

Esperamos que os cristãos de
.Schroeder e das comunidades
vizinhas compareçam a esta

celebração", reforçou o padre
Alfredo Antônio Treis Júnior,
pároco há quatro anos em

Schroeder.
Para o padre, a região se

destaca pela convivência pa
cífica entre os cristãos. "Sem

pre houve a interação entre

luteranos e católicos, muitos

casais são formados pelas
duas religiões e, por vezes, os
filhos acabam frequentando
as duas igrejas. Essa convi
vência émuito positiva."

Apesar da fé centenária da
comunidade, a Igreja Matriz
ainda vai completar 20 anos

no próximo dia 20 de feverei-

Faça revisões em seu veículo regularmente.

ro, quando o padre Ítalo Cemin
solicitou à Diocese de Joinville
a criação da Paróquia de Schro
eder, tendo como sede a então

capela São Vendelino. "Apro
ximadamente 400 famílias

frequentam a Igreja Matriz re
gularmente, mas temos quase
quatro mil famílias inscritas
na paróquia", esclareceu pa
dre Alfredo.

Existem registros de uma

reuruao da "Comunidade
Eclesial Católica" na estiada
Schroederstrasse, na casa de
Bernhard Zoz, em janeiro de
1924, onde foi decidido o início
das obras para a capela de São
Vendelino. Os cinco anos que
se seguiram foram de tratati

vas' doação do terreno, carnês

para coleta de dinheiro, obras
e trabalho voluntário. O terreno

para a capela foi doado por Va
nentin Zoz, e o padre Henrique
Meller, vigário em Jaraguá do
Sul, orientou a construção, da
qual participaram 19 famílias.

PEUGEOT
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DEDICAÇÃO O assistente
de coordenação artística
Mavkon Junkes e gerente
de equipe Edilma Lemanhê
trabalham na organização

,JA�GUÁ DO SUL

Bárbara Elíce

s caixas lacradas,
as cadeiras em

pilhadas e uma

estante de parti
tura no meio da
sala dão pistas

sobre o começo dos prepara-
,tivos para a oitava edição do
Festival de Música de Santa

Catarina (Femusc). A uma se

mana do início do evento, a

equipe de técnicos e coorde
nadores já está afinada para
a montagem da estrutura do
maior festival-escola da músi
ca erudita da América Latina.

Aos poucos, os, espaços
da Sociedade Artística Cultu
ral (Scar) começam a virar o

cenário do Femusc. Desde a

posição das cadeiras dos mú-

,

sicos no palco, aos, exatos 23

graus de temperatura nos am

bientes, toda a parte técnica
é comandada, há oito anos,

por Gilberto do Nascimento

Amaro, o Giba. O trabalho de
manter tudo funcionando, os

músicos seguros, o público
confortável e ainda eliminar

imprevistos é dele. tiÉ difícil

porque tem muita gente e são

faladas línguas diferentes. Se
uma cadeira ficou fora de lu

gar, e ela é de um chinês, não
tem como se comunicar. O
nosso trabalho é impedir que
os problemas passem do palco
e cheguem ao público", expli
cou Giba.

Sob os olhos do coorde
nador, uma equipe de sete

auxiliares técnicos mantêm
contato por rádio. Durante,
as apresentações; eles ficarão
estrategicamente espalhados
pelas coxias, varandas e fos
sos de orquestra. Quando há

grandes concertos numa noi
te, eles têm até cinco minutos

para montar o palco de acor

do com os mapas passados
pelas orquestras. Nas apre
sentações de câmara, tudo

precisa estar pronto em um

minuto. Nas duas semanas

de evento, a equipe trabalha

junta por quase 17h todos os

dias. IIEu gosto disso tudo,
de cuidar daqui: É como se

fosse a minha segunda casa",
brincou Santo Cornélio, qU,e
trabalha como auxiliar pela
quinta vez no festival. Segun
do Giba, cem mil watts de

energia.ligam o Femusc.

Sincronia
nos bastidores

Em frente à porta da secre

taria do Femusc, as harpas es

tão enfileiradas, na expectati
va de saírem logo do case. Nas
mãos de Lisa Iaworski, o orga
nograma de estudos dos cerca
de 700 participantes está qua
se pronto. O coordenador da

secretaria, Nelson Borchard,
.agora trabalha na fase final das

inscrições e começa a confec

ção dos crachás, certificados
e o planeiamento da logística.
Conforme Edilma Lemanhê,

FOTOS LÚCIO SASSI

a responsável por gerenciar
todas as equipes da organi
zação' é esperado um público
de 70 mil pessoa�. "Todos os

anos a expectativa aumenta,
mas tenho certeza que vamos

nos superar neste ano. Ainda
estamos preparando algumas
surpresas", empolgou-se Le
manhê.

A agenda de aulas e ensaios
está sendo fechada. O assis
tente de coordenação artística

Maykon Iunkes e o maestro

Alex Klein são os responsáveis
pela parte pedagógica do fes
tival e organizam os grupos
de músicos estudantes. Na
visão de Iunkes, acontecem

dois festivais' no Femusc: um

externo, com concertos para o

público, e um interno para os

alunos. 110 processo de ensaio,
às vezes, é mais importante do

que a apresentação em si. Os
músicos passam de seis a oito
horas por dia estudando, en
tão temos que oferecer isso a

eles", disse.
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Crônica

Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

As pessoas quemais
matam nomundo

Sempre é igual. Um homem nos Estados
Unidos com problemas mentais e

fortemente armado massacra um grupo
de adolescentes. Como sempre, nesses
últimos episódios; indignação, comoção
e o debatesobre posse de armas de fogo.
Continuará assim. A boa notícia é que a

sociedade não perdeu a capacidade de
se indignar. Já na região mais assassina
do mundo, aAmérica Latina, parece
que a sociedade perdeu essa capacidade
transformando assassinatos como parte
da vida cotidiana. 42% dos assassinatos no
mundo ocorrem naAmerica Latina onde
vivem 8% da população mundial. A taxa

de homicídios nos Estados Unidos é cinco
vezes mais baixa que naAmérica Latina.
Ano passado a guerra noAfeganistão
resultou na perda de 3.238 vidas. É quase a
média de assassinatos por mês durante o

ano de 2012 no Brasil. No último conflito
armado entre palestinos e israelenses
morreu o mesmo número de pessoas que
Um "sábado quente" em São Paulo.
Em todo o mundo as taxas de homicídios
estão declinando, mas não naAmérica

Novelas

Latina. EI Salvador, Honduras e

Guatemala têm as maiores taxas de
homicídios dos cinco continentes. Em
2012 no Brasil foram mortas 112 pessoas a

cada dia. No México, 71.
O que explica essa propensão dematar
naAmérica Latina?As razões oferecidas

pelos expertos são muitas e variadas.A

pobreza é uma causa sempremencionada.
Mas, se seria esta a causa, a China teria

que a Europa e essa taxa infinitamente
inferior a democracias pobres daAmérica
Latina. O consumo e o tráfico de drogas
também são razões para os crimes. Mas

ninguém consome mais drogas que os

Estados Unidos. E se falar em tráfico de

drogas, o Marrocos é para a Europa o que
o México é para o vizinho rico. Mas a taxa
de homicídios no Marrocos émuitíssimo
inferior ao do México. Esses apontamentos
não querem dizer que as drogas, a pobreza,
a eficiência da polícia não são fatores

importantes. Pesquisas recentes têm
provado que a desigualdade econômica,
o fácil acesso a armas de fogo, ao álcool,
baixos níveis de escolaridade, também
formam parte desse problema.
Não há porque viver com esses números.
Não há outra prioridade mais urgente,
mais complexa e difícil. Não é um

objetivo que só compete aos governantes.
É de toda uma sociedade; da igreja,
da impresa, da universidade...Viver
nummundo de menos assassinatos

parece uma esperança ingênua. Mas
ingenuidade é não fazer nada a respeito.

Não há porque viver
com esses números. Não há

outra prioridade mais urgente,
mais complexa e difícil.

que termuito mais assassinatos que o

Brasil. Outros atribuem à democracia e

que os governos autóritários reprimem
commais rigor os crimes. Mas, a Índia, a
maior democracia do mundo, e também
um dos paísesmais pobres do globo,
possue a taxa de homicídio até mais baixa

para Nieta que ficará no lugar de Juliana.
Montanha insiste para Ulisses desistir de lutar.
Roberta se anima com a possibilidade de ex

portar as roupas da Positano. Felipe se descul
pa com Lucilene. Juliana desconversa quando
Vânia pergunta se ela gostou de beijar Nando.
Felipe interrompe uma reunião de Roberta e

Giocondo e reconhece o impostor.
f).

LADO II. LADO - GLOBO· 18R
Constância não acredita que Laura seja

amante de Laranjeiras. Laura tenta se apro
ximar de Elias, que foge ao ver Isabel. Boni
fácio decide abrir o capital da fábrica. Gisele
insulta Laura, que revida, dizendo que La

ranjeiras a atacou. Teodoro pede Sandra em

casamento. Mario tenta convencer Diva a

aceitar seu talento como comediante. Edgar
e Laura discutem, Laura não aceita a propos
ta de Constância de repudiá-Ia publicamente
e ser solidária às escondidas. Diva resolve
fazer comédia e compartilha com Frederico.
Zé Maria convida Isabel para jantar.

GUERRIl DOS SEXOS·
GLOBO·19R

Juliana pede para Felipe ouvir o que ela
tem a dizer sobre Fábio. Otávio e Giocondo
acertam os detalhes do plano contra Roberta.
Dino flagra Nenê beijando Veruska, e acaba
descobrindo que a secretária esconde um se

gredo. Nieta provoca Roberta. Giocondo teme
ser reconhecido por Felipe. Juliana pensa em

Nando. Zenon ameaça Carolina. Charlô come
mora a harmonia entre Felipe e Juliana. Felipe
resolve presentear Roberta. Carolina afirma

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique
animal

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

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

.
.

Procura-se O dono! Esse cãozinho estava perdido,
perambulando desorientado e assustado na ·rua
Rudolfo Huffnuesseler e arredores no centro.
Quem souber ou for o dono, por favor, entre em

contato c.om Lodemar 3371-5873 e 9286-8555
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Horóscopo

SIlLVE JORGE. GLOBO - 21R
Morena enfrenta Russo na frente de Lu

cimar. Pescoço é chamado para ir à delega
cia. Helô fica intrigada com Lívia. Nunes pede
Wanda em casamento. Carlos confessa a Le
onor sua paixão por Antônia. Farid implica com
Bianca. Ayla pede para Sarila acompanhá-Ia
quando for conhecer seu pretendente. Bar
ros fala para Helô que viu Morena e Jéssica
em uma boate. Theo comenta com Ciro que
acredita ter visto Morena na rua. Áurea insis
te que o filho fique noivo de Érica. Helô avisa

que quer conversar com Morena e Jéssica. A
delegada garante a Mustafa que encontrará a

família biológica de Aisha. Morena tenta falar
com Helô. Creusa afirma a Stênio que sua pa
troa quer reatar com ele. Rosângela entrega o

gravador para Irina.

CVl ÁRIES
.

-

I
-

O foco de suas atenções estará voltado
para os amigos e as pessoas que
fazem parte do seu cotidiano. Urano
deixa você mais abertoía) às novidades
e mudanças. Nesta noite, você poderá
se surpreender com uma declaração de
amor. Cor: laranja.

TOURO
Você estará mais _popular neste
dia: aproveite para interagir com os

demais. Em festas e reuniões, você
terá boas oportunidades de conseguir
9 que deseja. No campo sentimental,
mantenha a discrição e poderá obter.
uma grande vitória. Cor: bege.

J[ GÊMEOS
É um bom momento para traçar novos
objetivos, fazer novas amizades e,
até mesmo, ampliar sua clientela.
Mudanças vão trazer renovação para
a sua vida. Na área afetiva, a sua
autoconfiança vai surpreender àquela
pessoa especial. Cor: tons pastel.

CÂNCER
eJ3 Invista em seu aperfeiçoamento. Não

perca a oportunidade de conhecer
lugares diferentes, pois há chances de
conhecer gente nova. A noite favorece os

agitas sociais. Convém manter um certo
mistério sobre a sua vida amorosa neste
dia. Cor. marrom.

LEÃo
Você fará tudo o que estiver ao seu
alcance para atender às expectativas
das pessoas do seu convívio. A noite

promete ser muito agradável. O nível de
cumplicidade e ell.trosamento na vida
a dois vai ser surpreendente: curta o
momento! Cor:vermelho.

VIRGEM
O seu interesse por assuntos diferentes
deve crescer neste dia. Quanto mais
liberdade de ação você tiver, maior
será a sua motivação. No campo
sentimental, o convívio com a pessoa
amada vai ganhar maior importância
neste período. Cor: vinho.

.n. UBRA

Aproveite as vibrações, pois tudo indica
que o dia será repleto de diversão e

prazer. Viagem ou passeio pode trazer
novos estímulos a sua vida afetiva:

conquiste de vez o amor de quem faz .

o seu coração bater mais forte! Cor:
tons claros.

ESCORPIÃO
Aproveite seu tempo livre para
organizar os seus pertences. Cuide
com carinho do seu lar e quebre a

rotina na sua vida amorosa. O astral
é de forte erotismo no romance. A

atração física pode ser muito marcante

para quem ainda está só. Cor: vinho.

SAGITÁRIO

>1' Sua expressão verbal estará bem
humorada. O astral revela que a sua
interatividade com o meio ambiente vai
se dar de forma natural. Dedique parte
do seu dia a atividades prazerosas. O
romance ou a paquera conta com boas

vibrações. Cor: tons escuros.

Yjo CAPRiCÓRNIO
Bom dia para mudar de casa e rotina. Hoje,
você descobrirá maneiras aHemativas
de ganhar dinheiro. Quem é profissional
liberal conta com ótimas vibrações. Este
é o momento de valorizar o convívio com
a pessoa amada. Cor.cinza

� AQUÁRIO
� O contato com outras pessoas vai fazer

bem. Tudo que envolva a informjÍtica e

os meios eletrônicos serão favorecidos.
A noite promete muita diversão, por isso,
não deixe escapar as oportunidades de
fazer o que gosta Cor. creme.

PEIXES
Fase de grande criatividade no trabalho,
mas tenha cautela para não despertar
o interesse de oportunistas. As relações
familiares contam com proteção. A dois, a
boa vontade e o bom humor vão marcar
os seus vínculos. Cor. vinho.
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Fim de semana, 12 e 13 �e janeiro de 2013
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Mais um ano chegou ao fim e 2013 está aí! Nesse período, é comum homens e mulheres fazerem

promessas, planejarem atividades, éstipularem metas e objetivos. No entanto, os dias passam e algumas
vezes todo o roteiro criado não é cumprido ou os resultados são atingidos pela metade.

Para que isso não aconteça, existem algumas fomas de se planejar o novo a..o de forma positiva.
Con&ra na página 3
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rio quenã» acreditar no Brasil e na sua·
capacidade decrescer.Não acreditqndo,

I'·

i. ii·

O CoraçãaeaMente r:

doLider

A capacidade de um líder de
realizaralgo extraordinártq para
Deus começa em seu coração e em

sua mente.
.

Neste livro, o autorespecialista
'em liderança, compartilhamedita
ções que, com certeza, desafiam-nos
como líderes a alcançar nosso total
potencial comoservos deDeus. Mais
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Uma boa
maneira de ter
sucesso falhando
Perder, levar um não, pode frustrar no curto prazo, mas
se você consegue aprender algo com a experiência e
seguir tentando está em um bom caminho

FONTE tentando está em um bom caminho. Já
desistir pode doermenos e sermais con
fartável a curto prazo, mas pode trazer

aquela frustração de longo prazo que é
comum ver no olhar de algumas pessoas
que desistiram e passaram a vida com o

gosto do sonho abandonado. É melhor
tentar e perder do que nunca ter tentado.

É por isso que, ao ler uma matéria na

Bloomberg Newsweek, me senti obriga
do a compartilhar a ideia com vocês. É
uma daquelas ideias tão boas e simples
que devem ser divulgadas.

Administradores.com

Pessoas que chegam ao sucesso difi
cilmente passam pela vida sem decep
ções. É a capacidade de levantar de um

tombo, atravessar dificuldades e lidar
com frustrações que diferencia as pes
soas que continuam seguindo em frente

daqueles que desistem pelo caminho,
Perder, levar um não, pode frustrar

no curto prazo, mas se você consegue
aprender algo com a experiência e seguir

DIVULGAÇÃO

É melhor tentar e perder do que mmea ter tentado

TUDO QUE ACONTECE EM JMAGllÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÃ E SCHROEDER voct LÊ AQUI!
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PLANEJAMENTO

Dicas para atingir
suasmetas em 2013-

I

Confira 13 dicas para alcançar seus objetivos
neste ano e concretizar seus sonhos

FONTE
......................................... - .

www.barradatijuca.com.br

Mais um ano chegou ao fim, e
2013 está aí. Nesse período, é co

mum homens e mulheres fazerem

promessas, planejarem atividades,
estipularem metas e objetivos. No
entanto, os dias passam e algumas
vezes todo o roteiro criado não
é cumprido ou os resultados são

atingidos pelametade.
Para que isso não aconteça,

existem algumas formas de se pla
nejar o novo ano de forma positi
va. Confira as 11 dicas seguintes:

1- Tenha auto

responsabilidade
Antes de tudo, é necessário pa

rar de responsabilizar omundo (seu
, chefe, a empresa, a falta de dinhei

ro) pela não realização do objetivo
assumido, frustração ou insucesso.

Quando a responsabilidade é as

sumida 'você toma o seu poder de
transformar e planejar umamelhor
estratégia commais confiança.

2- Fonnule seu objetivo
no positivo

Não diga "Não quero mais so

frer por amor" por exemplo e sim

"Quero ser feliz ou quero encontrar

um grande amor". Diga o que quer
e não o que não quer. Demodo ge
ral as pessoas só sabem ou só falam .

do que não querem. Pensamentos,
falas e ações criam realidade, por
tanto se você 'estiver pensando e'

falando sobre o que.não quer é isso
que você estará criando.

3- Sustente seu objetivo o

Trace objetivos que vão depen
der de você para a realização. "Que
ro que meu namorado me ame",
por exemplo, não seria sustentado

por você e sim por ele. Só formule

objetivos sobre os quais é possível
agir. O objetivo não é "quero que
meu chefe me dê aumento", mas
sim, "farei o que for necessário para
obter uma promoção".

4- Pense positivo sempre
Às vezes os medos nos inva

dem, eles são frutos de experiên
cias dolorosas do passado que esta
mos revivendo a cada dia como se

fossem se repetir. Deixe-os no seu

tempo,masreconheça-os,admita
-os, avalie-os e faça aprendizados
positivos dessas experiências para
viver o agora plenamente.

Sempre foque em coisas boas,
jamais na tragédia, na dor, no de
sânimo, na preguiça. Quem foca

em coisas ruins, atrai o mesmo

para a própria vida. Pensamentos,
sentimentos, falas e ações preci
sam estar alinhados para que as

coisas fluam, e você realize. Felici
dade constrói felicidade, portanto
esteja feliz desde já, como se já es

tivesse realizado o que você quer.

S-Sonhe
Nunca deixe de sonhar, tudo

começa com um bom sonho, so-
o

nhe ilimitadamente. Depois traga
os sonhos para a realidade e verifi

que o que você pode fazer para al
cançá-lo. Planeje e vá para a ação,
realize e comemore.

6- Contemple todas as
áreas da sua'vida

Quando focamos excessi

vamente em uma área, tiramos
energia de outra e causamos de
sarmonia ao todo. Portanto, tenha
equilíbrio e estabeleça objetivos
para a área familiar, afetiva, pro
fissional, financeira, social e o que
mais achar conveniente. Assim
seu crescimento será integral, o

que trará fluidez para sua vida.

7- Avalie o contexto geral
Pergunte-se: É isso o que eu

quero?A realização do meu objeti
vo afetará negativamente alguém,
algo ou algum contexto da minha
vida? Avalie antecipadamente o

impacto do que você quer e só de
pois decida o que fazer. Caso haja

Escreva wna lista com frases e figuras de todos os seus sonhos e objetivos.
Essas atitudes abrem caminhos neurais que auxiliam na conquista dos objetivos
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Estabeleça objetivos para a área familiar,
profissional,� e o que mais achar conveniente

conflito interno, avalie e busque
uma negociação consigo mesmo

e, se ainda assim o desconforto

persistir, reformule seu objetivo
para evitar a auto-sabotagem.

8- Faça uma lista
Escreva e faça um painel re

presentativo com frases e figuras
de todos os seus sonhos e objeti
vos.Você também pode criar qua
dros mentais das suas realizações
e se conectar a eles a qualquer
momento. Fale bastante sobre os

sonhos, pois osmesmos precisam
ser alimentados para se concreti
zarem. Essas atitudes abrem ca

minhos neurais que auxiliam na

conquista dos objetivos, tornan
do-osmais palpáveis.

9- Use todos os sentidos

para realizar

Imagine-se na situação já
realizada, vendo, ouvindo e sen

tindo tudo o que acontecerá no

momento da sua concretização.
Viva isso como se já tivesse che

gado lá. Para conquistar os seus
-

objetivos, seus sentidos precisam
experimentar a situação desejada
para ter a referência de onde você

quer chegar.

10- Ouça sua voz interior
Busque sempre ouvir o seu pró

prio "eu". Quando você tem con

vicção do que quer e sabe que isto
realmente é bom, os comentários

divergentes não abalarão a sua ca

minhada na direção de seu objetivo.

11- Comemore a

realização
A alegria e a gratidão são emo

ções que validam profundamente
o esforço da trajetória e nos mo

tivam para novas e maiores reali

zações. Celebre e lembre-se: você
tem o poder sobre tudo na sua

vida. Seja livre, seja você e crie sua

própria realidade.

Jaraguá, Joinville e região
2° grau, comunicativo, disp. horário,
pref. exp. em supermercado/loja.

Vagas também para SUPERVISAo-o
Entrevista: 14/01, QUARTA, 15h às 1.7h30

Hotel Itajara .. R. Expedicionário Gumercindo, 237
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A era dos
Workaholics

-

As novas tecnologias fazem aumentar o número de

pessoas conectadas ao trabalho, mesmo fora dele!

FONTE Carga Horária
Algumas dicas podem ajudar a "curar"

os viciados em trabalho, mas é preciso se

policiar!
1. Procure uma atividade que você gos

te de realizar e, principalmente, que tire
o seu foco do trabalho. Exercícios físicos,
aulas de artesanato, jogos de tabuleiro, etc.

2. Encontre uma atividade que dê pra
zer. Além de gostar de fazer, você precisa
sentir o mesmo prazer que sente quando
está trabalhando. O seu cérebro interpre
tará isso como uma substituição de senti
mentos, e a sua necessidade por trabalho
será automaticamente amenizada;

3. As pessoas do seu convívio também

podem ajudar. No ambiente de trabalho,
procure alguém que consiga assumir as suas
responsabilidades para que você não fique
sobrecarregado. Em casa, a sua família terá
a função de auxiliar você nesse processo de

desapego de atividades. Com o tempo você
verá que é possível encontrar felicidade e sa

tisfação em ambientes distintos do trabalho.

DIVULGAÇÃO

Universia Brasil

Você possui um Smartphone? Recebe
os seus e-mails de trabalho nele? Ou aces

sa remotamente o seu computador do tra
balho para resolver um "probleminha"? A
era das novas tecnologias também pode
ser considerada a era dos workaholics. Afi
nal, com tantas facilidades, é difícil se des
ligar totalmente do seu trabalho, mesmo
emmomentos de lazer.

Os workaholics, pessoas que traba
lham em demasia, formam um grupo em

crescimento. Apesar de não existirem es

tudos que os quantifique, sabe-se que os

viciados em trabalho têm um ambiente
.

propício para se desenvolverem - com a

tão falada globalização, a concorrência
aumentou e a pressão sobre o profissional
também. Além disso, o advento das comu
nicações, em especial da Internet, faz com
que o mundo funcione 24 horas, sobrecar
regando o cotidiano de muitas pessoas.

A era das novas tecnologias também pode ser considerada
a era dos workaholics

'�
II

Mercado de trabalho

apresentou.bom
desempenho em 2012
Taxa de desemprego foi a menor desde 2009

FONTE Desemprego.
Em contrapartida, a taxa de de

semprego caiu 0,6 pontos percentu
ais, atingindo o menor valor desde
2009: 5,4%. Em relação a 2011, as re

giões metropolitanas que tiveram me

lhores resultados nesse índice foram
Salvador (- 2,8 p.p.) e Porto Alegre (-
1,3 p.p.).

Outros dois índices importantes
foram o de informalidade, que decaiu
de 34,8% em 2011 para 33,9% neste

ano, e o rendimento médio do traba

lhador, que cresceu 0,7% e ficou na

faixa de R$ 1787,70.

IPEA

O Ipea, Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada mostrou que o mer

cado de,' trabalho brasileiro teve um

bom desempenho em 2012, em espe
cial a taxa de desemprego - foi a me
nor desde 2009.

A taxa de atividade - que compre
ende a população ocupada e a que
procura emprego - teve uma peque
na queda em relação a 2011: de 57,3%
para 57,1%. Resultados positivos fo
ram registrados apenas em duas das
seis regiões metropolitanas estuda
das: Rio de Janeiro e Recife.

Taxa de Ocupação
A taxa de ocupação também mos

trou índices satisfatórios: cresceu

2,3% em relação a 2011. Com exceção
de Porto Alegre" todas as regiões me

tropolitanas avaliadas apresentaram
aumento na taxa, em especial Recife,
com crescimento de 4,2%.

1

Pós Graduação 2013

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Estratégias Financeiras e de Custos - inicio 05/03

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05103

• Logística: Gestão, Tecnologias e Processos - Inicio 05/03

, • Segurança da Informação - inicio 05/03

Aulas noturnas, 3a, 4 a
e sa feiras, quinzenais.

Inscrições abertas.
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PROFISSAO

Trocar ou não de emprego?
Se você estiver em
dúvida sobre deixar

-

ou nao o emprego

atual, pense que
o pior que pode
acontecer é não
dar certo

FONTE

Empregos.com.br

Mudar ou não mudar? Eis a

questão! O medo do novo e do
incerto faz com que muitos pro
fissionais repensem o ato de tro
car de emprego. O receio de fica
rem desempregados, neste meio
tempo, os força a continuarem
a atuar em áreas ou ambientes
de trabalho que inibem o cres

cimento profissional e trazem

sensação de desconforto. Mas,
para os especialistas ouvidos

pelo Empregos.com.br, amelhor
saída é ter a boa e velha coragem
de encarar esse desafio.

DIVULGAÇÃO

IA mudança é o melhor ca
minho. Hoje em dia, ninguém
mais está garantido no merca

do. Se você estiver em dúvida
sobre deixar ou não o empre
go atual, pense que o pior que
pode acontecer é não dar certo.
E tire uma lição positiva de tudo

isso, pois esse tipo de experi
ência traz um grande aprendi
zado", diz Marcos Hashimoto,
palestrante e professor.

A falta de perspectivas de
crescimento na empresa é um

dos grandes fatores que levam o

profissional a cogitar a hipótese
de abandonar o emprego atual,
bem como os seguintes pontos:

-Acordar desmotivado para o
trabalho e só se recuperar ao vol
tar para casa;

·0 salário e o relacionamen
to com colegas/superiores não

agradam;
·0 único motivo pelo qual se

trabalha na empresa é financeiro.

Segundo a gerente de RH Es

meralda Queiroz, o desconforto
no emprego deve ser maior que

Ao buscar experiências novas, você estará fazendo algo para si próprio
o medo da mudança. "Ao buscar

experiências novas, você estará
fazendo algo para si próprio. Lem
bre-se de que você é o gerente da
sua carreira", diz ela.

Se você sofre desse mal, separa
mos dicas que te ajudarão a ter su -

.

cesso namudança de emprego:
•Não espere pelo .pior e seja

vocêmesmo o agente damudança;
•Mantenha seu network

sempre atualizado;
-Ienha real noção da emprega

bilidade de sua função nomercado;

-Caso esteja inseguro, mante
nha o canal aberto com a empre
sa anterior;

-Se achar necessário, busque
ajuda de um consultor de carreira;

•Empenhe-se para atuar em

algo que realmente goste.

Porque o mercado só tem

espaço para quem tem sede de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Palestrante
on

De qualquermaneira, lembre-se
que ainda há tempo ele fazer

seu planejamento para
• • •

O ano que UUCIêL

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Inicie o ano sem estresse no trabalho
Após um ano de trabalho

intenso e dedicação profissional,
iniciamos 2013 com objetivos
alinhados e planejamento definido,
certo?Nem sempre. De qualquer
maneira, lembre-se que ainda há
tempo defazer seu planejamento
para o ano que inicia. Embora não

seja esse o tema do artigo de hoje,
escrevo sobre um velho conhecido

nosso, quedez ou quinze anos atrás
não era tão aceito e reconhecido no

.

meio corporativo, mas hoje todos
queremficar bem longe: o estresse.

Ele pode ser entendido como
um conjunto de respostas físicas

. ementais geradas por determi
nados estímulos externos.Além

disso, manifestam no indivíduo o

desgastefísico emental. O estresse

pode ser causado por inúmeros
fatores como, por exemplo, a
mudança repentina no estilo
de vida ou rotina, problemas de
relacionamento, responsabilida
des excessivas e, o campeão dos

campeões: o trabalho. Obviamen
te, não é o trabalho por si só que
causa o estresse. Pode ser aquela
meta agressiva, a apresentação
dos resultados, um projeto impor
tante, uma equipe desobediente,
conflitos internos, entre outros
fatos que podem tirar qualquer
um da harmonia interior.

Segundo uma pesquisa divul
gada em 2011 pela UnB (Univer
sidade de Brasília), 1,3 milhão
de brasileiros se afastaram do
trabalho em 2008. Essas pesso-
as tiveram que receber auxílio
médico para tratar problemas
de saúde que surgiram devido ao

estresse, como doenças cardiovas
culares, depressão, alcoolismo e

esgotamento físico e mental.
Com o crescimento do merca

do de trabalho, acredito que esse

número de afastados esteja maior,
principalmente entre os executi
vos.A rotina profissional presente
em suas vidas chega a passar,

PRIMEIRA IMPRESSÃOf'

facilmente, das 12 horas diárias.
Infelizmente o trabalhador

brasileiro continua "empacando"
no diagnóstico correto e preciso
do estresse. Alguns sintomas físi
cos como tensão muscular, dores
no intestino e dor de cabeça,
além de sinais emocionais como

ansiedade, culpa, depressão e

raiva indicam estresse. Estes
sintomas e sinais podem levar a
atitudes inadequadas e "explo
sões" no trabalho e costumam ser

enfrentados como temporários,
transitórios ou mesmo vistos
como "frescura': O problema é

que, no longo prazo, a chance de
problemas mais sérios à saúde
surgirem são altas.

É evidente que a rotina
oferece às pessoas uma sensação
de estabilidade e conforto, mas
é notável também que, quan
do constante, a rotina passa a
ser um inimigo ameaçador do
estresse. O maior cuidado que se

COntO a postura pôde
interferir na vida social
A postura 'alinhamento ideal', foi
considerada a mais positiva em relação
às demais propostas

JA.��ºA ..ºº .. �.º.�
ClickCarreira

Sabe aquele dito popular de que
lia primeira impressão é a que fica"?
Pois é, ele foi confirmado por pes-

.

quisa realizada no Departamento
de Psicologia da Faculdade de Ci
ências (FC) da Unesp.Segundo o

fisioterapeuta Fernando Henrique
de Sousa, autor do trabalho, na au

sência de informações preliminares
sobre os indivíduos, as primeiras
impressões são construídas sobre
os aspectos físicos. No entanto, ele

alerta, essas imagensnãopassamde

estereótipos sociais, que nem sem

pre correspondem à realidade.
Sousa ouviu impressões de 300

jovens, de ambos os sexos, sobre

I
II

J

I

indivíduos com as características
físicas alinhamento ideal, cífose
torácica e lordose lombar. Duran
te as entrevistas, os participantes
deveriam atribuir características
como dependente/independente,
desinteressado/interessado, calmo/
ansioso, relaxado /organizado, entre
outras, aperfis das figuras humanas
que representam as posturas pes
quisadas. A postura 'alinhamento

ideal', quando o indivíduo mantém
o corpo ereto, ombros retos e qua
dril encaixado, foi considerada a

mais positiva em relação às demais

propostas aos entrevistados.
Ainda segundo ele, homens e

mulheres julgaram mais atraen

tes as mulheres que apresentam
lordose lombar ou hiperlordose,

A hiperlordose se caracteriza pelo
aumento da curvatura na região
lombar com projeção da pelve para
frente. Longe de ser ummodelo de

beleza, a hiperlordose se manifes
ta por má postura, fragilidade dos
músculos ou dos ligamentos, gra
videz' obesidade, uso frequente de
salto alto e sobrecarga.

Já a postura cifose torácica ou

hipercifose, caracterizada pelo au

menta de curvatura na região do tó
rax, com projeção dos ombros para
frente, é considerada menos atra

ente por ambos os sexos, quando
comparada com às demais posturas
abordadas no estudo. A hipercifose
pode ocorrer por fatores corno au

mento exagerado das mamas, timi
dez a sobrecarga na região.

Preferências pela postura ideal
refletem uma busca por padrões
corporais adequados para reprodu
ção, no caso de sexos diferentes, ou
de relacionamentos sociais.

deve ter é quando os sintomas do
estresse persistem por um longo
período de tempo e passam a

fazer parte da rotina. Nesse caso,
podem ocorrer sentimentos de

evasão, que prejudicam a saúde
do indivíduo e geralmente estão
ligados à ansiedade e depressão,
pois nossos mecanismos de defe
sa passam a não respondermais
de forma eficaz, aumentando a
possibilidade de surgirem doen

ças, como as cardiovasculares.
Como lidar com o estresse

Ao perceber que a tensão na
rotina profissional aumentou,
podem começar a surgir sinais de
estresse como aqueles já citados.

A melhor dica para evitar que
a doença, de fato, torne-se um

,

caso clínico, é tirar um período
deférias. Conforme o meu último
artigo explicou, o descanso é uma
das melhores alternativas para
esfriar a cabeça - desde que o

profissional apague totalmente o

trabalho da cabeça neste período.
Para quem já usufruiu das

férias ou não poderá tirar alguns
dias de folga, há algumas alter
nativas que funcionam muito
bem como "válvula de descom

pressão': Atividades que ajudam
a sair da rotina do trabalho,
como praticar esportes e ativi
dades físicas diversas, procurar
programas de entretenimento di

ferentes como cinema ou leitura,
não levar trabalho para casa, ou

ainda tocar algum instrumento
são dicas que podem absolver o

desgaste emocional e físico acu
mulados até então. Certamente
há alguma opção que combina
com você e o seu estilo de vida.

Por isso, coloque no seu pla
nejamento uma nova prática que
não seja relacionada ao trabalho.
Passe mais tempo com a família
e amigos e deixe de pensar 24
horas no seu trabalho. Um ótimo
2013 à todos

DIVULGAÇÃO

Preferências pela postura ideal refletem uma

busca por padrões corporais adequados
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CIÊNCIA
.

Será que seu colega é um
psicopata corporativo?

No trabalho, psicopatas são atraídos por
dinheiro e poder, manipulam pessoas,
causam medo, perseguem e prejudicam
quem está ao seu redor

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

www.info.abril.com.br

Estima-se que existam 69
milhões de psicopatas no mun

do. Nem todos eles estão nos

seriados de TV; em institui

ções de saúde ou escondidos
em suas casas. Alguns .podem
estar no seu escritório, dando
ordens, ouvindo suas histórias

pessoais ou espalhando boa
tos para os colegas durante a

happy hour da firma. No traba
lho, psicopatas são atraídos por
dinheiro e poder, manipulam
pessoas, causam medo, perse
guem e prejudicam quem está
ao seu redor.

Segundo o psicólogo nova

- iorquino Paul Babiak, coau

tor do livro Snakes in Suits:
When Psychopaths Go to Work

(em português, "Cobras de ter

no: quando psicopatas vão ao

trabalho"), inédito no Brasil,
é quatro vezes mais comum

encontrar psicopatas em am

bientes corporativos do que na

população em geral. Embora

Hollywood associe o psicopata
ao assassino, o comportamento
das pessoas com esse distúrbio
vai muito além de perfis dispos
tos à matança.

Com charme maquiavéli
co, eles manipulam os subor

dinados, os levam a cometer

atos antiéticos e são capazes de

chantagear sem culpa. "Quan
do você conhece um, quase
gosta dele", diz Paul. 110 psico
pata consegue criar uma per
sona que reflete exatamente as

coisas nas quais você acredita."
Muitas vezes confundidos com

líderes natos por aparentar mo

tivação, capacidade de assumir
riscos e esconder habilidosa
mente suas fraquezas, os psico
patas são hábeis em galgar aos
mais altos cargos. IINo fundo,
tudo o que querem é obter po
der e dinheiro à custa da em

presa, não se importando real
mente com o avanço dela nem

com seus colegas", explica Paul.
Neste fim de ano, está sendo

lançado no Brasil o livro Traba
lhando com Monstros - Como

Identificar Psicopatas no seu

Trabalho e Como se Proteger
Deles (Ed. Fundamento), do
australiano John Clarke, doutor
em psicologia. O livro esmiúça
as atitudes de um psicopata na
corporação, que vão desde rou
bar ideias dos colegas e asse

diá-los moralmente até demiti
-los injustamente para tornar a
vida das vítimas extremamente
difícil e dolorosa.

Segundo John, o psicopa
ta acha as posições executivas

atraentes, pois elas lhe permi
tem exercer um elevado nível
de poder sobre outras pessoas.
Suas vítimas alegam sentir o

controle de suas vidas, ter ata
ques de pânico, depressão, rai-
_va, impotência, vergonha, entre
outros sintomas que culminam
na falta de confiança nelas

mesmas, nos colegas e na pró
pria empresa. Confira a seguir
as dicas dos especialistas para
identificar e aprender a se es

quivar o quanto antes da mira

desse tipo de manipulador.

o psicopata acha as

posições executivas
atraentes, pois

elas lhe permitem
exe�cer u. elevado
nível de poder sobre
outras pessoas.
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Com charme maquiavélico, eles manipulam os

subordinados, os levam a cometer atos antiéticos e

são capazes de chantagear sem culpa

o que faz um psicopata
no trabalho?

A primeira característica do psicopata é a falta de consciência, o

que o leva a cometer uma série de atos, como:
- Humilhar uma pessoa em público ou ser agressivo com ela;
- Implicar com a pessoa, ridicularizar o trabalho dela, ou qualquer

tipode torturapsicológica;
- Espalharmentirasmaliciosamente a respeito de um profissionalpara

prejudicar sua reputação ou incentivar pessoas a fazer omesmo;
- Mudar rapidamente de comportamento paramanipular as pes

soas ou causar elevados níveis de medo;
- Encorajar colegas de trabalho a atormentar, perseguir, moles

tar e humilhar uma vítima;
- Tratar pessoas de forma desigual, prejudicando subordinados e

bajulando chefes e superiores;
- pedir o cumprimento de tarefas inatingíveis a alguém ou invadir a

privacidade dos outros, lendo seus e-mails, arquivos e correspondências
parautilizar as informações no futuro como chantagem.

o que fazer se
omeu chefe é
U01 psicopata?

C0010 romper
COO1U01

psicopata?
"É importante garantir

que a direção da empresa o

conheça", diz John. Anote to

das as atitudes ruins que ele
cometer e jamais o acuse de

psicopata diretamente, pois
você não tem

.

qualificação
para tanto.

Documente tarefas e faça
-o comprometer-se por escri
to (respondendo para o seu

e-mail).
Para não perder a credibi

lidade' "nunca entre em uma

competição de gritos, nunca
o chame de psicopata e não

tente espalhar rumores sobre

ele", diz o australiano.

Amelhor opção é fugir do psi
copata. Se você tem algo que ele

quer, ele irá atrás de você.Mas, se
você já está namira, não dê o que
ele deseja. Se você já faz as coisas

que o psicopata pede, atenden
do a questões ilegais e pedidos
estranhos, é melhor solicitar a

mudança de departamento e

escrever um relatório, manten
do sempre seus registros e infor
mando a situação aos superiores.

Comunique o. fato a outras

pessoas da companhia, como os

profissionais de recursoshumanos
e informe os fatos. E, se outras pes
soas têm os mesmos problemas,

'

sugiraque elas escrevam também.
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MODERNIDADE

Valeapen�
trabalhar em casa?
Quem trabalha em casa tem exatamente

os mesmos direitos que os profissionais
que trabalham na empresa

FONTE

Carrera e Empregos

Sonho e desejo de muitos pro
fissionais, o Home Office, ou seja,
trabalhar em casa é cada vez mais
comum nas empresas. Mas você
sabe quais são os direitos e deveres
de quem opta por essa modalida
de de trabalho?

Quem trabalha em casa tem

exatamente os mesmos direitos

que os profissionais que traba
lham na empresa, com exceção, é

claro, do vale transporte, uma vez
que não serão feitos deslocamen
tos até o local de trabalho.

Um estudo revelou que 23,2%
da população adulta em ativida

de, o que corresponde a um em,
cada quatro brasileiros, adota
este tipo de trabalho ao longo do
mês de alguma forma.

Trabalhar em casa é a forma
mais popular da modalidade, com
52% de adesão dos entrevistados,
com destaque para pessoas com

alto poder aquisitivo, da Classe A.

Quem puxa essa modalidade de
trabalho são as pequenas e mé
dias empresas. Ter um funcioná
rio trabalhando a partir de casa

é sempre uma boa opção para
essas empresas, pois economi
zam em tempo e espaço, além de

despesas como vale- transporte e

aluguel de sedes e prédios.
É umamodalidade de trabalho

que vale a pena não só para a em

presa, mas também para o funcio

nário, principalmente em cidades

grandes, como São Paulo, onde
o deslocamento diário é sempre
difícil. Uma dica é ter um local de
trabalho dentro de casa e se desli

gar de suas atividades caseiras du
rante o horário de trabalho.

DIVULGAÇÃO

Estudo revela que, um em cada quatro brasileiros, adota
o trabalho em casa ao longo do mês de aIgwna forma

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS

Vivência na função.
ANALISTA DE LOGíSTICA
Vivência em liderança setor de logística.
ANALISTA DE MARKETING

Vivência na função.
.. , .. " " " " , ." .. - , , " " .

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em recrutamento e seleção e
departamento pessoal.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Vivência em departamento pessoal. Para
atuar em contabilidade.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vivência na função.
CAIXA

Para atuar no comércio.

COMPRADOR

Vivência na função.
OPERADOR DE TELEMARKETING

Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.
•••••• o ••• , •• ,_ "'" .�. _"

•• _.0.

RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.

VENDEDORA INTERNA
. . ,-" .,'� ,- -, ', .. - " ', ,

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função.

... , �����º ,,, ..

COORDENADOR COMERCIAL

Vivência em treinamento de equipes e

abertura de novos postos de vendas.

COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em coordenação na área

Financeira .

SUBGERENTE DE LOJA

Vivência em liderança.
SUPERVISOR COMERCIAL

Vivência em liderança, setor de vendas.

SUPERVISOR DE CORTE

Vivência na função, ramo têxtil.

mAGIOS
ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS

Desejável estar cursando Superior em RH

ou Administração.

TÊ(NICAS,
ANAlISTABI

Vivência em SQL e com a ferramenta Qlik
view.

ANALISTA DE SISTEMAS

Vivência em suporte a usuários,
montagem de computadores, formatação
e instalação de programas.

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência em criação de bordados e
estampa.

ELETRICISTA MANUTENÇÃO!
INSTALADOR

Vivência na função. Desejável curso
Técnico e NR-lO.

ELETROMECÂNICO
Vivência na função, com formação na área.
, ,,, "., .. ,-- ".. . -. ,_.- ,,-, .

FERRAMENTEIRO

Vivência na função.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DE COMPRESSORES

Vivência em compressores de pistão e

parafuso.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em-manutenção de máquinas em
geral, ramo industrial.

MECÂNICO MANUTENÇÂO DE TEAR

Vivência na função.
'

MODElISTA

Vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL

Vivência na função.
." .. , ,. ,- - , , " , ""-'"

PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICRO COMPUTADOR

Vivência na função.
PROJETISTA DE MÓVEIS
Vivência em programação PROMOB.

SOLDADOR !MONTADOR Vivência em montagem e solda .

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

TÉCNICO INFORMÁTICA
Vivência na função.

MOTORISTA CARRETEIRO

Possuir CNH AE ou E.

TÉCNICO INFORMÁTICA I TELEFONIA
Vivência em Telefonia, configuração de
central, suporte a usuários, servidores, ERP,
sistema Consistem e Redes.

OPERADOR DE CALDEIRA

Possuir curso e vivência na função.
PORTEIRO

Vivência na função.
TÉCNICO EM IMPRESSORAS

PRENSISTA ! CllINDRISTA

Vivência na função. Para atuar no ramo de
borrachas.

Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
_, "." , _'.d""_" "_'-'" ""'0.0 _, ,.."" " •• , _, ,_, , ••• , •.• "., " " .• ,.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.

TECELÃO
Vivência em tear circular.

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

Vivência na função. Disponibilidade para
atuar em Guaramirim.

ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

ltCNICAS
AJUDANTE DE MOTORISTA Contrata com urgência:

ATENDENTE! BALCONISTA AÇOUGUEIRO,
ATENDENTE DE PADARIA,

ESTOQUISTA,
OPERADOR DE FRIOS,

OPERADOR DE FRUTAS EVERDURAS,
OPERADOR DE CAIXA,

ZELADORA.

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR MECÂNICO

Desejável possuir CNH AB.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

.
.

>:(."VAGAS URGENTES"'>-
u�.:� :��=::-" ....

.' ," ..... ..... �
f '" •

CAMAREIRA

CONFEITEIRA AUXILIAR DE COZINHA
Para atuar em empresa de

grande porte. 1 ° e 2°Turno.
COSTUREIRA
•• • O" •• , ••• ,,' ,." •••••• 0 •••• ,_._,

GARÇOM
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Diversas vagas para 1°,2° e 3° turno.
MONTADOR/SOLDADOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013 191 VARIEDADES

Séries de TV para acompanhar em 2013
Não soumuito de televisão, mas adoro filmes e séries. E 2013 será um ano com

muitas temporadas novas de séries bem bacanas. Como toda lista, é provável que
nem todos concordarão em 100% comminhas escolhas, questão de gosto mesmo,

já que ficarão de fora, séries super prestigiadas, como TheWalking Dead e Sons of

Anarchy. Também não entram na lista Homeland, Once UponATime, American
Horror Story, que já ouvi falarmuito bemmas por falta de tempo (e pela quantidade
de séries disponíveis), não acompanho. A lista não obedece ordem de preferência, e
se você não tiver visto as temporadas anteriores, recomendo começar pela primeira.

Plural
• contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

Automóveis e antigos .

o próximo encontro mensal do Caajs já tem data, será dia 23 de

fevereiro. Antigos, motos e bicicletas reúnem-se no estacionamento

das churrasqueiras no ParqueMalwee, das 13h às 17h. O encontro

que comemora os dois anos do clube também terá exposição de
miniaturas e aeromodelos, além de demonstração de modelos à

combustão. Expositores e visitantes têm entrada franca.

Kayrós
Depois cerrar as portas para férias de fim de ano e dar uma

repaginada no ambiente, na próxima segunda-feira, o restaurante
do Kayrós, retorna com força total com o seu delicioso bufê.

...

WILLIAM BUCHOLTZIDIVULGAÇÃO

Design de moda
Uma imersão na lógica do sistema de criação da indústria

têxtil. Com essa intenção oOrbitato de Pomerode lança o

curso intensivo de férias Teoria e Prática do Design de Moda,
de 28 de janeiro a 2 de fevereiro. O curso é pensado para que os

participantes, durante seis dias, de maneira intensiva, possam
desenvolver um pensamento completo sobre o sistema produtivo
da moda para a indústria, relacionando a capacidade criadora
com o domínio técnico. Sandra Harabagi abre o curso falando

sobre Processos Criativos. Sandra contribuiu na formação de

importante criadores que hoje atuam na indústria damoda

brasileira como Adriana Barra, Alexandre Herchcovith, Dudu
Bertholini, FernandaYamamoto e recentemente foi a profissional
convidada para ensinar processos criativos para as modelos

finalistas do concurso 'Garota Fantástica', do Fantástico, da
Rede Globo de TV Visitas guiadas por profissionais ao parque
fabril de empresas de confecção, fiação e estamparia que
compõe a pólo têxtil catarinense ampliam o conhecimento

técnico dos participantes. Na etapa de desenvolvimento de

produtos, baseado em cases reais, os participantes contam
com a orientação de Celaine Refosco eAna Lúcia Niepceron,
profissionais com importante vivência em marcas e processos.
de criação. O curso é finalizado com o registro fotográfico,
acompanhado por fotógrafo profissional com equipamentos
e ambiente adequados, das peças desenvolvidas e os

encaminhamentos para a produção do portfólio dos estudantes.

Mais informações: orbitato.com.br ou 3395-0447. ( I;.

Happy Endings e New Girl
o

(ambas na 3a temporada)
Duas séries "loucas" emuito divertidas, com um

tipo peculiar de inteligência. Schmidt de New
Girl é o melhor, com tiradas hilárias!

Dexter (8a temporada)
Está chegando a hora de despedir-me do meu

. especialista forense em análise sanguínea
preferido: DexterMorgan. A excelente série
de drama/ suspense irá revelar o que afinal.

ocorrerá com Dex. Será que seu "estilo de vida

duplo" será descoberto?

Mad Men Breaking Bad
(sa temporada)
A série caminha para seu

final, mas ainda estou
assistindo a segunda
temporada. Confesso que me
surpreendi com a qualidade
do texto e desenvolvimento
da trama que tem como

herói e vilão o mesmo

personagem, o professor de
químicaWalterWhite.

(6a temporada)
Chega a dar saudade
do enigmático Don
Draper (Jon Hamm). O
publicitário, sua agência,
suas mulheres, sócios e

empregados aliados aos
costumes (e preconceitos)
da época fazem desta
série uma das mais

inteligentes daTV

Spartacus (3a temporada)
"Guerra dos Malditos" será a última

temporada da série épica. A estreia

ainda este mês nos EUA deve repetir
a qualidade das temporadas e do

prelúdio anterior, principalmente nas
cenas de batalhas. Série para o público
adulto, com cenas de sexo e nudez.

The Borgias (3a temporada)
Excelente série de ficção
histórica baseada na
família Bórgia, na época do
Renascimento. Os Bórgias
são lembrados pelo governo
corrupto e pela acusação de
terem cometido vários crimes.

Game of Thrones
(3a temporada)
A série quemistura fantasia
medieval e "O Poderoso
Chefão" deu certo e está

sendomuito aguardada.
Será que o inverno chegará
avassalador?

.

,� Jornal da Band _o Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim Francisco

Ià� A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h

� Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Shaw - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação- Iran Guerra

Programa da Tarde _ Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação- Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação • Flavio Ludero)
Fone:3375-0500

www.bandfm99.com.br
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FOTOS TOURISMAUSTRALIA/DAVID lRELAND /DIVULGAÇÃO

Uma cidade hospitaleira,
cosmopolita e repleta de bele
zas naturais - esses atributos
fazem de Sidney o principal
destino turístico da Austrá
lia. Com cerca de 4 milhões
de habitantes, a capital do
Estado de New South Wales é
bastante conhecida por suas

praias, que atraem surfistas
do mundo inteiro. Espalhadas
pela baía, a Bondi Beach, são
as mais frequentadas.

No entanto, é no Central
Business District, conhecido
como CBD, que está concen

trada a maior parte das atra

ções. Nos arredores de Cir
cular Quay, à beira da baía,
por exemplo, fica um dos

principais cartões-postais de

Sidney, o Opera House, pa
vilhão de shows e concertos

que é modelo da arquitetura
moderna com seus telhados

arqueados. De lá, é possível
avistar outro ponto turístico
famoso: a Harbour Bridge,
ponte com estrutura de ferro
em formato de arco que lem
bra um imenso cabide. Para

quem procura animação, a

região de Darling Harbour
e· o bairro The Rocks costu

mam ferver, especialmente
nos fins de semana e no ve

rão, com bons restaurantes e

agitada vida noturna.
Apesar de ser uma cidade

jovem, com pouco mais de 200
anos, Sidney também conta

com importantes museus. En
tre os mais visitados estão o

Museum of Sydney, dedicado
à história da cidade, o Austra
lian Museum, o maior do país

sobre história natural, e o Art

Gallery of NSW, com obras de
arte australiana e renomados
artistas internacionais.

Localizada a 300 quilôme
tros da capital, Canberra, Sid
ney é a cidade mais populosa
do país. Antigo lar do povo
aborígene, foi ali que, em ja
neiro de 1788, desembarcou a

primeira frota do líder do go
verno britânico Arthur Phillip,
para transformar o local em
colônia. Como uma das ci
dades mais multiculturais do

mundo, tem uma população
bastante simpática.

Os sidneysiders - como

são conhecidos os residentes
- costumam tratar muito bem
os turistas e imigrantes, fa
zendo de Sidney um lugar ain
da mais bonito e acolhedor.

',' ... NSE atua há 20 anos com

RVIDORIlS PÚBLICOS
"Sem consulta ao SI'C/SERASA
"Créditos cem excelentes taxas
"Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

...Jaraguá do Sul e Região Delllais Regiões do Estado

(47) 3370-5985
'

0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO

•

I

'Elizabeth: Teacher
and Citizen

Conheci uma pessoamaravilhosa essa semana. Seu
nome é ElizabethWagner e é professora de Inglês há muitos
anos. Assisti a alguns de seus vídeos no YouTube e queria
conversar com ela a respeito. Mora em Florianópolis, mas já
viveu em outros países. Pessoa muito inteligente e sensível,
despendeumeia hora de seu precioso tempo ao telefone. Fa
lou-me sobre sua experiência como professora de Inglês com
aquele entusiasmo que só tem quem é apaixonadapor aquilo
que faz. Disse que enviaria um e-mail com informações que
completariam nossa conversa. Foram doze e-mails, dividin
do com uma pessoa que acabara de conhecer, suas experi
ências, suas crenças, seu amor pela arte de ensinar e por seus
alunos. Abaixo, o último deles, uma lição de vida.

Palavras da Professora Elizabeth: IiMeu intuito tem

sido, há muito tempo, de que brasileiros saibam bem inglês,
pois, hoje isto é tão normal no mundo como saber dirigir um
carro. Eu amo este país e os brasileiros, mas fico triste quando
passamos por ignorantes que não somos, só faltaram chances.

Agora essas existem, principalmente no YouTube e qualquer
divulgação, estímulo e orientação só pode trazer retorno po
sitivo. Cada vez que alguém interessado em aprender assistir
algum programa de Inglês no YouTube, vai acrescentar um
pouco. Como eu disse, professores, principalmente profes
sores bons, que queiram que o aluno. apreenda, sempre serão

necessários, sempre poderão contribuir. Quanto mais as pes
soas assistirem programas de inglês noYouTube, mais interes
sados ficam em apreender e sentirão a necessidade de fazer
aulas também, para terem suas confirmações. Talvez o núme
ro de aulas diminua, será mais econômico para o aluno, mas o
número de alunos deve aumentar, pois cresce a percepção de

que é possível apreender Inglês, não estámais fora de alcance
e ainda pode ser econômico. O bem que a gente faz, traz bem
de volta e geralmente ampliado. É a terceira lei da física: Ação
e Reação; Causa e Efeito;Aqui se faz, Aqui se paga; ou como se

diz em Inglês: IiWhat goes around - comes around".

Professora EH
zabeth vai ser cita
da mais vezes aqui.
Por enquanto, vá ao

YouTube e faça você
sua pesquisa. Ela
está fazendo a parte
dela! Thank you so

much, Teacher Eli
zabethWagner!

Cheers!

Empresa genuinamente e
EMPRÉSTIMO CONSIGNÂ INGLÊS PERSONALIZADO

.

A partir do que você sabe

para o que você quer!

aRtatum
customlzed language !earning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
,
47 3275 4823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br

I
•
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lndice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional

Mais informações: 28 a 68 feira das 8h às 11h30min -14h às 21h na

Secretaria' de Pós-Graduação da Univille

Sala: Prédio Administrativo 04 - pos@univille.br
Tel.: (47) 3461-9126 - Fax: (47) 3461-9203
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

L:bn}Jeza urbana
A Diretoria de Higiene Mu

nicipal' através do fiscal Gui
lherme Haering, publicava
edital de limpeza urbana em

janeiro de 1935. Pelo documen
to todos estavam obrigados a

drenar corredores e sarjetas,
cortar o mato e limpar jardins,
parques e capoeiras particu
lares existentes no perímetro
urbano. A ordem tinha por
objetivo eliminar a criação de

mosquitos e insetos, conforme
as diretrizes do Regulamento
de Higiene do Município.

A limpeza urbana não cons

titui somente nas melhorias de
ruas e calçadas, mas também
dos terrenos utilizados ou não,
tanto pelo poder público quan
to pela comunidade em geral
do município. A limpeza de
uma cidade depende .de todos,
sem exceção.

GUM
Contabilidade·
Consultoria Empresarial

c��c,on62M

1'.p'lidtt"
rl·{\tl!I$,tl'l!tt1mJ,.C0i1ljJ\'I"n!1i

Credibilidado

www.gwnlcam.bl

(41')3311.4141

gUfll1@gUll1l.ccm\.br
UMA f'AROlftIQ QUI DÀ CEutO. Oosde '918

Novo fannacêutico
o jornal de janeiro de 1952

cumprimentava o novo farma

cêutico' Norberto Hafermann,
que havia colado grau na Facul-

dade de Farmácia e Odontología:
do Rio de Janeiro. Norberto é

filho de Carlos Hafermann, pro
prietário da Farmácia Central.

Requerbnentos de janeiro de

1929, aprovados pela prefe�tura
1 - Bernardo Grubba - solicitava licença para abrir queijaria.
2 - José Kock -licença para construir casa
3 - Macário Beschara -licença para abrir casa comercial

na sede do Distrito.
4 - rufieMahfud - baixa de casa de negócio.
5 - Francisco Fischer - baixa de casa comercial na sede do Distrito.
6 - Moretti Irmãos - solicitando transferência da casa

comercial em Retorcida para a Bernardo Grubba.

A SEGURALTA CHEGOU

E JUNTO COM ELASUA

TRANQUIUDADE

EGURALTA
BOLSA DE SEGURO

(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br

Surto progressista no
Estado chega ao lDunicípio

Nos anos 1940, Santa Cata
rina passava por um período de

grande desenvolvimento. E isso
refletia também em nosso muni

cípio. Após a instalação de mais
uma agência bancária do Banco
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Nacional do Comércio, em 1942,
Iaraguá passara a ter mais um

estabelecimento de crédito para
atender aos anseios dos empreen
dedores locais. Em todos os ramos
de atividades - lavoura, pecuária,

indústria e comércio - era visível o
desenvolvimento e o crescimento
da produção. Porém, eram neces

sários investimentos para moder
nizar o processo, os estabeleci
mentos e escoar a produção.

FOTOS ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO
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Concessão Eugênio
e GeorgWolf

Concessão de título de terras
No início do século passado,

os imigrantes e colonizadores de

.mossa região - após o pagamen
to mensal ou anual dos lotes de
terras - solicitavam a concessão

do Título Definitivo de aquisição
do lote. Este documento era ne

cessário para realizar o registro

das terras no nome do novo pro
prietário. Assim, quem havia ad

quirido do governo do Estado en
caminhava o oficio solicitando o

documento. ADiretoria de Terras
e Colonização, por sua vez, abria
um processo de concessão, onde
constavam, além do ofício citado,

o memorial deseritivo e 'medição
das terras, descrição dos limites,
mapa do lote, comprovantes de

pagamento da área. Nas imagens
temos como exemplo 'a aquisição
de terras dos senhores Eugênio
Wolf e JorgeWolf, sendo efetivado
o título definitivo em 1914.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RESIDENCJAl

I

�Glatz�
e
o

.......

CA''''A
CAIXA ECONOMIo. fEDERAL
www.tOixo ..gov.br

_,
LEIER

aMOveis
Financilar

�l'tlfMtfA$l'fACXltfAI.Eng�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013

--'--,_--_..... .......__.......-------------

... Barra do Rio Cerro

A Partir de

R$ 193.000,00
Com teta rebaixado com gesso, laminado de madeira nos

dormitórios, copa - cozinha - varanda gríl integradas. Imóvel
com espaço gaurmet, playground equipado. medidor de
água e gás individual, elevador.

_,.�"'__�,,_,_,._��_?�!.o_pa�!,.����r._, ,._,,__ ,_,_,_,

1326-62 com 2 dorrn, + suite, cozinha, sala de
estar/jantar, área de serviço, bwc, churrasqueira
clsacada.,2 vagas de garagem. prédio com

piscina coletiva, salão de festas,
R$446.301,OO Área Privo 107m'

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

A Partir de

R$ 194.000,00
Infraestrutura para ar-condicionado tipo split, teto rebaixado
em gesso-, laminado de madeira nos dormitórtos, copa -

cozinha - varanda grill integradas. Espaço gourmet,
playground equipado, elevador,

._,_.__._.__._. ,_.�!,���.f��_�orar _' ' __"_' '_

'346"2 • com 2 dorrn, +sua••".1«,

'O'aOO.I",....,
. casa com 70 m'. , dom;tóri". ,a"

cozinha, 2 bwc, área de serviço, churrasq., de estar. sala de jantar, cozinha, área de
sacada, varanda, piscina, salão de 'lagos,

I'
serviço e uma vaga de garagem.

aquec. elétrico e gás.garagem e quintal.
RS 500.000,00 Area Terreno 450m2 Área Terreno 300m'

�-----------------------

... Nova brasília

�----------------------------�

Com sacada fechada sistema
relkl, laminado de madeira nos

quartos, teto rebaixado em

gesso. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado,
filness equipado, deck spa
decorado
Consulte-nos

LEIER
IMÓVEIS

Realizando Sonhos

... Baependi
.,..

Deck molhado, Hidra, Piscinas
Adulto e !nfantil, Galaxy
Lounge, Espaços Gourmet,
Salão de \j090S, Espaço
Fltness, Epaço Relax. Espaço
Kids, Playground
Consulte-nos

1344..()2 Terreno com 9.401 m', boa opção
para Investimento com ótima localização.
R$ 270.000,00

1345-02 Terreno oom 1.175 m2, possuí 'Uma
casa com 2 dormitórios, sala de jantar, cozinha
ebwc.
R$ 600.000,00

... Centro/Barra Velha

1319-02 cobertura de frente para o mar, com 4
suites sendo uma suite hidro. sala de estar!

jantar, owc, área de serviço, cozinha, sacada
com churrasqueira.
R$600.000,00 Área Privo 182m'
,-----------------

1342�02 casa com 193 m2, 3 dormitórios, saia
de jantar/estar, 2 bwc, área de serviço,
depósito cozinha, churrasqueira privativa,
jardim, quintal e duas vag!,!s de garagem,
R$330.000,OO Area Terreno MOrna

1347..02
Terreno com 688m'.
R$185.000,OO

,__� �[__�_ila N-ov-a'
-----

l�

-----'-'-'--'-'-'----'----'---"-,i:l r-----------'---�,
-----

... Jaraguá Esquerd� 1 ... Jaraquá Esquerdo
,--

j
,'"''''"'''''''''''''''-�-''''

.

."

1331-02 casa geminada com 136 m2, 2
dormitórIos + 1 sutte, bwc, lavabo, cozinha,
sala de estar, sala de lantar, churrasqueira,
sacada. mezanino,

L ,�E!?.:..�OO�O Área Terreno 237m"

1340-02 casa com 1 00m2, 5 dormitórios, área
de serviço, cozinha, sala de estar, sala de
jantar, bwce uma vaga de garagem.
R$245.000,OO

1341-02
Terreno com 350. m·.
R$ 73.000,00

Área Terreno 471m2

1;-------'---'--'---------Rio Cerro II
_'__'-_'__"_"_'_'_ " _ ......._--_.

,
";;rf/'I' • w.

I"

l:l!I,

1351-02
Terreno com 336 m'.
R$ 52.000.00

LEIER
I ÓVE S Realizando Sonhos

,.
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Design conrernporôneo ..

Localização privHegioda.
Acabamento de alto poorõo.

------RESIDENCE------

\.
T$.fraço com roUôo de fes:tos deco(�do,
ch,\tmras�tra e-pocúno cern deck.

Eslrulluro prerdo porá recebee aquedmento
(J g6-.:. e�ubu!bçõo para ágva qoente
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IMOVEIS DE
NrO

.Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

.Aptos com 02 dorm e suíte + 01

.Área privativa: 63,69m2 e 71 ,93m2

.A partir de R$ 193.000,00

.Pronto ara morad

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório e suíte + 02

.Área privativa: 77,31m2 e 79,82m2

.A partir de R$ 194.000,00
·Entrega Julho/2012

Res. Bolgari

·Ref. 5307 - Czerniewicz
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 77,92m2
.A partir R$ 222.600,00
.Entrega final de Março/2014
Res. Villa C

.Ref. 5001 - Piçarras

.Suíte + 02 demi suítes
,

.Área privativa: 124,67m2

.A partir de R$ 474.031,79
·Entrega Maio/2013

.Ref. 4843 -Vila Lalau
=Sulte + 02 dormitórios
·Área privativa:93,15m2
.A partir de R$215.670,66
.Pronto para morar!

·Ref. 4783'- Centro
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2
.A partir de R$ 205.000,00
.Entrega Maio/2013

·Ref. 5251- B. do Rio Molha
.02 dormitórios
·Área privativa: 53,85m2
.A partir de R$114.9oo,00
• Entrega Fevereiro/2014

.Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo

.Aptos c�m 02 dormitórios

.Ai-ea privativa de 63,91 m2

.A partir de R$157.369,53
·Entrega Março/2012
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·Ref. 5090 - São Luís
·02 dormitórios
·Área privativa: 60,44m2
.A partir de R$ 149.000,00

.Ref. 5195 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa:99,97m2
·A partir de R$ 258,036,55
• Entrega Desembro/2013

Res. Elegans

.Ref. 5025 - nova Brasília
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 79,30m2
·A partir de R$270.ooo,00
·Entrega Setembro/2013

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

·Ref. 5091 - Centenário
.02 dormitórios
.Área privativa: 61,47m2
·A partir de R$ 154.000,00
.Pronto para morar!

"
o

·Ref. 5244 - Três Rios Do Sul
=Sulte + 1 dormitório
.Área privativa: 70,25m2
.A partir de R$ 143.000,00
.Entrega Abril/2013

.Ref. 4959 - Czerniewicz
·02 dormitórios
.•Área privativa: 112, 13m2
.A partir de R$ 279.000,00
=Entreqa Julho/2013

.Ref. 4987 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 115,74m2
.A partir de R$ 335.000,00
.Entrega Novembro/2014
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.Ref. 5042 - Amizade

.02 dormitórios
·Área privativa: 53,37m2
.A partir de R$ 145.744,08
·Entrega Dezembro/2013
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.Ref. 5002 - Centro
·;;"ptos com 03 suítes
=Area privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 481.168,84
.Entrega Setembro/2012

·Ref. 4936 - Baependi
, .Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 65,15m2
.A partir de R$ 304.970,87
.Pronto para morar!

.Ref. 4940 - Amizade

.Suíte + 02 demi suítes

.Área privativa: 119,8Om2

.A partir de R$ 385.000,00

.Entrega Setembro/2013

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

.Ref.5278 - Jaraguá 99
·02 dormitórios
.Área privativa: 48,20m2
.A partir de R$ 103.590,50

.Ref. 5303 - Jaraguá Esquerdo

.02 dormitórios

.Área privativa: 60,07m2

.A partir de R$130.000,00

.Entrega Novembro/2014
5'

Res. Maria Luiza �

·Ref. 5338 - Nereu Ramos
.02 dormitórios
.Área privativa: 68,31 m2
.A partir de R$160.000,OO
.Entrega Junho/2013
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.Ref. 5290 -'Nova Brasília
·Suíte máster + 02 suítes
·Área privativa: 157,04m2
.Apartir de R$725.276,37
.Entrega Março/2014
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.Ref.5197 - Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 64,00m2

.A partir de R$ 148.000,00

.Entrega Janeiro/2013

·Ref.5315 - Amizade
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 80,00m2
.A partir de R$ 158.000,00
•Entrega Setembro/2013

.Ref. 5291 - Centro
• 01, 02 ou 03 dormitórios
·Área privativa: 62,63m2
·A partir de R$254.573,42
·Entrega Outubro/2014

"
o

·Ref.4937 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 102,01 m2
.A partir de R$ 428.972,20
=Pronto para morar!
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.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.;;"ptos com 02 dormitórios
=Area privativa: 61 ,22m2
.A partir de R$ 184.435,03
.•Entrega Maio/2014
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Ed. Morada Brasilis Res. Village

·Ref. 5173 - Estrada Nova
.02 dormitórios
.Area privativa: 59,00m2
·R$ 130.000,00

.Ref. 5135 - Vila Lalau
·02 dormitórios
.Area privativa: 73,09m2
.R$ 165.000,00

.Ref. 5330 - Vila Lenzi

.02 dormitórios

.Area privativa de 47,98m2
·R$149.(XX),OO

·Ref. 5105 -Ilha da Figueira
.Suíte + 01 dormitório
.Area total de 58,00m2
·R$145.(XX),00

I Ed. Maguillu

Ref. 5171 - Três Rios do Sul
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
Vaga de Garagem

Área privativa de 56,OOm2
R$ 135.000,00

.Res. 5263 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
·Areá privativa: 90,00m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 5259 - Amizade
·02 dormitórios
.Area privativa: 60,36m2
·R$ 150.000,00

•Ref. 5273 - Centro
.02 dormitórios
.Area privativa de 64,29m2
·R$140.(XX),00

·Ref. 5321 -Centro
·02 dormitórios
•Area privativa de 76,03m2
·R$170.(XX),OO

Res.Lilium lEdo D'Angelis Res. Champagnat

·Ref. 5168 - Vila Lalau
.01 dormitório
.Area privativa: 38,01 m2
·R$ 84.000,00

·Ref. 5222 - Czerniewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Area erivativa: 107 ,00rn2
·R$ 217.300,00

·Ref. 5161- Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 73,27rn2
.R$ 230.(XX),00

·Ref. 5214 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 85,80m2
·R$ 330.000,00

=Ref. 5194 - Vila Nova
·Suíte + 02 dorrnitórios
.Area privativa: 100,00m2
.R$ 225.000,00

·Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 95,53rn2
.R$ 280.000,00

Res. Verticali

o
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.Ref. 5202 - Vila Nova
·Suíte + 02 dorrnitórios
.Area privativa.Bô.óôm
·R$ 195.000,00

·Ref. 5101 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa:1oo,OOm2
·R$198.000,OO

.Ref. 4789 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 99,00m2
.R$ 275.(XX),00

·Ref. 5007 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 130,00m2
·R$ 430.000,00

Ed. Santa Luzia
.__,

::J
(/)

(/)

(l)
>
'o
E

Ref. 5129 - Centro
OôSuites + 01 Suíte Máster cl

Hidromassagem e Amplo Closet
93 Vagas de Garagem
Area total de 560,59m2

Área privativa de }19,08rn2
R$ NEGOCIAVEL

(/)
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·Ref. 5112 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Area privativa: 81 ,50m2 .

·R$230.000,00 .

·Ref. 5288 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
•Area privativa: 91 ,26m2
·R$ 259.000,00

·Ref. 5116 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 82,92m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 5077 - Vila Lenzi
•

.Suíte + 02 dormitórios

.Area erivativa: 88,64m2

.R$ 215.000,00

. ATENDIMENTO Segunda a Sexta' - 8h às 1 2h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
i f
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IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

.

•Ref. 7315Am izade
.Suíte + 02 dorm.
.Área imóvel: =145,00m2
.Área do terreno.Sôü.Oüm
·R$190.000,00

.Ref. 7424 - Amizade
=Sutte c/ closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 140,00m2
·R$330.000,00

.Ref. 7440 - Santa Luzia

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 150,00m2

.R$ 150.000,00

.Ref. 7348 - Vila Rau

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 156,00m2

.R$ 440.000,00

• Ref. 7436 - São Luís
• 03 Casas: 02 de 02 dorm. e 01 de
01dorm.
• Área imóvel: 250,00m2
• R$ 360.000,00

·Ref. 7248 - Vila Lenzi
·Suíte máster + 02 suítes
.Área imóvel: 333,00m2
·R$ 870.000,00

·Ref. 7430 - Três Rios do Sul
.02 dormitórios
.Área imóvel: 105,00m2
·R$220.000,00

•Ref. 7466 - Centro
·Suíte + 03 dormitórios
·Área imóvel: 160,00m2
.R$ 690.000,00

·Ref. 7435 - Três Rios do Sul
.02 Casas uma de 02 dorm. outra de
03 dorm.
.Área imóvel: 126,00m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 7464 - Centro
.Terreo 05 dorm.
.1° andar 03 dorm.
.Área imóvel: 340,00m2
·R$ 400.000,00

·Ref: 7288 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 230,00m2
·R$450.000,00

.Ref. 7433 - Amizade

.Suíte cf closet + 02 dormitórios

.Área imóvel: 244,59m2

.R$ 650.000,00

.Ref. 7402 - Centro
·02 dormitórios
.Área terreno: 148,00m2
• NEGICIÁVEL!!

·Ref. 7382 - Ilha da Figueira
.Suíte cf closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 279,99m2
·R$ 800.000,00

.Ref. 7463 - Piçarras
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 155,00m2
·R$250.000,00

.Ref.7470 - Vila Rau

.03 dormitórios

.Área imóvel: 125,00m2
·R$ 260.000,00

.Ref. 7427 - Barra do Rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 260,00m2
·R$ 455.000,00

• Ref. 7439 - Três Rios do Sul
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 144,42m2
• R$ 300.000,00

.Ref.7150 - Barra do Rio Cerro
·Suíte + 03 dormitórios
=Área imóvel: 170,00m2
.R$ 400.000,00

=Ref, 7469 - Guaramirim
·03 dormitórios
.Área imóvel: 150,00m2
.R$ 420.000,00

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

Ref. 7351 - Guaramirim
Suíte + 02 dormitórios

Garagem com churrasqueira
Área construida de 142,00m2
Área do terreno de 365,70m2

R$ 330.000,00

.Ref.7437 -Amizade

.Suíte d closet + 02 dormitórios

.Área imóvel: 194,17m2
·R$ 555.000,00

.Ref. 7122 - Amizade

.Suíte d closet + 02demi-suíte

.Área imóvel: 458,94m2

.R$ 1.900.000,00
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Ref. 7099 - Vila Nova
Suíte máster +

01 suíte + 1 dormitório
, Cozinha completa!
Area de festas - Piscina

,
03 Vagas de garagem

Area do imóvel: 428,53m2
Área do terreno: 897r60m2-: R$ Negociáve !

I....""""."""'�...�,�""'._••"""",,"",,.,,"""",.. ,,",,.,,""""""''''''''"'" , ••""""""""""",."""",,,,,,,,,,,",,_.,,,,,,,,,,. ",,,,,,,....,.,,,,,,.,,,,,,,.,,. """. ",,,,,,,, .. _,,,,",.,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,.. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"•••"",,,,,!
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IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEl (
LOTEAMENTOS

Ref.24S0
João Pessoa
02 Terrenos
Residencial ou
Comercial

01 com área de
355,50m2

l
01 com área de

748,50m2
R$ 85.000,00 Cada.
-�----

;Ref. 2534 - Amizade
·02 terrenos
.Área terreno: 1.715,05m2
.R$ 280.000,00

·Ref. 2445 - Vila Rau
·Terreno de frente p/2 ruas

.Área terreno: 525,00m2
·R$ 210.000,00

.Ref. 2486- Centro
•Terreno comercial
.Área terreno: 1.364,40m2
.Negociável

.Ref. 2551 - Amizade
=Terreno Residencial
.Área terreno: 375,00m2
·R$128.000,00

.Ref. 2509 - Czerniewicz
·Terreno
.Área terreno: 750,06m2
·R$490.000,00

.Ref. 2501 - Joinville
•Terreno comercial
·Área terreno: 101.000,oom2
.R$ 5.500.000,00

·Ref. 2506 - Ribeirão Grande de Luz
.Terreno rural
.Área terreno: 199.500,00m2
·R$180.000,00

•Ref. 2313 - Am izade
.Terreno comercial
.Área terreno: 451 ,02m2
.R$ 230.000,00

·Ref. 2419 - Amizade
.Terreno comercial e residencial
·Área terreno: 384,75m2
·R$ 150.000,00

·Ref. 2428 - Nova Brasília
·Terreno comercial e residencial
.Área terreno: 450,00m2
.R$ 200.000,00

Lot. Paineiras

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 325,00m2
.A partir de R$ 75.000,00

Lot. Champagnat

.Ref. 2488 - Amizade
·Terreno
.Área terreno: 388,79m2
.R$ 215.000,00

.

·Ref. 2499 - João Pessoa
·Terreno residencial
.Área terreno: 438,97m2
·R$ 85.000,00

·Ref. 2469 - B. do Rio Molha
·Terrenos excelente para predio
.Área terreno: 325,00m2
.A partir de R$ 250.000,00

.Ref. 2524 - Vila Rau
·Terreno
.Área terreno: 2.762,15m2
·R$ 190.000,00

Lot. Novo Horizonte

-Ref 2284 - Três Rios do Norte
·Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
"A partir de R$ 83.000,00

Lot. Munique

.Ref. 211O-Amizade
·Terreno residencial
•Área terreno: 350,00m2
·A partir de R$ 119.000,00

.Ref. 2466 - Centro
·Terreno comercial
.Área terreno:569,68m2
·R$ 165.000,00

Ref. 2520 - Amizade
Terreno Residencial
Área de 362,OOm2
R$ 120.000,00'

·Ref. 2423 - Amizade
•Terreno Residencial
.Área terreno: 956,87m2
.R$ 193.000,00

=Ref. 2376 - Baependi
·Terreno Residencial
.Área terreno: 940,00m2
·R$ 350.000,00

.Ref. 2514 - Vila Nova
·Terreno.
.Área terreno: 530,Om2
·R$ 60.000,00

·Ref. 2260 - Ilha da Figueira
=Terreno .

··Área terreno: 845,60m2
·R$140.000,00

II)
O
II)
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.Ref. 2336 - Água Verde

.Terreno residencial

.Área terreno: 592,00m2
·R$170.000,00

•Ref. 2515 - Corupá
.

·Terreno r.ural
·Área terreno: 182.718,00m2
• NEGOCIÁVEL!!

.

.

ATENDIMENTO Segunda a.Sextà - 8h às 12h e13h30 às '18hl5 - ·Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS. .
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

r:
- ,_ - --_._-------

,..,

nantao

LOCAÇÃO
, 47 9945.-8037

�

IMOVEIS
,."

LOCAÇAO

• Ref.A- 841
• Condomínio Amizade
• 2 quartos
• R$ 530,00 + cond.

"

• Ref. C- 199
• Consultório Medico Pronto
• Mobília completa
• R$ 2.800,00

• Ref. B- 803.
• Casa no centro
• 5 quartos
• R$ 2.200,00

Ref. E-53·
Terreno - Amizade

Aproximadamente cf 655,15m2
R$ 550,00

• Ref. B- 754
• Casa no Barra do Rio Molha
• Suíte + 3 quartos
• R$ 1.800,00

• Ref. B-773
• Casa na Ilha da Figueira
• Suíte + 3 quartos
• R$ 1.500,00

• Ref. A- 835
• Ed. Ghering
• Suíte + 2 quartos
• R$ 1.800,00 + cond.

r r

"
• Ref.A- 865 • Ref.A-824 • Ref.A- 872 • Ref. A- 874 • Ref.A-755
• Apartamento Centro • Ed. Munique • Ed. Amarilis • Ed. Verticale • Ed. Juliana O

lCO
• Suíte + 2 quartos • Suíte + 1 quartos • Suíte + 2 quartos • Suíte + 2 quartos • Suíte + 2 quartos o-

co
• R$1.400,00 + cond. • R$ 1.000,00 + cond ..

• R$ 1.000,00 + cond. • R$ 990,00 + cond. • R$ 880,00 + cond L-

Q)
�
co

co
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• Ref. E- 25 • Ref.A- 886 • Ref.A- 884 • Ref. A- 882 • Ref. c.zor
O
-u

• Terreno no Centro • Ed. Dynael • Res. Belo Arvoredo • Ed. Athenas ' • Galpão O
+-'

• 611 m- • Suíte + 2 quartos • 2 quartos • 2 quartos • 800m2 Q)
• R$ 850,00 • R$ 800,00 + cond • R$ 770,00 + cond. • R$ 750,00 + cond. • R$ 9.600,00 -u

Vl
Q)
L-

O
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>
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Creci/SC 2.807-J

COMPRA • VENDE · ADMINI,STRA
Fone: ,47 3276--1003

PLANTA0 DE FÉRIAS:
imóveis (47) '9248-9078,/ (47,) 9672·J!O,5:2

. PRÓXIMO AO. BARRA SHOPPING, RUA CO

25 METROS DA PRAIA/ TODO
Com 224m2 - suíte + 3 Dormitórios, Sala de Estar jJantar, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço e 2 Vagas de Garagem.

I Jaraguá Esquerdo E·lS6

Apartanlento
Com 78,45 m2 - Suíte + 1 Dormitório,

Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Área de Serviço, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
R$ 189.000,00

PRONTO PARA MORAR
Com 113 m2 sendo Suíte +

2 Dormitórios, Banheiro, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha e 2 Vagas de

Garagem (Lado a Lado).
R$ 229.900;00

Com 63,45 - 2 Dormitórios, Sala de

Estar/Jantar, Lavanderia, Sacada com

Churrasqueira e 1 vaga''c!e Garagem.
SEMI-MOBILIADO
RS 169.200,00

Com 2 Dormitórios, Cozinha, Banheiro,
Sala de Estar/Jantar, Lavanderia,

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
RS 129.900,00

" - - - - -

I Rio da Luz E 152� - Jaraguá 99 E 130
I

- - - ------ _--

: Jaraguá 99 E139 I Anlizade E 168

Com 78,23m2 - 2 Dormitórios I Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem

R$ 135.000,00

la casa com 96m2, 3 Dormitórios
Banheiro I Cozinha, Sala, Lavanderia

e 1 Vaga de Garagem.
2" casa com 85m2, 2 Dormitórios
'Banheiro, Cozinha, Sala, Lavanderia

e 1 Vaga de Garagem.
RS 230.000,00

Com 130m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Banheiro,

Cozinha, Lavanderia, Churrasqueira e

1 Vaga de Garagem
R$ 330.000,00

Com 156m2 - Suíte + 2 Dormitórios

Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Mobiliada, Lavanderia e 1 Vaga tíe

Garagem.
RS 169.000,00

Com 58,92m2 - 2 Dormitórios, Banheiro
Cozinha, Sala de Estar/Jantar, Lavanderia,

Sacada cf Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
ACEITA RNANCIAMENTO

ÚNICA UNIDADE / ÚLTIMO ANDAR

R$ 134.900,00

-

Sobrado
'

Superior: Suíte + 1 Dormitório, Sala de

Estar/Jantar I Cozinha, Banheiro ,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem. Inferior
(apartamento): 2 Dormitórios, Sal,a de

Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro ,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
RS 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h�0 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS
Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF. 5095 - Casa alv. com 142m2 e

terreno de 570m2, 02 dorm., cozinha
mobiliada e garagem. R$ 320.000,00

Ref.5117· Casa 157m2, 3 Dorm., área de festas
com piscina e academia. Terreno 320m2
R$ 320.000,00

REF.5108· Casa de alv. MOBILIADA 1 Suíte +
2 Dorm. com 2 Vagas. Valor R$ 250.000,00
Aceita imóvel em Jaraguá do Sul.

REF 5115 - Casa 170m2, 1 Suíte + 2 Dorm.,
área de festas. Terreno 340m2 f Aceita apto
como 50% da negociação. R$ 340.000,00

ICHICO DE PAULA
--o_."_.,,,,�-----"._-�

I TRÊS RIOS DO SUL

r

I

II,
I
I
II

�jII

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTlNA apto
cf 84m2 de área privativa, 1 Suíte, 01 dorm.,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$ 240.070,06

ReI. 1517 - RES. ORION - apto cf 74m2 privativos,
2 dorm., sacada cf churrrasqueira e 01 vaga
de garagem. APTO TODO MOBILIADO COM
EXCELENTE ACABAMENTO. R$ 225.000,00

IJARAGUÁ ESQUERDO

REF 1536 - RES. GRACILlS apto cf 77,32m2
de área privativa, 1 Suíte, 01 dorm., sacada cf
churrasqueira e 01 vaga. R$ 199.000,00

REF 1534 - RES. IMPERIALlS apto cf 63,69m2
de área privativa, 02 dorm., sacada cf
churrasqueira e 01 vaga. R$188.900,00

REF 1538 - RES. AQUAMARINE apto cf
65m2 de área privativa, 02 dorm., cozinha,
sacada e 01 vaga. R$ 160.000,00

REF 1512 - RES. apto cf 45m2 de área privativa,REF 1537 - RES. ALGARVE apto cf 52m2 de área
02 dorm., cozinha, sala de estarlijanta(, sacada cfprivativa, 02 darm., EXCELENTE ACABAMENTO,

sacada cf churrasqueira e 02 vagas. R$149.900,00 churrasqueira e 01 vaga. R$140.000,00
_ _u, " .. �"'�"" _ �Q" _""'.. _,� " ,,, ,,� ••_ � ,,' "_" ," "._"_.,,", .. ,,_,,,,

..n_' ' ·."u"""' .. .., "" " ,,, n" """,,,"',,,,'" , .. "�"""".._"',,"""_,,"',,'�""."'''',,

REF 1539 - RES. BETEL apto cf 58m2 de área

privativa, 02 dorm., sacada com churrasqueira
e O" vaga. R$ 120.000,00

REF 1306 - BAEPENDJ - RES. PASSAROS E
FlORES. Apto de 103m2 privafivos. 1 suíte, 2 dorm.,
sacada ampla cf churrasqueira e duas vagas de
garagem. R$ 315.000,00. PRONTO PARA MORAR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADM-INISTRA

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

.Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewlcz, nl! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

----��-----------------------l-
.

.

I

- REF.1379 - - Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de 6rea privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de 6rea privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;

ljala
em Dois Ambientes;

Sacada com Churrasqueira;
Cozinha;
Área de Serviço:
Banheiro;

.__ . -------

- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima Localização, Bairro São luis.

- REF.1470

- 77,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de I
Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;). 2° pavimento: garagem, salão I! de festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos {4por

andar)'J106m2 Privativo Suíte + 2 dorm. Apto Tipo 1 106.73 m2 - Privativo-
186m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com Churrasqueira,
! Solo de Estar e Jantar conjugadas. Cozinho, Cozinha, Hall de entrado,
! ÁrAn de festas e Ployground decorados.c.::_: -" _

,!Iii'

J I:��:n:estar e Jantar
I - Área de serviço

....._____ l- Socado com churrasqueira

r- REF.1524

-Ótima

Localização. no
Bairro Jaraguá I I
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com l03,40m2 de

área privativo.
- Valores a partir
de R$ 240.000,00 J

Ref 155 - Ótimo localização, no Rua João 02 Vagas de Garagem;
Monoellopes. Bairro Jaragu6 EsquerdO. - Sala em Dois Ambientes;

- Dl vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- -Área de Serviço;
- Banheiro;
- Valores a partir de R$ 155.000,00

- REF.1540
- Ótima localizaçõo, no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60,75m2 de órea privativo - 2

Dormitórios;
- 67,1 8m2 de órea privativa - 1 Suíte +

1 Dormitório;

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinho:
- Área de Serviço;
- Banheiro:

- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planto com 74m2 Privativo Suíte + 1

l Dormitório;

--------------------------.----__--------------------------------------------------------------------------------�

INCORP. R.3-63.823

Residencial Elza
- REF.1530

- ótima Localização, no Bairro Três Rios do Sul;
I

ELZ
- Sacada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitórios;

- 01 vaga de estacionamento, coberta;
.

- Apartamentos com 59,7m2 de área privativa.

Apenas 6% de entrada

ParHcipante do programa Minha Casa Minha Vida.

O FGTS pode ser utilizado como entrada no financiamento junto à CEF.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveiStcom.br
ivana@ivanaimo eis com.br

Plantão de Vendas:
9117·1122

- ;

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC

Ref. 2140 - apto Bairro Vieiras- Res. Montreal-contendo: 02
dorrn�órios, bwc social, sala estar, sacada com djurrasqueira, cozinha, la
vanderia, OI vaga garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: RS 147.000,00.

Ref.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:
01 suíte, 02 dorm., bwc social, sola estar, sacoda com chur

rasqueira, cozinha, lavanderia, 02 vagas garagem. Semi
mobiliado. Área privativa: 100,25m2. Valor: RS 375.000,00.

BARRADO RIOMOLHA � casa com
sala, quarto, COZInha, lavanderia, garagem
cogerta. R$ 500,OO+txs

í�' APARTAMENTOS
CE(IITRO - APARTAMgNTO COM SACADA, SA.LA
�RANDE.2.QUARTOS, l3ANHEjRO, COZINHA, [lREA DE
$ERVIÇO,QARAGEM"RS 560,OO+Txs

�- ,

€Er-ro:MRIO (atrásWEQ U). APARTAMENTP j!LO
CAÇA0 - SA�, QUAf,lTO, COZINHA f?b.ANl;,lADA. VAGA
'OE GARAGEM COBERTA. ALUqUELR$ 600,00 + IXs

!IARRA - APARTAMENTO Q�ARTQ, SALA I' COZINHA
INl'�GRAOAS. (tlRMÂRIO), AREA DE SERViÇO.S,'BANHE:IRO, GARAGEM COBERTA,. ALUGUEL
R$5?Q,OO+TAXAS. .

'

CEN'fRú -<�D, CI;tIOOil\ll ...�AND,AA. Mârtamento
Sala, saoaqa, s��e + 2 q�artp.p, banh�lro, coélflha, área
serviços, depentfênciá§ completas emp!1!gáda. garagem.
ií$ 850,00 + t!IS.
vilA LEN� -Aparlarner!"!tl sall)/cozjnh� co/lj�gado&,
,2 quartos, bàl1helrp, �espeqsa,lavanden1l; não tem
garagem.'A1ugIJel fI$55a,OO '" taxas.

VILA Llõ� • Apartàmento Sála, 3quartos, banheiro,
cozinha, d�sjlens�, lavanqeJia. 9ÍlJàgem cobllrta, Alu
gueI R$780,OO -I< Up(as. liberado final de dezembro.

Qaependi.� FIes. çuropa. Ed. 'Portugaj, Apal(ament(i
com 02 quartó$: sala e cd;pIl"O\llntegraOas,pà)1naifo
$at;ada com chuITasqueil'll. Garagem. Alugl,lel RS
580,OOt-r.X$
BAEPEf'lÔl(prÓXfrno MARISOL) -1:['),MIAMI,
apartamento ODrTJ sela(cnurrasqyeira), 2 quártO$,

, banheiro, cozinh�, área serviços, garagem coberta.
AltJguel R$ 590,01:1+Txs

RESIDI:;NÇIAL JA.RDIM eUROPA (�D. DINA
MARCA) - apartamento com 2 quartos. sala, sacada
(cllurrasqueira), cQz.il1ha, banhetro, gqlag�tlj coberta,
Aluguel A$ti30,00..,lxs.

Ref. 3061 - Jerreno - Jaraguá Esquerdo - Ruas das Ataléias
-Areototal: 6BB,27m2- Frente: 23,19m.

Valor: RS 175.000,00.

NOVABRASILIA -150, MAKTUB"- Apartamento
GOm f, 4uart'os, sala, 2 sacadá$, cozínha, banheiro,
gq!'\lgem GOberta. Aluguel A$750,®i:�s.

.
BARRA - }lparl(\rn�nto 1 quartQ,.§3.la, coz.lnMa
com armário, lavanderia, oanheiro, ga'1gem G0b�rIíI.;
Alugu�1 R$1ao,oO+tlls

í�' SALAS COMERCIAIS

CENtRO - MAR,OA1fTO CÉNT�R EXOELENTE
SALAS OOMERGIAIS.'CONSUL1):-NO$.

"

CENTRo.- 'ED. GHIOOINI - 2 S�LAS COMER
CIAIS CONJUGAOAS. AWSAMOS JUNTAS.
OU SERARADAS. ALUGUEL DAS DUAS SALAS
JUNTAS (�t)Ma) R$85@,OO; ALUGUpL DAS
SALAS $E,f?'ARADl\S (APROXIMADAMENll45�.

.

üi\DA), 1'1$ 460,00 f Txs

ceNTRO - TOWEF\ CENl'tiR, SALA EM
.
2 AM-

,

6IçNTES, RECEI?�ÃO.I= COPA.COM ARMÁRIQ$,
BANHElRO. 1 VAGA DE GA�AGEM. ALUGUEL
R$960100:'i'TXS.

ItAIUIA,' RUA FELlOIANO BORTDUNL SALAS
COMERCIAIS NOVAS i.. DE 84M2 A 129M2
(COM MEZANINO). ESTACIONAMENTO FACIL,
OONSUl.tE-NOSIl COO 955

VILA tENZI- SALA COMEROIAL.451'n. ALU
GUEL 11$ liOO.oo ",-1Xs.

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com closet, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqúeira,tubulação para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Ref. 1179 - Caso alv. - Czemiewia - cantendo: OI suíte móster,
02 suítes, OI dorm.,mório, sola estar com lareira, sala jantar, 02
cozinhas, bwc,lavanderiq, varanda, área festos, garag�m, pomar,

jardim. Semi- mobiliada. Area aprox. casa: 345,OOm2. Area terreno:
1.861,B3m2. Valor: RSl.300.000,OO.

AfliTOS NOVOS PRONTOS PARA
MORAR. FINANCIAMENTQ
SANGÁRIO. TRtE;OUARTQS;
CONDOMíNIO ECONÔMICO.
EXCLUIR CC:>D- 863,.000 1363

"1 GALPÃO

S(..O LlIIZ.- GALpÃo NOVO, PÉ DIREITO
ALTO, 3�Omí CONSTR\!iDOS OOM DIVISÃO
PARA ESCRIT(IIMS+3 BANHEmos, TER
RENO APR(:)XIMADAMENTE 6QOm�• .l\LUGUJ:L
A�3,20'O,ÓO+tA!(AS,

Ref. 2187 - Apto - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: OI suíte,
OI dorm., bwc, sala estar, sacada com cliurrasqueira, cozinha,
lavanderia, 01 vaga garagem. Area privativa: 65,30m2. Vàlor:

R� 175.000,00.

Ref. 1184 - Casa alv. -Ilho do Figueira - contendo: 03 dorm.,
02 bwc, solq estar, cozinho, lavanderia, 03 vagos garag�m,
área festas. Area aprox. coso + área festas: 190,OOm2. Area

Terreno: 594,OOm2. Valor: RS 195.000,00.

CASAS. GEMINADAS, COM 8s,!?QM, COZINHA LINDO TERRENO (52 M2) LOCALIZADO
INTEGI'lÁOA COM SALADE ESTAR, sUliE NO BAIRRO JARA�UA ESQUEROO
MAIS UM DORMitÓRIO, BANHEIRO SOCiAl..., "PF\ÓXIMO AO ESTÁD.IQ DO JUVENTU$.
ESORITÓRIO, ÀREADE SERViÇO. �ARAGEM COO. 1122

.

COBE;flrA. COO 1141

so MQR*QAS DA SERRA c COSERTU
RA, 2 SUfrES + 1 DORM, COZINHA
M081L1ADA, SACADA + TERRAço
SUPERIQR, f'ORCELANATO. FORRO
RE�ArXAPO - COO 720

.

Ref. 2195 - Apto - Res. D. verginia - Centro - contendo: OI suíte,
02 dorm., bwc soda I, jOio estar, socada com churrasqueira, cozinha,

lavanderia, garagem. Area privativo: 88,31m2. Valor: RS 21 0.000,00.

Ref. 1185 - Casa alv. - João Pessoa - contendo: 01 suíte, banheira
hidromassagem, 02 dorm., bwc social, sala estar, salq jantar,

cozinho, lavanderia, área festas, garagem p/ 02 corros. Area aprox.
casa: 230.000,00. Area terreno: 499,80m2. Valor: RS 410.000,00.

0ASA RESIDENQIAL EM LOCALIZAÇÃO
NOBRE NA VILANOVA, POM 4 sufT€S,
2 VA�AS, PISCINA,ÁREA C0NS'fRufOA
DE 394 M , EM TERRENO DE 515 lIA.

.

ÓTIMO PADRÃO IDE ACABAMENTO.
MOBILlAOA. COO. 1134

EXQELENTE APARA;F{TAMEl\ITO COM
1 SUiTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA, SACADA, DE?ÉNDf;NOIA pE
EMPREGADA, 2 VAGAS D!;GAMGEM,
ÁREA PRIVATIVA 126,09 M . COO 1064

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371-5544 VENDAS
PLANTÃO
DE VENDAS

lo'Branco,373

(47)8431-1122· Rejane
(47)9902·0756 • Aluizio

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:15h

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com

www.atlantaimoveis.com

Residi Saint Germain
Vila Nova

Apartamentos com 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, área de serviço e 01 ou 02 vagas de garagem. Acabamento:

REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO lAMINADO EM MADEIRA NOS
DORMITÓRIOS, PORCElANATO NAS SALAS, PREPARAÇÃO PARAAR SPLlT,

HIDROMETRO INDIVIDUAL.A Partir de R$ 235.000,00

Ba�pendi

.
Apartamentos com 03 surtes, sendo uma delas suíte master, lavabo, sala de

Jantar e estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço, com 02 vagas
de garagem e 02 coberturas.

Aptos a partir de R$ 330.000,00
�--------------�----------------------

Residi Copenhagem
Czerniewicz "

Casa - Vila Nova

. quartos. sala
de jantar/estar,
sacada com

churrasqueira.
cozinha, área
'de serviço, bwc
social e 01

vaga de Casa com 01 suíte com closet embutido, b�nheira d�" "

hidromassagem, sauna residencial, sala de estar, sala de Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha
TV, mais 02 quartos. cozinha com móveis embutidos mobiliada, lavanderia, banheiro mobiliado e

b�nheiro com balcão embutido, lavanderia, 02 garag�ns, poço artesiano. Centro Leste.
dís ensa e área de festa com iscina. R$ 510.000 00 .

Casa Geminada NOVA· São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"'"R;�idencial Afrodite _ Bairro: Barrado Rio Cerro
Ampla sala + sacada com churrasqueira

Aptos com 1 suíte + 1 qto a partir de R$ 135.000,00

!
" ��..::L� ,�,�__�_-'<

Residencial Monte Olimpo - Próx. Centro
. '-.

Hall de entrada mobiliado e amplo salão de festas
Aptos a partir de R$ 210.000,00

HORÁRIO
- 8h às 12h
- 13:30h às 18h

SÁBADOS - 8:30h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS

H0045 Casa 100m2 Con
strução. 03 Quartos

R$: 250 Mil

, --
..
--_.-

H0051 Baependi
R$: 130 Mi" 49m2

H218D Vila Nova. R$:130
Mil, Área privativa 46,07 M2

"

! '; H0038 Área priv.: 95,53 m2
- Vila Nova R$: 320 mil por
2�0 Mil, Consulte-nos !!

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.OOO,OOAmizade

Se

CRECI1583 ..J

H0026 Ilha da Figueira
R$:211 Mil, 100M2

H012 Vila Lehzi

R$: 157 Mil
���--��----�����

H013 Amizade

R$: 149 Mil
Casa com 70 M2 H132R Casa 206M2

R$: 230 Mil, Vila Lalau R$: 420 Mil Barra Rio Cerro

H210D Ed. Tulipa 97m2. H205 Moradas da Serra

R$:320Mil, Centro R$:249 Mil, Nova Brasilia

H135R Casa de Alvenar
ia. R$: 380 Mil, Centro

HOO22 Sobrado Geminado.

R$:270 Mil, Três rios do sul

H221 Vila Lalau

R$:125 Mil, 65,89m2

H165D Geminado 70m2.

R$: 150 Mil, Três Rios do Sul

H037 Sobrado com 129 m2.
�

Jguá Esquerdo, R$: 250 Mil.

----
-�-

H0015 Ed. Monet.

R$: 195 Mil Baependi

H0044 Ed. lsabella H040 Casa com 70 m2. H163R Nova Brasília R$:650 H212D Centro. R$: 195 Mil, H141D Área Total420 M2

R$: 220 Mil, Centro Amizade, 1.52.000 Mil, Área Total 650m2 Área Total 110m2 R$: 267 Mil, Vilã Lenzi

H0056 com

67m2 de área

privativa
Vila Lalau, 01

Suíte + 02

Residencial Hibiscus H0027 Vila Lalau Quartos H211 R Quitinete 30M2

01 Quarto R$: 125 Mil R$:185 Mil, 90,43 M2 R$: 169.000,00 \ R$:79MiI, Centro

�-

Residencial Villeneuve.
Excelente Padrão,
Consulte-nos.

H0053Waldomiro Bartel,
com 80 m2. Baependi,

R$:185.000,OO

I.R
H014 Área privativa 107

m2. R$: 413 MiL, Baependi

Loteamento

Wellness,
Bairro: Cen
tenário

Terrenos de

Metragem
342m2. Valor

Apartir de
R$ 117.600,00,

Residencial São Luis. Área
Total 70.42m2. R$: 149 Mil

H107 Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$: 154 Mil,

Centenário
. >�

....

Terreno Area 454 m2

R$: 450 Mil Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013 I IMÓVEIS 117

MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA ILllian Emmendoefer

Condomínio ResídenciaT
- •

1tISIJIMCW. LILIAM IMMIMDOIFIR

I"TRAOA + MIMSMS A fAl1\I

,00
Incorporação nlO R2-66 539, "Crédito sujeito a aprovação da CEF, imagens meramente ilustrativas. Subsidioválído para renda mensal de até R$1.600,OO.
Os móveis não fazem parte do fornecimento da unidade residendal. As cores de fachada poderão sofrer alterações:

RS

PLANTÃO DE VENDAS

47 3273 5443 I 8484 5501
vanessa.silva@sobrosa.com.br

23 anos C·oncretizando Sonhes

www.sobrose.com.br
Rua Dos Imigrantes, 350-Vila RaU!

Anexo oObro doResidencial lilian Emmendoefer!

3{Js(/UJ-d /'eaIf:mndo !/bdOd
33 -o 6

www.imobiliariajardim.·com
Rua Reinoldo Rau, 585 . Céntro . Jaraguá do Sul

DEIXE-NOS ADMI ISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS I �ÓVElS RESIDENCIAIS
E CO ERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
-

LOCAÇAO
• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila

Lalau. Valor R$800,00 + R$60,OO cond .

• Galpão.. Guaramirim - Galpão com 262m2 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: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com tres

quartos (sendo uma suite),. sala, cozinha, area de
""",,:,-�i \J serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas

garagens. Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$1.000,00 + cond.

Casa· Tlfa Martins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

Apto - Cenro- Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Piçarras- Ed. Ana Paula
Centro - apto, 2 dormitórios

R$ 250.000,00

Apto- Nova Brasilia - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço; banheiro, '

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.

Czerniewicz • Res. Bolgari. 1 suíte, 1
dorm, - R$ 222.600,00. 1 suite, 2 dorm.

- R$ 242.140,00. Incorp. R.1.69.364
4 suites, 3 vagas de garagem, um apto por

andar. R$1.100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br t www.giroHa.�om.br
..

IMOVEIS NO LITORAL
TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS A VENDA EM TODO LITORAL: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PiÇARRAS,

ITAPEMA/MEIA PRAIA, ITAJAí. CONSULTE-NOS!

3444: PiÇARRAS - VILLA CATÂNIA
APTOd3 suítes, apenas 2 aptos pIandar..
COMPRE O SEU IMÓVEL NO LITORAL!

.

Condições de pgto facilitadas! Prédio com
piscina, área gourmet, espaço fitness.

3446: PiÇARRAS - TRANSATLÂNTICO
APTO cl 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

1144: CHICO DE PAULA - CASAAL
VENARIA cf 2 quartos, churrasqueira.
R$ 220mil - Aceita carro e imóvel
erto da WEG II. Pode ser financiada.

2078: AMIZADE - LOr. ITACO
LUMI - TERRENO

cl 357,43m2 (frente 15metros)..

1097: BAEPENDI - Suite + 3
qtos, cozinha mobiliada, área
de festas. R$ 375 mil

1404: VILA LENZI - CASAALVENAR
IA cf 252m2 - suíte + 2 qtos, área de
festas com piscina e churrasqueira, ga
ragem pi 4 carros. Casa com Linda Vis
ta! R$ 305mil-Aceita Financiamento.

5005:JARAGUÁ ESQUERDO - GALPÃO COM
670M , TERRENO COM 2.300M2 -

FAZENDO FRENTE PARA 2 RUAS EM 46
METROS CADA RUA. SÃO 1.250M2 LIVRES,
SEM NENHUMA EDIFICAÇÃO. FAÇ!< CON
TATO PARA MAIORES INFORMACOES.

4004: CENTRO - SALA
COML cf 58,48m2.
R$ 120mil

053: CENTRO - ED. IMPERIAL - Amplo
to, PRONTO PARAMORAR. Sol da Man

hã - 2 suítes + 1 qto, cozinha mobiliada, saca
a com churrasqueira, 3 garagens, elevador,

hal! de entrada decorado. R$ 388mil - pode
r finandado.

.

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
cf 3 quartos. R$ 165mil - Estuda
proposta cf imóvel de menor valor.
Pode ser financiada.

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$350mil

1336: SÃO Luís - SOBRADO cf
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

1229:JGUÁ ESQUERDO· (início) -

CASAALV. cf3 quartos, área de festas,
espaço para piscina, terreno c/ 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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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3007: CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) - APENAS 2

APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf UMA DAS MELHORES VIS

TAS DACIDADE! Cf 3 SUíTES, AMPLASACACAGOURMET, 3 VAGAS DE

GARAGEM. EXCELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREA SOCIAL

AMPLA, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS + FINAN

CIAMENTO. RI. 1-65.549

LANÇAMENTOS

3116: JGuÁ ESQUERDO, (BEM NO INíCIO) - R�S. HO
RIZON - APTOS C/ SUITE + 1 QUARTO E SUITE +' 2

QUARTOS. TODOS OS APARTAMENTOS C/ 2 VAGAS DE
GARAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS + FI
NANCIAMENTO BANCÁRIO. R.1. 65926

3004:CENTRO-IBIZA-DuasopçX5esdeplan- 3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exce

tas, 2 gaiagens e apenas 2 aptos. por andar. À plantas. Localização privilegiada. Entrada + lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte-
partir de R$ 360 mil RI. 1-65.839 reforços + parcelamento. nos. R.I. 3-61.920

3281: EMMENOOERFER HOME CLUB - 3

opções de plantas. Aqui você aproveita o mel- 3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte + 3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.

horda vida, na segurança da sua casa. Visite o 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de
decorado. R$ 260mil

APARTAMENTOS PRONTOS /

.
.

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

)

3050: CENTRO - APTO mobiliado cf 3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fen
suíte + 1 qto, prédio cf 2 elevadores, pis- par) cf suíte + 1 quarto - 79,53 de área

cina, área de festas. Baixou para privativa. R$ 197mil

R$ 235mil- Pode ser financiado

(

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.!. 23.260

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.I. 1-60.083

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. RI. 2-66.608

.'1
&;�� "

...""",-�
..,!••

,.,. �
! '" �

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m2 de área privativa - suíte cf sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA :9
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR �
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. §
4�9� E
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3152: ILHA DA FIGVEIRA(bem c

no início) - ED. EUGENIO TRAPP �
- Apartamentos novos, cf suíte + CIl

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, �área de festas com amplo terraço, ro

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- 9

Ias + financiamento.
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Você escolhe sua COf1C;Uistit
} I

Bairro: Centr�
Apto. com 01 suíte, 01 quarto (Planta original alterada
01 sulte+02 quartos) Sala de jantar e estar, escritório,
C07-., lavanderia, churras, e 02 vagas de garagem.o1
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 Di Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de
estar, bwc, lavanderia, sacada com churrasqueira, apto mobiliado. R$200.000,OO

Bairro: Santo Antônio
Casa com 1 suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
bwc, garagem. Terreno com 747,52m2
R$235.000,OO

Bairro: Barra Velha· Região do Tabuleiro
Terreo: Garagem pI 2 carros, 1 qto, copa, bwc,
área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico. 1° andar: 1 suíte + 2 qtos,
sala, bwc. R$ 350.000,00 -Aceita carro,
terreno e imóvel de menor valor.

o Edificio

., 02 apartamentos por 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-qround
· Bicicletário
· 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 p/2 carros, precisa ser
acabada, Terreno com 420m2. Entrada de 50% +saldo em condições.
R$270.000,OO

.
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Bairro: Centro

Suíte + 2 qtos, 2 salas, cozinha, dependência de empregada, garagem para 2 carros.

Terreno com 480m2• R$ 700.000,00

Condomínio Azaléia

1 suíte Master + 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala pequena, cozinha, lavanderia, 2'bwc,
lavabo, sacadas.

R$989.000,00

REF149 - Vila Nova - Casa
Casa em alvenaria, terreno com 726m2• R$ 380.000,00
(em condições a combinar direto com o proprietário)
R$.150.000,00 entrada e saldo em 60 meses direto com proprietário.

Ref.: 347 - Bairro: Champagnat
1 suíte cf eloset, 2 qtos, 3 salas, cozinha mobiliada, 5 bwc, área de festa mobiliada, garagem para 2
carros, piscina, depósito, sistema de aquecimento solar.

15 a 20% de entrada + saldo em 85 vezes direto com proprietário
R$ 1.000.000,00

Ref: 551 - Sobrado em Barra Velha - Região do Tabuleiro
Térreo: Garagem p/2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar:

1 suíte + 2 qtos, sala, bwc. R$350.000,OO Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor

Bairro: Champagnat
Suíte máster + 2 demi-suíte, demais dependências, TODA MOBILIADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEL · CAMINHÃO · EQUI..
AGRIÇ.OLA - CAI• 81RO ·

QUITAÇAO DE FINANCIAMENtO

CR�DITO BtlRADA

R$ 950 Mil RS &2 Mil
RS 810 Mil R$79 MIL
RS 625 Mil RS 62 MIL
RS 535 Mil R$43 Mil
RS 348 Mil RS 33 MIL
RS 310 MI� RS 29 MIL
RS 255 Mil RS 21 Mil
RS 210 Mil RS 19 Mil
RS 145 Mil RS 14 MIL
RS 125 Mil RS11 MIL
RS 110 Mil À combinar
ACEITO CARRO E' FGTS'

• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 9953-5554.

• Precisa -se de revendedoras de
perfumes importados, lucro de
100%. Tr: 3276-2100 I 8406-
2183.

• Procura-se pessoa para pernoitar,
livre de aluguel. Pode trabalhar e
estudar, de preferência pessoa
do sexo feminino. Tratar com

Dinaldo pelo fone: 3273-2423 I
9141-9776

• 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.

• Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

• 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 337q-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. 'Contato:
3275-4315 OU 9194-2435
(MARLENE)

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-
2946 I 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000.
k.TR: 8406-2183 I 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, cornmao,

grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 19702-9093
com Silvib.

• Ofereço serviços de podas de
arvores. Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado pra
fazer em casa o dia todo. Tr:-
9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tr:
3375-2006 19146-4864.

• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr:
9181-9625.

COMPRA·SE
• Compra-se rnaqumano para
panificadora. Tr: 8912-7797.

• Compra-se um escorregador
infantil, ligar 3374-5906 ou 8802-
6423.

• Compra-se sofá de canto, em bom
estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

• Doa-se retalhos para fazer estopa.
3371-7593.

v
• Vendo Geladeira Cônsul, modelo
Contest, de 275 L, semi nova (em
ótimo estado de conservação.
R$ 300,00. Tr: 9942-8890 com

Ademar
f\

• 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<F16

• Vende-se 2, câmaras frias para
congelamento desmontáveis.
Valor a combinar. Tr: 3376-1481 I
9973-8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr:
3376-1481 19973-8743.

• 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.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. Tr: 3370-1064.

• Vende-se aparelho de som

automotivo, marca Pioneer,
modelo DEH-P5980IB, rádio, -

CD player, MP3, WMA, AAC, com

controle remoto, em ótimo estado.
R$ 120,00. Tratar pelo telefone

(47) 33723922
• Vende-se produtos da Natura
e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-
2354 I 8813-5808 com Sergio.

• Vende-se sofá cama novo, modelo

Oltre, 'Feeling. Largura 1,84 m,
aberto 1,40 x 1,90 rn, espuma do

E·SE

assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00
tratar com Onir. Tr: 3372-0588 I
8864-8938.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588 I 8864-
8938

• Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em

bom estado de conservação. R$
120,00. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se ponto comercial
Lanchonete e Restaurante na Rua
Governador Celso Ramos, 2038
em Porto Belo - SC.R$ 80.000,00
a negociar. Tr: 47 3369-5839 com

Marcos.

• Vende-se Mercado em Barra
do Sul, com 20 anos de
funcionamento, a 100 metros
da praia. Tr: 3448-3958 I 9612-
5558. Aceito propostas.

• Vende-se Padaria e Mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vende-se uma Fabrica de conserva

I alimentícia em Balneário
Camboriú com mais de 32 anos

e com clientela formada. R$ 175,
000,00. Tr: (47) 9122-0300 I
9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira
� quadrada com cobertura de telhas

,
medindo 120m2• 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a

com bina r.Tr:3373-0982

• Vende-se uma maquina Lavar

Brastemp 6kg bom estado R$
350,00. Tr: 9917-3771.

TO
• Vende-se apartamento no inicio
da Ilha da Figueira, 80 mt2 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, segundo andar, aceita
financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2

quartos R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau,
R$ 500,00. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2

quartoscom 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 I 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$ )
120.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apto no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churr�s�ue!ra, �

A ARTAMENTO

vagas de garagem. R$127.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Vende-se Apto no Vila Rau com

68 m2, 2 quartos, cozinha e bwc
mobiliados. R$ 125.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz
com 3 quartos, 1 suíte, sala
2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr:
8499-4778. Creci 14482

• Aluga -se Apartamento com 120
mt-, na Rua Emma R. Bartel,
121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$
1206,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia
Itajuba 65 mP cl suíte, aceita
carro. TR: 8448-8644

CASA

• Aluga-se casa na praia de Penha
prox. ao Beta Carreiro, com 4

quartos e garagem em volta. Tr:
9959-3627 1.9208-4370

• Aluga-se uma casa na Marechal
Castelo Branco, 2128 - em

Schroeder. Tr: 3374-1488.

• Vende-se obra na fase do reboco,
Vende-se casa nova com 94m2,
terreno de 495m2, toda murada,
em Barra Velha. Entrega em

dezembro I 2012. Localizada a 5

minutos de carro da praia central,
área residencial casa com suíte +

2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
porcelanato e rodatéto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode
ser financiada pela Caixa. R$ 180
mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506 ou

9671-422

• Vende-se casa de 200 mP de
alvenaria, terreno com 2000 rnt

legalizada, R$ 380.000,00. Tr:
3373-4587 com Dirceu.

• 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. Tr: 3376-
2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mP
desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862 19108-7554.

• Vende-se uma chácara de

50.000,00 mt- com nascente,
cachoeira, plano, pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR:
3376-0726.

• Alugo quartos, livre de água e luz.rem
Schroeder, na Rua Marechal Castelo
Branco, 2128. Tr: 3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau,
dou preferência para Igreja. R$'
valor a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mP,
com banheiro prox. a câmara de
vereadores. R$ 450,00. Tr:3275-
2264.

• Aluga-se sala comercial com
,

80m2, na Rua Affonso Nicoluzzi

(atrás do Mercado Brasão) no

Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro
•• I

SALA COMERCIAL

de Corupá 60 mP cada, sobre

loja. Tr: 3375- 1004 no horário
comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185 I
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 Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro
Amizade, com 1 suíte, mais
um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros.

R$750,00. TR: 8851 9651

• Vendo ou alugo, casa em

Schroeder. Com LIma suíte mais
dois quartos, sala, cozinha, área
de serviço, e garagem. Área de 97
m2• Valor do' aluguel R$900,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00.
Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no
Centro. R$ 300,00. Livre de água,
luz e internet. TR: 9123-5851

• Alugá-se uma casa grande, na

Rua Walter Breithaupt, n° 110,
comercial ou residencial. Em
frente ao clube do Beira Rio,
contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

TE' RENO
• Troco terreno na Vila Rau por casa
em Barra Velha. Tr: 3371-6968

• 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 I 8848-9143 I 3372-
2154.

• Vendo terreno no Condomínio
fechado Azaléias, lO terreno
entrando no condomínio, ele tem
23 por 30 medindo 688 mt-'. R$
180.000,00 a negociar. Tr: 3370-
2468 I 9969�5540 com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no

Rio da Luz próximo a Ceval R$
25.000,00. Contato: Wilson ou

Rosa 3376-3716

• Vende-se terreno com escritura
com medidas 16X23 bairro Rio
branco Guaramirim R$ 68.000,00
estudo propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno cl contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade,
,2 km da Fameg. 810 m2 (54x15).
R$ 35 mil. Aceito Propostas. Tr

(42) 8416-2008
• Vende-se terreno em Santa Luzia,
na Rua Carlos Frederico Ranthum,
área com 2742 rnt-, escriturado.
Valor' à combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência
nas medições do Bairro Rau, ou

na praia do Ervino. Tr 3372-0028
I 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 cl 1.053 m2, contendo 1
casa com 3 quartos. 1 suíte e 2
salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-

l
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v (47) -

Corretor de.IJ1ILÓV�
CY'ecV 19.368

((Tudo-powr naouele. qtAb WlRIfortcUece)' Falip�: 4:13

Plantão:
(47) 9655 - 5663

Atendemos finais de semana e feriados

., " ..,..-', na asfaltada, Localização privilegiada.Imóvel
_, acada Grill, 1 Vaga de garagem, acabamento de alta

orta e jardino Esta em fase de termino. Entrega em Janeiro de
e saldo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aceita-se carro

ficio com Somente 4 unidades (2 por andar) Fica há 2 minutos do centro
. $135mil.Aceita-se carro como entrada.

D206-LINDA
CASACOM3
DORMITÓRIOS,
SALADE ESTAR,
COPA E

COZINHA, BWC,
ÁREADE

SERVrçOE 1
VAGADE
GARAGEM.
Terreno c/360m2•
RS 198.000. Aceita
se financiamento .

D189- Apartamento com 90,43m2
privativos, lsuite e

2dor.R$184miL

- .

D171- TERRENO COM ÁREA
DE 350m2 .R$84.200

Trabalharemos

normalmente durante
todo o mês de dezembro e

janeiro não fechando para
as férias, então venha e

compre seu imóvel com

tranqüilidade e segurança
neste final de ano.
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Rua Do,niingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01.

www_splendorei o'veis�co
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.
'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme ,disponibilidade do imóvel.

Âpto Selni Mobiliado -AIniza(le·

Apal1:amellt() com .2 quartos,
sacada COID ChlIrI·asql1eu·a,

.2 vaglts de gal·ageID.
Terreno em Massaranduba

Com aproximadamente 16.000,OOm2
Excelente área para loteamento.

R$ 400.000,00
[RS 12:).000,00 Financiável!]

i

Terreno na Barra do Rio Cerro
Com 345,65m2 sendo 13,50m X 25,65m

Excelente Jocalização!
R$ 95.000 00

Casa no Bairro Vila Lenzi.
Excelente terreno com área de 577m2
todo murado. Localização Privilegiada

, próx. A escola, creche, mercado, etc ..Rua
asfaltada.Casa com suite, churrasqueira,

área de serviço, garagem e demais

dependências. 100% legalizada. Aceita
financiamento bancário! R$195.000,OO

Ref: 0476 - Resid. Eugenio Trapp
- Ilha da Figueira. Apto novo com

Suite + 2 dorm, sacada com
churras. Excelente acabamento
com piso laminado Com 98m2.

R$ 280.000,00"-----_._----

-

PLANTA0
NILTON · 9144·4040
ADEMAR • 9122·8728

R US- 1 ,·2 15

Ref: 0462 - Resid. Parintís - Ilha
da Rgueira. Lot. Molibu. Apto
com 2 dorm e demais dependo
Entrega em Dezembrof2014.

R$: 105.000,00

Ref: 0391 - Resid. Villas Boas
- Estrada Nova - Apto cf 2
dorm. Sacada cf churrasq, e
demais dependo Massa corrida

e gesso. R$ 121.000,00

Ref: ,0432 - Resid. Bom
Jardim - Ilha da Figueira

Lot. Molibu. Apto com 2 dorm
e demais depend.Com 55m2.

R$ 119.000,00
RI n: 21.978

Ref: 0384 - Resid. Quebec -

Amizade. Apto Novo com 2 dorm,
acabamento em Piso cerâmico + piso
laminado nos qtos, roda teto em gesso

+Massa corrida nas paredes.
Excelente acabamento! J (

R$: 165.0000,00 __./ "

Ref: 0455 - Casa Nova - Vila
Rau. Casa com Suíte + 2

dorm. Excelente acabamento.
Com,118m2

R$ 275.000,00

Ref: 0421 - Terreno - Barra
do Rio Cerro

Lot. Villagio com 351,79m2
DE: R$ 90.000,00
POR: R$ 82.00-'-0,0_0_.......

Terreno 1.710,OOm2 - Centro
3 lotes, sendo 570,00m2 cada um.

Podem ser vendidos separadamente.
R$ 900.000,00

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0411 - Casa Vila Rau
Casa em alvenaria com Suíte + 2

dorm e demais dependo
Com 150m2 de área

Jconstruída.DE: R$ 300.000,00
POR: R$ 280.000,00

Ref: 0438 - Resid.
Guilhermina - Barra do Rio

Cerro - Lot. Villagio. Apto cf 3
dorrh e demais depend, cf
76m2. Entrega para Maio de

2013. R$ 150.000,00

Amizade
Terreno com 382m2

R$ 230.000,00

Nereu Ramos
Terreno com 315,26m2 total.

R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANOS DE BONS NEGÓCIOS

H12 Centro, R$1.750,00
02 Suíte + 02 Quartos

H651 Centro,

R$: 1.300,00

01 Suíte + 02

Quartos'

H646 Vila Lalau,
02 Quartos, R$:680,00

Edifício

Edifício: Santa Rita, 01 Suíte + 01 Quarto;
76m2, Barra Rio Cerro, R$: 149 Mil.

Suíte master com closet + 01 dormitório
Área Privativa: 99,60 m2 , Totalmente
mobiliado.R$:255 MíI, Bairro: Amizade.

Saint Tropez, 01

Quarto, Centro.

Área privativa de

38,18 m2 e total

70,88 m2

R$: 145.000,00

CRECI 1583-J

H20 CORUPÁ
03 QUARTOS, R$:750,00

: H644 Vila Nova,

R$: 1.250,00

01 Suíte + 02

Quartos

H24 Centro, R$: 1.200,00
04 Quartos. 02 Banheiros

Edifício Mar Del Plata Residence
C�rturr:a com 140 t.f
03 SlJ!ites

.Ampla Salta .

Área de lazer ,mmAisCtna
• Mêia f'inlltÍ eJlI1t Iltapemaf.SC •

Excelente Localização
Consuh -nos !

APARTAMENTO 201 FRENTE,

ÁREA PRIVATIVA 96,00M2

VILA LALAU

R$: 224.000,00

H0040 Casa com 70m2 02 Quartos,
'Terreno com 300m2, Localização Amizade

.

Pronto para FUla aciamento RS: 15 .....,,000,00

Residencial Esperança, 01 Suíte + 01 Quarto,
71m2, Três Rios do Sul, R$: 143.500,00

Residencial Don Affonso, 02 Ouartos,
61,89m2, Vila Rau, R$: 135 Mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1056 � Casa � Com 01 suíte com

hidromassagem, 02 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, bwc, dispensa,
sala infantil, gatage,m:. R$190.000,OO

L1053 - Casa - centro - Com 01 suite com banheira, 03 quartos, 04 salas sendo
02 com sacada, cozinha, bwc, escritorio, área de serviço, churrasqueira", 02 vagasde garagem, fundoséom edk:ula, toda murada com portio eletrônk:o. R� 2.225,00
L1058 - Casa - centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem.R$ 600,00
L1065 - Casa - centro - Com 02 suites, 02 quartostsala, copa, cozinha, 02 bwc's,área de serviço, depósito, garagem para 02 carros. oca murada, portão eletrónk:o.
R$1.SOO,00
L1078 - Casa - Barra do Rio Molha - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem. R$ 550,00.
L1082 - Casa - Vila Nova - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc's, área de
serviço, garagem.R$1.000,00 .

L2116 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, área
de serviço, garagem.R$ 500,00 + condominio.
L2181 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada, garagem.R$ 530,00 + condominio
L2188 Apartamento - centro - Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de serviÇQ.R$
400,00 + condominio.
L2208 Apartamento - Jaraguá Esquerdo - Com 01 suite, 01 quartos, sala em dois
ambientes, cozinha, bwc, área de serviço com sacada, sacada com churrasqueira
com tenaço, 01 vaga de garagem.R$ SOO,OO + condominio
L2212 - Apartamerltp - Nova Brasilia - Com 03 quartos, sala, bwc, cozinha, area de
serviço, garagem. TODO MOBIUADO. R$ 600,00 + condominio.
L2214 - Apartamento - centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
bwc, sacada com churrasqueira, garragem. - R$ 71 0,00 + condominio
L2219 - Apartamento - Czemiewk:z - Com 01 suite, 01 quarto saIa,cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$680,OO + condominio
L2220 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite, 02 quartos, bwc, sala cozinha
mobiliada, área de serviçoA��cada com churrasquéira, garagem para 02 carros,
saião de festa, piscina. R$�,oo + condominio.
L2222 - Apartamento - Centro - Com 01 suite 01 quarto, sala cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 650,00 + condominio.
L2229 - Apartamento - Água Verde - Com 02 Quartos saia, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 + condonno.
L2232 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 01 quarto, saia, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada, garagem.R$ 2.500,00 + condominio.
L2236 - Apartamento - centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de servi
ço, sacada com churrasqueira, garagem. R$600,OO + condominio.
L3042 - Sala Comercial- Centro - Com 60 m', bwc.R$ 900,00
L2247 - Apartamento - Nova BrasHia - Com 03 quartos",bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem + taxa de Hmpeza. R� SOO,OO
L2249 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite 02 quartos, bwc, saia, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira. R$1.i 00,00 + condomlnio.
L2252 - Apartamento - Água Verde - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada e
garagem. R$ 650,00 + condomlnio.
L2253 - Aoartamento - Água Verde - Com 03 quartos, saia, cozinha, bwc, sacada e
garagem. R$ 650,00 + condomínío.
L2257 - Apartamento - Vila Rau -.Com 01 quarto, saia, cozinha, bwc, área de servi
ço, sacada, garagem. SEM MOBIUA. R$ 480,00 + condomlnio
L2259 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
bwc, sacada com churrasqueira, garagem. R$ ®O,DO + condomínio
L3052 - Sala Comercial -Centro - Com 154 m', 39m' de mesanino, terraço com
13m', 02bwc.R$ 2.SOO,00
L3057 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 90 m', 20m de mezanino, bwc e ar
condk:ionado.R$ 2.200,00
L3075 - Sala Comercial- Vila Nova - Com 9Om', 02 bwc.R$ 1.900,00
L3078 - Sala Comercial- Vila Nova - Com aproximaclamente BOm', 01 bwc e 01
depósito. R$1.400,00 + condomlnio.
L3079 - Sala Comercial - Vila Nova - Com aproximadamente SOm' e 01 bwc. R$
1.200,00 + condomlnio.
L4017 - Galpão - Centenário - Com 02 pisos, 02 bwc's medindo212m'.R$ 2.000,00

2192- Apartamento
• Com 02 quartos,
cozinha mobiliada,
sala de estar e sala
de tv �om móveis sob
medi wt, . .I1lgbilia�oi

á �e serviço
.'

mobiliada, sacada com
churrasqueira com

móveis sob medida, 01
vaga de garagem:
_R$. 20:0.000.00

, CORRESPONDENTE
I L I

ESE
(47) 3375.0505

9153-1112/9121-32561-8478-7790

.

Ánãrtaménto�1m2 2nüartos 5a�àeN �Ia�el'an!at rorlnna Dan��rO Terreno 26�m2 (12m de_"II ,'," ,
,

' I, '
frente), locallz. na Rua Sao

sacaàa, �Ull35lluelraJ area,ôe servl�os e gar�em, ResloenclallaMlm Euro�a, Ludgero, Piçarras/Se. A SOOm
Baepenàlflaragua�GSuI.RU35,000,OO da praia. R$ 45.000,00.

Casa 115m', 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar eonjugadas,

eozinha, bwe, lavanderia,
varanda e garagem. Seminário,

CorupálSC.
AlDIIIAIICLWBIID a:m

ACEITA FINANCIAMENTO

Casa 100m2, 3 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, churrasqueira,
garagem. Terreno de 384m2,
'tompá/Se. R$190.000,OO

Casa 92m2, 3 quartos, sala de estar,
sala de faRtar, cozinha, área de serviço
e varanda. Terreno 450m2 (15m x 30m).

Schroeder/SC. RS 115.000,00.

cozinha, 2 bwc, 1 lavado,
garagem para 3 carros. Terreno

336m", Seminário, Corupá/SC.
R$ 180.000,00

l

Casa 156m2, 1 suíte, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, área de festas e
garagem para 2 carros. Amizade,

Jaraguá do Sul/Se. R$ 240.000,00.

..

Casa 140m2, 4 quartos, sala,
cozlnha,2 bwc, área de serviço,

garagem, toda murada, Três Rios do
Norte, Jaraguá do Sul/SC.

RS 170_000,00_

Casa 67m2, 1 quarto, sala,
coz., lavand., bwc e garagem.
Terreno 600m2• Coru á/SC.
ACEITA IMÓVEL NA PRAIA

COMO PARTE DE PAGAMENTO.

Etm

APAIITAMENTO

1 quarto
Sala

Colinbl

8anheh'o

Área do senI;o.
S.cad.

Garagem
Áreaprivllll.. 43m'
ResIdencial B.... Maria.1
Rua dOllmiglante,
R.. - Ja"'911Ó do 5ul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VElDE-8E
TERRENO CHAMPAGNAT - ALTO PADRÃO

Bairro Amizade, Escriturado, Livre de

enchente, terreno alto.
,

Area de 392 m2• Valor: a consultar.

TRATAR: 9929-8488

j
j

l
l

1
I

;

ANUNCIE AQUI
2106 1919

p8rtirde:

RR IZADE
Jaraguá Sul

IMÓVEL EM FASE DE ACABAMENTO!
UNIDADES DISPO ÍVElS:
Apto 01Suíte+M ormitório - 20� 203" 401:. 503, 'SOL
Apto 01 Suíte+02 dormitórios � 302 e 704

• Ampla sacada com GRn.L a carvão;
• Instalação de' gás e água quente, na cozinha e barr.ooros;
• Infraestrutura para instalação de arcondickmoou (sistema sptrt.), W"
teíetone, internet e portões eletrônicos;
• Sa�a de estar, jantare cozinha integradas_
• Hall de entrada com elevador;

,
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;

,

.
- ,

•• Salão de festas com espaço gourmet: e terraço;
• Fitness;
.� Brinquedoteca"e par:;quinho;
• 04 Apartamentos por andar:.

!

1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L.U
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www.imobiliariaws.com.br vendas·3@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.

FESTIVAL DE CASAS GEMINADAS,E APARTAMENTOS,
GARANTA O SEU IMOVEL!

."

i \

"

",/
."...... t

\

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,OO

Cad. 373 - Avaí em Guaraminm - VENDE-SE PRÉDIO COMERCIAL! RESIDENCIAL EM

CONSTRUÇÃO, CONTENDO SALA COMERCIAL DE 90,00M2, E DOIS APARTAMENTOS,
CADA UM CONTENDO 02 DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SALA EM DOIS AMBIENTES, CO
ZINHA, LAVANDERIA, SACADA, ÁREA DE FESTAS COLETIVA, VAGA DE ESTACIONAMENTO.

76M2 DE ÁREA PRIVATIVA. ÁREA DO TERRENO: 297,97M2. VALOR: R$265.000,00

....--- ..... �---.-_
........-

.. ��

Ref. 356 - Nova Esperança em Guaramirim. Casa em alvenaria com
3 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviços, banheiro
e garagem. Casa toda murada, portão eletrônico. Área construída:

150,00m2, Terreno 450,00m2 - Valor: R$240.000,00

Código: 345 - Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada, varanda, churrasqueira e vaga de

estacionamento. Área privativa: 69,51 m2. Valor: 118 mil
Pronto para financiar

Ref 321 Amizade/Guaramirim Casa com 3 quartos, sala de estar, 02
banheiros, lavanderia, cozinha, garagem, varanda, piso laminado,
murada, portão eletrônico(garagem e muro), alarme, há 8 anos

construída. R$ 290.000,00

Cad. 349 - Centro em Guaramirim - Apto contendo 02 dormitórios,
bwc social, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada c/

churrasqueira, vaga de estacionamento. Área privativa: 71,1 Om2 - Área
.

total: 81, 17m2. Valor: R$155.000,00, pode ser financiado.

Ref. 365 - Centro em Guaramirim - Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa, cozinha, 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: 163,00m2-
Area do terreno: 176,68m2 - R$290.000,00

�!-'LIL!u..!!.JO "7"�'ii::'"
./

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

Cad. 316 - Bairro Rio Hern, 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,DDM2 - VALOR: R$11 0.000,00

Ref: 333 -Ilha da RgueiraiGuaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$ 160.000,00

Área construída: 52,1 Om2
Área do terreno: 484,00m2

Ref. 332 - Centro/Guaramirim Casa em Alvenaria, contendo 01 suíte c/
banheira + 02 dormitórios, bwc social, sala de.estar/jantar, cozinha, área de
serviço, duas vagas de garagem e área de festas. Valor: R$350.000,00

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA, LAVANOERIA, BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M2 DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADO
PORTA0 E�ETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTÓ.

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$ 110.000,00

Cad. 347 - Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA
C/1 sUÍTE + 2 QUARTOS, .SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ, ÁREA DE SER

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL. 76,00M2 DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO
C/ 360,OOM2. - Valor: R$170.000,OO, pode ser financiada.

Cad. 352 - Bairro Amizade em Guaramirim - Casa em alvenaria
contendo 3 dormitórios, bwc social, cozinha mobiliada, lavanderia,

sala de tv, área de festas, quinta, varanda. Área .construída:
11 0,00m2 - Área do terreno: 420,00m2 - valor: R$175.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373-3404
47 3373-0066www.imobiTiariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro .- Guaramirim

Financiamentos

C
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.

Cad. 364 - Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m2 no Bairro Escolinha em Guaramirim. Terreno
com ruas pavimentadas e pronto para construir. Valor:

R$80.000,00

Cad.: 359 - Bananal do Sul, Guaramirim/SC - Terreno
com infraestrutura completa e-pavimentado. Possui

Escritura.

Metragem: 360,25m2, Valor: R$80.000,00

Ref. 371 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com
361 ,25m2 contendo infraestrutura completa, pavimentado e

documentado. Aceita financiamento.
Localizado no loteamento São Mateus,' Bairro Rio Hem. I.

o jValO)': R$7II.000,()pr !
, , ,

Cód. 3'62 - Bairro rio Hem em Schroeder - Terreno

com infraestrutura completa e pavimentado. Possui
escritura. Área do terreno: 341, 17m2 - Valor:

R 75.000,00 I

Cad. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M2 PRONTO PARA CONSTRUíR, LOTE DE
ESQUINA EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

MARTA. Valor: R$85.000,00

Cad. 376 - Rio Branco em Guaramirim - CHACARA COM ÁREA
DE 20.000M2, CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2

DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, uALA, COPA, COZINHA, VARANDA,
GARAGEM. A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENTE
DE ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANTAÇÃO E MATA VIRGEM.

TEM ESCRITURA. Valor: R$170.000,OO

Ref. 357 - Avai em Guaramirim - Casa em alvenaria com Ret. 366 - Vila Freitas em Guaramirim - Possui duas casas sen-

3 quartos, sala de estar, sala de TV, cozinha, lavanderia,
banheiro, área de festas e garagem para 3 carros. Área
dq ter�eno: 45Q,OOm2 -.Área constuda 440,OOm2.

Valor: R$380.000,OO

do: Casa em alvenária com 3 dormitórios, bwc social, cozinha,
lavanderia, 02 salas, varanda, garagem pi 3 carros. Ampla área
verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc

social. Área do terreno: 4.550,OOm2 - Valor: R$320.000,OO

Ref. 370 - Centro em Schroeder - Terreno com

459,OOm2, localizado no Centro de Schroeder, em rua

asfaltada. Possui Escritura.
Valor: R$96.000,OO

Ref. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50m2, contendo infraestrutura completa e pavimentado.
Possui escritura. Localizado no loteamento São Mateus, Bairro

rio Hem. Valor: R$75.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SUA BUSCA POR

IMÓVEIS NUNCA FOI

A MAIOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

. EM NOSSO JORNAL.

ANUNCIE AQUI 2106 1933

/

,." ,

TAO FAC·lL.

,

A vida acontece aqui
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDER$200.000,OO
Apart. Centenário cl 01 suíte +02 dorm. Cozinha

sacada c/ churrasqueira e garagem

VENDECENTRO
Apart. Alto Padrão, 02 dorm (sendo 1 suíte), sala de estar/jantar,

.cozinha, bwc social, área de serviço e garagem.
artament mobiliado com móveis sob medida.

·Apart. Centro 1 dormitório • Residencial das Tulipas.: R$ 56Q,00
..Apart. Centro 1 suite, 2 dorm, cozo cf churrasqueira e garagem. Ree.Raphia � $ 850,00
•Apart. Centro 1 dorm., sala, coz, bwc, área serviço e garagem. Ed. Gioc::onda � RS 550,00
"Apart. Centro com 01 surte + 01 dormitório., COL garagem Ree. Marina - R$ 650,00
"Apart. Centro 01 suite + 02 dorm. COZ, 01 vg de garagem. Ed. Tufapa R$ 950,00
·Apart.Centro 03 dormitórios, COZo cI garagem. EdificioDonaAlzlra R$ 750,00
"Apart. Vila Nova 1 suite + 02dorm. coz, 02vgdegaragem. EcLCapri R$ 1.200,00
"Apart. Centenário 2 dormit. coz., bwc, e garagem. ect Ilha Bela. R$ 550,00
.casa Centro Area ComerciaI 247,62nr Prox. AngeIoní Velho R$ 3.000,00
"Apart. Nova Bra.llia 2 dormitórios. Edifico Klein R$ 550,00
*Sala Comercial 44,48m2 - 02 bwcCentro Médico 0d0nI0I6gic0 R$ 500,00
"Apart. Centro 03 dormitórios, sala coz. Ed • .......,. R$ 600.00
·Casa Vila Nova 02 quartos, 01 suíte. COpa/safa e garagem R$ 1.200,00
*Apart. Tres Rios do Sul 2 dormito COZ., bwc. e garagem. R$ 500,00
*Apart. Vila Lalau 2 dormitórios, cozinhai sala R$ 650,00
"Apart. Vila Lalau 3 dormit6tios cozínha,Ed.Vttoria Régia R$ 600,00

"Mais condomlnlo

VENDER$230.000,OO
Apart. Centro cf 01 suíte +02 dorm. Cozinha
sala de estar/jantar, sacada e garagem .

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 9112-1700
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasflia

Jaraguá do Sul - se

Cód 4021 - Sítio/Fazenda - Scroeder i
D. Mamas, com toda infra-estrutura

para criação e ins. gado, 2 caso

galpões, trator etc. já com Mapa
Georeferenciado. ár. 400 mil m2•

R$ 1.800.000,001

Cód.3053 Vila Nova - Prox. Bar

do Oca - terreno - área +/- 4.147

m2 com galpão de 600,OOm2, com'
mezanino.

R$2.000.000,OO

Cód. 2017 - Centro .

l
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, Isala/ copa, cozinha, lavanderia,

Ibwc, churrasqueira sacada

garagem - ABRIl/2013

JValor R$ 205 mil l
- ... -_ .. _.' ... _ .... __ -,-_. - ._-----_ .. _-_._ .. _......... _.-

Cód. 2021·Centro • Edif. Juliana·
Apartamento 1 suite, 1 quarto, sala'

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem· of.

R$ 185 mil

www.mullercorretor.com.br
.

COMPRA ALUGA
.

VENDE ADMINISTRA

Cód.tttü-Flrenze -casa nova-1
suíte, 2 quartos, sala/ copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira 2vg garagem -R$
250 mil

VENDER$1.200.000,OO
ExceIIenUe� oomm tfitTea 1itIilirdlde 2.4lIID1I"7l$1ll1Q,, •
Nova BrasiIia ÔIiiIl!IiDI -

•

cód.2010-Bal. Camburiú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo
sacada envidraçada, 2 quartos,

garagem.

De: 460 mil por
370 mil

_______J

Cód .1100 - Vila Lenzi ..: Casa 1
suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,

copa, cozinha, despensa, bwc,
lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil

VENDEVILA LALAU
Excelente Terrenopara�. prê!Iíinln

ou área COIIIeI1àal JlIÕXiIIno da 0" Negac:1iiRN!l.

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
__ . __ . .:1:_9 x 20_mil

Cód.1 049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq, aq solar,

garagem 4 carros.

_______._s��cons_�t�. � ... � _
j

" ,

TERRENO PARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRiAL
> •

DE PIÇARRAS COM 160 MIl.. M2 - FAZENDO FRENTE
.�. COM A BR 101- PRÓ)(POSTO LEÃO BRANCO
;:�' ,,,; ':.t'.,,�' ,�': v,..... �,:;;; � ��""1"h�"�'" ,

�'-""
�.. )'

....
"

Casas Bairro ÁrealTerreno' Construção' Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100m'madeira 60mil
Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Suíte+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 2.980m'+I- 650mil
3051 GMM·Pr6x.P.Fed. 2.450m' 3aluguéis 500mil
3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barra do Sul +/·350m' Pr6x.trapiche lago 25 mil
3053 Vila Nova 1.145,00m' Bar doOca 1.900mil
Chácaras
4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m· 185mil
4007 São Bonifácio' 242.000m' • (Prox.Palhoça) 150mil

Aluguel- Centro- ap201 3quartos 2piso R$795,00
Centro-ap 101 1 quarto churrasqueira R$500,00

Consulte-nos sobre grandes áreas

Consulte-nos sobre compra e venda
de Eucaliptos e Pinus.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• <

:CIEC12586J

. Rua Procópio Gomes de Oli eira, 1380
Cenlro - laraouá do Sul .

•
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�RICARDO Rua 8i!rão do Rio Branco n" '100 - Centro (ao lado
do Angetoni) - Jaraguá do Sul

I

I
I
I
I
f
I

: _ ......... _ .. �._.. _ . ....;:.._"- . .:.;:;. .L, . ..:..,_ . .!!!!..!......_ .._L_,_.,_.__ .l.._.. I:
I coo: 445 • APARTAMENTO, 1 o Andar Bairro I

I Centro.Próximo Verdureira Raquel. 1 Sulte,2 :
I Otos,l Banheiro Social e.demais dependências. f ,

: 1 Vaga de Garagem + Sacada c/Churrasqueira. : CÓO 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS
__ , V��� f!$_2]�:!l�O!O_O� _ _ _ _ _ � (BAIRRO RAU)

APTO 01 c/68,87m2: 2 Qtos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e,demais dependência. RS 135.000,00

I

I

I
I I

I CÓO 425 APARTAMENTO. Bairro Vila lalau.2 :
: Quartos.l Banheiro e, demais :
I dependênciasSacada c/Churrasqueira+ 1 Vaga I

: de Garagem. Valor R$ 165,000,00 :
L I

I

I
I
I
I
I

I

f
I
I
I
I
1
I
I
I
I I

: CÓO 451 • Casa de Alvenaria. Bairro Amizade. 1 :
: Suíte,2 Qtos,l Banheiro Social e demais :
: dependências. 1 Vaga de Garagem. I

Valor RS 270.000,00,
1

. _

CÓO 435 • Casa de Alvenaria. Bairro-Jaraguá
99.1 Sufte,2 Otos.l Banheiro Social e, demais

dependências. 1 Vaga de Garagem.
Valor R$170.000,00.

L ,

cóo 414· Casa Alvenaria.Bairro São Luiz.3
atos,l Banheiro e demais dependências.

1 Vaga de Garagem.
Valor R$170.000,OO.

CÔO 450 - Apartamento.Bairro
Amizade.2 atos, 1 Banheiro e, demais

dependências.1 Vaga de Garagem, Valor
R$130.000,OO. (A Vista R$120.000,OO).

.�, ••••.•_. _ ••• _" _.' _ ._. _ , "

__ ._. ,_ _ _ •• _ ,__ '__ ._ .• _ J

CÓO ; 444 • CASA DE ALVENARIA.Bairro
Rio Molha. 4 Qtos,,2 Banheiros e, demais
dependências. 3 Vagas de Garagem.

Valor R$130.000,OO

I
I
I
I
I
I ,

APTO 02 C/72,20m2; 1 sune.t
Oto.,Sala,Cozlllha,Banheiro Social e, demais
dependências, ChurrasQueira,l Vaga de

Garagem. RS 150,000,00.

: APTO 03 C/74,53m2; 1 Sulte,l

:
J Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais
dependências, Sacada,Churrasqueira, 1 Vaga de I

Garagem. RS 155.000,00.
I

: I APTO 04 C/79,63M2: 1 Suite,l
I Qto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais _

: dependências, 2 SacadaS ,ChurrasQueira,l Vaga ,

f de Garagem. R$165.000,00.
I !
L..... _ .•. '_ • _' _._. __ o _ _. _. "" •• 1

3275.1100
Plantão 9921.5515

IMÓVeiS
GREcl 332t) J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul 1 se

Imóveis para venda

. mill
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75, m2.

Imóveis para locação

mUi
Excelente localização, 3 dormit.
(1 suíte), cozo mobilíada, sacada
cl churrasq. e 2 vagas garagem.

Ampla residência, 4 dormito
(suíte cf hidromassagem), demais
dependências e piscina.

mil
Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cf churrasq. 2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

- Ap rt. 3 dONtllUsulté; Alugu I: R$ 890,00
TRO • R ido da • TulIpa • Apar 1 d rmit., delfll:iis dep >nd

.

CENT O· Apt'lrt. 2 dormit •• 2 ewc. mal de ema. A'u�uel' R$100,OO
CHICO DE PAULO � C, sa �dve.n ria, 3 dormlttsuite. d l'rIai' ti p na.

(WARAMIRIM· Âpar 2 do"mít" dem IS. npcmt Aluguel: RS 580.00
VILA LAL.MJ • Galpão árê(t 300 ,1\4(h,j",,1 1)1 .JI)�l>ito}. Aluguel: 'R$ 2,200,00 ,"s

,,�

VILA NOVA· Apur'\, nevo, ,2 Uormit. dom,ll$. ó.;;pend. Ajugu�!I: RS 100,.00 Opções com 1 ou 2 dormitórios!
VILA NOVA· SalUtOn1fJreiHllérr R ,nOVa}, W' '<l aprox, 2.0 rI1� Rua Antônio Francisco Olemonn

. .

Bairro Vila Nova - Prõx. Centro

WWW.SPACOIMOVEIS.NET COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO

Você tem um imóvel?
Quer alugar seu imóvel?
Não sabe com quem? Gomo?
Nós temos a solução.

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

I
-

f
I

DE·VE
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,

CONTATOS: VENDOAPART@IG.COM.BR
OU 8423·6486

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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c r
===== Corretores de Imóveis

Residencial Crystal Garden
I Loteamento Santorini Bairro

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suíte mais I Três Rios do Sul.
03 dprmitórios, bwc social, sala de jantar e Apartamentos a partir de

estar, cozinha fechada, lavanderia. 130 000 00 M fn I
Churrasqueira, lavabo e garagem nos fundos. .,. a ncu a

Metragem da casa: 193,OOm2. Metragem do n.63.394
.

terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

Rua João Planincheck, 1715.
Apto com 2 quartos, banheiro, sala,

cozinha, lavanderia e 1 vaga de garagem.
Área privativa 55,93m2. R$140.000,OO.

Matrícula 58.355

TERRENOS -_

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

• LOTEAMENTO

DONA MARTA

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

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

churrasq. e 1 vaga de gar.
Metragem: 87m2. R$ 225.000,00.

Matrícula 66.038

3376·5050 Plantão: Anderson "5 J ·'028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

Residencial Ávila -

Jaraguá 99

Possui 02 dormitórios, 01

vaga de garagem e

demais dependências.r

R$ 115.000,00

Vila Nova

01 suíte, 01

dormitório,02
vagas de

garagem e

d�mais
dependências.
R$ 300.000,00

Jaraguá Esquerdo
02 suítes, 04 dormitórios, 03 vagas de garagem

e demais dependências.
R$ 780.000,00

Casa - Barra do Rio Cerro
03 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 570,00
Barra do Rio

Cerro

01 suíte, 02

dormitórios, 01
. vaga de garagem

e demais

dependências.

Casa - Rio Cerro I
02 donnítórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 450,00
Baependi
01 suíte,02

dormitórios,01
vaga de garagem

edernais

dependências.
R$ 241.000,00

Rio Cerro I - 01 suite, 02 dorrnítórios, 01 vaga
de garagem e demais dependências.

R$190.000,OO

Chico de Paulo - 526,87rrf
. R$ 240.000,00

Casa - Barra do Rio Cerro
02 donnitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências: R$ 570,00

Vila Lenzi

vaga de garagem

edernais

dependências.
R$ 156.000,00

Centro de Barra Velha - 01 suite, 02
dormitórios, 04 vagas de garagem e demais

dependências. R$550.000,OQ

Jaraguá Esquerdo - 01 suíte, 01
donnitóno, 03 vagas d� garagem e

demais dependências. R$ 370.000,00

Jaraguá 99 - 303,8rrf
R$ 90.000,00

Barra do Rio Cerro - 420nf
R$ 108.000,00

Barra do Rio Cerro - 481 rrf
R$ 212.000,00

.
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

019 - Nereu Ramos - casa mista com
100,OOm2 e terreno com 364,OOm2•

R$138.00D,00

069 - Vila lalau, casa mista com
119,00m2 e terreno com 390,60m2•

R$ 250.000,00

094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41 rn2 e terreno com 356,25m2•

aceita casa em ltapema ou de menor valor na
Ilha da Rgueira). R$370.000,OO

030 - Santo Antonio - cl casa
de alv., rancho, lagoa, cl área de

175.000,00m"2. aceita imóvel de menor
valor. R$450.00D,OO

036 -Água Verde com área total de
52,71m2• R$110.0DD,OOcom 98,OOm2 e terreno com

350,OOm2. R$120.000,OO

003 - Santo Antonl9.t terreno com área de 89.268,00m2 R$1.200.000,00
006 - Três Rios do �ul, terreno com allroximadamente7.000,00m2 R�OO.OOO,00011-Massaranduba terreno com 100.000,00m2 R 135.000,00
020- Barra Velha( terreno com 306,00m2............................................................................................................................ $ 30.000,00
023 Santo AntôniO terreno com área de 475.650,00m2 �$ 960.000,00029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317Ó70m2 R 2.000.000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.3 9,60m2.............................................................................................................. $ 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2. Aceita imóveis como parte do pagamento R$1.000.000,00
038 - 81beirão Cavalo, terreno com 17.590,11 m2 , R$ 300.000,00
043 - Agu� Verde, terreno com 371 ,Opm2 R$ 96.000,00
048 - Ribelrao Cavalo - terreno com area de 51.OQO,00m2 R$. 80.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 42?,75m2 f.$85.000,00052 - N!lreu Ramos -terreno COlJl5d,57rp2 , � R

.

130.000,00
055 - RIO Cerro I. - terreno com area aprOXImada de 12.000,00m2 (com 02 galpoes) R 480.000,00
058 - Nqva �rasfllaNterreno com 16.843;,45m2 2 R$ .000,000,00
059 - Tres RIOS do arte, terreno com 3.::p,pOm ; �R$ 75.000,00070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.1 'IO,20m2 R 2.850.000,00
080 - Nereu Ramos, 1erreno com 1.893".00fn2................................................................................................................. 700.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEt. com 360,OOm2 R 145.000,00
097 - Nereu .Ramos - terreno com 349,16m2 R 100.000,00
099 - CoruQa, terreno com 2.200,00m2 ; R 350.000,00
107 - BR 289,. Nereu Ramos- terreno com 78.000,0Qm22 R$ .000.000,00
109 - Nereu ",amos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria). Aceita imóveis R 450.000,00
112 - São Luis com 387,80m2 R 115.000,00
117 Schroed�r, terreno com 1.171 ,80m2 $ 90.000,00
125 Vila �enZl com 1.377,10m2 R$. 300.000,00
130 - AmIZade - terreno com 61.500,00m2 .. ; R$500.000,00
156 - Chico de Paulà, terreno com 723,60m2 R$120.ooo,00

1/lJj�rI!J:sI�/I#l�ll'llll"PfUfflI)'IIUllm"llm,��IIH�J�llw/,!!I"jj lIi,liiMI'il ·�1� ��IIi'l1/QjjI!lw�mlffq,llmi!�1IfIJ/lilül.W!I/lili'Uh�hIWI'/lillilflllqf/,WUhlIPIlI�I'II1!llli�fIUIMW'II,IIm,j�iRlml/.l!IJllliil·mllDlli.f/IiI/!'"I'!1I/,1UIWi:Wi1Wl.!H/lljifff!1MI!I!'WPml ",W!If,I�1IfIJffin_'1�f,�."llJ/ilI&/IiI:HI/IIIiA Wlftm/�w&� wmtí� 1II1I1IMI' ,JIIIII!il&f/�111;,1&HI,llu!&HI!II/IR",mll,rmmlilmllrdJl{!íJl11'/IiII811 .l/f.mll!!&f,Y$J/dmllllllillll/' . W!I,WIIIiIIIIIIUIMm"., 1!iJ111,W!iilmlllii!UJ iml_Ilm! Jl/iflDi,11Im(lJtl/k�.�IIII:lllulflllil,�â,,� 1Hi.i1,�I�. !�w_1
004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 valor R$180.ooo.00
021-Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m2 e terreno com 450,00m2. (aceita imóvel de menorvalor. R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m2 e terreno com 443,50m2 R$136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90).,00m2 RI130.ooo,00057 - Nereu Ramos -Geminado em alvenaria com 9ul-00m2 , R 110.000,00
062 - Uba��a, casa mista com 140,OQm2e terr. 307,o1m2. (aceita imóve�de m�nor valarem Jguá do ��I) R 115.000,00
065 - Rlbelrao Cavalo, casa de alvenana c/ 37,82m2 e1erreno c(337,50m . (aceita finanCiamento bancano) R$108.000,00
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 8O,00m2 e terreno com 324,oom2

R!
110.000,00

074 - Nereu Ramos casa com 181,OOm2 e terreno com 2.497,00m2 R 65.0.000,00075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121 ,42m2 e terreno com 395,12m2 R 150.000,00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,00m2 e terreno com 378,00m2 R 550.000,00
093 - Agua Verde, casa esijlo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2. (aceita apto como forma de pagto).R 700.000,00
120 - rifa Martins; geminado com 150).,00m2 e terreno com 175,00m2 R 200.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alvo cl i 0.::,00m2 e terreno c/475,00m2(aceita apto de menor valor) " R 340.000,00
��g = �;�o �T����oc�Taa��e����ca�r;6�.9ié%�bB�2 ·rTials·gaipâü."Terr.·CjfS74:1õiTi2'·ace'ttiapio·dê·menor·vaiôr)::�$g5�:��K�g
183 - Nereu Ramos. casa de alvenana com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 550,�0m2 R� 220.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2 R$ 180.000,00
smos
237- Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOm2,cj água corrente, plantação de arroz, banana R$ 500.000,00
APARJAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71 m2 R$ 120.000,00
039 -Apartamento Agua Verde com área total de 52,71m2 , R$ 100.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m2 R$110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2. R$175.000,00
068 - Centro - apartamento com área privativa de 76,04m2. e área total com 113,44m2 R$185.000,00

tOCAçJq
Apartamento Centro

: R$700,00
Apartamento Centro R$850,00

•

I

f

�
)
)
I

j COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro i

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728
Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970 época de sonhos,

esperanças renovadas
e mensagens trocadas
com carinho e amizade.
Aos nossos clientes,
amigos e familiares,••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••L desejamos que as realizações

alcançadas este ano, sejam
apenas sementes plantadas,
que serão colhidas com maior

sucesso no próximo ano.

Fone/F�: (47) 3373-1905
LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Ref. 195.1 - Casa
-Escolmha - Guaramirim
'Área do Imóvel: 160m2
'Área do terreno: 535m2

'Corticeira - Guaramirim
'Área do terreno: 360m2

'R$ 43.000,00
·Aceita entrada de R$ 23 mil e parcelas de
R$ 1.500,00.

-Ref. 213.1 - Chacará
'Ponta Comprida - Guaramírim
'Área do Imóvel: Aprox. 100m2
'Área do terreno: 10.000,00m2
'R$ 250.000,00 'Aceita troca

Alugo Sala Comercial no centro da

Cidade com mercado em

funcionamento, incluindo prateleiras,
freezer, mercadorias, Valor a

Combinar.

TEMOS vÁRIAS SUGESTÕES DE

LOCAÇÃO PARAGUARAMIRIM

Confira em nosso site

www.leilaimoveis.com.br

. Ref. 201.1 - Apartamento
- Avaí - Guaramirim
'Área do Imóvel: 71 ,00m2
·R$ 138.000,00
'Aceita financiamento
'Minha Casa Minha Vida.

·Ret. 219.1 - Sobrado
'!:Iova Esperança - Guaramirim
-Area do Imóvel: 164,42m2
'Área do terreno: 3'18,91 m2
'R$ 370.000,00

É: �1:;::
_._""" tJCt;.l-o,t...--'/�(.o,/

·Ret. 215.1 - Casa
'Ponta Comprida - Guaramrrim
'Área do Imóvel: 87m2
'Área do terreno: 396.64m2
·R 75.00000

_ I

\

f

Ref. 209.1 - Apartamento

Escoânha - Guaramirim

'Área do Imóvel: 64,59m2

'R$ 120.000,00'

�
Minha Casa
Minha VIda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A vida acontece aqui.
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ANUNCIE AQUI 2106 1933

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013 I IMÓVEIS I 37

, j

1

-

.....

V .....

........ ara rea izarseu sonr a!

,

\ \

.
.

ESTAREMOS EM FÉRIAS DE 22/12/2012 Á 07/01/2013 ..

PLANTÃO DE VENDAS: (47) 9639-1500 E 9975-1500.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS.

Q Q
47 3370-2900

www.imoveiscapital.net
CRECI3171-J

O nosso desafio é fazer você feliz VENDA ALUGA ADMINISTRA:

roposto

��
�
�.

ttlI��2(�m:1.

'Wb..L:mi:
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;�
(!!1wiif!1!wtdrmmt�.ami
:sm•.�
�fl!1t .�

S�ht�
Q:%efl!l;ffiJ;.��Il�,.��.,,2:;�
I�__� \1ã!ttfi},1!1i!lt!.:..l..It�,_'�.

SchoroeOOr:
Centro
Terreno com 6oo,oom2

Jaroguá Esquerdo:
Ót�ma localização:

j

Terreno com 1.800m2

Walakm:
�o com 2 quartos 1 suite e
u.m Ibonheill'O socioifoninho, sacoto
com churrasqueira"
óreo de serviço�a e goragem.

barra do Rio Cerro:
Apartamento com 89,OOm2
sendo 2 quartos
1 suíte, sola
cozinho, banheiro sociol
churrasqueira na sacada
e garagem

Vila Lenzi
Apartamento com 72,OOm2 sendo 1 quarto e uma

suíte, banheiro social; cozinha e solo conjugado,
sacada com ehurrosqueira,6reo de serviço e
garagem.

JeãO' Pouoo;

ApartamentO' 57/00m2, 2 qvartos,colinho o solo

conjugado,
nomlSqueiro no

safodo, banheiro social II gorctgom, r

Czerniewiscz
Apartamento com'98,OOm2sendo 3 quartos
1 suíte,
cozinho, sala, banheiro social, 6reo de serviço
órea de festa e garagem.

Centro!
cosa 120,OOm2 sendo 3
quartos, cozinhe, 2 banheiros, sofo de lonfar, seta
de estOli 6roo de serviço, 6f'eo de festa e garagem.

Centro:
Ótimo ponto pllI'U comercia:
casa com àpl'Oxímadameute 330.(J()m.l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROCURANDO UM IMOVEL PARA
h ,

VOCE E ·SUA FAMILIA?
_" �" _ � .l. __ " • _ _" _ • __ .., " • __ ..," " _ _ _ _ ..,

OCORRf]O J){) Il(J\O .
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ANUNCIE AQUI 2106 1933

A

AQUI VOCE ENCONTRA!
I

/

A vida acontece aqui.

, J

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- 40 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013

Sala de estar! home theater I Sala de jantar / 01 suíte máster + 02 Suítes

Ampla varanda com churrasqueira / Cozinha jopção integração com o jantar)
Home office (opcional) I Lavabo I Área de serviço I Laje técnica

03 vagas de garagem I Depósito individual.

,

.Santander

Financiamento Imobiliário

Rua Leopoldo Janssen, nQ 195 .. Centro - Jaraguá do Sul.

(47) 3371-6310
8406·4447

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

facebook.com/PromaConstrucoes

�� ...n.R21l=t�ndOr-nwlll rr018�osd�')!Ga.
---

soluções 'construtivas

CRECl 12556.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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imóveis

Empreendlmenlos Imobiliários
�o� .

..,

GIRASSOL
IMÓVEIS

� I OBILlARIA

;'\Chil�el
M, WOlFCOMSTRUIORA E IMCOIlflJRAJlORAlTOA.

I
IM0E31LIÁRIA

Piermann BarraSul
A imobiliária da Barra

IMOBILIÁRIA

Piar.llann
LOCACÃO

,. Apartamento Vila lalau
2 dormitórios + 1 suite, sala

com 2 ambientes, cozinha, área
de serviço, bwc social, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de

garagem coberta.
R$ 770,00

,. 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

SÃO Luís

Ilha da Figueira

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Vila lenzi

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi
1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de
R$ 128.150,00

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em

porcelanato e laminado.

Vila lenzi

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur
rasqueira, Salão de Festas. ENTRADA
+ PARCELAS + BALÕES +5ALDO

FINANCIADO

�
RENATO ..JR

PIAZERA

IfII:'muDCRECI 5330

�M"'\UH!)!Mel'lH)S
I:�ô('l jóM.J

"EC

IM O B.I

MENEGOTTI

Imobiliâria :Menegotti,
o seu espaço, a

sua conquista.

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Ref 38712 - Casa Geminada- Três
Rios do Sul. 3 Dormitórios, 1 Bwc,

Sala, Cozinha, Lavanderia e 1 Vaga de
Garagem. Valor á partir

de R$ 192.000,00.

Ref: 18

Apartamento no

Centro de Piçarras
- frente pro mar

Com 3 dormitóri-

os + dependências,
sala de jantar/coz
inha + sala estar

ampla, bwc e área

de serviço

R$ 480.000,�0

Ref. 38711 - Apartamento-
1 Dorm. + 1 Suíte, 1 Bwc, Salas,

Cozinha, Lavanderia, churrasqueira e 1

vaga de Estacionamento.

R$ 143.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - Iaraguá do Sul - sc

berta•

www .

•

lillovels;com
•

• ,.

O I sm evI

* 125m2

* 01 suíte +

02 dormitórios

* demais dependo

I *Casa de Alvenaria
1*72 M2
I * O 1 Suíte + 02 Dormitórios
) * O 1 Vaga De Garagem.
! * Aceita Troca Por Apartamento
\ * Rs 165.000,00

i * Terreno com 2.520m2

I I * Sem Benfeitorias
I 1 * 40 m2 de frente
I I * R$ 900.000,00

! !
/

-_--'" ....

* Casa de alvenaria com 317,85 m2
* Parte superior 03 quartos, Sala, Cozinha,
Lavanderia, BWC, Area de festa ochurrasqueira
* Parte inferior com 04 Salas,02 BWC, Varanda.
*Terreno com 544m2.
* Com pomo comercial

j .* �$J�O�Q2.0}).� __ _

* Apartamento 49m2
* demais dependências
* O 1 vaga de garagem
* Último andar
* R$ 130.000,00

*Casa de alvenaria com 120m2
" 01 Suíte (closet),02 Dormitório !
* Qemais dependências I* Area de festa/PiScinaneto rebaixando em gesso I
* Escanamento para água quente I* Garagem para 03 carros I:R$ 250.000,00 __ ._� _�"

I Locação
Lom, rI· Rff. laxxJ· Centro <asa - 4 (bem. e Ó!'mais�lêndas. R$ 1250,00 !! O:xi 1<XXl3 - casa . Rau • Q)Il1 03 001111, rola, ccrt. bwc, án:a de rer.1ço e 02 �1S. \àh R$1llU,oo I
I _ /.

I� Centro -apanamenlD ronl,� ebuw"nlo J SllíteQTrlJiliada), saa com ,ro"mil, área de reMp !
I dep.OO empregpda e� duptt l� I.COO,OO+ o::odoll11nio.

!I Rff. 11002 . 1\@.Ia \l'lde "' apmamentn mm 2 doon, 1 bI'.t;ccrt. lavanderia,sala re estat1 íntima � 5;:().00 + mnd I
II 0:xi;J ices - A!:ertilll,'i'1JtD • Víla l\kl\1,l - 01 suíte, 02 (um, saa cxu sadilda, B'vVC, o:.rzjnha�w 00 I92lVl9-1 e I:'fII'líPll, R$ CXXJ.oo
"i .

I Rff. 11� . Bae[:endi. apallall't'lllD (I.1m 3 dor.tl\l� 1 'Ilgil. na f!fIG.'�m e d('rnais (\.'P:-'t1dêndas. 'RS 650,00+ .11I
mndorrurnJ

Rff. 1101!· Centro ,�n:'l1ID 2 dorm, 1bI�"silla 00 esIat1ínlima.varalM:� R$ 750.00 + cnd I
II Rff. 11015 - Nsua� . A{<Irtall't'l1!O -2 do!tn.<minha .Iavarmia,sala de esar I última.l VcJgíl na� Ix::.:;...tJ:2;;e�.o;,._;,_;""""""_1IIiI 'RS 530,OO+UlIÜXllínio I
I Sala Cl:mItiaI:

. I
I Ref l.Dl3 -Centro· sala. UlIlJen:ial 00 interior 00 práIio com 181m2. \àlor R$ 2.COO.oo !
IGWb . I
! Rã 13002 - Barra do RXl Qmo - 3(X)m2 com 02 BWC. O",z eroiló!ia; e área de�Iro. R$ 2.5CXJ,00 i.\�

. I

\�,"��i:,��!-l_��.�.?��.:'.������ "'_ .. ,'_ _"_,_�" _ .. " __._",)

Apartamento 2 dorm,sendo 1
suíte,bwc ,1 vaga na garagem e

demais dependências.
R$ 830,00

Galpão - Aprox. 300m2 com 02
escritórios, 03 BWC's, cozinha e

área de galpão.
R$ 2.600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcimoveis.com br

3w.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

•

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF 6293. TERRENOS NO TRÊS RIOS

DO NORTE. FINANCIÁVEIES PELO PLANO

MINHACASA MINHAVIDA, AQUISiÇÃO DE

TERRENO E CONSTRUÇÃO.
VALOR: R$ 75.000,00

REF 6358. TERRENO NO JA
RAGUÁ 84. ÁREA DE 325,00M2.

VALOR: R$ 85.000,0�

DESTAQUES
-REF 6357: SOBRADO DE

ESQUINANO CENTRO

COM ÁREA DE 464,50 M2.

CHURRASQUEIRA COM

ÁREADE 118,94 M2. E O

TERRENO COM ÁREADE

924,49 M2 .. 01 SUITE; 03

QUARTOS; 2 BWC; 3 BW;
SALADE ESTAR; SALADE

JANTAR; SAlATV; COPA

COZINHA; DEPENDENCIA
DE EMPEGADA; LAVAN

DERIA; CHURRASQUEIRA;
SAUNA; PISCINA; ADEGA;
DEPOSITO E CANIL.

VALOR: R$ 2.000.000,00

CASAS E APARTAMENTOS

REF 6326: CASANO TRÊS RIOS DO SUL

COM 85 M2. COM 03 DORMITÓRIOS, BWC,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM.

TERRENO COM 312M2. 13,OOM X 24,OOM.
LOTE 99 DO LOTEAMENTO JOÃO GUAL

BERTO ROCHA. PRÓXIMOAO MERCADO

LARISSA. VALOR: R$110.000,00.

- REF 6350: APARTAMENTOS NA ILHADA
FIGUEIRA. 02 QUARTOS, SALA, COZINHA/

LAVANDERIA, SACADA COM CHURRASQUE
IRA, 01 VAGA PARA ESTACIONAMENTO.
ENTREGAEM FEVEREIRO DE 2014. 20%
DE ENTRADA E PARCELAMENTO, SALDO
FINANCIADO PELACAIXA. ENTRADA PODE
SER DIVIDIDA EM R$ 5.000,00 DE SINAL, E

PARCELAS ATÉ AGOSTO DE 2013. ENTREGA
EM FEVEREIRO DE 2014. INCORPORAÇÃO:

RI 21978. VALOR: R$119.000,OO

REF 6336: CASA DE ALVERNARIA NO

TRÊS RIOS DO SUL 102 M2 DE ÁREACON
STRUíDA. 03 QUARTOS, SALA DE ESTAR,
COPA/COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA,
CHURRASQUEIRA. TERRENO COM ÁREA
DE 312 M2. RUACONRADO ERDMANN.

FINANCIÁVEL. VALOR: R$188.000,00

REF 6352: APTOS NO TRÊSRIOS DO SUL.

02 QUARTOS, SALA/COPA/COZINHA, LA
VANDERIA, BWC, 01 VAGADE GARAGEM.

FINANCIAMENTO DIRETO COMACAIXA

ECÔNOMICA FEDERAL. INCORPORAÇÃO:
RI R3 63.823. ENTREGA EM JANEIRO DE

2015. VALOR: R$119.016,00

REF 6364 CASA NO JARAGUÁ 99. TER

RENO DE 310 M2, ÁREA CONSTRUíDA
DE 131,00 M2. 01 SUíTE MAIS DOIS

QUARTOS, BWC, COPA-COZINHA-SALA
DE ESTAR, CHURRASQUEIRA NA PARTE

SUPERIOR, GARAGEM.
VALOR: R$ 215.000,00.

REF 6329: APARTAMENTOS
NO CHICO DE PAULA. APARTA

MENTO COM ÁREA DE 61,10 M2

PRIVATIVA. 02 QUARTOS;COPA
COZINHA;CHURRASQUEIRA;ÁREA DE

SERVIÇO;OI BWC;GARAGM.
VALOR: R$ 130.000,00

- REF 6267: SOBRADO NO

NOVA BRASíLIA (PRÓXIMO
AOANGELONI NOVO)
ÁREA DE 300,00 M2 E

TERRENO COM ÁREADE

352.00 M2 01 SUITE;02
QUARTOS;02 BWC;01
BW;SALA DE JANTAR;SALA
DE VISITA; SALA DE TV;

�
I
ADEGACOM SALA DE

ii
DEGUSTAÇÃO;COPA -coz
INHA;CHURRASQUEIRA;P
ISCINA;LAVANDERIA;DEP
ENDENCIA DE EMPRE

GADA; GARAGEM PARA02

AUTOMÓVEIS.
VALOR: R$ 500.000,00

TERRENOS

REF 5789. TERRENO NO ÁGUA
VERDE. 450 M2. 15,00M X 30,00M.

RUA GUILHERMINA PEREIRA

LIMA LENZI.

VALOR: R$ 80.000,00

REF 6372. TERRENO NO TRÊS
RIOS DO SUL. LOTEAMENTO JAR

DIM EUROPA. ÁRA DE 360 M2.

VALOR: R$ 98.000,00

REF 6281. TERRENOS NO
AMIZADE.

VALOR: À PARTIR DE

R$ 83.000,00

REF 6366. TERRENOS NO JA

RAGUÁ ESQUERDO. LOTEAMENTO

PALM SPRINGS.

VALOR: R$ 100.000,00
,

-

.'

'. 'LOCAÇAO
.

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR .R$ 450,0
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N"652-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ESPAÇO PI CARRO.

R$600,00
BAIRRO:CZERNIEWIZ;RUA RICHARD PISKE, N 115
- 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAVEGARAGEM.R$ 540,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - oisurrs, 03QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.900,00
BAIRRO:GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTI, N° 65

-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 850,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI,
N 37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAVR$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 600,00
BAIRRO NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI,
N° 118 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$ 550,00
BAIRRO CENTRO: DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA, SERVIDÃO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 990,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI,
N" 37 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV R$ 400,00
RUA BRUNO STRINGARI, N" 67 -02QTOS, SL, COZ,

BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUElRA:RUA ALVINA GORGES

XAVIER,N° 186 -03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00

APARTAMENTOS:

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV; E GAR. R$650,00 EDIEMENEGOTTI

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE, 01

QUARTO, SL, COZ, BWC, LAV; GAR. R$ 650,00 -EDIE
LESSMANN

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE,
02 QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV; GAR. R$ l.000,00
-EDIE LESSMANN

-GOV JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIE
FERRETTIII
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWc', LAV; CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIE JULIANA
-RUA NELSON NASATO, N° 46 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, SAC. CHURRASQUEIRA GAR. R$ 600,00
-EDIE FERRETTI I

-RUA JOÃO PICOLLI,S/N -01 SUITE, 01 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV; SAC. CHURRASQUEIRA GAR. R$ 840,00
-EDIF. ESMERALDA

BAIRRO CZERNIEWICZ -R FRANCISCO TODT, N"
960 - 02QTd, SL, COZ, BWC, LAV; SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E GAR R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-RPAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE,02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 890,00,00EDIF. 04 ILHAS
- R 13 DEMAIO, N° 590 -01 SUITE, 02QTOS, SL, ÇOZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 960,00EDIE
MONT VERMONT
-RUA PARANÁ, N° 108 -01 QTO,BWC E LAVR$ 270,00
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N" 500:1QTO, SL, COZ, BWC, LAV R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV EGAR.R$ 440,00
RUA JOÃO ANDRÉ DOS REIS,S/N -01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 910,00EDIF. BELA VISTA
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF

FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARR$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°
1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO:VILANOVA -RUAOSWALDO GLATZ, N° 40
- 02QTOS, SL, COZMOBILIADA, BWC, LAV EGARR$
600,00 EDIE JARDIMDAS MERCEDES

RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 1.000,00 EDIF. DNA.WAL
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRAN

CISCÓ DE PAULA,N° 194 -01 SUíTE, 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO,
N"3695 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00

-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,N" 1014 -02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAVE GAR R$ 590,0
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARR$550,00
-BAIRRO CENTENARIO -RUA HENRICH LESS

MANN, N" 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR

R$ 530,00.
BAIRRO VILA RAU- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N
93 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 400,00
RUA PREFEITO JOSE BAUER, N° 653- 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARR$ 520,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA
DALRI PRADI, N° 126-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 550'00
RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARR$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF,
N° 49 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 450,00
RUA ARTHUR GUINTER, N° 225--2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 560,00
BAIRRO BARRA - RUA PLAcIDO SATLER, N° 87 - 01

SuíTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
EDIF. CEZANE

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 650,00 EDIE
BRASíLIA BELTRAMINI
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, N° 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;SAC.
CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
RUA JOSE PICOLLI, N° 522 - 2QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV;SAC. E GARR$560,00
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO
FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV;SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.

R$580,00

KITINETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCH�,
LOTE 148 -SÃO LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
W 916 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224
- 01QTO, COZE BWC. - R$ 300,00

TERRENO: ,

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEI
RA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASACOMERCIAL -RUAMAXWILHEIM, N° 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
·SALACOMERCIALI8 CENTRO-RUA GUILHERME

DANCKER,N" 161 - 34M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA FON

SECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTlIA L. KASSNER, N°
91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO
DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$l.lOO,OO
SALA COMERCIAL -RUA LOURENÇO KANZLER,N°
426 -35 M2 -R$ 650,00

Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamene ottLcom.br ..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

, ACi-MA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
.3 surtes ! 2 garagens I Completa área sooal, entreque mobfhada e decorada

00
00
0\

........ -- Vendas: lnCQfPoraçãoeConstrução:
localização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

-

re Isec
f47} 3275 9500 - www.realsec.com.br

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
S�unda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 {41} 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apto amplo cl suite 4- 2 quartos
e (jeroais dep. Fte;;lm móveis na

cQ�iAt\ajsuiteé BWG. Aç�ita
,f;'.ç;:rS e financ\. ti�neátio

Ed. Primula - Apartamento com
sulte + 1 quarto, sala de estar e

I íantar, çozinha mobiliaQ8, área
de ,sel:'lJiço, �a�dêl e �atagem.
,Il\çeita fJnahciamen�o bancáJio.
EstClda proposta CQm Imóllel de

maior valot

Unda casa de alto com arnploter
reno e ex.celente 1QCí:llização, sendo .

suíte fuás1\lr COm nióro +02 q4a[tos
� demais depem;l. Piscina, 9,lilEl,dra

davQlei, sala de jog'os, ad�a,AHeita

l...:riW,TI1fi.

Casa alv, cl, 112 rn2, sendo sufte
+ 1 quarto e demais dependo

Terreno cl 581 m2 - Estuda apto
cle m�);Jpr v,glOr no Pe�,qq!ioJ,Ac#�,

finanCiamento banc�oo;' .

-Ref. 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox. 58,000 m2
+ galpão e casa alv. Vaiar: Consulte-nos.

7Ref. 2004,:- Morro Boa Vista - Térrello com 200,000 m2• Valor: ConsuHe-
iH'

I
I, iii

I

r" " _'.", . li!. ,'0
,,' "

..

1 li r :/',_. r I.

t

20 - Biarra 00 RiQ Molha�Terrena. de Bsql.linana. !=tua Watte(
MarQuardt cf 560 m2 - R$ 450.000,00
- Ref. 2030 - Guaraminm Próx. Weg Química - Terreno indicoml. c/5.253
m2 de trente BR 280 - R$ 450.000,00

.

- Rei. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2. $350.000,00
- Ret. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2• R$330.000,00
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2• R$240.000,00.
- Ret,2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845f112. R$235.000,00

,.H�f. 20Q8 - Chico de �ula,,;,... Tery-eno
"1S�.OOQ,OQ .

- Ret. 2022 �Vlla Lenzi "7 Terreno com 300m2 em rua pavillJentada.
R$135.000,QO. Aceita financiamento bancá.!io . ;

- Ref. 2023 - Água Verde- Terreno com 330m2 em rua pavimentada.
R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
- Ret. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2. R$ 130.000,00
- Ret. 4001 - Bstrada AnO Garibaldo - Terreno de 134.213m2.
R$:114·POQ,00

e

12026 - FtqU � Terreno .&/39�im2 ,'R$1 05.000,00
'- Réf2013 -João Pessoa - TerrenOdom 545m2. R$93.000,OO
- Ret. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa luzia no loteam. Girassol
R$105.000,00
- Ref. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vrtkoski - Barra Rio Molha
- R$ 125.000,00
Ref. 2029 � Schroeder - Centro - Terreno plano C/ 500 m2_

R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód. 164 - Centro - Ap. cf 80,00m2
de útil, 1 suite + 1 qto, 1 vaga de

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
cf55,00m2; 2 qtos e demais dependên
cias, 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,00m�,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

e

1 Suíte

-Área privativa 1 1,OOm2
- Lavabo Social

Cozinha e churrasqueira
integrada ao lívíng
2 Vagas de garagem

Rua Eugênio Nicolíní - Centro

Cód. 124 - Vila Lenzi - Ap. cf 2 qtos e

demais dependências, 1 vaga-
R$ 149.000,00

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. 173 - Centro - Casa de alv.
98,00m2, 2 qtos e demais dependências,
terreno cf 360,00m2 todo murado, ótima
localização residencial. R$ 285.000,00 -

aceita financiamento bancário.

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira
.

cf 148,00m2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católica SC

- R$ 215.000,00 - Aceita propostas

Cód. 123 - Três Rios do Sul - Terreno
Cf 377,40 m2, Lot. Jardim Europa - R$

100.000,00

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,00m2,
sendo 20,00m de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

jlllllllIllli,llillUlllllill IUI' 1 lIlll .111111 .......

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,00m2 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. 1255 - Amizade - Casa cf 1 suite +
2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua astatada e sem saída - R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancário)

CASAS
ReI. 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. 1002 - JARAGUA ESQUERDO - CASA - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem. R$ 900,00

Ret. 1003 - Centro Pj RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
ReI. 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
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 3.000,00

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ret. 2002 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 02 vagas de garagem (8 e
-

13). R$ 1.300,00
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

ReI. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suíte + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
ReI. 2006 - Centro - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.f!$ 1.000,00
ReI. 2007 - CENTRO - APT - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00
Ret. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serv[ço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
Ret. 2010 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
ReI. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

ReI. 2013 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
ReI. 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 suíte + 02 quartos banheiro social, sala com
sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$850,OO
ReI. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não

tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2017 - CENTRO - pUmNffi - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suíte com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.300,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2020 - CENTRO - QUITINffi - com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00
Ret. 2022 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas (com armários),

banheiro, lavanderia e garagem.R$ 550,00
Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de

. serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
.

Ret. 2024 - Agua Verdi - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,
área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas.
R$480,OO

Ret. 2029 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

ReI. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço
e 01 vaga de garagem. R$ 650,00

ReI. 2031 - BAEPENDI - 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$ 600,00

ReI. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2034 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - com 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com banheiro e 01 vaga de

garagem. R$ 630,00
ReI. 2036 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

,cozinha, área de serviço com 01 vaçade garagem. R$ 600,00
Ret. 2037 - CENTRO - com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala grande,

cozinha com móveis sob medida, área de serviço com dependência de empregada
e banheiro e 02 vagas de garagem.R$1.100,00

Ref. 2038 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Ref. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
ReI. 2042 - Centro - 01 suíte com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
Ret. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 suíte + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ref. 2044 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 01 suíte, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
Ret. 2047 - Centro - Com 01 suíte mobiliada com closet e sacada, 02 quartos,
sala com sacada, cozinha mobiliada e copa, banheiro de serviço, área de serviço

mobiliada com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m2 com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m2 e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00
Ret 3006 - BARRA - Com 50 m2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,00
Ref. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,00

Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 40m2 com
banheiro, na frente estacionamento rotativo. R$ 500,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
Ref. 3015 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 48 m2, com

banheiro. R$ 600,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 900,00 .

Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ref. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ref 4005 - VILA RAU - com 750m2 de área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga, Bicicletário na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500,00

Ref. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01
escritório.R$ 2.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód: 150 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
,

com 211 m2, 4 dorm�órios sendo 1 suíte, 3 vagas
, de garagem. Terreno com 390m2. R$ 300.000,00.
. I,

I
cõc; 513 - APARTAMENTO - Amizade, com�2 dormitórios, 1 vaga de

ga.
ragem. R$ 120.000,00.

".Residencial Amizade.
.

"�_.

www.papcimov.eis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

dual@dual.imb.br
.

www.dal.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de,Oliveira, 1207

Cód: 133 - SOBRADO - Vila Nova, com
i 244m2, 4 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 390m23. R$ 500.000,00.
iJlIIJ__'_i>l_�_."_f""'"

Cód: 126 - CASA ALVENARIA - Schroeder,
com 96m2, 3 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 525m2. R$ 95.000,00.

Cód: 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 142m2, 4 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de
garagem. Terreno com 465m2, R$ 260,000,00.

,!l!IIJ.,m_''''''''' 1!iII_

�1tI1Rí_!�I/l!ifi!,'1i!illilllill{i1jgIJfimg�_!!!iJ/J!�_""""""III

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS'OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cód: 62 - APARTAMENTO - Água Verde,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. R$

505,00 + cond.

I ,

Cód: 63 - APARTAMENTO - Agua Verde,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

R$ 505,00 + cond.

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m2, salas com preparação

para split, cozinha, banheiro, 8 vagas de
garagem. R$ 4.500,00.

Cód: 530 - APARTAMENTO - Vila Lalau, com
51m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. "

Residencial Meliah. R$ 135.000,00.

Cód: 534 - APARTAMENTO - Centenário, com
61 m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Residencial

Pirâmide. R$ 145.000,00.
. .

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dorrnãérios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2• R$139.000,OO.
� """,__"' moiJI

_...._.._---""-...-

Cód: 442 - SíTIO/CHÁCARA - Schroeder, com
202m2, 5 dormitórios, 2 vagas de garagem.
Terreno com 15.000m2. R$ 450,000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m2• R$ 90.000,00.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
380m2• R$ 100.000,00.

Cód:266 - TERRENO -Itajuba, com 300m2.
. R$46.000,00.

Cód: 267 - TERRENO -Itajubá, c/300m2.
R$ 41.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu.Ramos, com
325m2. R$ 75.000,00.

Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com
312m2. R$ 210.000,00.

TERRENO/CHÁCARA - Ilha da Figueira, com20.000m2. R$ 300.000, O.

Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova, com
392m2• R$ 60.000,00.

Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão
Cavalo, a partir de R$ 75.000,00.

Loteamento Adelina - LOTES - Schroeder, a
partir de R$ 70.000,00 .

-

TERRENOS/CHÁCARAS

VENDE
UG - NISTRA

,.".,.""""arra
mobiliária daBs 33

,W

,

IMPERDIVEU

ExceJen�e ap8Irtam,ento· nal Villa Nova,
6tima loca:liza,çã,o, rua ttanquil'a: e
acesso táipldo ao centro, uma, s'uite
mais um do,rmitório, sacada com

churrasq'uei1rs'., 5·9,00: m2 privativo.
,

IMPERDIVEL!

as I.com
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Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 8804-2022 I 8843-4658

Ed. Angelo Menel - Aptos novos

2 quartos + 1 suíte, 93,15m2, Vila
Lalau. A partir de R$ 950,00

Casa Ilha da Figueira
3 'quartos, 140m2

R$ 1200,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com localiz:ação privilegIada no coração de

Jaraquá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Carlos Hardt, Água Verde, R$ 400,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasília, R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Semi mobiliada, Barra do Rio Cerro, R$ 550,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasãa, R$ 670,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, R$ 480,00

- Ed. Arnaranthus, Centro, a partir de R$ 2200,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova, R$ 830,00
- Ed. Bela VISta, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Angelo MereI, Vila LaJau, a partirde R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$1150,00
- Ed. Jaco Emmerdoerfer; Centro, R$1200,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 950,00
- Ed. Dom Cariei, Mobiliado, Centro, R$1500,00
- Ed. Bar1BI, Baependi, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Sena, Nova Brasilia, a partir de R$1 (0),00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 850,00
- RuaJosé Emrrendoerfer, Mobiliado, Nova Brasllia, R$1100,00
- Ed. D'AngerIS, Vila Nova, R$1 (0),00
- Ed.� Rubi, Centro, R$ 980,00
- Ed. Garden Rowers, Centro, R$1800,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$ 1 (0),00
- Ed. Dianlhus, Centro, R$1500,00
- Ed. Marina, Centro, Cozinha mobiliada, R$ 850,00
- Ed. Capri II, Vila Nova, R$ 1250,00

- Ed. Caliandra, Vila Nova, R$ 660,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Rua Bertoldo Hefter, João Pessoa, R$ 670,00
- Ed. Brasflia Beitramini, Água Verde, a partir de R$ 500,00
- Ed. Ana Lúcia, Jaraguá Esquerdo, R$ 740,00
- Ed. Monise, Vila Nova, R$ 720,00

.

- Ed. SaintTropez, Centro, R$ 940,00
- Ed. Espanha, Baependi, R$ 580,00
- Ed. Hungria, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasflia, R$ 1100,00
- Rua João Moreira, João Pessoa, R$550,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Petúnia, Cozinha mobiliada, Nova Brasãa, R$ 760,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 550,00
- Ed. Astral, IIna da Rgueira, R$ 650,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Hass, Centro, R$ 760,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira, a partir de R$ 750,00
- Ed. Marina, Centro, R$ 780,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 600,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Ed. Yachiyo, Cozinha mobiliada, Barra do Rio Cerro, R$ 450,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 650,00
- Ed. Real Parque, Barra do Rio Molha, R$ 1700,00
- Ed. MontVermont, Czemiewicz, R$ 960,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00

- Casa, 2 quartos + 1 suíte, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Sala cornercaí, 54m2, R$ 1200,00

-- 1 quarto, Santo Antônio, R$ 350,00
- 2 quartos, Três Rios do Sul, R$ 580,00
- 2 quartos, Barra do Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, Tifa Monos, R$ 350,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 1100,00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 3 quartos, Ilha da Figueira, R$ 1200,00

- Apto 2 quartos, Amizade, R$ 620,00
- Casa 2 quartos, Rio Branco, R$ 450,00 .

�
Empreand mentoe Imobiliários Ltda. i

www.seculus.net

- 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 Brasflia, 100m2, R$ 1000,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61m2, R$11 00,00
- Ed. Tower Center, Centro, R$ 1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, 150m2, R$ 1000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$ 1250,00
- Rua Mal. Deodoro da Rmseca, 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 Brasnia, a partir de 53m2, a partir
de R$1200,00

- Ed. Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Narloch, São Luis, R$ 1500,00

- Barra do Rio Cerro, 300m2, R$ 2500,00
- Centro, 301,6m2, R$ 4000,00
- São Luis, 2 salas com 150m2 cada, R$ 3000,00
- Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00

- Amizade, 800m2, R$ 600,00
- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m2, R$1 000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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'O'RA DE VOCE TER UM CARRO
O OGI A DE VERDADE.

NOVO CITROEN C3
VERSÕES A PARTIR DE

R$39 .990 �VISTA

FABRICADO NO BRASIL

EXCLUSIVO . • NOVO CÂMBloAUTOMÁnco
COM SISTEMA PADOlE SHlfTPARA-BRISAZENrrH

Exceto na vemo Origine Vers50 1.6 vn Exduyc

VENttA FAZER.UM TES:r DRIVE NA'tE MONDE
MOTOR VTI 122 FLEX START COM122 CV

MOTOR 1.5 FLEX COM 93CV E
ABS E AIR BAGOUM
DE SÉRIE EM TODAS

DUAS NOVAS MOTORIZAÇÕES:

ASVERSÓES

À VISTA

Novomotor 1.6 122 cv - o mais potente da categoria·
Freios abs • ar-condicionado
Air bag duplo de série em todas as versões

Rodas de liga leve 16"e muito mais!

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX •

Freios abs • er-condleonado
Air bag duplo • faróis de neblina
CD/MP3 com entrada USB e Bluetooth
Rodas de liga leve 16"e muito mais!

CITROEN AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FtEX START

A PARTIR DE

R$SS.990'
A PARTIR DE

À VISTA ,/

Faça revisões em seu vefculo regularmente.

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

KM 20.000 40.000 50.000 00.00010.000 30.000

NOVOC3 3XR$89,OO 3XR$153,OO 3XR$161,OO 3XR$153,OO 3XR$153,OO 3XR$190,OO

AIRCROSS 3XR$109,OO 3XR$174,OO 3XR$166,OO 3XR$174,OO 3XR$174,OO 3XR$ 250,00

C4 3XR$121,00 3XR$185,00 3XR$166,OO 3XR$185,OO 3)\R$185,00 3XR$ 270,00

CRÉATIVE TECHI;:IOLOGIE CITROEn

f-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00. CitroenAirCross GlX �.6 Fíex Start
12/13 com valor à vista de R$ 55.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$
49.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito st.!jeito
a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/01/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens llustrativaa,

.
.
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

EMPREGO
• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato

pelo telefone 9953-5554.

• Precisa-se de revendedoras de

perfumes importados, lucro de
100%. Tr: 3276-2100 I 8406-
2183.

• Procura-se pessoa para pernoitar,
livre de aluguel. Pode trabalhar e

estudar, de preferência pessoa do
sexo feminino. Tratar com Dinaldo

pelo fone: 3273-2423 I 9141-
9776

• 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.

• Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

• 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

• Atelier de' costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)
• 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 cl baixo
investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 I 9988-
2844 bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Consórcio contemplado;
Crédito R$?0.500,00, 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 19270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-
2946 I 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k.
TR: 8406-2183 I 3276-2100

EMPREGO

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrrmao,

grades de proteção, fogão'
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 19702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
arvores. Tr: 9158-0019.

.

• Procuro serviço terceirizado pra
fazer em casa o dia todo. Tr:
9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tr:
3375-2006 19146-4864.

.. Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:
3372-3234 I 9946-9866 com

Juvenal. Valor a combinar.

COMPRA-SE

• Compra-se maquinário para
panificadora. Tr': 8912-7797.

• Compra-se um escorregador
infantil, ligar 3374-5906 ou 8802-
6423.

• Compra-se sofá de canto, em bom

estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

VENDE-SE

• Vendo Geladêira Cônsul, modelo

Contest, de 275 L, semi nova (em
ótimo estado de conservação.
R$ 300,00. Tr: 9942-8890 com

Ademar
f'

• Vende-se maquina de Lavar,
Brastemp 6kg bom estado R$
350,00. Tr: 9917-3771.

• Vende-se Ar condicionado 7500
btus, quente e frio, semi novo,

pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
6508

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa
3376-3716

• Vende-se 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis.
Valor a combinar. Tr: 3376-1481 I
9973-8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr:
3376-1481 19973-8743.

• 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.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. Tr: 3370-1064.

• 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
telefone (47) 3372 3922

• Vende-se produtos da Natura
e Avon. Contato: 3275-4315
Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-

VENDE-SE

2354 I 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 Onir. Tr: 3372-0588 I
8864-8938.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588 I 8864-
8938

• 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:3376-3466.

• Vende-se um bebê conforto com

base na cor azul marinho em

bom estado de conservação. R$
120,00. Fone: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora e

Conveniências. Tr: 3376 1684 ou

99052584.

• Vende-se ponto comercial

Lanchonete e Restaurante na Rua
Governador Celso Ramos, 2038
em Porto Belo - SC.R$ 80.000,00
a negociar. Tr: 473369-5839 com

Marcos.

• Vende-se Mercado em Barra
do Sul, com 20 anos de

funcionamento, a 100 metros

da praia. Tr: 3448-3958 I 9612-
5558. Aceito propostas.

• Vende-se Padaria e Mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vende-se uma Fabrica de
conserva I alimentícia em

Balneário Camboriú com mais de
32 anos e com clientela formada.
R$ 175, 000,00. Tr: (47) 9122-
0300 19647-0865.

• 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

• 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.

• Vende-se apartamento no inicio
da Ilha da Figueira, 80 mt2 útil,
e 111 mP 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: 9993-2131 com .

Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, �$
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

APARTAMENTO

com água. No Bairro Nova Brasflia,
Tr: 3372-1173 19921-1013 ..

• 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$
120.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apto no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 2 vagas

.
de garagem. R$ 127.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

• Vende-se, Apto no Vila Rau com

68 m2, 2 quartos, cozinha e bwc
mobiliados. R$ 125.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3

quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci
14482

• Aluga -se Apartamento com 120
mP, na Rua Emma R. Bartel,
121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia
Itajuba 65 mt2 cl suíte, aceita carro.

TR: 8448-8644

CASA

• Aluga-se casa na praia de Penha

prox. ao Beto Carreiro, com 4 quartos
e garagem em volta. Tr: 9959-3627

19208-4370
• Aluga-se uma casa na Marechal
Castelo Branco, 2128 - em

Schroeder. Tr: 3374-1488.

• Vende-se obra na fase do reboco,
Vende-se casa nova com 94m2,
terreno de 495m2, toda murada,
em Barra Velha. Entrega em

dezembro I 2012. Localizada a 5
minutos de carro da praia central,
área residencial casa com suíte +

2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode
ser financiada pela Caixa. R$ 180
mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506 ou

9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de

alvenaria, terreno com 2000 mP

legalizada, R$ 380.000,00. Tr:
3373-4587 com Dirceu.

• 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 l.eopofdo
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto das

'

lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mt2
desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862 19108-7554.

• Vende-se uma chácara de

50.000,00 mt2 com nascente,
cachoeira, plano, pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR:
3376-0726.

SALA COMERCIAL

• Alugo quartos, livre de água e luz. em

Schroeder, na Rua Marechal Castelo
Branco, 2128. Tr: 3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau,
dou preferência para Igreja. R$ valor
a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt-,
com banheiro prox. a câmara de
vereadores. R$ 450,00. Tr:3275-
2264.

·.Aluga-se sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:
3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de
Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr:
3375-1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185 19912-
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 Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3.275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro

Amizade, com 1 suíte, mais um

quarto, sala, cozinha, Churrasqueira,
área de serviço e garagem para dois
carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, e

garagem. Área de 97 m2. Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda
R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no
Centro. R$ 300,00. Livre de água,
luz e internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na

Rua Walter Breithaupt, n° 110,
comercial ou residencial. Em frente
ao clube do Beira Rio, contrato para
5 anos. TR: 9102-1212 com Elzira.

TERRENO

• Troco terreno na Vila Rau por casa
em Barra Velha. Tr: 3371-6968

• 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 I 8848-9143 I 3372-
2154.

• Vendo terreno no Condomínio
fechado Azaléias, 10 terreno
entrando no condomínio, ele tem

23 por 30 medindo 688 mt-. R$
180.000,00 a

.

negociar. Tr: 3370-
2468 19969-5540 com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no

Rio da Luz próximo a Ceval R$
25.000,00. Contato: Wilson ou

Rosa 3376-3716

• Vende-se terreno com escritura
com medidas 16X23 bairro Rio
brancoGuaramtrim R$ 68.000,00
estudo propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno cl contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade,
2 km da Fameg. 810 m2 (54x15).
R$ 35 mil. Aceito Propostas. Tr

(42) 8416-2008
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TERRENO

• Vende-se terreno em Santa

Luzia, na Rua Carlos Frederico

Ranthum, área com 2742 mP,
escriturado. Valor à combinar. Tr:
3274-8891.

• 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 m-', contendo 1
casa com 3 quartos. 1 suíte e 2
salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti 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 mt

sendo 600 mt de área útil, e

20 mt de frente, fica no final
da rua, Bairro Água Verde. R$
200.000,00. TR: 8812-8971

• Vendo terreno 368,40m2 com

22,80 de frente, matricula n°
61.445 pode ser financiado.
Rua Henrique Fuck n° 182,
(lateral da Roberto Seidel),
Bairro Seminário, Corupá SC. R$
55.000,00 Tr: com Renate Fone
9137-4701

• Vende-se lote na praia de

Itajuba 300 m2• Escriturado. R$
20.000,00. Tr: 8448-8644 /
9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt? plano
no Rio Cerro II. Valor a combinar.
Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de

Itajuba, R$ 10.000,00 entrada

e, saldo parcelado direto c/
proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de

Itajuba, R$ 28.000,00 todos
escriturados 300 m2• Tr: 8448-
8644

• Vende-se terreno na praia
de Itajuba R$ 30.000,00
escriturado, 300 m2• TR: 8448-
8644

CHEVROLET

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor

branca 4 portas, completo com

roda 17, R$15.500,00. Tr: 3370-
0113

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4

2008, Prata, top de linha

completo, rodas de liga,
som e outros acessórios. R$
22.500,00. Contato: 9102-9162
ou 3370-1155 com Rafael

• Vende-se Kadet completo, 1.8 a

gasolina, cor azul, com reparos.
R$ 4.000,00 + a transferência.
Tr: 3376-2804/ 8482-4402.

• Vende-se Vectra Expression
2009, único dono, em perfeito
estado. R$ 35.000,00. Tr: 8455-
5845.

• Vende-se Caminhonete S10
cabine estendida, ano 96,

CHEVROLET

modelo 97, cor verde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV
e gasolina, Elétrica e mecânica

revisada, pintura e latoaria

impecáveis. R$ 15,000,00. Tr:

3371-2699/9923-9418.
• Vende-se s10 cabine dupla,
2.8 diesel, ano 2002, prata. R$
41.000,00. Tr: 3370-5591

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC,
2 portas, ,Direção Hidráulica,
Vermelho, Alcool. Elétrica e

Mecânica Revisada. R$ 4.000,00.
Tr. 8408-8384 com Dany

• Corsa classi 2011 Completo.
R$ 22.990,00. Entrada de R$
2.000,00 + 60x R$ 595,00,

._..viabilizamos troca, taxas a partir de
0,98%. Tr: 30321400

• Vende-se Vectra Elegance,
ano 2009 modelos 2010, com
45.000km. Valor R$ 37.500,00.
TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda

apenas R$ 25, 700,00 Tr.(47)
9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic
SPIRIT 1.0 FLEXPOWER 4P completo
2009 Valor: R$ 18.950,00 FONE:
96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$
2.000,00 + 60X R$ 670,00,
VIABILIZO TROCA, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA
2012 pago, controle de som no

volante, em ótimo estado. R$
31.000,00. sem troca. TR: 3376-

1060/ 91576924 Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico.
R$ 14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo ou troco Montana Made
Off roud, 1.8 prata, ano 2005,
completa, rodas 17.Tr: 3276-0826
ou 9973-5960.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 307 SW,2007,
automática, banco de couro TOP DE
LINHA. R$26.000,00 + Prestações.
Tr: 8812-7170.

• Vende-se Peugeot ano 2007,
completo. 'Ir: 9912-5997.

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006
flex, 4 portas, completo c/ ar,

direção, couro, c/ som. Particular,
R$ 7000,00 + prest. TR: 8812-
7170 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar cond, vidro ele/ trava manual

insufilm, mp3, etc. R$ 16.500,00.
3371-1634.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 307 SW,2007,
automática, banco de couro TOP DE
LINHA. R$26.000;00 + Prestações.
Tr: 8812-7170.

• Vende-se Peugeot ano 2007,
completo. Tr: 9912-5997.

• Vendo umPeugeot 206, 1.6,2006
flex, 4 portas,. completo c/ ar,

direção, couro, c/ som. Particular.

R$ 7000,00 + prest. TR: 8812-

PEUGEOT

7170 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0
16 válvulas gasolina, 2005,
vermelho ar cond, vidro ele/
trava manual insufilm, mp3, etc.
R$ 16.500,00.3371-1634.

RENAULT

• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com

Thiago (47)8498-6484
• Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002,
cor branca. R$ 11.500,00. Contato:
Carlos (9102-9254)

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V
2012 R$ 29.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

fone 3032-1400.

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico, TOP
de linha, Airbag duplo, freios ABS,
direção hidráulica, ar condicionado,
.vídro elétrico nas 4 portas, trava

elétrica, alarme, som com comandos

no volante, 2,5 anos na garantia,
21mil km, único dono, faróis de,
neblina. R$ 36.000,00 Telefone:

9192-4442, 8829-9796

• Corsa Wind 96, preto, particular,
revisado, injeção 4 bicos super
econômico. R$ 8300,00. TR 3397-
2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros

elétricos, Volante com regulagem de

altura, Controle som no volante, IPVA
pago. Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:
8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Crossfox, 2008, amarelo.
R$ 31.900,00 em bom estado de

conservação. Tr: 3370-5591.

• Vende-se Fax 1.0, ano 2010, 4

portas, com direção, desembaçador -

traseiro. R$ 12000.00 de entrada
e assumir 29 parcelas ou R$
34.000,00 a vista. Tr:9277-2798 /
8465-6251/3370-3414.

• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v

Sportline completo com banco de

couro,4 pneus novos.Todo revisado
e EPVA 2012 pago.Ir: Adilson 3374-

5709/ 8808-6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV,
com ar condicionado. R$14.000,00.
Tr: 9944-2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993
Bordô - AlC - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme
- Manual, NF e Chave res. Fone:
9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, completo, ótimo estado de

conservação. Valor a combinar.
Tr: 9183-8930 / 9183-1162 com

Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul,
único dono, em ótimo estado de

conservação. Tr: 3372�3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009
completo 1.6 com pneus novos e

roda de liga leve, preço de ocasião
R$ 28.000.00 totalmente revisado
Tr.84136088

VOLKSWAGEN
• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00, BX

KM, revisões em autorizada, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas
a partir de 0,98% .. Fone 30321400.

• Vende-se parati 99,1.0,16 v, 4 portas.
R$ 8900,00. Tr. 9962-3664.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, taxas a

partir de 0,98%. Fone 30321400.

• 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 99. R$
13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

FIAT

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00.
Interessados Tr: (47) 3373-8388 ou

8803-6698

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador trazeiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com André
ou 9243-8500 Néia.

• Vende-se uma fiorino 2006, GNV. R$
7000,00 + 23 parcelas de R$ 533,00.
Tr:9668-2404.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94,
1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• I ino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero

com apenas 18.000km, entrada em

até 6X'Sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, taxas a partir de 0,98%. Fone
3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr. 3370-0719/ 9953-3878

FORD

• 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.

• V�do 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.

• Ford Ka 97 bordo impecável por
R$7.500,00 Tr: 33719313 / 9918-
8665

• Vendo Ford Focus 2001,
PrataLegalizado Baixo Completo, air

bag +abs, bancos em couro ótimo
estado de conservação. Tr: 9101-1881
/33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa

,

(air bag, abs, santo Antônio, estribos
capota marítima, protetor de caçamba,
trava elétrica no tampão traseiro e

FORD

demais opcionais da Limited. Estudo
troca veículo de menor valor. R$
60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00
+ 14 prestações de R$ 400,00 ou

carro ou moto de entrada. Tr. 9137-

1504/ 9153-1600.

• Vende-se ·Focus Hatch GLX 1.6 16V

2012, R$ 42.990,00, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico,
R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

MOTOCICLETA
• Vende-se Moto CBX 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$
3200,00.Tr: 9953-2627 / 9264-0777.

• Vende-se uma moto de trilha, 125. Valor
a combinar. Tr: 3370-0719.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em ótimo

estado, guidão e capa de banco ainda

original, moto a toda prova. R$ 11.500,00
somente venda. Tr: 3055-7854/8823-
1548. Após as 19:00.

• Vende-se uma CG 125, ano 81 de trilha.

R$ 800,00. Tr: 3379-2303/ 9114-5998
com Roberto.

• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004.
Em ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr:

9926-1717 com Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:'

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000

km rodados, moto usada só em fins

de semana. Brinde: 1 capacete, rede

de capacete, capa de chuva, manual e
chave reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

• Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7

Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-

0178

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R$
2000.00.Tr: 3273-0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800
km original IPVA 2012/2013 pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr.

479138-9592 c/ Rodrigo.

OUTROS
• Vende-se caminhão 608 Mercedes,
ano 73, bom de mecânica, motor

zerado, baú de 5 m com chapéu de

alumínio, pneus semi novos, aceito

propostas. R$ 35.000,00. Tr:9277-

2798/8465-6251/3370-3414.
• Vende-se caminhão Mercedes 66,
mecânica 1113 motor com pouca km,
revisado, pintura nova' e carrocerias
e pneus em bom estado. Valor a

combinar. Tr:3372-1173/ 9997-0019.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513

todo revisado, direção hidráulica,
turbinado freio a ar, km baixa, ano 81.
Tr: 3372-1173/ 9997-0019.

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, comp. 4 portas,
instaI. GNV e gasolina.R$ 6,000,00. Tr: .

9923-9418/3371-2699.
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VAZAM IMAGE
918SP

Essas fotos que caíram na

internet mostram a versão
de produção do Porsche 918

Spyder. De acordo com a pu
blicação alemã Autobild, as

imagens divulgadas são os re

gistros de patente do carro no

Registro de Marcas e Design da
Europa.

A motorização que deve

equipar o superesportivo é um
V8 de 4,6 litros de 580 cv. Ele

será combinado a dois propul
sores elétricos, que serão res

ponsáveis por adicionar 245 cv
à potência do 918 Spyder.

Com 825 cv de potência,
o modelo terá capacidade de
acelerar de O a 100 km/h em

3,2 segundos, com velocidade
máxima de 320 km/h.

Estima-se que o 918 Spyder
já esteja disponível para com

pra em toda a Europa no mês de
setembro pelo preço de 768.026
euros (cerca de R$ 2,1 milhões).

A RÁDIO QUE
BATE A AUDIÊNCIA.

..
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BENZ 1886, PRIMr

AUTOMOVEL D HI
IRO

. ,

TORIA
-

Com amão direita, o mecâni
co Ely da Silva dá um forte puxão
para girar o enorme volante do
motor. Uma tentativa, duas e, na

terceira, o que se ouve é o som de
um passado remoto despertando
125 anos depois. É uma batida
ritmada e metálica, lembrando
uma máquina de costura: "tchaf
- tchaf- tchaf- tchaf... ". Quase dá

para contar suas rotações. Eixos
e engrenagens giram expostos
aos olhos dos presentes, que se

sentem num livro de Júlio Verne.
Mesmo estacionado, o carro tre

me como se fosse um ser vivo.
O "veículo com motor a gás"

foi patenteado em 29 de janeiro
de 1886 e deu sua primeira vol
t�pelas tuas de Mannheim seis
meses depois.

Passados exatos 125 anos, vive
mos uma educativa experiência de

dirigir a máquina pioneira. O carro

que dirigimos pertence ao cole
cionador Leo Gouvêa e é pratica
mente zero-quilômetro. Explica-se:
por duas vezes (primeiro em 1980
e depois e� 2002), a Benz fabricou

pequenas séries do Patent - Mo

torwagen seguindo estritamente os

projetos iniciais do carro de 1886.

-Não são réplicas, mas clones
perfeitos, com números de série
e feitos pelo mesmo fabrican
te do original. Os carros foram
distribuídos a concessionárias
Mercedes e alguns chegaram a

colecionadores, pelo preço apro
ximado de US$ 60 mil.

De perto, o primeiro dos au

tomóveis é muito elegante com

suas três rodas raiadas. Pesa ape
nas 265 quilos e é muito mais leve
do que as monstruosas carrua

gens que eram adaptadas com

motores a vapor no século XIX.
Omotor de quatro tempos tem

apenas um enorme cilindro, na

horizontal. O volante do motor é

gigantesco e também vai deitado.
Não há cárter: a lubrificação é feita

por meio de pequenos recipientes
de óleo, que pingam (quatro gotas
por minuto) sobre o virabrequirn
e o mecanismo das válvulas. Tam
bém não existe radiador: a água
para refrigeração fica dentro de um

grande cilindro de cobre, se evapo
rando aos poucos.

Na época não havia postos de
gasolína e Karl Benz comprava
na farmácia algum combustível

que, misturado a ar, gerasse boa

explosão - podia ser éter ou ben
zina. Não havia acelerador: por
uma espécie de válvula montada

perto do banco, o motorista acer

tava a mistura e uma faixa cons

tante de rotação.
Importante notar que esse velho

Benz já trazia, de forma elementar,
todos os princípios dos motores de

quatro tempos usados nos carros

de hoje. De cima do motor sai uma
correia de couro que gira um eixo
no meio do chassi. Desse eixo saem

duas correntes (como as de moto)
para as rodas.

Não há marchas, nem pedais
de freio ou acelerador. Apenas uma
alavanca do lado esquerdo do mo-

.

torista: empurrada para a frente, ela
estica a correia de couro e faz o mo
tor tracionar o eixo - e o Patent - Mo

torwagen ganha velocidade. Puxada
para trás, ela deixa o carro em ponto

morto e freia. Ré não há, mas o Benz
pode ser empurrado facilmente.

Vamos andar! "Tchaf-tchaí
-tchaf... " e o Benz ganha velocida
de com esforço. Tomado o embalo,
vai muito bem - sua velocidade de
cruzeiro é poucomaior que a de um
maratonista ... Só não exija do mo
tor de 0,9 cv encarar uma subida.
Pormenos íngreme que seja a ladei
ra' o carro terá que ser empurrado.

Uma barra ligada a uma en

grenagem vira a única roda da
frente. A direção é levíssima, já
que os pneus são fininhos e de
borracha maciça. Molas macias
no eixo traseiro e sob o banco aju
damno conforto. A uns 14km/h, a
brisa já refresca o motorista.

Amaior surpresa é que.dirigir o
Benz de 1886 é muito mais simples
do que conduzirum carromoderno.
Foram 20minutos de retas e "curvas
radicais". Ao fim, um grande sorriso
nos lábios e a dúvida: será que, no

futuro, os veículos serão tão simples
e inteligentes?

Fonte: O Globo

:o (�()ltlll�I()uo I'()\(},
. - . - - -

A vida acontece aqui.

grupostrasbolJfg .C01",br
jon.iveiculos.com.br

STRASBOURG

-

SU S FÉRIAS SE COMPLETAM
COM OS SEMINOVOS

D STRASBOURG

vr:lclll.os: OlltIO.NAIS: ANO 1)(: POR:

Xl SORIVE l8i 2.0 l6V COMP VTE ABS ABG 2011 108.000 99.000

3008 GRIFFE 1.6 AUTO COMP VTE A8S ABG 2012 87.900 82.900

IX35 2.0 l6V 17001 2WO COMP VTE ABS ABG 2011 74.000 68.000

IMPREZA HB 2.0 4X4 COMP VTE ABS ABG 2011 66.000 63.500

PAJERO FUll HPE 3.2 COMP VTE ABS AOG 2005 60.000 62.000

307 CC 2.0 AUTO COMP VTE ABS ABG 2007 64.900 59.900

408 FElINE 2.0 AUTO COMP RODA VTE
•

2012 64.000 59.000

BOXER 2.8 F350 lO HOI DHAO 2009 59.900 53.900

SX4 2.0 l6V 4WO AUTO COMP VTE A8S ABG 2010 50.900 47.900

NEW BEETlE 2.0 AUTO COMP VTE A8S ABG 2010 49.000 47.000

C3 AIRCROSS GLX 1.6 COMP VTE ABG CD 2011 48.900 46.900

FORESTER LX 2.0 4X4 COMP VTE A8S ABG 2008 49.900 46.900

1302.0AUTO COMP VTE Al AOS 2010 48.800 45.800

CIVIC LXS 1.8 AUTO COMPVTEABG 2008 46.000 43.000

FUSION SEl2.3 l6V AUTO COMP VTE ABS ABG 2009 45.900 42.900

C4 PAlLAS 2.0 AUTO COMP VTE AO AUTO 2010 42.000 39.000

FIT lXl1.4 COMP VTE ABS ABG 2009 41.900 38.900

.GRANO CHEROKEE 1.7 4X4 COMP VTE A8S A8G 2004 42.900 38.900

FIElOER 1.8 COMP VTE ABS AOG 2008 39.000 37.000

ZAFIRA 2.0 ElEGANCE COMP VTE ABG CD 2008 36.900 34.000

POlO SO 1.6 COMP VTE Al CD 2010 36.900 33.900

207 SO PASSION XS 1.6 COMP RODA VTE 2010 36.400 32.900

VEGRA ELITE 2.4 AUTO COMP VTE Al CD 2006 34.500 32.000

CIElO H81.6 COMP VTE ABS AOG 2011 32.900 30.900

207 HB XRS 1.4 COMP VTE Al AO 2011 31.900 29.500

307 SO FElINE 2.0 COMP VTE AOS A8G 2008 32.500 29.500

A3 1.8 TURBO 15001 AUTO COMP VTE AOS ABG 2005 29.500 28.000

BlAZER 4.3 OLX EXEC COMP VTE ABS ABG 2001 29.500 27.000

SCENIC EXPRESSION 1.6 COMP VTE Al AO CD 2007 29.800 26.800

SANOERO EXP 1.6 COMP VTE Al AO 2010 28.800 26.300

FOXl.O VTEAO lDT 2009 23.990 22.090

OOBlO EX 1.3 FIRE COMP VTE AO GNV 2002 22.800 20.800

GOlF 1.6 8V COMP VTE Al AO 2001 18.990 17.490

ClIO HB AUTHENT. 1.0 l6V Al AO TE LDT VE 2007 18.500 17.000

CORSA H81.0 AlAO TE LDT 2004 18.500 16.500

CElTA lIFE 1.0 Al TElDTW 2008 17.900 16.400

ASTRA SO MlllENIUM 1.8 COMP VTE AO RODA 2001 16.900 15.100

206 SOlEll1.6 l6V COMP VTE Al AO 2003 14.900 13.000
PALIO YOUNG 1.0 AO LDT 2001 10.900 9.400

GOL LO l6V COMP AO TE LDT 1999 9.800 8.800

F1ESTA HB 1.0 Gl W 2001 9.500 8.500
CG 150 FAN ES 2010 5.600 5.300

Veículos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação,
preço "por R$" para pagamento à vista ou financiamento sem troca.

Promoção válida até dia 31 de janeiro de 2013. São 42 carros no
estoquecom preço até 10% abaixoda tabela FI PE de novembro. Os
carros estão no estoque das 7 lojas de seminovos do Grupo
Strasbourg. Taxa de 0,99% ao mês mediante entrada de 30% do
valor da compra, com prazo de pagamento de 12 a 24 parcelas para
carros 2007 a 2013. Financiamento COC - 1° parcela 30 dias.
Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO
CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500
1l1li PROMOÇÃO

RS 31.500,00
FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

COMPLETAÇQ /ABS
www.e..iautoveiculos.com.br

r
.. '-'-'-'- ..-'--- .._'-,·-,·-"'_ .. ---'-'-'''--'''-''-''-'-'.......'-"-"'-"-'-"---'-'"

[ I vw GOL GIV 4P 2009 COMPLETO

I I vw rnRATl 1,6 2006 COMPLETO
[ I HON!J!l. FIT LX 1. 4 2009 COMPLETO

I =�o��,���MFlilD
i CUO SEDAN PRMlEGE 1,02005 COMPLETO

I CORSA SEDAN MAX 1.42008
, PIClISSQ EXal.Jsrv 2.o 2003

'I PICASSO GLX i.s Q9I2OO9 PRETA CINZA

GM AGlLE 1.4 IJZ 2010 CXJMFlilD
I KIA SOAENTO 2.5 i FIAT PUNTO 1.8 SPORTING 2008

l ����,__,�,::_,_,� J ! GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS
I FORD TAURUS 3.0 1997 U.OONO

I FORD ECXJSPORT FREES'I'ILE 2007 PRETA

i C3 XTR 1.6 2007 ASS

I C3 EX2004
i 8MW 130 HATCH 3,o 2008

I HON!J!l. n..JYS1ER 0412007

I GM VECTRA GlS 2000 8RANCA
I FORD KA 2007 PRATA
I PRISMA JOY 1.42009

I C8JA 4P D4i1J7

I C8JA OFF ROUO 2006
I UNO ECONOMY 4P 2010

,,_,_._.,_,_,,_,._,,_,_•• _,,_.. _,_,_._,,_. ,_" ._.__ ,,J f CXJRSA HATCH 2002

I CITROEM C3 EXCLUSrvo 1.4 2010

I CITROEM GLX 1,4 2010

I CITROEM C4 RC\LLAS EXCLUSrvO 2008

I CUO HATCH HIFLEX PRI. 4P 2006

: MEGANE DYNAMIQUE SEDl\M 2008

I GRAN TUR OINAMIQUE 2009
I HON!J!l. FlT EX ALITOMAlCA 2008
: HON!J!l. FIT EX CAMBIO MANUAL 2008

I �O CELEBRATlON II 4P CXJMPLETO 2008

: �O WEEQUENO AD\llDQUER 2010

GM SIUlERADO DLX MWM6C 1998.
i KIA SORENTO EX 2.5 COMPLETA TETO 2008

COMPLErA ABS'liJJlltiõ1f'i;J I S10 DUPlA 4X4 2.8 EZECUT1VE 2008

,_,,,_,. .. ,_ ... _ .• _.__,,_.. _, __ ,,_,'... _'Ú..dJJ,,_" ,'_',.m.. ".'.,'_', _'"'."í_"',,'''._JII_'_,__ , i GM SIlVERAOO OLX MWM 1998

i FOR KA 2011

! FORD KA 2003
, �O FIRE 4P E 2P 2004

I SANOElRO 1,6 EXPRESSION 2010 -

I, CITROEM PICASSO EXCWsrvA CAMBIO AT 2006
PEGOUT 307 1,6 PRESENSE 2008 E 2009 PIEK

: PEGOUT 206 2P 2008

I PRISMA MAX 1.4 2008

i MERrvA PREMIUM 1.8 ESITRONIC 2010
, MERrvA MAX 1,82009

I GM ZARRA EXPRESSION CAMB AUT 2009

I GM VECTRA ElEGANCE 2007

L.. .. ,_,_"_ .. ,__"_."_,_",_.._,_",_ .. _"_,,,._,,,,_,_..._,,_,,_,,,_,,__",_"..J L���_S����99����� , ,__ ,,_,

I CELTA 1.4 OFF ROU

IVISIBIUDADEJRu.,.1J.D.
L,_,_,,_,_,_,_._,__,,_,_,_,_. ,_,_,_,,_,__J

I
.!

..

�j.•..�
j PALIO WEEKEND ADVEN1lJRE LDKER I

J 1.8 2010. COMPLfiI:l.JI-'lIi".�1L_,,__,_,, !!.'!...liI!!!'._!'1!'.!JPi!_,Y!:j
GM\AGILE LTZ 1.42010 I

�1·m"I'�íll·lí!ftflli""_"'1!M ICOMPLETO. 1M" ",",Iíll "�o "m,illII;fJl�YJJi.J
GMNECTRA GLS 2.2 2000

JI COMPLEro·.;/II1If11J;
l__",_"_,_"_._,,_,,_,,_,,_,,_,,,_,_._,_.,_,,_,,_,_._.,,,_,,_,_,_,
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Valor: R$ 720 mil reais, terreno, casa ou apartamento

interessam como parte do pagamento.

CONTATOS: VENDOAPART@IG.COM.BR
OU 8423·6486

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

E HOJE,
APROVEITE A MAIOR LIQUIDAÇÃO
DO BRASIL NAS MAIS DE 500
CONCESSIONÁRIAS CH'EVROLET.

CLASSIC LS 2013 ��

COM PREÇO 9E NOTA
FISCAL DE FABRICA

MOTOR
COM78CV

p:-------"

I' "

I '1-------'-'1
I I I

t_J390L!
. ,I I

.... .J

• Ar quente
• Alarme sonoro de far6is ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador do vidro traseiro
• Painel de Instrumentos com conta-giros
• Protetor de cárter
• Preparação de som

PORTA-MALAS
COM 390L

AGILE 1.4 LT 2013
A PARTIR DE:

R$ 35.990 COMPLETO AR--CONDICIONAOO

,
• Duplo airbag frontal
• Díreção hidráulica
• Ar-condicionado
• Som com MP3, USB e Bluetooth
• Piloto Automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico .

• Acendimento automático dos-faróis

,(i
. DIREÇÃO
HIDRÁULICA

NOVA S10 CAS. DUPLA
LT DIESEL 4X4

�'
I

TAXA ZERO
+24X DE R$1.754,OO
+ENTRADA DE 64.990

Classic LS 1.0, Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013, com preço nota fiscal de fábrica, conforme nota fiscal da General Motors do Brasil ttda A'gile LT 1,4, Econoflex (Contig. R9U), ano/modelo 2012/2013, com preço

promocional à vista a partir de R$ 35.990,00. S10 Cabo Dupla Diesel 4X4 LT (Contig. R7M), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista a partir de R$105,930,00 ou através de plano de financiamento com 61,07% de enfrada

(R$ 64.990,00), 24 prestações mensais de R$ 1.753,32 com taxa zero a.m. CeT: 2,69% a.a. Valor total financiado: R$ 107.069,62. Ofertas válidas para o período de 11 a 13 de janeiro de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para
veículos Chevrofet O km adquiridos nas Concessionàrias Chevrole!. 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 Veiculas Automotores. www.chevrolet.com.br·SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC • 0800 722 6022,

GMAC
Conte Comigo

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Trad·ção
O especialista em ondas sonoras

Há mais de meio século, Zehnder conserta e

vende vitrolas. Paixão segue viva até hoje

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

e equipamentos se misturam às
chaves e peças de reposição. "Esta
é minha mesa de trabalho. Parece

Uma sala quase que escondida que está bagunçada,mas sei onde
no prédio número 157 da rua fica cada coisa" De um lado mui

Francisco Domingos Medeiros, tos equipamentos novos e de últi
no Centro, até parece um museu. ma tecnologia e, de outro, aqueles
Mas, na verdade, é uma oficina que já não sãomais fabricados. E é

que mistura a paixão de Rolf AI). - através dele que Zehnder se distrai
ton Zehnder, 76, pelos rádios e vi- e busca informação. (10 rádio fica
trolas antigas ao desejo demanter ligado o dia inteiro, principalmen
uma tradição. Alguns toca-discos te, nos noticiosos", conta.

Quem procura os serviços do
técnico são pessoas que gostam
de ouvir discos ou até mesmo as

notícias pelos aparelhos que, em

alguns casos, têmmais de 40 anos.
(IA maioria das pessoas busca os

consertos em radiolas e nos apare
lhos de LP", destacou. O retomo de
antigasmaneiras de se ouvirmúsi
ca pelos discos fez com que mais
unidades chegassem a sua loja,
mas também trouxe uma espe
rança. "Parece que estes tocadores
estão voltando ao mercado". Mas
ao pegar uma peça deixada na

oficina ele desabafa. "Infelizmente
as pessoas reclamam do valor dos

consertos e, muitas vezes, aban
danam o aparelho".

Algumas peças estão à venda
na loja, como a radiola da década
de 80, pelo preço de R$1.200. Ou
tras. são raras e estão apenas em

exposição. Para o técnico, seguir
por este caminho é desestimu
lante e a desvalorização só au

menta, principalmente pela falta
de cuidados dos proprietários.
Os planos para encerrar as ati
vidades não são imediatos, mas
devem acontecer. "Por enquanto
não está no programa, mas pelo
jeito que está indo em um ou

dois anos pode ser". Hoje já exis-

te um funcionário que se dedica

apenas aos novos aparelhos, pois
Zehnder não faz o trabalho.

Expliquei que
não estava mais
trabalhando e ele

me disse que eu

poderia trabalhar
com ele até pagar

o rádio.

RolfAnton Zebnder,
sobre a profissão

LÚCIO SASSI

POR ACASO RolfAnton Zelmder aprendeu a consertar vitrolas para quitar dívida com a loja onde comprou seu primeiro rádio

Dívida paga

Uma história antiga
A paixão começou como uma dis

tração após os longos dias de jornada
na tradicional fábrica de bolachas de

Corupá. A oficina, do outro lado da rua,

chamou a atenção e, nas horas vagas,
RolfAnton Zehnder, fazia consertos em

equipamentos deixados por lá. O conta

to diário com os aparelhos despertou sua
I

atenção e ele resolveu ter o seu próprio
rádio. Mas como a situação não era boa,
Zehnder resolveu parcelar o valor em dez

prestações de 200 cruzados.

Algumas mudanças começaram a

surgir na empresa, mas Zehnder não
aceitou as propostas impostas pelo
patrão. Ele resolveu largar o emprego,
mas lembrou de que tinha um com

promisso com o dono da oficina, Sr.

Leopoldo Walter. "Expliquei que não
estava mais trabalhando e ele me dis
se que eu poderia trabalhar com ele até

pagar o rádio", lembra. A experiência
na oficina facilitou o trabalho e assim
ele quitou a dívida.

Negócio próprio
A oportunidade em Jaraguá do Sul
Em um imóvel alugado, em 1960, no

centro da cidade, começou com os conser

tos de rádios e radiolas. "Em 1964 fabricava
as primeiras radiolas com a marca regis
trada Zehnder', lembrou. O negócio que
iniciou simples começou a render bons
frutos e, em 1966, o técnico conseguiu
conquistar um terreno no centro da cida

de, onde até hoje existe sua oficina. Seus
rádios eram vendidos em todos os bairros,
nas cidades da região e em outrosmunicí

pios de SantaCatarina.

A família sempre acompanhou as idas
e vindas, principalmente os filhos. Foi as
sim que Eunice Zehnder Tomio, 40 anos,

começou a trabalhar com o pai aos 18 anos
e não saiu mais da loja. Ao olhar a loja ela
se lembra de quando o pai produzia e con

sertava os rádios e se emociona. "Eu me

lembro das noites quemexia nas radiolas e

hoje trabalho com ele. É muito gratifican
te". Eunice foi a única de cinco filhos que
seguiu omesmo caminho do pai e hoje co
manda a loja ao lado dele.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t OBITUÁRIO

• Maria Olimpo Serpa, de 84 anos,
faleceu na segunda-feira (7), às 4h30,
em Guaramirim. O velório aconteceu

na tarde do mesmo dia, na casa da
família, na Rua Estenislau Wick, no

bairro Guamiranga. O corpo foi
sepultado no Cemitério de São Miguel.

• Andreza Souza Della Giustina
Bisoni, de 32 anos, faleceu na

segunda-feira, às 18h30, em Jaraguá
do Sul. O velório aconteceu na terça
feira (8), às 17h, na Capela Maria Leier.
O corpo foi sepultado no Cemitério
Municipal do Centro.

• Catarina Jagelski da Silva, de
84 anos, faleceu às 6h50 de terça-
'feira, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na Capela Maria Leier, na
quarta-feira (9), às 9h. O corpo foi
sepultado no cemitério do Centro.

• Alcides Dalsochio, de 50 anos,
faleceu na terça-feira, às 2h30, em

Jaraguá do Sul. O velório aconteceu

às 17h do mesmo dia, na Capela da
Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério da Vila Lenzi.

• lolanda Moresco Uber, de
76 anos, faleceu na terça-feira, às

12h30, em Massaranduba. O velório
aconteceu na quarta-feira, às 16h,
na Igreja Perpétuo Socorro. O corpo
foi sepultado no Cemitério de Braço
Campinha.

• 'EdvirgeDeckerRonchi, de62 anos,
faleceu na madrugada de quarta-feira,
em Guaramirim. O velório aconteceu

'na Capela, Mortuária Senhor Bom
Jesus, no mesmo dia, às 18h. O corpo
foi sepultado no Cemitério Municipal
de Guaramirim.

• Joaquim Germano Sprotte de
Sales, de 70 anos, faleceu na quinta
feira (10), às 4h45, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na tarde
do mesmo dia, na Capela Mortuária
Maria Leier. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

As notas do obituário são veiculadas

gratuitamente nas edições de fim de semana.
As informações podem ser enviadas para o

e-mail redacao@ocorreiodopavo.com.br
ou pelo telefone 2106-1919.
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JARAG'UÁ
#III

INSOLAÇAO
Muito sol e calor podem causar insolação e estragar as férias!

Além de fazer mal para a

beleza e saúde da pele, o calor
e o sol intenso também podem
causar insolação. Desidratação
e queimadura da pele são os

sintomas mais frequentes deste
mal estar, além de dor de cabeça,
tontura e febre. Casos mais graves

podem causar até inconsciência.
Nosso organismo tem

mecanismos de defesa, como a

sudorese. Quando a pessoa tem

insolação, a temperatura corporal
aumenta rapidamente, o mecanismo

de transpiração falha e o corpo fica

incapacitado de se resfriar.

Engana-se quem pensa que
ficar na praia embaixo do guarda
solo tempo todo ajuda a evitar
o problema. Mesmo sem estar
diretamente exposto, é possível
ter insolação porque a areia reflete
o sol, elevando a temperatura do

corpo.
Recomendações para este

verão:Durante o clima quente, beba
mais líquidos do que sua sede

sinaliza;
Use roupas leves e claras

de algodão emantenha uma

alimentação leve, com frutas e

verduras.;
O horário entre 10h e

16h tem grande incidência de
raios ultravioleta S, principais
responsáveis pelo surgimento do

câncer da pele. Procure a sombra

neste período;
A pele leva de 48 a 72

horas para produzir e liberar a

melanina, pigmento que dá cor

à pele. O bronzeamento ocorre

gradativamente. Portanto, não
adianta querer se bronzear em

um só dia. Exposição ao sol em
excesso não acelera o processo de
bronzeamento.

No entanto caso você tenha

uma insolação, alguns cuidados são

importantes:
Deve-se levar a pessoa para

um local bem arejado e com sombra

e hidratá-Ia via oral para repor os

líquidos perdidos.
Quando há queimadura

solar, compressas frias de chá de
camomila ou de soro fisiológico
ajudam a aliviar a reação
inflamatória da pele.

É aconselhável usar loções
corporais refrescantes e evitar a

ingestão de bebidas alcoólicas

porque elas fazem o corpo perder
mais líquidos.

Fonte: htlp:llportalsaude.saude.gov.br

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio
do Povo publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde,

levando informação e conhecimento a comunidade.

EMPRESA DE GRANDE PORTE
CONTRATAVENDEDOR PRACISTA

PARAATUAR NA REGIÃO;

REQUISITOS: ESCOLARIDADE"MíNIMA:
ENSINO MÉDIO COMPLETO, DESEJÁVEL
EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE PRODUTOS

PARA lANCHONETES, MERCADOS,
lOJAS DE CONVENIÊNCIA.

OBRIGATÓRIO TER MOTO E CNH 'A'.

BENEFíCIOS:
SALÁRIO COMPATíVEL COM A FUNÇÃO,
AuxíliO AllMENTAÇAo + PREMIAÇÕES

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO

TE�EFONE: (47) 3372-8814 - Cf ELAINE

I PEDIDO DE LlC�NÇA AMBIENTAL

(AUTORIZAÇAO AMBIENTAL)
Aéro Agrícola Caiçara Ltda., torna público que

requereu à Fundação do Meio
-

Ambiente

(FATMA) a Autorização Ambiental para

Pulverização Aérea, localizada na Estrada do

Caovi, km 06, no município Garuva, no Estado de

Santa Catarina, CEP: 89270-000.

�.

Rua Bittencourt, 166/168, Vila Novà

CEP:ll013-300 - Santos - São Paulo

Fone/Fax:(13) 3222-3776/3222-4272
www.aeroagricolacaicara.com.br
E-mail: caicara@aerocaicara.com.br

Previsão do Tem.po
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Semana
termina
com sol
Sábado: O sol segue
predominando em boa

parte de se, com variação
de nuvens no litoral e chuva
isolada à noite. Temperatura
elevada. Domingo e
segunda-feira: Sol entre
nuvens e calor em se, com

pancadas isoladas de chuva
e trovoadas entre a 'tarde e

início da noite. No litoral

Norte, a chuva pode ocorrer
também namadrugada.

J'
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

III ,a4
-

Nublado Chuvoso Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h ' Oeste 6km/h 88

• 9h Oeste-Noroeste 4km/h 85

• 12h Nordeste 8km/h 61
• 15h Nordeste 16km/h 55

Omm

0%
• 18h Nordeste 20km/h 61

de pOSSibilidade
• 21 h Nordeste 12km/h 84 de chuva.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

\

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

.1iI .m/l

TERÇA
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 4h: 1,8m • 2h43: 1,2m

• MINGUANTE

• 16h58: 1,6m • 15h: 1,1m

5/1 • Baixamar • Baixamar
• 7h58: O,4m • 10h56: O,5m

I. ND_VA
Tábua

• 21h15:0m • 21h43: Om

11/1 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

• CRESCENTE 18/1
• 2h27: 1,2m • 3h32: O,7m
• 14h44: 1m • 13h26: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/1
• 10h21: O,4m • 9h26: O,3m
• 21h53: Om • 21h04: -O,1m
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FÁBIO MOREIRA

Oportunid des

IFSC abre inscrições
para concurso público
Ao todo serão mais de 300 vagas para todo

Estado e também na unidade de Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

OInStituto Federal de Santa
Catarina lançou o maior

concurso público de sua histó
ria. São mais de 300 vagas per
manentes para todo Estado e

para as unidades de Iaraguá do
Sul serão mais de 30. Os cargos
são para as áreas de graduação e

funções administrativas.A remu
neração dos professores pode
variar de R$1.863 a R$ 6.654 con
forme a titulação e carga horária.

Já para os profissionais técnico
administrativos os rendimen
tos podem ser de R$ 1.777 a R$

3.293, dependendo do nível de

classificação.
As inscrições só podem ser

feitas pela internet entre os dias
14 de janeiro e 15 de fevereiro.
O candidato deve preencher a

ficha cadastral atentamente,

pois é preciso escolher o local da
prova e 0-provável município de

lotação. Após isso, o pretendente
deve imprimir o boleto de paga
mento para validar a matrícula.
A taxa, que varia de R$ 55 a R$
110, deve ser paga até o dia 18 de
fevereiro. Quem não tiver acesso

à internet, pode procurar o cam
pus do IFSC mais próximo e uti
lizar as salas de informática para

realizar o procedimento.
As provas objetivas aconte

cem no dia 17 demarço. Os �on
correntes a vaga de professores
também serão avaliados em tes

tes de desempenho didático e de
títulos. Para a área administrati

va, serão aplicados questiona
mentos práticas ou discursivas.
Os aprovados nestes casos serão

conhecidos só no dia 5 de junho,
mas os selecionados que passa
ram por avaliações objetivas, o re
sultado estará disponível no dia 5

demarço.

o site para fazer
a inscrição e

acessar o edital é
o www.ifsc.edu.br/

concursos.

FÁBIO MOREIRA

VAGAS Em Jaraguá do Sul serão 30 cargos de graduação e administrativo

Veja as vagas disponíveis para Jaraguá do Sul

Professores - Atua�ão
nas áreas de:
• Têxtil com ênfase em

malharia 1
• Sociolog ia 1
• Segurança do trabalho 1
• Português 1
• Informática 1
• Física 1
• Filosofia 1
• Fabricação Mecânica 1
• Elétrica .' 1

• Administração 1

Técnico-adm inistrativos
de nív.el superior

• Assistente Social 1
• Auditor 1
• Pedagogo 1
• Psicólogo 1

Técnico-administrativos
de nível médio

• Assistente em

Administração 11
• Eletrotécnica 2
• Informática 1
• Química 1
• Técnico em tecnologia da
informação 1

Técnico-administrativos'
de nível fundamental

• Auxiliar de biblioteca 1
• Auxiliar em administração .. 1

MELHORIAS Novo viaduto tem o objetivo de

facilitar o Buxo de veículos no acesso aos bairros

Viaduto

Obras começam
em ritmo lento

A ordem de serviço para tar o canteiro de obras, can
o início das obras do viadu- tratar pessoal e comprar os

to que liga os bairros Vieira e materiais. Os trabalhos devem

Centenário, na BR-280, em se arrastar em ritmo lento até

Iaraguá do Sul, e dá acesso a a segunda semana de feverei
Schroeder está marcada para ro, quando o trânsito poderá
segunda-feira, mas os traba- ser alterado para a realização
lhos na via só devem iniciar dos trabalhos. O valor estima
mesmo em meados de feverei- do do viaduto é de R$ 5,1 mi
ro. Por orientação do Depar- lhões. A entrega da obra deve
tamento Nacional de Infraes- acontecer em julho de 2015.
trutura de Transporte (Dnit), A Prefeitura de Jaraguá do
as intervenções na pista, que Sul gastou cerca de R$ 6 mi

provocam desvios e transtorno lhões com a desapropriação
no trânsito, só podem aconte- de 15 terrenos nos bairros
cer depois do carnaval, quando onde o viaduto vai passar. O
terminam as férias e o tráfego elevado terá início perto da
em direção ao litoral diminui. Escola EstadualAlvino Tribess,

Até final de janeiro, a em- noVieira, e termina numa rua
presa Engenharia e Pesquisas a ser aberta na lateral da BR

Tecnológicas (EPT) devemon- ·280, no bairro Centenário.

BR-280

Contorno
rodoviário

Noitada

Clientes
-

saopresos
Dois homens foram deti

dos por danos depois de de- I

predar um bar, namadrugada
de ontem, no Centro de Iara
guádo Sul. APolíciaMilitar foi
chamada para uma ocorrên
cia de perturbação, mas quan
do chegou ao, local encontrou
os clientes com escoriações
pelo corpo. O segurança do es

tabelecimento disse queos dois
se negaram a pagar a conta e

foram retirados sem violência,
mas quebraram as vidraças da
porta do bar em protesto.

A empresa responsável
pela duplicação da BR-280,
no trecho de Guaramirim a

Jaraguá do Sul, deve ser co

nhecida no dia 22 de janeiro,
.

às 10h, quando está marcada
a abertura das propostas da

licitação. As obras do contor
no rodoviário do chamado
lote 2.2, que vai do Km 50,7
ao 74,6 da rodovia, prevê ain
da a construção de 15 viadu

tos, duas pontes e dois' túneis

paralelos. O prazo de execu

ção é de mil dias.
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t OBITUÁRIO

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

e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br
ou pelo telefone 21 06-1919.

• Maria Olimpa Serpa, de 84 anos,
faleceu na segunda-feira (7), às 4h30,
em Guaramirim. O velório aconteceu

na tarde do mesmo dia, na casa da
família, na Rua Estenislau Wick, no

bairro Guamiranga. O corpo foi
sepultado no Cemitério de São Miguel.

• Andreza Souza Delta Giustina
Bisoni, de 32 anos, faleceu na

segunda-feira, às 18h30, em Jaraguá
do Sul. O velório aconteceu na terça
feira (8), às 17h, na Capela Maria Leier.
O corpo foi sepultado no Cemitério
Municipal do Centro.

• Catarina Jagelski da Silva, de
84 anos, faleceu às 6h50 de terça-

.

feira, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na Capela Maria Leier, na
quarta-feira (9), às 9h. O corpo foi
sepultado no cemitério do Centro.

• Alcides Dalsochio, de 50 anos,
faleceu na terça-feira, às 2h30, em

Jaraguá do ·Sul.·O velório aconteceu
às 1 7h do mesmo dia, na Capela da
Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério da Vila Lenzi.

• lolanda Moresco Uber, de
76 anos, faleceu na terça-feira, às
12h30, em Massaranduba. O velório
aconteceu na quarta-feira, às 16h,
na Igreja Perpétuo Socorro. O corpo
foi sepultado no Cemitério de Braço
Campinha.

• EdvirgeDeckerRonchi, de 62 anos,
faleceu na madrugada de quarta-feira,
em Guaramirim. O velório aconteceu

.

na Capela Mortuária Senhor Bom

Jesus, no mesmo dia, às 18h. O corpo
foi sepultado no Cemitério Municipal
de Guaramirim.

• Joaquim Germano Sprotte de
Sales, de 70 anos, faleceu na quinto
feira (10), às 4h45, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na tarde
do mesmo dia, na Capela Mortuária
Maria Leier. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

llO'irllJ\l.. Mr\Tf.J(Nl1).Il".D��

}ARACilJÁ.
""

INSOLAÇAO
Muito sol e calor podem causar insolação e estragar as férias!

Além de fazer mal para a

beleza e saúde da pele, o calor
e o sol intenso também podem
causar insolação. Desidratação
e queimadura da pele são os

sintomas mais frequentes deste
mal estar, além de dor de cabeça,
tontura e febre. Casos mais graves
podem causar até inconsciência.

Nosso organismo tem
,

mecanismos de defesa, como a

sudorese. Quando a pessoa tem

insolação, a temperatura corporal
aumenta rapidamente, o mecanismo

de transpiração falha e o corpo fica

incapacitado de se resfriar.

Engana-se quem pensa que
ficar na praia embaixo do guarda
solo tempo todo ajuda a evitar
o problema. Mesmo sem estar

diretamente exposto, é possível
ter insolação porque a areia reflete
o sol, elevando a temperatura do

corpo.
Recomendações para este

verão:Durante o clima quente, beba
mais líquidos do que sua sede

sinaliza;
Use roupas leves e claras

de algodão e .mantenha uma

alimentação leve, com frutas e

verduras.;
O horário entre 10h e

16h tem grande incidência de
raios ultravioleta 8, principais
responsáveis pelo surgimento do
câncer da pele. Procure a sombra
neste período;

A pele leva de 48 a 72
horas para produzir e liberar a

melanina, pigmento que dá cor

à pele. O bronzeamento ocorre

gradativamente. Portanto, não
adianta querer se bronzear em
um só dia. Exposição ao sol em
excesso não acelera o processo de
bronzeamento.

No entanto caso você tenha

uma insolação, alguns cuidados são

importantes:
Deve-se levar a pessoa para

um local bem arejado e com sombra
e hidratá-Ia via oral para repor os

líquidos perdidos.
Quando há queimadura

solar, compressas frias de chá de
camomila ou de soro fisiológico
ajudam a aliviar a reação
inflamatória da pele.

É aconselhável usar loções
corporais refrescantes e evitar a

ingestão de bebidas alcoólicas

porque elas fazem o corpo perder
mais líquidos ..

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio
do Povo publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde,

levando informação e conhecimento a comunidade.

I•..

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

•

Semana
termina
com sol
Sábado: O sol segue
predominando em boa

parte de se, com variação
de nuvens no litoral e chuva
isolada à noite. Temperatura

.

elevada. Domingo e .

segunda-feira: Sol entre
nuvens e calor em se, com
pancadas isoladas de chuva
e trovoadas entre a 'tarde e

início da noite. No Litoral

Norte, a chuva pode ocorrer
também namadrugada.

Ensolarado
� J<
Instável Parcialmente

Nublado

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO

TE�EFONE: (47) 3372-8814 - Cf ElAINE

EMPRESA DE GRANDE PORTE
CONTRATA VENDEDOR PRACISTA

PARAATUAR NA REGIÃO.

REQUISITOS: ESCOLARIDADE·MíNIMA:
ENSINO MÉDIO COMPLETO, DESEJÁVEL
EXPERIÊNCIA EM VENDAS DE PRODUTOS

PARA lANCHONETES, MERCADOS,
lOJAS DE CONVENIÊNCIA.

OBRIGATÓRIO TER MOTO E CNH 'N..

BENEFíCIOS:
SALÁRIO COMPATíVEL COM A FUNÇÃO,
AuxíliO ALIMENTAÇAo + PREMIAÇÕES

I PEDIDO DE LlC�NÇA AMBIENTAL

(AUTORIZAÇAO AMBIENTAl)
Aéro Agrícola Caiçara Ltda., torna público que

requereu à Fundação do Meio Ambiente

(FATMA) a Autorização Ambiental para

Pulverização Aérea, localizada na Estrada do

Caovi, km 06, no município Garuva, no Estado de

Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Rua Bittencourt, 166/168, Vila Novà

CEP:11013-300 - Santos - São Paulo

Fone/Fax:(13) 3222-3776/3222-4272
www.aeroagricolacaicara.com.br
E-mail: caicara@aerocaicara.com.br

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

.�
I501e i

127°C

.rJi fl1m

TERÇA
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

Nublado Geada
São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jaragllá
• 4h: 1,8m • 2h43: 1,2m

• MINGUANTE

• 16h58: 1,6m • 15h: 1,1m

Direção do vento Velocidade Umidade 5/1 • Baixamar • Baixamar

do vento relativa (%)
• 7h58: O,4m • 1Oh56: O,5m

• 6h Oeste 6km/h 88 '. NOV�
Tábua

• 21h15: Om • 21h43: Om

• 9h Oeste-Noroeste 4km/h 85
11/1 das marés Ifajaí Imbituba

• Preamar • Preamar

• 12h Nordeste 8km/h 61 • CRESCENTE 18/1
• 2h27: 1,2m • 3h32: O,7m

• 15h Nordeste 16km/h 55
Omm • 14h44: 1m • 13h26: O,6m

0% • Baixamar • Baixamar

• 18h Nordeste 20km/h 61
de possibilidade CHEIA 27/1

• 10h21: O,4m • 9h26: O,3m

• 21 h Nordeste 12km/h 84 de chuva .

• 21h53: Om • 21h04: -O,1m
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FÁBIO MOREIRA

Oportunid de

IFSC abre inscrições
para concurso público
Ao todo serão mais de 300 vagas para todo

Estado e também na unidade de [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

OInStituto Federal de Santa
Catarina lançou o maior

concurso público de sua histó
ria. São mais de 300 vagas per
manentes para todo Estado e

para as unidades de Jaraguá do
Sul serão mais de 30. Os cargos
são para as áreas de graduação e

funções administrativas. A remu
neração dos. professores pode
variar de R$ 1.863 aR$ 6.654 con
forme a titulação e carga horária.
Já para os profissionais técnico
administrativos os rendimen-

. tos podem ser de R$ 1.777 a R$

3.293, dependendo do nível de

classificação.
As inscrições só podem ser

feitas pela internet entre os dias
14 de janeiro e 15 de fevereiro.
O candidato deve preencher a

ficha cadastral atentamente,

pois é preciso escolher o local da
prova e o-provável município de

lotação. Após isso, o pretendente
deve imprimir o boleto de paga
mento para validar a matrícula.
A taxa, que varia de R$ 55 a R$
110, deve ser paga até o dia 18 de
fevereiro. Quem não tiver acesso

à internet, pode procurar o cam
pus do IFSC mais próximo e uti
lizar as salas de informática para

realizar o procedimento.
As provas objetivas aconte

cem no dia 17 de março. Os �on
correntes a vaga de professores
também serão avaliados em tes

tes de desempenho didático e de
títulos. Para a área administrati

va, serão aplicados questiona
mentos práticas ou discursivas.
Os aprovados nestes casos serão

conhecidos só no dia 5 de junho,
mas os selecionados que passa
ram por avaliações objetivas, o re
sultado estará disponível no dia 5

demarço.

o site para fazer
a inscrição e

acessar o edital é
o www.ifsc.edu.br/

concursos.

FÁBIO MOREIRA

VAGAS Em Jaraguá do Sul serão 30 cargos de graduação e administrativo

Veja as vagas disponíveis para Jaraguá do Sul

Professores - Atua�ão
nas áreas de:
• Têxtil com ênfase em

malharia 1
• Sociologia 1
• Segurança do trabalho 1
• Português 1
• Informática 1
• Física 1
• Filosofia 1
• Fabricação Mecânica 1
• Elétrica : 1

• Administração 1

Técnico-administrativos
de nív.el superior

• Assistente Social 1
• Auditor 1
• Pedagogo 1
• Psicólogo 1

Técnico-administrativos
de nível médio

• Assistente em

Administração 11
• Eletrotécnica 2
• Informática 1
• Química 1
• Técnico em tecnologia da

- informação 1

Técnico-administrativos'
de nível fundamental

• Auxiliar de biblioteca ......... 1
• Auxiliar em administração .. 1

MELHORIAS Novo viaduto tem o objetivo de

facilitar o fluxo de veículos no acesso aos bairros

Viaduto
-

Obras começam
em ritmo lento

A ordem de serviço para tar o canteiro de obras, con
o início das obras do viadu- tratar pessoal e comprar .os

to que liga os bairros Vieira e materiais. Os trabalhos devem

Centenário, na BR-280, em se arrastar em ritmo lento até

Iaraguá do Sul, e dá acesso a a segunda semana de feverei
Schroeder está marcada para ro, quando o trânsito poderá
segunda-feira, mas os traba- ser alterado para a realização
lhos na via só devem iniciar dos trabalhos. O valor estima
mesmo em meados de feverei- do do viaduto é de R$ 5,1 mi
ro. Por orientação do Depar- lhões. A entrega da obra deve
tamento Nacional de Infraes- acontecer em julho de 2015.
trutura de Transporte (Dnitj, A Prefeitura de Jaraguá do
as intervenções na pista, que Sul gastou cerca de R$ 6 mi

provocam desvios e transtorno lhões com a desapropriação
no trânsito, só podem aconte- de 15 terrenos nos bairros
cer depois do carnaval, quando onde o viaduto vai passar. O
terminam as férias e o tráfego elevado terá início perto da
em direção ao litoral diminui. Escola EstadualAlvino Tribess,

Até final de janeiro, a em-noVieira, e termina numa rua

presa Engenharia e Pesquisas a ser aberta na lateral da BR

Tecnológicas (EPT) devemon- . 280, no bairro Centenário.

BR ..280

Contorno

rodoviário

Noitada

Clientes
-

saopresos
Dois homens foram deti

dos por danos depois de de- I

predar um bar, namadrugada
de ontem, no Centro de Iara
guá do Sul.APolíciaMilitar foi
chamada para uma ocorrên
cia de perturbação, mas quan
do chegou ao local encontrou
os clientes com escoriações
pelo corpo. O segurança do es

tabelecimento disse que os dois
se negaram a pagar a conta e

foram retirados sem violência,
mas quebraram as vidiaças da
porta do bar em protesto.

I
A empresa responsável

pela duplicação da BR-280,
no trecho de'Guaramirim a

Iaraguá do Sul, deve ser co

nhecida no dia 22 de janeiro,
. às 10h, quando está marcada
a abertura das propostas da

licitação. As obras do contor
no rodoviário do chamado
lote 2.2, que vai do Km 50,7
ao 74,6 da rodovia, prevê ain
da a construção de 15 viadu

tos, duas pontes e dois túneis

paralelos. O prazo de execu

ção é de mil dias.
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Campeonato Catarinense

JoãoMarcatto pronto
para servistoriado

Com esforço próprio e participação popular,
diretoria resolve pendências históricas'

JARAGUÁ DO SUL
. , .

fossem concluídas. Porém, isso
nunca aconteceu. Com o caixa

sempre em baixa, os dirigentes
que se sucederam no comando
do clube encontraram formas
de liberar a edificação para rece
ber jogos sem todos os ajustes.

A situação começou amudar
com a chegada de Ierri Luft, que
tomou para si a responsabilida
de e está bem perto de concluir
as adequações necessárias. "Foi
uma grande conquista e tenho

que agradecer amuita gente. Os
empresários; voluntários, atle
tas e diretores, que não tiveram

vergonha de ajudar, nem que

Henrique Porto

Há quase dez anos, Décio

Bago assinou um termo de

ajustamento entre o Grêmio Es

portivo Iuventus e o Ministério
Público de Santa Catarina. Na

ocasião, o empresário respondia
pela presidência' do clube e se

comprometeu a adaptar o Está
dio João Marcatto às normas de

higiene, segurança e prevenção
de incêndio estabelecidas na le

gislação vigente.
Foi dado um prazo de de

zoito meses para que as obras

fosse colocando a mão na mas

sa", festejou o presidente.
Entre as pendências histó

ricas resolvidas por Luft, está
a instalação de um sistema de

pára - raios no local. Doado por
uma empresa, o equipamento
teria um custo de mercado su

perior a R$ 15 mil. "Só vai ficar
faltando o aumento dos pas
seios. Mas nós faremos", disse.

Na segunda-feira o local pas
sa pelo crivo do Corpo de Bom
beiras e da Polícia Militar. Caso

seja aprovado, os dirigentes cor
rem até Florianópolis para libe
rar a documentação. "Podemos
não ter uma mansão, mas hoje
temos uma casinha do jeito que
o povo jaraguaense gosta. Con
fortável, arrumadinha e bem

cuidada", concluiu Luft.

HENRIQUE PORTaIAVANTE!

CAPRlCHO Ftmcionários dãoos últimos retoques na estrutlU'a antes da vistoria

Futebol nacional
...

Mercado da bola seguemovimentado

f
I
\

Mesmo na reta final de, pré- der Guifiazu para o Libertad, o
temporada, o futebol brasileiro Inter buscouWillians, que esta

segue movimentado. Fora dos va na Udinese. No total, o colo

planos do Palmeiras, o volante . rado desembolsou 2,5 milhões
Marcos Assunção acertou com de euros na negociação.
o Santos. NaVila Belmiro, Q jo- O Fluminense acertou com

, gador vai receber pormês cerca o lateral argentino Monzón, do
de R$ 200 inil. Lyon. O jogador assinará con-

O Flamengo confirmou as trato napróxima semana e che

contratações do volante Elias,' ga sem Custo ao tricolor cario

ex-Sporting, e do meia Gabriel, ca, o atual campeão brasileiro.
que estava no Bahia. Após per- O Corinthians contratou o'

zagueiro Gil, do Valenciennes,
porRê 9,41 milhões. O São. Pau
lo acertou a contratação do ata
cante Wallyson, do Cruzeiro, e

está perto de fechar com o chi
leno EduardoVargas, do Napoli.

O Palmeiras anunciou a re

novação de contrato do argen
tino Barcos até 2016. A diretoria

palmeirense negocia com Ri

quelme, que não deverá per
manecer no Boca Juniors.

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Quase dez anos
Já diria o poeta francês Jean Cocteau, que=não sabendo que
era impossível, foi lá e fez". Esta frase cabe perfeitamente ao,

atualmomento do Iuventus. Desde 2005, o clube arranjou
formas de não cumprir o ajuste de conduta firmado com
o Ministério Público, para adequações no Estádio João
Marcatto. Agora, na gestão de Ierri Luft, ele está se tornando
realidade. E olha quemuita coisa o clube conseguiu de graça .

Umamostra clara de que a cidade está voltando a vestir as
cores do Iuventus, Dias melhores virão, com certeza!

Handebol

Brasil quer
surpreender
Ontem iniciou o Campe
onato Mundial de Han
debol masculino. O Brasil
entra no torneio tentando'

superar a 16a posição
conquistada no Mundial
de 1999. A seleção cana

rinho estreia hoje, contra
aAlemanha, na cidade
de Granollers. Alem dos

alemães, integram o grupo
Argentina, Tunísia, Monte
negro e França.

Breakers·

Palestra
CODl italiano
De passagem por Jaraguá do '

Sul, 'o italianoVicentArgon
dizzo partilhou parte de sua
experiência na seleção ita
liana de futebol americano
com os atletas dos Breakers.
Gerente de umamultina-

, cionaI, Argondizzo deseja se

mudar para a cidade - onde
afirma haver uma ligação
sentimentaI- e auxiliar
Dennis Prants no comando
da equipe, coordenando a

defesa ou os especialistas.

•••

Faz parte
Quem 'se deu mal' com a

determinação de Dieter

Janssen para que os

secretários utilizem o

transporte público foi
Jean Leutprecht, da FME.
Como aArena Jaraguá
não faz parte da rota dos
ônibus, terá que encarar
a pé uma subida e tanto

para chegar ao trabalho.

Novos tempos
O anúncio das reformas
do Ginásio Arthur Müller
e do Centro Esportivo
trazem um novo alento
ao esporte de Jaraguá do
Sul. Certamente o ano

de 2013 será complicado
para as modalidades, em
virtude das obras. Mas
2014 promete ser um ano

e tanto. Aguardemos ...

Jaraguá
Equipe se
reapresenta
O Iaraguá se reapresentou
na quinta-feira, inicial
mente com atletas da base
e profissionais em período,
de observação. Eles foram
recepcionados pelo técnico
Rafael Rocha e pelo prepa> "

radar Luiz Rodrigo. Ontem,
os atletas passaram por .

'avaliações físicas em aca� ..:

demia. Na próxima semana
passam a treinar diaría-

"

mente, em dois períodos.

Basquete

Varejãoé �\

operado
"

Sensação da NBA, An
dersonVarejão teve que
realizar cirurgia no joe-
lho direito e deverá ficar

afastado 'das quadras por
cerca de três meses. O fato '

frustrou a possibilidade de
disputar o All-Star Game e

até mesmo a negociação
para jogar no Minessota. O
brasileiro havia disputado
25 das 36 partidas do Cle
veland, commédias de 14,1
pontos e 14,4 pontos.
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