
i'

As melhores IMOBILIARIAS
i'

e os melhores IMOVEI8
i'

em UM 80 LUGAR!
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Novidade no trânsito

Corredores de
ônibus serão
implantados
Prefeitura deve iniciar a demarcação de faixa
nas ruas centrais nos próximos dias. Objetivo
é que o transporte coletivo seja mais rápido.

Página 4, Plenário

Até JJreve, Femuse!

Principal evento de música erudita do Brasil termina hoje
com apresentação dos alWlOS no concerto de eneerramento,

Mobilidade

Fluxo restrito na rua

João JanuárioAyroso
A partir dapróxima terça-feira
até o dia 20, o trânsito na rua
que leva ao bairro Jaraguá
Esquerdo será interrompido
num trecho da via para obras
da rede de esgoto.
Página 20

PolÍcia

Menos condutores

pegos no bafômetro
Diminuiu o número de
motoristas embriagados
flagrados pelaPolíciaMilitar em
Jaraguá do Sul. De dezembro de
2012 até janeiro deste ano, 15
motoristas forammultados.
Página 21

Insalubridade

Pagamentospara
quemtêm direito
Prefeito Dieter Janssen
disse que benefício será
concedido somente aos

que exercem funções que
prevêem os adicionais,
como é o caso da Saúde.
Página 8

Esporte
Iuventus tem jogo
duro comCriciúma
o time jaraguaense pega a
forte equipe do Sul do Estado,
domingo, às 17h,noJoão
Marcatto. O técnico Pingo
não poderá contar com
Cícero e Kiko na partida.
Página 22

Da Bat Garagem
para os Postos Mime.
Venha conhecer o Batmóvel.

Jaraguá do Sul
Datas e locais:
31/01 (manhã):- Mime
Matriz (Walter Marquardt).
31//01 (tarde) - Mime 3
Vila lalau (Weg II).
01/02 (tarde) Mime 5

Epitácio Pess�a (Centro).
02/02 (tarde) - Mime .

Matriz (Walter Marquardt).

I
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� Menegotti
Formas
Completahoje 15 anos de
existência. Sua atuação é no

segmento de formasmetálicas

para a construção civil.

Olipe
Já são 43 anos de atuação da
Metalúrgica Lombardi,mais
conhecidapor suamarca

Olipe - que identifica as calhas
de luminárias e caixas de

disjuntares produzidos porela

Montefab
Completahoje 16. anos de
atividades esta empresa de

montagens de máquinas
e outros equipamentos.
Encontrou um terreno

fértil na região.

Yázigi
Internexus
A continuidade de uma
escola de idiomas é

importante para seus alunos
e a franquia local desta rede
comemora domingo 16

anos de atividades.

Eficiência
'

energética
Ummodelo inovador
de convênio firmado

pela Celesc permite que
indústrias financiem, sem
juros, projetos de eficiência
energética e definam seus

fornecedores. Além çUsso,
asparcelasmensais de
amortização terão omesmo

valor da economia gerada,

Com o abasteci1:nento de
, etanol regularizado e com.

, preÇos comportados, o governo
apr{)veitou omomento'

para liberar o aumento nos
..

combustíveis e.ampliou o
limite damistura de etanol
na gasolina. Embora não seja
agradável para quem paga, o
aumento dos combustíveis

corrigiu apenas parcialmente
urría distorção séria nos
preços doproduto no país.

e
Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Trabalho de, apenados
�

Einegável que é muito bom

para a recuperação dos ape
nados que eles tenham a possibi
lidade de uma atividade produtiva
que, além de manter sua cabeça
ocupada com algo útil, ainda lhe

proporciona redução de pena. Ao

longo dos últimos anos, as entida
des empresariais e a Justiça têm
sido grande parceiros naluta pela
ampliação desta atividade no pre-

sídio de Jaraguá do Sul. Não tem

sido fácil, pois são muito poucos
os recursos disponibilizados pelo
Estado para melhorar a estrutura
e possibilitar o trabalho-em con

dições mais adequadas. Mesmo

assim, o processo continua evo

luindo e a cidade é um exemplo
de como se pode tornar estamão
de-obra útil para a comunidade e

não apenas um peso morto.

/

Urbano Agroindustrial
Na segunda-feira, dia 4, completa 53 anos de existência uma
das maiores cerealistas do país, cujo principal produto é o

arroz, que leva o nome do fundador e da empresa. Além deste,
oferece outros cereais comercializados com várias marcas
diferentes. O que não muda é a qualidade do produto que,
além de ser proveniente da
região e industrializado em

Iaraguá do Sul, também é

produzido e industrializado
em outros locais do Brasil.
Seus produtos, além de

poderem ser encontrados

por todo o país, também
estão no exterior, como
prova a foto em que
aparece um pacote
de arroz de 5 quilos,
fotografado em um

comércio no
Estado de Michigan,
nos EUA. A obra
do seu Urbano
foi bem longe ...

Vende-se
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Sol Paragliders
Nos céus da região é comum vermos objetos
voadores que não são nem aeronaves e

nem pássaros. Ainda assim, são muito
bem identificados, pois são fruto de um

empreendimento que amanhã completa
21 anos. As conquistas da Sol Paragliders
não são nada modestas. Trata-se de uma

empresa de tecnologia avançada, focada
.

no mercado internacional, localizada em
unia cidade de interior e seu marketing
se vale principalmente dos recordes e

destaques que obtém em demonstrações
e competições no Brasil e principalmente
no Exterior. É a forma que enc-ontrou para
aparecer de graça nas maiores publicações
mundiais de esportes radicais. Também
utiliza o prestígio de suamarca para
assinar uma linha de roupas esportivas.

Emprego
o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Econômicos (Dieese)
divulgou pesquisa que aponta para um
nível de desemprego de 10,5% nas regiões
metropolitanas contra um nível de 10,4%
em 2011. A diferença é pequena, mas, se
considerarmos o volume de trabalhadores

que entram anualmente para a população
econoniicamente ativa, observa-se
que a crise fez os seus estragos.

ICMS sobre

importados
Amudança na tributação dos produtos
importados por um percentual único de
4% em todo o país trouxe em seu bojo
uma série de alterações e, entre elas, está o

fornecimento de uma série de informações
sobre o conteúdo de material importado
nos produtos quando o percentual for
superior a 40%. Isto causou uma verdadeira

guerra judicial e já existem 227 empresas
amparadas por liminares para não divulgar
estes dados. A desesperadora burocracia
nacional acabade receber uma grande
contribuição com esta nova legislação que,
com o objetivo de acabar com a guerra
fiscal entre os Estados, jogou um grande
fardo nos ombros das empresas.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 862
01 - 02 - 03 - 04 - 05
10 - 13 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 3109
07 - 25 - 46 - 64 - 73
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a uma ação adotada como plano de governo. Está sim
embasado em uma orientação legal e sob o risco de,
em caso dé descumprimento, resultar numa ação de

improbidade administrativa ao próprio prefeito.
É um momento de todos refletirem de que abusos

não podem ser cometidos por ambos os lados. A Prefei
tura certamente não vai adotar ações que retirem direi
tos dos servidores sem fundamentação legal. Espera-se
que os servidores que recebem benefícios sem estarem

enquadrados no merecimento desse direito entendam

que esse dinheiro aplicado é público e que poderia ser

canalizado para projetos da Prefeitura. Esperamos que
.todos avaliem a situação de forma racional e j}lsta.

APrefeitura de Iaraguá do Sul decidiu avaliar de
talhadamente os casos de cortes de pagamento

de insalubridades que estão sendo questionados. A
ideia é evitar que seja feita alguma injustiça com fun
cionários que têm direito ao benefício, mas tiveram
o recurso cortado com base na medida adotada pela
administração anterior, através de um lauto técnico.

Dieter Janssen ficou sensibilizado com o risco de

que essa rnedida possa prejudicar pessoas que real
mente estão expostas aos riscos por desempenhar fun
ções insalubres e com àlgum grau de periculosidade.
Porém, quer cumprir a determinação legal, referen
ciada por uma avaliação técnica e já direcionada pelo

A Prefeitura certamente não vai
adotar ações que retirem direitos dos
servidores sem fundamentação legal.

Ministério Público, há mais de dez anos, para corrigir
gastos desnecessários com pagamentos de beneficios
aos servidores que não se enquadram nesse requisito.

Durante a campanha, Dieter Janssen ressaltou o

respeito ao dinheiro publico e o controle das despe
sas. Porém, o corte dos recursos não está relacionado

Charge

� redacao@ocorreiodopovo.com.br

Aonde ela andará?
Dia destes, vendo a Superinteressante, lembro

de ter lido um intrigante conselho que o autor

do texto passava aos leitores. Dizia ele que deve
mos desistir da ideia de tentar encontrar a nossa

alma gêmea, que não existe essa história de alma

gêmea. Parei de ler e fiquei pensando. Será mes
mo que não nos há uma alma gêmea, alma que
nos complete plenamente.•. ? - Ah, deve haver, que
deve, deve! O diacho é encontrá-la.

-

Lembro que na adolescêncialí sobre uma besta,
um animal mitológico, que bastava-se a si mesma,
era um animal perfeito. Dessa perfeição resultava
uma ação prepotente e desafiadora aos deuses. Por

castigo, Zeus, o deus dos deuses do Olimpo, partiu
a besta ao meio e jogou as duas partes aos ventos

da vida. Dali em diante? besta só seria feliz quan
do uma de suas partes voltasse a encontrar a outra

metade. Claro, é uma história mitológica para nos
dar uma idéia de que um dia fomos felizes ... E po
demos voltar a ser quando reencontrarmos nossa

outra metade, paramim, a alma gêmea.
Deixando a mitologia de lado, claro que temos al

guém que nos seria uma perfeita outrametade, o dia
cho, volto a dizer, é achá-la. Sim, eu sei, só urn louco
passaria a vida procurando por essa outra metade,
morreria de velho e provavelmente ficaria sozinho,
roendo-se de solidão. Mas que a ideia é boa, claro que
é. Imagine, leitora, que lá nos quintos do mundo haja
urna pessoa que lhe seria o par ideal, perfeito,pão se

ria a grande felicidade sobre a terra? Sem dúvida.
Mas aí vêm os imbecis a dizer que seria mui

to enfadonho ter ao lado uma pessoa igualzinha a

nós. Como são burros, essa outra pessoa não seria
outra pessoa, seria a nossa outra metade, isto é,
nós mesmos. E o que podemos imaginar de mais

prazeroso que não precisarmos de mais ninguém
e nós darmos por felizes com nós mesmos? Acho

Do leitor

Brasil apartídárío
Uma pesquisa feita ao fi- traconservadora.

nal de 2012 demonstrou Hoje, a rívalidade acon

que 56% dos brasileiros não tece entre o mosaico parti
têm nenhuma preferência dário, e as "energias criado

partidária. A meu ver, esse é tas" que buscam um avanço
mais um exemplo de aversão nos modelos de sociedade

que a sociedade tem com o e do bem-estar da comuni
nosso modelo político. _

dade, sem estarem ligados a

Não é difícil de entender partido político algum, mas
esse descaso pelos partidos sim, interessados na busca

políticos, afinal, eles já são de qualidade de vida de toda
tantos que se confundem en- uma comunidade.
tre eles mesmos, e fica difícil Quem sabe já seja hora da
para o próprio indivíduo de- engrenagem partidária dei
cidir se concorda com um ou xar de lado o jogo de interes
com outro partido. Diferente ses e passar a defender uma'
do que acontecia no passado, causa de verdade, acom

onde os partidos eram dividi- panhando os desafios que
dos por fortes doutrinas e de- a sociedade enfrenta. Caso

finições, e levavam o seu ide- contrário, estarão fadados
al como verdade, tal como a a encontrar brasileiros cada
UDN, que nitidamente con- vez mais desinteressados

gregava a burguesia e a classe com o sistema político atual.
média urbana, e o PSD que se '

identificava com os ruralistas
e detinha uma doutrina ul-

melhor não desistirmos da alma gêmea...

Velhice
Velhice ou aposentados, os dois títulos servi

riam. Ouça esta: - "Busque oportunidades, e não se

gurança. Um barco no porto está seguro, mas com
o tempo o fundo vai apodrecer". Melhor é continu
ar na vida tentando novas janelas, nos horizontes,
sair da cama fofa do comodismo que aborrece e faz
adoecer o corpo físico. Todos os longevos são ati

vos, alguma coisa eles fazem todos os dias, e não o

fazem gemendo. Gemer é morrer, os dengosos da
vida vivem gemendo. E quem geme não car:ta ...

Bichos
Bah, faz anos que ouvi uma frase inesquecível:

- "Se quer um bicho de estimação, escolhe um ani
mal abandonado", É o que tenho feito ao longo da
vida, hoje tenho quatro vira-latas, todos estropia
dos quando os recolhi. Vira-latas?Vira-lata sou eu,
eles são nobres, bonitos, fiéis, amigos, lindos, são
anjos disfarçados, isso sim. Digo aos meus amigos
que se eu ganhasse a Mega-Sena faria dois inves
timentos: uma fazenda para bichos maltratados
e uma orquestra sinfônica infanto"juvenil. Talvez
por isso muitos me chamem de louco ...

Falta dizer
Fazia um ano e pouco-que um amigo me dera

uma fina garrafa de champanha, guardei-a sobre
um móvel da sala e fiz uma promessa a mim mes

mo: - "Vou bebê-la nummomento muito especial".
E fiquei esperando pelo tal momento, esperei, es
perei e nada ... Bebi a champanha anteontem à

noite, semmotivos, só para celebrara vida e amim
mesmo. Pois fazendo isso, não é que acho que atraí
uma coisamuito boa. Depois eu conto ...

WalterHenrique�
Acadêmico de Economia

Fale conosco
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Primeiros
30 dias
Os prefeitos da região
completam ummês
no cargo conhecendo
melhor o desafio que
terão pela frente. Saúde,
infraestrutura, educação e

mobilidade são alguns, c

Mas saber gerir e aplicar
bem os recursos talvez

seja omaior dos desafios.

Legislativo
ACâmara deVereadores
de Jaraguá do Sul retorna
com o calendário de sessões
ordinárias na próxima
terça-feira, dia 5. Na pauta,
a formação das comissões

permanentes, indicações
e também discurso do

presidente José deÁvila
(PSD), que deve falar
sobre suas prioridades.

Adicionais
Engenheiro de Segurança
do Trabalho, Cláudio dos
Santos) que fez parte da
equipe que realizou os

estudos que resultaram no

laudo técnico apontando
a existência de mais de
600 casos' irregulares de
adicional de insalubridade
e periculosidade, revela
que as administrações
anteriores vinham
concedendo o pagamento
como forma de

gratificação. Além disso,
afirma que levantamento

parecido foi realizado
entre 2007 e 2008 sem

que as determinações
legais fossem seguidas.

Parceria
avaliada
Em reunião com

prefeito de Guaramirim,
Laura Erôhlích (PSD),
o diretor do Senai
de Jaraguá do Sul,
Michael Siemeintcoski,
manifestou o interesse da
entidade em administrar
o Cedup (Centro de

Educação Profissional),
que está sendo
construído no município.
A proposta é qué o

Senai seja responsável
por 70% dos cursos

que serão ofertados
no Centro de Treinamento
de Tecnologia.

www.ocponline.com.br

Plenário
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Corredores de ônibus já
eomeçam a ser ilDplantados

Defendido nos últimos anos como

uma boa alternativa para melhorar
o trânsito e facilitar o fluxo dos ônibus
do transporte coletivo, os corredores de
ônibus vão começar a ser implantados
pela administração municipal já neste

mês de fevereiro. A partida vai ser pelas
ruas centrais, que foram ou estão sendo

recapeadas. Segundo anunciou o prefei
to Dieter Ianssen (PP), ontem, ao Plená
rio Entrevista (vídeo pode ser conferi
do no www.ocponline.com.br). as vias
serão pintadas nos próximos dias para
que o sistema COmece a funcionar e a

implantação será gradativa. O projeto
deve ser detalhado na próxima semana

em coletiva de imprensa.
A discussão fez parte da campanha elei

toral. Já na época, Dieter Ianssen e o vice,
Jaime Negherbon, defenderam aberta
mente o sistema, que é também uma su

gestão antiga da empresa concessioná

ria, Viação Canarinho, sob a alegação de

que o usuário do transporte coletivo fará
o trajeto em um tempo mais curto, trans
formando o ônibus em uma opção mais

c viável e até mesmo barata. Nas cidades
onde existem as faixas exclusivas para
ônibus, como Blumenau, a conclusão é

positiva. Com o ato, o governo mostra

que vai mesmo, apesar das obras proje
tadas para construção de pontes, víadu-

Corrida

por verba'
Na próxima segunda-feira será
aberto o prazo de inscrições para
programas no PAC2 (Programa de
Aceleração do Crescimento), do
governo federal. SegundoAntonio
da Luz, assessor de projetos,

<' a Prefeitura de Iaraguã deve
apresentar propostas parabuscar
recursos para habitação popular,
pavimentação, construção de um
centro esportivo e para cobertura
dos ginásios escolares. O setor

ganhou inclusive o reforço da
assessoraDiletaKauling, que
atuava emGuaramirirn.

EM BRASíLIA

tos e abertura de vias, fazer a opção pelo
transporte coletivo como solução para o

problema dos congestionamentos, o tem
po gasto com a locomoção e até mesmo

a poluição. Ao ir trabalhar de ônibus na

maioria dos dias da semana, Dieter, mui
to mais do que criar uma imagem positi
va, reforça que o transporte coletivo deve
atrair todas as classes sociais, para isso
deve ser eficiente e acessível. "As pess0é!s
precisam mudar seus hábitos, ir ao tra

balho de ônibus ou bicicleta, deixando o

carro para os passeios da família. E, para
isso, o governo vai fazer o que é preciso
paramelhorar o sistema de transporte co

letivo", promete o prefeito.

Ação conjunta
AAmvali reúne na próxima terça-feira, às 8h, as equipes de DefesaCivil dosmunicípios doVale do
Itapocu para oferecer auxílio e propor uma ação conjunta na fiscalização de bares e boates. Apesar
de ter sido gerada devido à tragédia em SantaMaria, a varredura é importante. Prova são as situações
constatadas em laraguá, onde diversas adequações estão sendo impostas para aumentar a segurança.

A semana

-

1. IRINEU PASOLD, ex-prefeito,
sobre o corte dos adicionais por
insalubridade e periculosidade

'Ela tocado este

país uma maneira

séria' e eficiente'.
2. MARIO FERNANDO REINKE,
prefeito de Massaranduba e tucano,

.

elogiando Dilma Rousseff (PT),

3. CARLOS CHIODINI (PMDB),
deputado, sobre acordo entre

as siglas para divisão da

presidência da Assembleia,
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Na internet

,NOVOACESSO PARA
,

FACILITARBONS NEGOCIOS
o Correio do Povo lança site de ofertas www..ocpimoveis.com.br para aproximar o mercado e o setor de imóveis da região

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

/\ partir de hoje, quem busca
rlofertas de compras, vendas e lo

cações de apartamentos, terrenos,
galpões, casas ou construções terá
um caminho mais fácil para che

gar a essas informações. O jornal O
Correio do Povo, através do portal
OCP Online (www.ocponline.com.
br) lança o site OCP Imóveis (www.
ocpimoveis.com.br). A novidade

apresenta uma variedade de opções
para aproximar as pessoas interes
sadas em fazer bons negócios com
o setor imobiliário da região.

Quem navegar pelo site www.op
cimoveis.com.br poderá visualizar as
imagens dos bens disponibilizados
para a negociação, com fotografias
dos ambientes internos e externos

das estruturas, além de informações
das características físicas dos locais,
telefones para contatos e até um

mapa da localização. O site também
está organizado por itens, como tipo
de imóveis disponíveis para compra,
venda ou aluguel.

O gerente comercial do jornal O
Correio do Povo, Marcelo Janssen,
avalia que o OCP Imóveis é uma

grande oportunidade para as imo-

biliárias anunciarem seus produ
tos de uma forma mais direta com

o mercado. "É uma alternativamo
derna para quem busca opções de
forma prática e ágil".

O Correio do Povo ampliou a

estrutura de comunicação com a

comunidade. Além do tradicional

veículo, que é o jornal impresso..
a empresa oferece alternativas de
acessos à plataforma da internet.
No ano passado, O Correio do Povo

lançou o inovador portal OCP On
tine, que conta com 14 mil acessos
diários. O site OCP Imóveis também
estará vinculado ao portal.

Cinco mil ofertas

Para o gestordo OCP Online, Aris
ton Sal Junior, o novo site é um grande
facilitador tanto para as imobiliárias

quanto para quem busca um imóvel
ideal. "Já partimos commais de cinco
mil imóveis cadastrados, das princi
pais imobiliárias da região. O sistema
de busca é amigável e em poucos cli

ques chega-se às ofertas que mais se

adequam às necessidades da pessoa.
Além disso, a pessoa física também

pode cadastrar o imóvel que queira
alugar ou vender", comentou.

-

Afinidade com omercado
A iniciativa também atende

ao objetivo O Correio do Povo

de oferecer para seus leito
res e anunciantes facilidades
de acesso à realização de ne

gócios, informação e relação
com o mercado. "O objetivo
essencial, norteado pela estra

tégia de contínua inovação
de nosso veículo de infor

mação, é oferecer aos nossos

anunciantes e leitores um

instrumento prático,
-

ágil e

seguro nas buscas e transa

ções relativas ao mercado de
imóveis. As tecnologias de in

formações online nos propor
cionam essas possibilidades e

precisamos absorvê-las e agre
gar valor aos nossos clientes,
anunciantes e leitores", ressalta

o diretor do O Correio do Povo,
Nelson Pereira.

AExecutiva de Contas para
Imobiliáfias e Construtoras

do O Correio do Povo, Kátia
Theilacker, destaca que essa

ferramenta vai ao encontro

de uma necessidade do mer

cado, atendendo clientes que
gostam de ler os conteúdos no

jornal impresso e na internet.

"O OCP Imóveis representa um
benefício significativo para as

imobiliárias e construtoras que
anunciam também nos classifi
cados de imóveis impresso, pois
Iaraguá do Sul e região não ti
nham um site de busca eficien
te e com a credibilidade que O
Correio do Povo, que está há 94

anos no mercado, tem".

o que o OCPImóveis oferece
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As esposas dos prefeitos

Companheirismo que vai além
Reportagem especial com as primeiras-damas da região termina neste final de semana

..... '.t:- .

REGIÃO
Verônica Lemus

panhas eleitorais, na busca pelo voto. Outras vão além,
chegando a exercer papéis fundamentais na sociedade,
muitas vezes como voluntárias em entidades sociais. Em

comum, essas mulheres possuem o fato de dividirem a

,

vida, os problemas e as alegrias com homens poderosos, o
que lhes confere o direito, de umamaneira ou outra, de in
terferir em decisões coletivas importantes. Para conhecer

um pouco sobre as primeiras-damas da região, a reporta
gem do O Correio do Povo convers9u com Zélia Ianssen,
Suzane Reinke, Anair Iurck e Roseli Frõhlích. Nesta edição
conheça um pouco mais sobre as esposas do prefeito de
Schroeder, Osvaldo Iurck, e de Guaramirim, Lauro Frôhli
ch. Na semana passada, foram apresentadas as esposas de
Dieter Janssen eMário Fernando Reinke.

/\ lvos de curiosidade, as primeiras-damas sempre de

I\sempenharam um papel importante na história po
lítica. Algumas, além de oferecer constante apoio e dar

suporte a seus maridos, participam ativamente das cam-

Anair Jurck
"Hoje ele me avisou que ia demorar para

voltar para casa, porque tinhamuitas reuniões,
então hoje eu acho que ele vai chegar perto da
meia-noite. Esse é o lado ruim". A compreen
são é a palavra-chave na vida deAnair Iurck, 52
anos. Esposa do prefeito,Osvaldo Iurck (PSDB),
de Schroeder, é a segunda vez que a dona de
casa desempenha o papel de primeira-dama.

Junto com as coisas boas que a política
proporciona à Anair vêm os aspectos menos
prazerosos. "Às vezes as pessoas acham que
por estar casada com o Osvaldo eu sei sobre
o que acontece na Prefeitura antes, mas na

verdade eu só fico sabendo semanas depois",
contou. Por chegar cansado em casa, Anair

prefere deixar de lado a pergunta, aparen
temente tão simples, como perguntar sobre
como foi o dia. "Ele chega tarde, depois de ter
tido tanta coisa para resolver, 'aí eu não que
ro fazer ele falar e passar por tudo aquilo de
novo". Casados há 30 anos, Osvaldo e Anair,
naturais do município, se conheceram atra-

,,-

vés do futebol, ambos com 21 anos. "Osval-
do ela goleiro, eu ia sempre assistir aos jogos,
porque sempre gostei de futebol", contou

Anair. .Aos 22 anos os dois se casaram e fo
rammorar na casa número 46 da rua Palmira

Gneipel, onde vivem até hoje.

VIDA DE CASJU., Esposa do prefeito de Schroeder, Anair
Jurck, que ocupa a posição de primeira-dama pela

segunda vez, diz que "compreensão é a palavra-chave"

, Envolvimento )

Experiência como primeira dama
"Eu penso que a primeira-da

ma tem que estar ali para o que
puder ajudar no município. Se eu

puder ajudar o prefeito estando
do lado, aconselhando, se estiver
ao meu alcance poder ajudar, dar
apoio, assim o farei", disse Anair.

Junto. com a exposição pública e

com o envolvimento na política,
ela sabe que no papel de primeira
dama existem os prós e os contras.

"Mas acho que sempre tem

mais prós, porque a gente vai

aprendendo bastante coisa, vai
conhecendo pessoas da comuni
dade e de todos' os municípios, e
vamos crescendo. De ruim, sem
pre tem a inimizade, pois tem uns

, .que não aceitam, mas é pouqui-·

nho', descreveu.
Enquanto primeira-dama, tal

dicotomia está presente na vida
de Anair quase todos os dias, até
nas idas ao mercado. "Por ser

um município pequeno, somos
bastante procurados, eles vêm

aqui em casa, querem conversar,

querem marcar hora. A maioria

quer uma orientação, às vezes só
uma conversa, perguntar como
está a Prefeitura. Parecem bas
tante esperançosos para 'que o

Osvaldo melhore a cidade, acho
que faltou diálogo para eles na

gestão passada".
Entre um compromisso e ou

'tro como primeira-dama, Anair
faz pilates e gosta de sair para

caminhadas. "Também gosto
bastante de trabalhos manu
ais, tenho meu grupo onde faço
meus bordados e duas vezes por
semana tem estudo bíblico na
Igreja". Nas suas atividades, Anair
aproveita para ficar de olho nas

condições domunicípio.
"O que eu vejo que poderia

ser melhorado, repasso para o

Osvaldo. Nas minhas caminha
das, se percebo que tem um

cano estourado, eu já digo, "olha,
naquela rua tem tal problema",
aí ele me pede: anota a rua no

bilhete. Se vejo que tem foco

queimado, já aviso também, fico
meio que fiscalizando junto",
disse Anair.

Se eu

puder ajudar
o.prefeito
est�do
do lado,

aconselhando,
se estiver ao

meu alcance

poder ajudar,
dar apoio,'

assim o farei."

Herança
Política na
família

Em 1996, quando ainda trabalha
va na empresa de bebidas Kienen, a

política passou a fazer parte da famí
lia, pois Osvaldo foi convidado para
disputar a eleição majoritária como

candidato a vice-prefeito ao lado do

ex-prefeito Gregório Alais Tietz. "Na

época recebi o convite com surpre
sa. Eles disseram que queriam uma

liderança nova, por isso chamaram
; o Osvaldo", contou Anair. A dupla foi
vitoriosa e Osvaldo reelegeu-se nas

eleições seguintes, assumindo pela
primeira vez como prefeito em 2001.

Como "herança" de família, Anair
recebeu do pai o gosto e interesse pela
política. ''Aí foi mais fácil de entender e
apoiar o Osvaldo, já que eu gosto de po
lítica, acho que ela é gratificante". Mas
Anair conta que, na época, para os fi
lhos, hoje com 30 e 22 anos, não foi tão
fácil assim. "Na realidade, a família so

fre um pouquinho com isso, porque ela
fica um pouco de lado, tu tens que ser

vir mais à comunidade, tem reuniões
e compromissos, então a família sofre,
principalmente o filho mais velho, que
estava na adolescência. Ele estava com
14 anos e o outro com seis", relatou.

Mesmo assim, Anair disse que eles

sempre apoiaram o pai, envolvendo-se
e ajudando como podiam durante as

campanhas eleitorais. "Agora, que eles
cresceram os dois filhos se envolveram
na campanha, acompanharam mui

'to, principalmente o mais velho, ele se

envolveu diretamente, porque o mais
novo mora em Blumenau, então ele

chegavamais no final de semana".
ParaAnair, Osvaldo é uma pessoa

bastante séria, calma, "que gosta das
coisas muito certinhas, que cami
nhem' corretamente". Para ela, uma
característica do marido que acredi
ta ser positiva em sua função como

prefeito é a calma e tranquilidade
que Osvaldo passa para as pessoas.
"Às vezes a gente fica até meio assim

porque é demais essa tranquilidade",
disse, sorrindo.
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Roseli Froblich
Casa, empresa e família. A ro

tina de Roseli Frõhlích, 57 anos,

esposa do prefeito de Guaramirim,
Laura Frõhlích (PSD), é dividida
entre esses três principais eixos.
"Eu cuido da casa, da empresa e

também ajudo o Lauro, faço todo
esse meio campo", conta Roseli.
Sem perder a delicadeza e a ma

neira atenciosa com que trata as

pessoas, a primeira-dama de Gua

rarnirim ajuda a tocar a empresa de
mineração da família, ao lado do
filho mais velho, Leandro Frõhlich,
31 anos, e da filhamais nova, Maira
Frõhlich, 23.

Com a eleição de Lauro, Roseli
teve que participar ainda mais dos

negócios da família, jáque omarido
tem diante de si a responsabilidade
de gerenciar o município, o que re

quer dedicação 24 horas por dia, in
clusive nos fins de semana, quando
os telefonemas não dão descanso.

"Eu ajudo em tudo, dá para conci

liar bem, com certeza.Você tem que
ter cautela e determinação, essa é a

palavra certa, com determinação
dá para contornar tudo", diz.

Por ser uma empresa peque
na, com 12 funcionários, Roseli e �

a família conseguem manter uma

relação próxima com os trabalha
dores. "Os funcionários sempre
conversam comigo, com minha fi

lha, a gente tenta resolver tudo da
melhor maneira, num jogo aber

to, sendo muito sincera. A gente
sempre compartilhamuito com os

funcionários, achamos que isso é

importante", relata. O mesmo cui
dado em priorizar uma boa rela

ção é estendido por Roseli à comu
nidade e aos vizinhos. "Não tem

,

nada melhor do que você estar de
bem com todos. E com a família e

LÚCIOSASST

NO TRABALHO Roseli assumiu o comando da empresa do marido depois que ele foi eleito prefeito

" Como primeira
dama, tenho muita

responsabilidade junto
ao meu esposo.

Com o poder

O papel de primeira-dama

"
Como primeira-dama, a relação de

Roseli com Lauro, com quem é casada há
34 arfas, alcançou um nível ainda-maior
de apoio e parceria. Além da empresa,
Roseli terá ainda a função de acompa
nhar o marido em eventos e também de

representá-lo nos momentos em que
Lauro não puder comparecer. "Eu vejo
que, como primeira-dama, tenho muita

responsabilidade junto ao meu marido.
As coisas têm que ir acontecendo, e com a

esposa envolvida, ele vai conseguir alcan
çarmelhor os objetivos dele", disse.

Mesmo sem ter pretensão de ocupar

Estamos aqui para
apoiar, para ajudar o
Lauro a passar pelos

altos e baixos.

Parceria

que ele estaria exposto, então esta

mos aqui para apoiar, para ajudar o
Lauro a passarpelos altos e baixos".

Segundo Roseli, Lauro é uma

pessoa inteligente, competente e

muito determinada. "Ele é cautelo

so, gosta das coisas corretas, feitas
com eficiência. É uma pessoamuito
sincera, que tem muita paciência,
que é o que tem que ter na política".
Como pai, Roseli o descreve como

sendo educador, atencioso e pre
sente. "É um pai que incentiva os

filhos ao estudo e ao trabalho, que
ajuda em tudo que há necessidade".

Roseli também pretende fazer vi
sitas às secretarias para conhecer os

servidores e os trabalhos desenvolvi
dos. "Já no segundo dia do Lauro na

Prefeitura eu fui lá visitar ele, visitei as
pessoas que já estavam trabalhando, e
conforme os setores vão se organizan
do, vou visitar todos".

Como primeira-dama, outro papel
que Roseli acaba tendo que desempe
nhar é o de mediadora entre o prefeito
e a população. Ainda durante o período
de campanha, as pessoas a procuravam
Rpara tirar dúvidas sobre a nova gestão

Lauro e a política na família
A política faz parte da família

Frõhlich desde 1992, quando Lauro

foi candidato a vereador. Por isso,
conta Roseli, para os quatro filhos a

candidatura do pai foi um processo
natural. "Ele sempre gostou muito
de política, sempre esteve envolvi

do, então, para eles não teve surpre
sa. Tanto que há um ano e meio o

Lauro vem preparando a filha mais
novapara substituir ele na empresa".

- Roseli compreende a exposição
pública do marido e diz que a fa
mília está determinada a ajudar. "A
gente entrou na política sabendo_

Visitas

um cargo político, Roseli garante que
estará à disposição para prestar serviços
voluntários, sobretudo, na área social

pelo conhecimento que- já possui por
fazer parte do clube de mães e de gru
pos comunitários ligados à Igreja. "Vou
estar sempre junto com o Lauro, ven
do o que está acontecendo, dando su

gestões, conversando com as pessoas,
visitando o hospital, o clube de mães,
que eu já participo há mais de 20 anos.

Eu já tenho noção, então vou participar
nessas áreas e vou sugerir o que precisa
melhorar", conta.

e suas propostas. Esse contato não só
não deixou de existir como aumentou.

Hoje, as pessoas a procuram para falar

principalmente de suas reivindicações.
''Agora no início do ano eles vieram per
guntar sobre as creches, quando que
iam reabrir, perguntam da saúde, por
tudo aquilo que depende da Prefeitu
ra", relata. Tudo o que é-dito para Roseli
é repassado ao marido para que depois
ela possa dar o retorno a cada eleitor.

"Sempre procuro dar um retorno, mes
mo que às vezes não seja a resposta que
eles gostariam.Acho importante".

-

I
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA I 8 I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponline.com.br

DIVULGAÇÃO

ADICIONAIS Em rewúão, Dieter reforçou necessidade domunicípio seguir a lei

Benefícios

Prefeitura e sindicato
entram em acordo

Empresa terceirizada será contratada para
validar o laudo realizado no ano passado
JARAGUÁ DO SUL Segundo o presidente do

Sinsep, Luiz Ortiz Primo, os

benefícios voltarão a ser pagos
aos funcionários cujas funções
estão previstas no laudo rea

lizado em 2007 também por
uma comissão interna até que
uma empresa terceirizada va

lide o posto em vigor em 2013.
''Após a nova perícia, tudo

Carolina Veiga

Parte dos servidores públi
cos municipais que tiveram

o benefício da insalubridade e

periculosidade cancelado em

janeiro por suspeitas de irregu
laridades voltarão a receber a

quantia, que varia de R$ 172 a

R$ 500, em fevereiro, mais o pa
gamento retroativo do mês an
terior. Porém, o benefício será
concedido somente àqueles
que exercem funções que pre
veem legalmente os adicionais,
como é o caso de muitos traba
lhadores da área da Saúde. Este

j foi um dos acordos firmados
em reunião realizada namanhã
de ontem entre o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
(Sinsep), o prefeito Dieter Ians
sen (PP) e o secretário munici

pal de Administração, Sérgio
Kuchenbecker (PMDB).

Faremos isso para
verificar se algum
erro foi cometido.

�as, o próprio
sindicato reconhece

que existem

irregularidades.
Dieter Janssen,
prefeito de

Jaraguá do Sul

deverá ocorrer conforme o

previsto. Agora estamos espe
rando os trâmites para contra

tação deste levantamento mais
detalhado", concluiu.

O prefeito Dieter Janssen afir
mou que a empresa contratada
irá verificar individualmente
cada urna das situações, "Fare
mos isso para verificar se algum
erro foi cometido. Mas, o próprio
sindicato reconhece que existem

irregularidades. O que foi corta
do injustamente será ressarcido,
mas os pagamentos ilegais serão
cancelados", concluiu.

O secretário municipal de

Administração, Sérgio Kuchen
becker, confirmou os paga
mentos retroativos do adicio
nal, mas salientou que serão

apenas para aqueles com o di
reito amparado em 2007. ''Após
a validação pela empresa, só
receberá insalubridade ou pe
riculosidade quem ocupar os

cargos amparados pelo laudo.
colocado em vigor este ano".

, Segundo ele, ainda não há pra
zo para contratação do serviço.

Sthemart.
IDIOMAS lone
o jeito inteligente de aprender inglês!

www.lhesmarloneidiomas.com.br
alendimenlo@lhesmarloneidiomas.com.br

II1II thesmarloneidiomas

PROMOÇÃO
Faça sua matrícula
em fevereiro e

ganhe 30% no

material didático

Garanta já
sua matrícula.

Fim do recesso

tante, e também para mostrar in
teresse em trabalhar em sintonia
nas decisões administrativas que
visam a beneficiar a população.
Temos o compromisso de superar
as questões partidárias para hon
rar a confiança que recebemos
através do voto", disse o prefeito.

O primeiro desafio do che
fe do Executivo foi conquistar
maioria na Câmara, Dos nove

vereadores, a coligação alcançou
quatro cadeiras nas eleições, po
rém, com o apoio do PPS, do pre
sidente Juarez Lombardi, o gover
no conseguiu ter na base aliada o

maior número de parlamentares.
As outras quatro vagas pertencem
ao PMDB, partido do ex-prefeito
Nilson Bylaardt, derrotado nas

urnas por Lauro Frõhlich,

Vereadores estão de
volta ao trabalho

Teve início ontem o traba
lho legislativo no município de
Guararnirim. O prefeito Lauro
Frôhlich (PSD) prestigiou a ceri
mônia. Durante sessão ordinária,
conduzida pelo presidente Juarez
Lombardi (PPS), foram eleitos os

membros das seis comissões per
manentes da Casa, pelas quais
tramitam os projetos de lei. Cada
comissão é composta por três

parlamentares -' presidente, re

lator e membro. Os vereadores
também apresentaram, mesmo

que informalmente, suas primei
ras indicações ao Executivo.

O fato de Frõhlich' ter ido à
sessão foi visto como um gesto de
aproximação. "VIm para prestigiar
a Casa, os vereadores que desem

penham um papel muito impor-

Quem são os parlamentares
• Juarez Lombardi - PPS
•AltairAguiar - PSD

• Lauro Erthal- PP
• Regina Iahn - PMDB

• Rafael Otto - PMDB

• Charles Longhi - PMDB

• Everaldo Sprung - PMDB

• Evaldo Iunckes (Pupo) - PT

• LinoVenturi - PSDB

ABERTUBA Prefeito Lauro Frohlich prestigiou
primeira sessão da Câmara de Vereadores
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Diego Porcincula

uase escondido,
no palco da Scar,
o percussionis
ta José Henrique
Soares, 24 anos,
ensaiava com

os tamb es pela última vez. Em
meio a um cnma de concentração,
ele tocava as notas antes de seus

instrumentos se calarem. A cena

foi repetida em todos os cantos do

prédio e a melodia era de sauda
de. Em cada espaço era difícil es
conder a tristeza de ficar distante
da música, dos professores e dos
novos amigos. É na noite deste sá
bado que Jaraguá do Sul vai se des

pedir dos visitantes, mas fica na

espera de todos em 2014.

Quem veio pela primeira vez,

quer voltar nas próximas edições. A
distância e o idioma não foram pro
blema para os mais de 500 alunos

e 74 professores que participaram
dos cursos e apresentações. Aliás,
toda essa globalização musical foi

responsável por apaixonar quem
foi novato no Festival. "Essamistura
de raças e culturas é uma oportuni
dade de criar novas experiências",
lembrou o professor paraibano Ere
nilson Ferreira dos Santos.

Nestes últimos dias, o resumo

também foi de aprendizado para o

professor norte americano, Chag
Mumm. Ele disse que o Femusc é

grande por oferecer esta oportu
nidade. "É o melhor do mundo, os
alunos são encantadores e é muito
bom trabalhar com eles", comentou.

As duas semanas também foram

importantes para despertar uma

nova perspectiva em relação à mú

sica, de como relacionar sentimen
to às notas. "Aprendi a usar a cabe
ça antes da técnica. Acho que isso
é mais importante", destacou José
Henrique Soares.

Além disso, segundo ele, a inte
gração e a oportunidade de tocar é
o que mais conta na hora de vir a

Jaraguá. Até quem comemorou o

aniversário longe de casa, avaliou

que a rotina puxada foi importante
para aprender mais. "O Femusc foi
um presente de aniversário", brin
cou CésarAugusto Moraes, 16 anos.
Mas a lembrança maior que César
vai levar para o Espírito Santo será
de experimentar coisas novas, como
tocar no shopping.

,
.. . ... ...

.

Osnumeros que impressionam
Foram mais de 200 apresentações na

Scar e em mais dez cidades (la região.
Ao todo, 700 obras foram executadas e,
a maioria delas, foram sugestões dos,
alunos. Mais de mil pessoas se inscre
veram para participar e 514 vagas foram
oferecidas no festival-escola. Pessoas

que vieram de 28 países diferentes, mas
também de 19 Estados brasileiros. A
soma de todos estes números propor
cionou um público de três mil pessoas
nos espetáculos diários. Segundo o dire
tor executivo do Instituto Femusc, Fení
sio Pires Iuriíor, a estimativa de público
foi superada todos os dias.

Para o diretor artístico do festival,
Alex Klein, tudo saiu melhor do que o

esperado e mostrou o quanto a .cida
de de Jaraguá do Sul gosta de música.
Klein lembrou que o resultado desta

edição é fruto de um trabalho feito em

parceria com alunos,'que opinam e su

gerem mudanças. O maestro explicou
que essa é uma geração de jovens pen
santes que querem algo melhor para a

sociedade e, por isso, provoca este sen

timento de mudança entre eles para
que despertem a vontade de .fazer e

com responsabilidade.
O desejo pela música trouxe novas

oportunidades. A novidade neste ano foi
o Femusc Jovem, que conseguiu reunir
50 alunos, amaioriada região de Iaraguã,

para dar continuidade aos trabalhos mu
sicais, que em alguns casos, começaram
no Femuskinho. A coordenadora do pro
jeto, Liara Roseli Krobot, disse que todas

a,s suas previsões foram superadas neste
dia e apontam para uma reformulação
para o ano que vem.

"Eles queremmais horas de aula, no
vos instrumentos e mais oportunidades".
O,professor IOFge Luiz Silva destacou que
é preciso oferecer atividades aos jovens
também. "Essa éa oportunidade que eles
têm de se envolver com a música e rece

ber arte". A avalíação'é positiva e mostra

que os alunos querem aprender mais e

querem seguir uma carreíra'namúsica.

Instrumentos afinados e prontos para
.

encerrar o Femusc. A Mega Orquestra vai ,

reunir mais de 400 músicos e promete
emocionar e empolgar os 943 espectadores
neste sábado. Não há mais ingressos dis

poníveis para assistir ao espetáculo, pois
eles esgotaram ainda na quinta-feira.

Além disso, outras sete peças serão

apresentadas ao longo da noite. A expec
tativa é positiva, mas aomesmo. tempo é
uma maneira de fechar o ciclo de apren
dizado' experiência, saudades e alegrias.
"Vai ser uma festa", finalizou o aluno José
Henrique Soares.
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A equipe da organização do festival começa a planejar as próximas edições.
Uma das medidas será a cobrança de ingressos nas apresentações

J���º�ºº�º� �

Bárbara Elice

Enquanto o pú
blico aproveita
o último dia do
8° Festival de
Música de San
ta Catarina (Fe-

musc), a equipe da organização
do evento já começa a planejar
as próximas edições. A supera
ção da expectativa de visitantes,
neste ano, foi determinante para
a escolha das novas mudanças.
Ainda é cedo para definir,mas há
planos para ampliar o número de
atrações, aumentar o nível de exi
gência dos alunos e cobrar os in

gressos dos Grandes Concertos.
Um dos pontos mais impor

tantes para o diretorexecutivo do
Instituto Femusc, Fenisio Pires

Junior, é que a expectativa final
do público é de 50 mil pessoas
- lO rnil acima do esperado. Ao
total; foram 260 atrações. Nos

Grandes Concertos, os ingressos
se esgotavam em poucas horas,
o que também gerou frustração
-para quem não conseguiu uma

.

poltrona no teatro.
"

Além do aumento da procu
ra, algumas pessoas retiraram os

.bilh�tes, mas não compareceram
ao concerto. Nesse caso, os luga
res que sobraram na plateia fo
ram ocupados por quem insistiu
em esperar na fila pouco antes da

apresentação começar.
"São os concer.tos mais im

portantes do Brasil. O Femusc

também já está inserido no cir
cuito internacional de eventos.

Não queremos perder o calor
dos brasileiros, mas, cada vez

mais; os eventos serão trabalha
dos de acordo com o padrão in
ternacional. Por isso, pensamos
em fazer a cobrança dos Gran-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

des Concertos a preço popular",
afirmou Junior. Regras sobre a

faixa etária, devido à comple
xidade e ineditismo das obras, '

também estão sendo pensadas.
Com o aumento do número

de concertos, seriam necessárias,
também, mudanças nos locais
das apresentações. A intenção é

conseguir suprir a demanda cres
cente de público e, ao mesmo

tempo, adotar as características
dos concertos internacionais.

Paramaestro,

Iaraguá pode se
envolvermais

com evento

O maestro ídealizador do

Femusc, Alex Klein, avalia que
Jaraguá do Sul ainda não acor

dou para o efeito cultural do
Femusc. Ele acredita que pode
ria haver feiras de artesanatos,

simpósios, festivais de teatro e

outras manifestações culturais
que forcem a economia a se di
versificar ao redor da cultura.
"Isso é para as pessoas pensa
rem: se a comunidade daqui
absorve tal densidade de ativi

dades, porque não ter mais?",
questionou Klein.

Conforme o diretor execu
tivo do Instituto Pemusc; Peni
sio Pires Junior, as oito edições
do evento já trouxeram mu-

dançás. Antes, muitos hotéis
fechavam no mês de janeiro,
enquanto os moradores pas
savam férias nas praias. Hoje,
criou-se uma rota migratória
dentro da cidade, que movi-

,
menta a economia dos hotéis,
restaurantes e casas noturnas.

"Isso mudou por causa do Fe

(:.Í)1usc. Então estamos mudan
.

do esse hábito na cidade, tam
bém", completou Junior.

Na opinião do presidente
da Fundação Cultural de Ia
raguá do Sul, Leone SIlva, o

Femusc estimula toda a área
cultural da cidade. "Traz tanta

gente da arte, damúsica, e isso
deixa um clima de gosto pela
música. O turismo repercute
em curto-prazo, mas a arte em

longo prazo", disse Silva.

Melhorias pontuais

Segundo o diretor. artístico
do Femusc, Alex Klein, a lista de
melhorias se torna, a cada ano,
menor e mais específica. Um
dos desafios para as edições
futuras é continuar com o mes

mo riúmero de organizadores e

automatizar mais a parte admi
nistrativa, para deixar os parti
cipantes mais independentes.

No lado pedagógico, Klein 'NÚMERO Diretor

gostaria de inserir obras solos utístico e
'

no programa. "Seria saudável se
idealizador do

. Femusc Alextodos eles sentissem a pressão Klein comenta
de se apresentarem sozinhos

que se faz mais
no palco de um grande festival, concertos em
então vamos começar a pensar Jaraguá em duas
isso", comentou. Outras novida- semanas do
des seriam dar aos alunos a op- que os teatros

ção de escolher com quais pro- _ m",nicipais de
fessores gostariam' de ter aula; São Paulo e Rio

diminuir o número de estudan- -, de Janeiro, juntos,
tes por Master Classes e trazer e um ano inteiro

mais pianos e pianistas.
"Nessas duas semanas, não

tem nenhuma cidade no Brasil

que tenha uma movimentação
cultural internacional de tal
densida:de. Fazemos mais con

certos em Jaraguá do Sul em
duas semanas do que os teatros

municipais de São Paulo e Rio
de Janeiro, juntos, e um ano in

teiro", comentou Klein.

VJU.ORES
Pensando
no padrão

internacional,
diretor executivo

do Instituto Femusc,
Fenisio Pires J:unior
diz que concertos
serão cobrados
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MTS representa Carlos Schroeder
Escritor Carlos Henrique Schroeder tem desde janeiro
sua obra representada junto a editores brasileiros
e estrangeiros pela agência literária carioca MTS.
A parceria o deixa muito feliz pois representa uma
abrangência maior e ainda mais profissional. Carlos
é romancista, contista, dramaturgo e autor de '}1s
certezas e as palavras" (Prêmio Clarice Líspector
2010 da Fundação Biblioteca Nacional), "Ensaio do
vazio" (romance lançado em 2006 e adaptado para
os quadrinhos em 2012J, '}1 rosa verde" e "RG e outras

dramaturgias" (coletânea de suas peças de teatro,

contemplada pelo Edital ElisabeteAnderle), entre outros. Recebeu a Bolsa
Funarte de Criação Literária em 2010. Foi um dos autores selecionados para a

antologia de literatura contemporânea brasileira a ser publicada pela editora
da fundação alemã Lettrétage em 2013, ano em que o Brasil será homenageado
na Feira de Frankfurt. Visite o site em mtsagencia.com e curta a página MTS
Agência no Facebook para acompanhar notícias literárias.

CÉSAR CASTRO/FEMUSCIDNULGAÇÃO
.
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Festa de Rainha
A SociedadeAliança promove hoje, Festa de
Rainha e Baile.A partir das 13h30 concentração
na sede e busca daMajestade, Sra. Iraci Mathias.
O baile incia às 22h30 e será animado pelaBanda
Presença. Ingressos antecipados: Posto Mime
(Matriz e Rio Cerro) e FlashVídeo Locadora.
Aniversariantes do mês terão ingresso livre. A
sociedade fica naRodovia SC 416, Km 18, Rio
Cerro 2. Informações pelo telefone 3376-0057.

Rei e Rainha'
A Sociedade.RecreativaVitóriaRio da Luz, de Jaraguá do Sul,
promove hoje tradicional Festa de Rei e Rainha com baile. Os

festejos iniciam às 18h com a concentração na sede social e busca
das Majestades deTiro: Sr. Ingo Heinert e Sra. Evanir Heinert. O baile
está marcado para às 21h30 e será animado pela BandaTchê Barril.
Valor do jantar e baile, mais um refrigerante emais urna cerveja lata
porR$18; valor somente para o baile R$ 10. Cerveja lata três
por R$10. Endereço da Sociedade: Estrada Rio da Luz, s/no,
Bairro Rio da Luz. Informações pelo telefone 3055-8164.

Aulas V�p de inglês
TeacherAugustinho Buss

Felows 3215-3415IDIOMAS

Rua Gov. Jorge Lacerda, 247 • Jaraguá do Sul
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MUNDO DOS BRINQUEDOS

41mo.o978

Uoje, sábado, dia 2 de feve-
.n reiro, é Dia de Iemanjá.
Salve, minha Rainha. O fim de
semana "já tá que tá'; como diz
o dito popular. Vamos com fé.
Fé é o início de tudo! Terfé é ver,
lá no finalzinho do túnel, uma
fresta de luz. Acreditar nela é

modificar a sua direção e a sua

vida!Vamos para a colunamais
lida de toda a região.Norte de
Santa Catarina.Antes, umafra
se bem legal para você refletir:
"Vá firme na direção das suas'
metas. Porque o pensamento
cria, o desejo atrai e até realiza".

I

E-mail
Recebi de uma leitora anônima e

compartilho: "Da vida não quero
muito, Quero apenas saber que
tentei tudo que quis, tivemais
do que precisei em toda aminha

.

vida, amei de verdade apenas as

coisas que valiam a pena e me

desfiz de tudo e todos que me
faziam mal".

Timtim
Quem bate as taças e faz tim
tim neste sábado, 2 de feverei
ro, é o empresário e querido
amigo do colunista, Cesar Pra
di, o Cesinha. Felicidades e que
Deus abençoe você e sua linda
e feliz família.

.

Moa Gonçalves

Patrick e Suelen Paupitz conferindo os lugares da moda

DIVUtGAÇÃO

CAPA José Osório de Ávila,
o Zé da Farmácia, estampa a capa

da Revista NossaWeekend
do fim de semana

VIRGULINO O meu amigo
Arno Pereira, o Arninho,
comemora hoje a idade
nova com mega festa na

'

Recreativa Avem, em
Massaranduba
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Nas rodas
•AOrtocoi, nome
conceito em odontologia,
entra 2013 commuitas
novidades nomercado.

Depois eu conto!

• Thiago Felipe de
Andrade recebe na

segunda-feira, dia 4,
.

o merecido coro de

parabéns.

,
. -

• Fomos conferir ontem
à noite as delícias da
Cheers Pu13, em Corupá.
Bom demais!

Valeu!
o meu parceiraço, Gerson
Postai, da Biomédi,
distribuidora de produtos
médico hospitalares e

odontológicos, estendeu mais
uma vez amão. Gerson doou
duas cadeiras de rodas para
uma família muito querida do
colunista. Valeu, irmão.

Cherry!
Márcia Alberton, a antenada
"caps" da Episteme, já está
nó corre de suas atividades

profissionais depois de
merecidas férias. Inteligente
e uma das pessoas mais

competentes do mercado de

eventos, se prepara para mega
exposição em maio. Márcia é

.

notícia, e das boas, sempre!

Que tal?
Hoje à noite temTheWay. E corri
super festa, marcando a presença
dos topsThiagoMansur e Puff,
que prometem levar sua legião de
fãs para curtir uma noite ímpar,
digamos assim!

moagoncalves@netuno.com.br

Contabilidade
Consultoria Empresarial

fç�U$OM
www.gumz.Qom.br

(117)3371004147 UMIlI'AIUIElIIA filiE IIÁ carro.

Vrum!
A urbe sorriso jámostra ares de cidade grande. Em 2012, foram

emplacados aproximadamente cinco mil carros novos.
DNULGAÇÃO

BALADA Thiago Mattos comanda

hoje a reabertura da The Way

Abraço .

o abraço de hoje, cheio de

energias positivas, vai para dois
camaradas:Vitor Henrique
dos Santos e Ricardo Borba,
buena gente que trabalham na

Joinvilense Cargas Express, em
Jaraguá do Sul. A dupla tam
bém confere a coluna todos
os dias. Valeu mesmo! Aquele
abraço!

Denan
Ioelma Fusão Zimmemann
comemora mais uma

conquista. A sua Denan

Decorações recebeu
o importante Prêmio

"

Categoria Diamond pela
marca Luxaflex. A Darling
vai comemorar a premiação
com um tour na maravilhosa
cidade.de Dubai. Anotado!

Kayrós Hotel
o Kayrós Business Hotel é
referência em nossa cidade

quando o assunto é turismo de

negócios e afins. Localizado em

área de nobre acesso, o Kayrós
é destaque no assunto. Com
uma infra de primeira linha e

no maior estilo aconchegante
de se hospedar, ele também
está preparado para grandes
eventos empresarias. Sem falar,
é claro, do excelente restauran
te. Confira o site: kayroshotel.
com.br.

'�nofest"
O meu amigo e represen
tante daWeg Química em
Curitiba, Arno Luiz Pereira,
o Arninho, que nas horas de
folga também ataca deVirgu
lino Lampião, reúne hoje os

poucos e bons na Recreativa
Avem, emMasaranduba,-
paramais umaArnofest. É,
uni encontro de amigos que
mistura futebol, música, cer
veja e muito churrasco em

torno da celebração do seu

aniversário. Vai ser festão.

Niver do Marco
Na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, Marco Antônio Barato, o filho
preferido da dona Traudi, certamente será o aniversariante mais

festejado do dia. Ele completa 26 aninhas. Parabéns, garoto! O meu

desejoé que você e toda a sua família sejam plenamente felizes.

Te contei
• Dia 22 defevereiro o .

cantoramericanoAndrew
Bird toca em Florianópolis,
no Teatro Pedro Ivo, como
parte da turnê brasileira,
que ainda passaporRio de
Janeiro e São Paulo.

DIVULGAÇAO

• Celinho Lange se

realizou na última quinta
feira.Na tradicional pelada
do BCC, jogou ao lado do
craque Claude Lescovitz,
ex-Iacuaçu: Segundo ele, é
fáciljogar ao lado de quem
sabe: "E só toque sutil.
CharlieBoreh e correr para

. o abraço".

• Em breve este colunista
de papel também vai
entrar em Campo para
movimentar uma

campanha que incentive
empresários jaraguaenses
a apoiar o futsal de
Iaraguâ. Volto ao assunto.

• Com essa,fui!

LOVE Maristela Borges celebra o amor ao

lado de Douglas, sua verdadeira paixão "
Erramos
Galera, este colunista se enganou e chamou a sexta-feira de

quinta-feira. Deu tilt! Sorry!

A alegria evita mil males e

prolonga a vida.

William Shakespeare

,

Toda a linha de
material escolar
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

O Espetáculomais
Triste da Terra

17 de dezembro de 1961 foi um
dia triste, não que os outros dias

envolvidos eIl} tragédias tenham sido
menos chocantes, mas nesse dia a

tragédia foi num circo. O Gran Circo

Norte-Americano, com esse nome

"ostentador", em Niterói (RJ), pegou
fogo num incêndio que ceifou a vida de
centenas de pessoas (503 segundo dados
oficiais), amaior parte delas crianças. _

Esse é tema de um livro lançado em 2012:
"O Espetáculo mais Triste da Terra". Como
ainda acontece nas tragédias brasileiras,
enquanto a caridade agia à luz do dia,
naquela tarde de calor excessivo, à noite
se movimentavam os que saqueavam
cadáveres ou procuravam de alguma
forma tirar partido, inclusive político,
dessa tragédia. Não foi fácil levantar a
memória daqueles dias, conta o autor.

Pouco se sabe, o tema é um tabu emuita

gente se esquivava das perguntas daquele
tragédia tão distante. Depois disso, o

cirurgião Ivo Pintanguy empenhou-se a

fundo no tratamento dos queimados (até
então a cirurgia plástica era considerada
o ramo fútil damedicina).

.

E essa história começa pelo fato .de
que o Gran Circo Norte-Americano
nada tinha de norte-americano.
Pertencia a Danilo Stevanovich, cuja
família, até hoje continua no ramo

circense. Batizou seu estabelecimento

Afinal, 1961 não era um bom ano

para eles. O astronauta soviético Yuri

Gagarin tornara-se o primeiro homem
a orbitar o planeta no interior de um
artefato da indústria aeroespacial
inimiga. Gagarin sustentava que, vista
de fora, a Terra era azul, mas a cor que
tirava o sono dos americanos era a

vermelha, da ameaça comunista.
Foi pela lona que tudo começou. Quem
deu o aviso foi a trapezista Nena, irmã
do dono do circo, que fazia seu número
com dois colegas. Ela gritou "Fogo",
senha para a debandada geral. As
chamas subiram com velocidade e fúria
incríveis e, como não havia saída de

emergência, transformaram o circo em

armadilha infernal para os cerca de 3 mil

espectadores da matinê. De real, sobre
o incêndio, sabe-se que as instalações
elétricas eram precárias e que o principal
hospital de Niterói estava em greve
naquele domingo.

de "norte-americano" porque essa

origem seria sinônimo de qualidade
e competência, valores positivos
associados aos EUA desde o fim
da 2a Guerra. Não que os próprios
americanos não tivessem problemas.

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

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

LADO A'LADO - GLOBO - 18R
Zé Maria ajuda Laura e Melissa. Praxedes convida Luciano para tra

balhar como escrivão da delegacia. Zé Maria promete para Sandra, Isabel
e Laura que vai ajudá-Ias a reerguer a escola. Constância tenta a reconci

liação com Assunção. Guerra desconfia da reação de Catarina ao informar
. a ela e Fernando que Melissa está bem com Edgar. Chico treina futebol
C0m Albertinho. Praxedes tenta prender Zé Maria por ter lutado capoeira

, contra um lutador estrangeiro, mas não consegue. Olegário avisa a Edgar
que a madre vai tirar Melissa do colégio. Elias diz a Isabel que deseja que
Zé Maria seja seu pai.

Essa cachorrinha fugiu dia
29 de uma residência no Ana
Paula n, próximo à Escola
Jonas Alves de Souza e do
Mercado Souza.
Ela se chama Bel e usa

uma coleira vermelha de

elástico. Q�em a.encontrou

pode entrar em contato com

Keily, Guilhenne J')1J Marlene
átravés do telefon,e ;1273-5019

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Nieta expulsa Felipe de sua casa, e Carolina fica furiosa. Vânia acon

selha Juliana a investir em Nando enquanto ele não se casá'com Roberta.
Roberta chama Charlô para ser sua madrinha de casamento. Charlô flagra
Nando e Juliana juntos e repreende a neta. Veruska tenta falar com Nenê.
Charlô fica animada com os resultados d'l§. vendas da loja. Felipe se de-

" sespera com suas fantasias sobre Roberta. Carolina humilha Nieta. Felipe
paquera uma mulher na loja e ela tenta seduzi-lo. Veruska sugere que Nenê
conte a verdade para Roberta. Nando e Charlô descobrem que Otávio sumiu.

Felipe procura Roberta e revela sua paixão por ela.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Wanda manda Irina preparar Rosângela. Berna discute com Helô.

Barros fala para Helô que Jéssica e Morena não foram reconhecidas na

casa noturna. Russo manda uma mensagem para Lucimar. Wanda afirma
a Lívia que Rosângela é confiável. Helô ouve Lurdinha e Rayane falando
sobre o bebê que estava no carro de Wanda e desconfia. Delzuite se

esconde na laje de Vanúbia. Mustafá exige que Stênio pague o dinheiro

que Pepeu roubou de Berna. Helô manda Barros investigar Wanda. Russo

chega com Morena em Istambul. Celso tenta mostrar as fotos de Antônia

,
e Carlos pára Raissa. Lucimar chora abraçada a Thompson. Helô assiste
à fita de segurança do hotel de Lívia. Theo não atende ao telefonema de
Junior. Áurea reclama de Morena para Cacilda. Celso mostra a Antônia as

fotos que tirou dela com Carlos. Helô orienta Barros a 'tentar reconhecer
o homem que está com Lívia no carro. Russo leva Morena de volta ao

alojamento das mulheres traficadas.

Negão precisa de um

lar. Ele é um cão lindo,
de grande porte, super

manso e carinhoso.
Vacinado e vermifugado.

Contato: Clínica
Amizade através do

telefone 3371-2340 ou
3275-1887* o resumo dos capítulos é de I'esponsabilidade das emissoras.
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Horóscopo
Nl ARlES

.

I' Você vai se comunicar com enonne

facilidade. Não perca a chance de ampliar
a sua clientela nem de conquistar novas
oportunidades de negócios. Marte pode
reprimir os seus desejos e há perigo
de se envolver num romance secreto .

CUidado! Cor: branco.

TOURO
ótimo dia para canalizar. suas energias
no trabalho. Não pense pequêno, dê

.

um impulso nas suas ambições. Vênus
revela a chance de conquistar algo
que sempre julgou impossível. O astral
.reveía grande romantismo na vida
amorosa. Cor: vermelho.

]I GÊMEOS
Este sábado é ideal para priorizar o lazer,
a diversão e as atividades com as quais
você se identifica. Quem trabalha com

recreação ou entretenimento terá um dia
muito criativo.Alguém que está longe
dos olhos vai despertar saudades. Cor:
amarelo.

CÂNCER
§ Fé e confiança: tudo o que você precisa

agora. Tudo que envolva raciocínio
conta com boas vibrações. Este sábado

prioriza a diversão e a conquista. Não
insista em uma relação desgastada: é
hora de investir em uma grande paixão.
Cor: azul-claro.

LEÃo
Você conseguirá uma ótima interação
com as pessoas que fazem parte da sua
rotina. Trabalho em equipe conta com
boas energias. Vênus revela o desejo de
compartilhar a sua vida afetiva, enquanto
Marte traz maior.erotismo ao relaciona
mento. Cor: cinzã

VIRGEM
Você terá uma maior percepção do valor
das coisas e do seu próprio valor, sabendo
argumentar com seus superiores um
aumento ou umapromoção. Cuidados
com o seu visual estão favorecidos. No

campo afetivo, as brigas serão passagei
ras. Cor. azul.

UBRA
Você vai começar o dia com mais leveza,
bom humor e descontração. Marte
confere muita energia e disposição para o

IlÍIbaIho de rotina, mas evite fazer gastos
com supérflUOS.A dois, o desejo de estar
perto vai prevalecer esta noite. Cor. rosa.

ESCORPIÃO
Vênus indica que é um bom dia para
deixar o seu cantinho mais aconchegante.
É um bom momento para investir em cur

sos de aperfeiçoamento. Uma atinosfera
romântica vai estimular a noite com o seu

amor: aproveite o momento! Cor: branco.

SAGITÁRIO
É um bom dia para entreter as péssoás
com seu humor e sua criatividade.
Trabalhe sem depender dos demais e
aumentará sua produtividade. O romànce
pode enfrentar algumas dificuldades, -,

mas a intimidade estará especialmente
favorecida. Cor: cinza.

YL CAPRiCÓRNIO

'.}J Vênus transita pela Casa da Fortuna
indicando que você pode fazer progres
sos significativos, A tarde é ideal para
movimentar sua vida social, mas tenha
cuidado com falsos amigos. A dois,
estarámais à vontade paramostrar seu
romantismo. Cor: laranja .

. AN\ AQUÁRIO
AN\ Você se destacará por sua simPatia Tudo

que envolva comunicação, viagem e di

vulgação vai apresentar bons resultados,
então, lute por seus interesses profission
ais, No campo afetivo, esta é uma fase de
grande realização. Cor: laranja

.tf
PEIXES
Marte em seu signo pode impulsionar
um pouco mais os seus projetos pes
soais, então, procure seguir os seus
instintos nos negócios e não vai se
arrepender. Na paixão, a lealdade que
sempre desejou vai fortalecer os seus

laços de afeto. Cor: preto.
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Se você acha que tudo dá errado, mesmo você cursando uma pós, um NBA,
estudando inglês, alemão e mandarim••••imagine se os personagens Homer

Simpson, Dick Vigarista, Bob Esponja e tantos outros saíssem da telinha' e"
passassem a colegas de trabalho. Como seria?
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BEM ESTAR

Silenciosa, a depressão pode
destruir a vida profissional

No mundo inteiro,
estima-se que 340
milhões de pessoas
sofrarn com a

doença, sendo 13
milhões só no Brasil

FONTE

Administradores.com

Perda de interesse pelo tra

balho, falta de concentração,
dificuldade em cumprir prazos
e demandas, insônia, alteração
de peso: esses podem ser os

sintomas de uma doença séria:
a depressão. Em alguns casos, a

produtividade dos profissionais
que sofrem com a doença pode

ser seriamente prejudicada,
culminando com a demissão.

Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), cer
ca de 340 milhões de pessoas
sofrem de depressão em todo
mundo. No Brasil, cerca de 13
milhões de pessoas são atingi
das pela doença (OMS).

"As doenças neuropsiquiá
tricas são hoje a primeira cau

sa de incapacidade no mundo
ao longo da vida e a depressão
representa quase 50% dessas
enfermidades", explica Ka
lil Duailibi, professor do de

partamento de Psiquiatria da
Universidade de Santo Amaro

(Unisa) e ex-coordenador de
saúde mental da Secretaria de
Saúde do Município de São
Paulo (SP).

o paciente com depressão precisa estar preparado, inclusive, para
o preconceito das pessoas que desconhecem a doença

-

�N t

Produtividade
Enquanfoumpaciente com diabetes fal

taGdias ao ano no trabalho devido àdoença,
urna pessoa com problemas cardiovascula
res se ausenta 8 dias e quem sofre com asma

falta 10 dias, quem sofre de depressão apre
senta urn prejuízo muito maior, perdendo
cerca de 35 dias de trabalho por ano.

Segundo Duailibi, o paciente que apre
senta urn quadro depressivo considerado

grave tem sua capacidade social e produ
tiva comprometida em 90%; em casos mo
"- .

derados, 40%, já em casos da doença em

que há apenas sintomas leves, 20% de sua"
capacidade está afetada.

"O profissional com depressão poderá
ter atrasos recorrentes, dificuldades em re

ter informações e dememória, dificuldade
"na execução de tarefas simples e, até mes

mo, sentir-se incapacitado para executar

sua função, Isso o tomará ainda mais de

primido e dará início a urn círculo vicioso,
que pode levar à demissão", explica.

Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico precoce da doença é

fundamental, pois muitos indivíduos só
se dão conta que perderam seus empregos
em decorrência da depressão durante o

tratamento terapêutico - 11% dos pacien
tes atribuem o desemprego à depressão.

Há um termo, ainda pouco usado'
no País, que designa profissionais que
mesmo doentes permanecem desen
volvendo suas funções corporativas, o

presenteísmo. O distúrbio, agravado pela

depressão, caracteriza-se quando o indi
víduo não desempenha suas funções nas
condições de saúde ideais e tem aprodu
tividade diretamente afetada.

Para combater a doença, além de
ser essencial seguir corretamente o tra

tamento, a prática de atividades físicas
também é importante. Esportes liberam

, endorfina, substância que causa sensa

ções de alegria, bem-estar e melhoram a

qualidade de vida do paciente.

Preconceito
O paciente com depressão precisa estar

preparado, inclusive, para lidar com o pre
conceito das pessoas que desconhecem a

doença. Por muitas vezes, será tratado com
urna pessoa fraca e incapaz de encarar os

,

desafios cotidianos como os demais profis
sionais.

Dualibi orienta que se busque apoio
na empresa de urn profissional especia
lizado, como urn médico ou funcionário
do departamento de Recursos Humanos.

"Durante o tratamento, é importante que
o profissional se resguarde de comentários
que o afetem emocionalmente ou mesmo

julgamento de colegas. É o momento de se

fortalecer, recuperar a autoestima e recar

regar as energias para se restabelecer pro
fissionalmente". Em alguns casos, a licen

ça médica indicada pelo profissional que
acompanha o paciente pode ser urna alter
nativa para que o tratamento seja efetivo e

o retorno ao trabalho satisfatório.

DIVULGAÇÃO

i' Enfermagem - início 18/022
t

l' Segurança no Trabalho - início 18;02
,

. f
;

I PÓS Graduação
I

I • Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

I • Gerenciamento de Projetos - início 05103

• Segurança da Informação - início 05/03

Cursos Informática
• ,Workshop Fotografia Digital - início 04/02

• Excel Básico - início 26/02

• Autocad - início 27/02'

Cursos de Gestão
• Bombeiro Voluntário - início 16/0,2

\ ..
Relacionamento Interpessoal - início 1'6/02

-

/
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CARTOON

Nove personagens que não
manteriam s'eus empregos

\

No mundo dos desenhos animados é comum encontrarmos personagens descuidados, atrapalhados,
trapaceiros e desatentos. São estes "defeitos" que nos fazem rir. Mas na vida real tais características não

,

seriam. tão engraçadas e tampouco vistas �om bons olhos pelos empregadores .

Homer Simpson, de "Os Simpsons". Carreira:
Inspetor. Por que seria demitido: desatento e pregui
çoso, ele é um funcionário que coloca a segurança dos

colegas e da cidade em risco. Em um dos episódios,
ele carrega barras de urânio (cujo radioatividade pode
causar danos à saúde) para casa.

Guarda Belo, de "Manda-Chuva". Carreira:
policial. Por que seria demitido: apesar de querer
manter a ordem, o policial não faz muito esforço
para prender a gangue de gatos que vive aplicando
golpes na vizinhança.

Bôb 5ponJâ, Cél�reirél: aiap�iro. Por que seria
demitido: o personagem demonstra irresponsabi
lidade e imaturidade. Suas brincadeiras durante o

horário de trabalho geralmente incomodam cole

gas e os clientes.

nspetor ugiganga. Carreira: detetive parti
cular. Por que seria demitido: mesmo sabendo utilizar
uma grande quantidade de parafernálias tecnológicas,
Bugiganga comete erros de iniciante e chega a confun
dir os verdadeiros criminosos com pessoas boas. Na
maioria das vezes, acaba deixando o trabalho para sua
sobrinha Penny que, de fato; desvenda os mistérios.

DickVigarista, de "ACorridaMaluca". Carreira: piloto
de corrida. Por que seria demitido: trapaceiro e desonesto,

.

Dick tenta a qualquer custo vencer a corrida. Não poupa
esforços para prejudicar os outros competidores, mas
nunca tem sucesso e sempre termina em último lugar.

a o usco, de "Bob Esponja". Carreira: caixa
registradora:Por que seria demitido: É arrogante, estúpido
e trata clientes e funcionários do "Siri Cascudo", local onde
trabalha/com indiferença e de modo ranzinza.

.

HortelÍno Troca-Letras, de "LooneyTunes".
Carreira: caçador. Por que seria demitido: o persona
gem está sempre caçando oPatolino ou Pernalonga.
É desajeitado e descuidado. Por esse motivo, às vezes,
acaba dando tiro no próprio pé.

.

Mr.Magoo. Carreira: ator. Por que seria demiti
do: Mr. Magoo é o tipo de funcionário que omite suas

verdadeiras condições físicas e psíquicas. Em alguns
episódios onde o personagem tenta trabalhar como
ator, acaba sendo afastado das filmagens pelos erros
cometidos por conta de sua deficiência visual.

Popeye. Carreira: marinheiro. Por que seria demi
tido: Popeye é o tipo de profissional que vive "engolindo
sapos" e parte para a agressão física quando não supor-
tamais a pressão.

.

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41 CARREIRA I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013 www.ocponline.com.br

-',

IN
LOCO

Temos nosso próprio tempo...
(Renato Russo)

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

A alegria contagiante do carnaval e o contraste com
a luta pela sobrevivência...

"Eu queria, que essafantasiafosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra, e viver será sófestejar. .. (BaianidadeNagô)."

Contagiante é ouvir trechos de
músicas como "õ balancê balancê;
quero dançar com você, entra na

.

rodamorena pra ver, õ balancê
balancê", ou "Se vocêfossesincera,
ôôôô,Aurora, veja só que bom que

,

era, ôôõõ.Aurora"; ou ainda, "as
águas vão rolar, garrafa cheia eu não
quero versobrar, eu passomão na
saca saca saca rolha, e bebo atéme
afogar, deixa as águas rolar'; eparar
para pensar que há tempos atrás,
essa época do ano.era rodeada pela
alegria do carnavaL

As pessoassaiam àspraças,
dançavam nos clubes, nas ruas, nas
multidões, nas reuniões com osamigos,
e tudoparecia termais tranquilidade.

Ou nas escolas desambaapresen
tadas nasgrandes cidades, o enredo
era algo contagiante, que em compa
nhia dos carrosalegóricos, aospassos
ensaiadosdosmestres-salas eporta-

-bandeiras, ouainda, nos blocos quese
formavam pelamultidão defantasias,
abrilhantavam os corações de todos
queporalgunsmomentos se entrega
vamaofascínio dessa época do ano.

Ainda, os tambores e sons do axé
baiano, das músicas que agradecem
aos deuses a oportunidade de mais
uma comemoração, sempre estive
ram presentes na emoção depoder
vivenciar tantos carnavais, em um

país tão repleto de tantas diversida
des culturais, de tantasmisturas de
sons, raças e cores.

Hoje em dia, o brilho pede cui
dado com os fogos, as alegrias re
querem alerta com a embriagues,
emultidão necessita de segurança,
para que ao final da diversão, o
direito à vida, tão consagrado na
própria Constituição Federal, em
seu artigo 5°, deixe de ser uma
letra bonita em nossa legislação

pátria, e passe a imperar nos mo
mentos de lazer.

As tragédias queacompanham
os últimos episódiosdenossa realida
de brasileira, comaperda de várias
vidas, coma tristeza acompanhada
mundialmente, coma 'sensação de
umaguerraperdida, comapercep
ção dequantosomosfrágeis, epior, o
questionamentoquantoaomínimo
necessáriopara nossa sobrevivência,
qualseja, "onde estáa segurança?':

O queéóbvioparaalguns, não
necessariamenteserá óbviopara os
outros... Omínimoqueseesperapara
osmomentosdealegria, se reportaà
segurança,masquem sequestiona
antes deentrarnosambientespara
se divertir?Quem sepreocupa em

verificarseo local éseguro?Quem
cuida com o limitenecessárioparaa

garantiada diversão?
Ascatástrofes também servem de

DECISÃO

alerta, deprecaução, desinalpara
visualizarmosquealgo está errado, e
que há necessidade de buscarmosmu

danças, decondutas, de temperamen
tos, edeatitudes na hora daalegria
oriundas do carnavaL

Quea alegria dessa épocafestiva
seja contagiada porambientes
saudáveis, que as avenidas sejam
invadidaspela consciência em busca
de ummundomelhor, e que o dia
seguinte não seja de cinzas, mas sim,
de satisfação por ter vivenciadomais
ummomento depura diversão.

E terminando namelodia de
ClaraNunes... "Pareceamaravilha
deaquarela quesurgiu, omantoazul
da padroeira doBrasü; nossa senhora
Aparecida que vaisearrastando, eo
povo na rua cantando, éfeito uma
reza, um ritual, éa procissãodosamba
abençoando, afesta dodivino carna
vaL.. (portela naAuenida)":

ARGUMENTAÇÃO
ESPECIAL:

Quem já pisou na avenida,
sabe descrever a emoção que toma
conta dos corações a cada batida do

tambor, e por essa razão, a participa- �

ção especial é da jaraguaense lndia
Nara PellisMilbratz, Servidora
PúblicaMunicipal, Pós-Graduada

•

em Gestão de Pessoas, ao relatar que
"No Carnaval de 2009, desfilamos
pela União da Ilha escola do grupo
especial das eseolas de Samba do. RI,
foi uma realização pessoal. Sinônimo
de Carnaval paramim sempre foi Rio
de Janeiro, sentir a emoção de estar
entrando na Sapucaí é Maravilhoso.
Entrar e ver aquelas milhares de pes
soas cantando e dançando o samba
enredo da escola é sensacio-nal. O
carnaval do RJ foi sem dúvida o meu

melhor carnaval".

Carreira: vejapor que o sucesso vai
além da escolha profissional

Existem três palavras-chave para quem almeja
o sucesso: vontade, disciplina e perseverança

FONTE

Administradores.com

Com frequência encontramos

,pessoas insatisfeitas com o merca

do de trabalho, com <:t falta de opor
tunidades e que não conseguem
evoluir. No entanto, essa é apenas
urna percepção superficial e que
não reflete a realidade, pois urna

carreira só fica estagnada quando o
indivíduo deixa de acreditar em seu

potencial de realização.
Um dos grandes diferenciais

,

de urn indivíduo bem-sucedido é
a capacidade de aprimorar os co
nhecimentos e ampliar o campo
de visão diante das adversidades.
Seria urn grande erro dizer que
existe urna tarefa mais nobre, im
portante ou lucrativa - o fator ca

paz de garantir o êxito de cada urn

é a intensidade do desejo de vencer.
Manter as pretensões e sonhos

elevados, com foco no cresêímen
to individual e coletivo, permite
que sejam criadas ferramentas

paravencer barreiras e obstãculoa

Aliás, existem três palavras-chave
para quem almeja o sucesso: von

tade, disciplina e perseverança.
Elas permitem que os profissio
nais abram a mente e mostrem

caminhos para projetos inovado
res e diferenciados, afinal, o de
senvolvimento pessoal tem tanto

valor no momento da contratação
quanto uma formação técnica.

Não podemos deixar de ressal
tar também que ninguém nasce

, qualificado para exercer urn traba
lho específico, todo talento é fruto
de muita esforço e longas horas de
preparação. O aprimoramento pes-

soal e o crescimento interno nunca

podem ser deixados de lado, a todo
instante surgem obstáculos e todos/
têm limitações e precisam buscar
meios para superá-los. Quem de
siste de alcançar o fortalecimento
mental e emocional, corre o risco
de ser deixado para trás.

Aquele que deseja escrever

urna história vencedora deve ter

fé para acreditar em seus sonhos,
estar disposto a aprimoràr suas

qualidades e a corrigir os próprios
atos. Pense em, urn instrumento

musical, por exemplo: para que
ele sempre esteja no tom perfeito,
é preciso cuidar atentamente de
sua afinação. Busque tocar a me

lodia mais harmoniosa ao ouvido
de todos, assim será possível con
quistar o destaque mais rapida
mente. Lembre-se que Q sucesso

acontece quando a preparação
encontra uma oportunidade e

-no processo de evolução somos

eternos aprendizes.

DIVULGAÇÃO

Aquele que ,deseja escrever tuna história vencedora
deve ter fé para acreditar em seus sonhos, e estar

disposto a aprimorar suas qt.alidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sas decisões e comportamen
tos demodo que haja equilíbrio
entre cuidar do outro, cuidar
de si, cumprir os compromis
sos que julgamos importantes
e usufruir dos prazeres.

Reavalie o sentido da vida

para tê-la repleta de significa
do de segunda a segunda.
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COTIDIANO

.Deixe de odiar a
segunda-feira

Muito comum com quem. sofre dessa
síndrome é a angústia e ansiedade ao se

aproximar o término do final de semana

FONTE

UOL

Basta chegar a noite de do

mingo e muita gente já começa
a sofrer pela segunda-feira que
se aproxima. Se você se iden
tifica com essa situação, pode
ser que sofra da síndrome de

segunda - feira.
Um fator comum em quem

sofre dessa síndrome é a angús
tia e ansiedade presentes ao se

aproximar o término do final
de semana ou logo na segunda
- feira pela manhã.

Por vezes aparecem até al

guns sintomas físicos: dificul
dade para acordar cedo, indi
gestão, dores de cabeça, dores
musculares.

Fatores relacionados à
síndrome de segunda-Ieira:

Há alguns aspectos que estão

relacionados a essa síndrome e

sendo modificados podem livrar a

pessoa desse sofrimento.

1°) É comum nos finais de se

mana e feriados que as pessoas
'quebrem seus hábitos e comam

e bebam mais do que devem, tro
quem a noite pelo dia, deem uma

de "esportistas de filial de semana"
e o resultado é que se inicia a sema

na tendo de lidar com esses exces

sos. Já se inicia a semana cansado,
com o organismo precisando se.

recuperar dos feitos do final de se

mana e por isso toma-se tão dífícíl
começar a semana.

2°) Outro ponto é o seguinte

A@I·pevl
INSCRiÇÕES:

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

capacitacao@apevi.com.br

Fevereiro:

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

18 a 22 - CIPA - Comissão Interna de Prevenção de

Acidentes, das 18h às 22h, Instrutores credenciados íCE

25 a 27 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 1 9h às 22h,

InstrutorMarcelo D. Bergamo

25 a 27 - Planejamento Estratégico, das 1 9h às 22h, Instrutor

Darcísio Knoch

25 a 28 - Admil:1istração de Pequenos Negócios, das 19h às

22h30min, Instrutor credenciado Sebrae/SC

. 28 - Termografia em Instalações Elétricas, das 8h às 12h e

das 13h30mon às 17h30min, Instrutor Mário Cimbalista Jr.

Obs.: Todas as capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

-

pensamento: "Vou aproveitar para
fazer no final de semana tudo aqui
lo que não faço durante a semana".
Dessa maneira sobrecarrega-se de

compromissos e não se tem tempo
para descansar.

3°) Há ainda aquele hábito de

procrastinar todas aquelas ativi
dades chatas e trabalhosas tanto

quanto possível, muitas vezes pen
sando: "Vou deixar isso para resol
ver na semana que vern".

Desse modo, passa-se em

alguns casos o final de semana

preocupado com essa obrigação
e logo na segunda-feira já toma
-se necessário lidar com esse

aborrecimento.

4°) A insatisfação com o traba
lho tambémestá relacionada coma

síndrome de segunda-feira. Ao não
ver sentido no que faz e perceber
a atividade profissional como des

prazerosa, é esperado que quando
se inicia a semana, haja sofrimento
ao retomar essa atividade.

EQUÍLIBRIO

Viva com sentido
A vida não pode ser redu

zida somente a parcos dias
com hora marcada. Precisa

mos organizar nosso tempo
para que seja possível haver
momentos para recarregar as

baterias e também deixar fluir
a nossa energia.

Precisamos equilibrar nos-

DIVULGAÇÃO

ciência e significado no que se

faz, isto somente nos aliena de
nós mesmos.

Se não me vejo vivendo a

vida de segunda a sexta, espe
rando o final de semana para
fugir dela, tenho a impressão
de que é só nessas pausas que
me reencontro.

Torna-se necessário ques
tionar-se sobre seu trabalho
e sua profissão. Caso não haja
satisfação, deve-se procu
rar outras possibilidades. Se
for possível, inclusive busque
orientação com um psicólogo
ou coach.

Reavalie o sentido da vida para tê-la repleta de

significado de segunda a ·segunda

chatas, não importa quando
são feitas. No entanto, adiá-las
só aumenta o sofrimento pois,
mesmo não as fazendo, sua lem
brança retoma à cabeça e você
fica preocupado com ela.

Quando se posterga para fa
zer em outro momento, quanto
mais aquele momento se apro

.

xima,mais desconforto traz.

4a) Crie o hábito de lechar
a semana finalizando tudo o

que lor possível
Adiante o trabalho na quin

ta, terminando aquele relatório
entediante e saia na sexta um

pouco mais cedo como aquele
sentimento de gratificação por
si mesmo. Isso inclusive auxilia a

estender o final de semana e ter

mais tempo para descansar.

5a) Por que lac;o o que lac;o
prolissionalmente?

Outra possível causa para a di
ficuldade de voltar à rotina após
os finais de semana e feriados é
de não vermos sentido na rotina

que vivemos. Fazer todos os dias
"mais do mesmo", seguindo no

automático, sem que haja cons-

Cinco dicas para superar a
síndrome de segunda-feira:

i
·1

,

!

Ia) Por que não dividir a
diversão em pequenas partes

durante a semana toda?
Marcar para quarta-feira aquele

cinema com a namorada, logo para
segunda a happy hour com os ami

gos, para quinta aquele jantar com
as amigas, na terça uma corridinha.

Desse modo a semana passa
também a oferecer atividades pra
zerosas e não se sobrecarrega o fi
nal de semana e se evita também
os excessos.

t..� Católicaes
Santa Catarina
Cenlrolmiversitério

2a) Por que abarrotar
o linal de semana com

compromissos?
Cada vez mais nos privamos

de aproveitar as pausas e nos en

chemos de tarefas, compromis
sos e afazeres.

A vida moderna nos traz um

excesso de informação que aca

ba por nos viciar no ritmo acele
rado. Deixe algum tempo livre no
final de semana, aprenda a não

ter que preencher todo o tempo
com atividades.

3a) Por que deixar para depois
o que pode ser leito hoje?
Tarefas chatas sempre serão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VERSATILIDADE

,
.

E possível conciliar dois empregos?
Se você tem dupla
jornada de trabalho,
fique atento para alguns
detalhes

FONTE

Carreiras.empregos

"Meu marido tem dois empregos",
quem conhece a personagem Rochelle do
seriado "TodoMundoOdeia o Cris" sabe do
que estamos falando. A mãe do persona
gem principal nunca conseguia permane
cerRor muito tempo em um emprego,mas
se gabava do fato de seumarido, Julius, tra
balhar dois turnos para sustentar a família.

Se em muitos casos um emprego
já é o suficiente para dominar grande
parte do tempo, imagine dois? Dois

chefes, duas equipes e responsabili
dades multiplicadas ...

Se você faz dupla jornada de traba
lho, é bom ficar atento em alguns pon
tos importantes:

1. Desempenho profissional e
crescimento na carreira

A falta de tempo para desenvolver as

habilidades e investir na carreira pode pre
judicar seu desempenho e eliminar possí
veis oportunidades de crescimento. Além
disso, com a correria, em muitos casos

você acaba perdendo o foco e encontra

dificuldades para administrar o cotidiano,
desenvolvendo um trabalho superficial.

2. Vida pessoal
Este cenário pode se tornar exaustivo

e afetar sua saúde e qualidade de vida!
Com dois empregos você provavelmente
terá uma agenda corrida, pouco tempo
para relaxar, uma alimentação inade

quada, cansaço e estresse. Por isso, aten
ção ao desgaste físico e mental!

Na legislação brasileira não existem
leis que proíbam uma pessoa de ter dois
ou mais empregos, inclusive registra
dos em carteira. Porém, para evitar pro
blemas nas empresas que atua, é bom
deixar a situação bem alinhada e clara.
O melhor a fazer é ser sincero!

Seja por questão financeira ou pela
experiência, avalie o quanto vale a pena
manter uma dupla jornada. E mes-

. mo com dois ou mais empregos, não
esqueça de buscar constantemente o

equilíbrio entre lazer, descanso, vida
profissional e pessoal.

DWULGAÇÃO
�-------------��..r-��---------------

Julius do seriad.o "Todo MlU1.do Odeia o Cris", trabalha em

dois turnos para sustentar a família

17 Curso-

(47) 3084{)484 - R Jtm Piooo1i, 109 -lmbo - JaJaguá
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Paleslr ale
c:oDvidado

" A construção de um belo per61
pode, se revelar uma traiçoeira
armadilha caso suas atividades

estejam incompatíveis com
o que o per61 mostra.

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Redes sociais e o ambiente corporativo
A intensificação do uso das

redes sociais - sejam redes de
relacionamentos profissionais,
comunitárias ou políticas - dá
aos usuários a oportunidade de
dividir informações, comparti
lhar conhecimentos, interesses e
objetivos em comum. Observamos,
nos últimos anos, novas utilidades

surgirem para estas redes. Um bom

exemplo é o de SAC.

. Jogara insatisfação na rede
émuitomaisfácildo que tentar
resolver o problema pacificamen
te via telefone, além de sermais
nocivo às empresas.Apesar de este
ser apenas um exemplo de uso di
ferente de rede social, o que desejo
abordar neste artigo diz respeito
ao mau aproveitamento destas
ferramentas, além do uso não pro
fissional durante o trabalho.

Zelo com o perfil é
importante

Começo com um alerta aos

profissionais presentes em uma

rede específica: o LinkedIn. A pre
ocupação deve sermaior nesse
ambiente pois, quando falamos
de busca profissional, 80% dos
recrutadores utilizam esta ferra
menta para procurar candidatos
e 70% das empresas para procu
rar potenciais funcionários. Além
disso, a rede também prova sua

eficiência e qualidade no público
frequentador pelo índice de 41%
de sucesso dos negócios feitos
pela rede. Por isso, é importan
tíssimo dedicar-se à construção
de um perfil completo, sucinto e

com palavras chave bem esco

lhidas. Isso é determinante para
que as empresas e recrutadores

conheçam as principais aptidões
dos profissionais que procuram,
e torna a busca mais rápida,
fácil e precisa.

A construção de um belo per
fil pode, porém, se revelar uma
traiçoeira armadilha caso suas

atividades estejam incompatíveis
com o que o perfil mostra. Como
muitos usuários misturam os

contatos pessoais e profissionais
na mesma conta, sobretudo no

Facebook (pois poucos têm a pa
ciência ou o cuidado de separa
-los em contas distintas), acabam
se esquecendo de que estão na
rede de outros profissionais e

podem colocar ralo abaixo suas

reputações em posts com fotos
excessivamente libidinosas ou
comentários voláteis a respeito
de assuntos polêmicos. Outro

erro comum é se candidatar a
todas as posições encontradas na
rede. Nesses casos o recrutador

pode encarar com maus olhos o
candidato, por não possuirfoco
algum mi carreira.

Uso das redes sociais no
trabalho

Apesar das redes sociais
possuírem qualidades produti
vas, é importante ter cautela no

seu uso durante o trabalho. O

problema, aliás, não reside na

utilização desses sites ape-
nas, mas da dispersão do foco
com e-mails pessoais, sites de
notícias e dé entretenimento. O
uso indiscriminado pode, sim,
prejudicar o desempenho e a

reputação profissional.
Algumas empresas proíbem

o uso bloqueando sites, monito
rando acessos ou até mesmo im

pondo horários de navegação
livre. Apesar de ser uma medida
geralmente eficaz, empresas
inteligentes não agem com

qualquer tipo de supressão vir
tual. Mesmo porque quase todo
celular atualmente tem acesso

a esses recursos hoje em dia.
Serão o bom senso e o desempe
nho que irão impor limites ao
crescimento ou à remoção de
um profissional da equipe.

É notável que não vivemos
mais sem essa rede virtual e as

ferramentas que ela nos disponi
biliza. A tendência é que as em=

presas se tornem cada vez mais

flexíveis nesse aspecto, afinal de
contas, as novas gerações já estão

praticamente conectadas.

Porque o mercado só tem

espaço para quem tem sede de

ECT
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OPORTUNIDADE aos PROFISSIONAIS DEVENDAS

Qual vendedor nãosonha em:
-Trabalhar numa empresa queOImpreo que promete. Comodiente emmo

colaborador interno.
- Focada em<lgilidade de entl"e,fp e na 501U§âo dos problemas.
- Ter um produto de altíssima e comprovada qualidade para vender.
- C:Om seu produtol agregarvalorao processo produtivodo diente.
- Com o seu selViSU (atendimento] e qualidadedo produto. reterodienteea
possibilidade deaumentarommde produtovendido.
- Ter uma recorrência de vendasmm uma frequênciaque lhe pennita vendas
mensais emgrande numero.
- Possibilidade de altos ganhos em comissões.sem limitede venda.

BONDMANN. Industria br-asileira. agora com filialem Indaiatuba SP. fabritante há
20 anos de mais de 100 produtos quinlicos para m:anutençã� industrial. óilutomotiva.
batamento de supelficie e higienização predial.

Buscamos REPRESENTANTE COMEROAlpara região: Jaraguá do sul/se
Estamosà procura de profissionaisda <irea comemal que oompartilhemmma nossa filosofia de babalho. visandQ relacionamento

comercial de l«mgo prazomm os dientes.

Requisitos:
- Empresa R�istrada
-CORE
- 29 Grau eo,,-,pleto
- Veiculo Pr6prio
- Residir na região
Matril- caoo;nJRS - Fooe (,51) S4&68666,-l"'ilial- 'mIa�/sp - I"tlnó! (l'!!)�3'�

Mandar curriGulo� mencionando II região no -assunto", para e-mail:
rh@bondmann.com.br

li;'

BONDMANN
qUlmrcaVisite nosso slte: www.bondmann.com.br ����������������

Ação promocional
de vestibular

o Centro Universitário CESUMAR estará
realizando inscrições gratuitas para o vesti

bular dos seus Cursos Superiores a Distân

cia, através de sua Equipe Móvel, que circula
por todo o Brasil, em mais de 12 estados bra

sileiros, para este fim. Dia 07 de Fevereiro es

tará em Blumenau, em algum ponto na Rua

XV de Novembro, e no dia 08, em Iaraguá do
Sul, na Rua Marechal Deodoro.

A equipemóvel conta com umaVan toda

equipada, possibilitando que, em qualquer
lugar que estiver estacionada, adentrar seu
ambiente, obtendo informações sobre os

cursos superiores e sobre ametodologia, po
dendo também realizar, na hora, a sua ins

crição. A Van possui televisão à bordo, com
demonstração das aulas, sistema de som, e

escritório interno para atendimento.
O Cesumar obteve, recentemente, ex

celente conceito no MEC, posicionando-a
entre as duas melhores instituições de en

sino superior de Blumenau e também de

Jaraguá do Sul.

ADMINISTRAlIVAS
"" .. " •.. ,-,�.,,,." .. -,.�.-,_ , .. _�._, .. " - ,-.".. - , - , "'_"- ,." .. �"

ANALISTA ESCRITA FISCAL
Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função.
ANÁÜSTÃ-o"EiÓGíSTicA···-
Vivência em Liderança setor de
Logística.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com vivência na função.

._ _" __ .••..•..• _, ,· .. �··_r,.'r., "_· .. _ ,·,"_,,·,"_, .

AUXILIAR DE COBRANÇA
Vivência na função.

.

.. _ _ -_ ......•. - , •... _._ .. __ .. _,_ .. _.,,"" .. ,._, ...•..,._.-.

AUXILIAR FINANCEIRO
Vivência na função.
._._ _ 0.- ._,_ , __ ' __ ' __"'_'" . _ "

CAIXA
,

Para atuar no comércio.

COMPRADOR
Vivência na função.
GOVERNANTA
(SECRETÁRIA DO LAR)
Habilidade com informática, CNH B.
-,_'_. . ...... - ... _-.....__ ....

OPERADOR DE
TELEMARKETING
Vivência na função.

- �.,._ - - __ • __ • __ "0 ••.• _. _, '-_

PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no
ramo metalúrgico..

RECEPCIONIST�
Para atuar em Hotel.

... ",.- ..

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

VBNDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função.

0l0RDENAÇA0
.. _.�_.,- •. _._,*.. _,-.-_._,-•.. _� .. _-,-_ .. - • .., ..... _ .... '."-'"''''

COORDENADOR COMERCIAL
Vivência em treinamento de

equipes e abertura de novos postos
de vendas.

SUPERVISOR COMERCIAL

Vivênciil em liderança setor de
Vendas.

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência na função, ramo têxtil.
.............. -.- -.- .. _._ ........ "._� .... ;._, ..... _' •••••• " •• " ..... -- .. _ .... _ ..... _�.... -< ••

SUPERVISOR DE MERCEARIA
Vivência com liderança.

ESTAGIoS

. - ,-.,..•.-.-., .. ,_.

ELETROMECÃNICO
Vivência na função, com formação
na área.

FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
MEa-Niêo"'O'E AUTÕ'iVlóVEis-'-
Vivência na função.
MECANicoOE"MANÜTENÇAO
Vivência em manutenção de

máquinas em geral, ramo industrial.
" "_._ _,_, .. " ,_ " .. ,, ,. .. , _ ,_.o " _" ,_,." •..�._o_.

PINTOR INDUSTRIAL
Vivência na função.
, __ , __ �._ •••• o ·,·_··_' .. _·t_r .. " _ _,_

PROFESSOR DE

MANUTENÇÃO DE
MICRO COMPUTADOR
Vivência na função.

OPERAOONAIS A META RH EM PARCERIA COM A

AJUDANTE DE MOTORISTA

AUXILIAR DE COZINHA

ATENDENTE/ BALCONISTA CONTRATÃ·coiVfURGEN"CIÃ:
,�S�_U,�U�I�() .. _"� .. �.. _ .

ATENDENTE DE PADARIA
._.- ...... - ... -- .... _..... . .�•... _ ..... ,_, .... -_., ;'--""-'-'�'-'-'-" ._ .. �

. .. _" ,6.UX.ILI�R_,?E.�,6.�_l:!!��.ç�()_ .....Desejável possuir CNH AB.

AuxlüÃiúje· PROOUÇAO·-'·_·····
Para atuar em diversos bairros e
turnos.

COSTUREIRA
....... _, ...... o_._ ... .., ...... 0_ .•. '_'_O"",_,'_

GARÇOM
IMp·RESSOR·(i'Rlfj::iCó--
Vivência com a impressora Multilith.

CAMAREIRA

AUXILIAR DE MOTORISTA

AUXILIAR DE VENDAS

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

ESTOQUISTA

MOTORISTA

OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

OPERADOR DE FRIOS

OPERADOR DE FRUTAS E VERDURAS

MONTADOR/SOLDADOR
ESTÃC:iiÕ-EMRECURSOS··' Vivência em programação PROMOB. Vivência em montagem e solda.
HUMANOS TECNíCÓ-INFOR·MÁTICÂ·

OPERADORDE CAIXA
. .... 0<._._ .... _ .....'-_._ ... ,.

PADEIRO

TELEVENDAS
.• , ... _ ....... _ '_r "'_"_'_'

VENDEDOR

Desejável estar cursando Superior
em RH ou Administração,
conhecimento em recrutamento e

seleção.

1KN1CAS
ÀS·SISTENTETECNICO
Vivência em consertos de celulares.

ELETRICISTA MANUTENÇÃoi
.

INSTALADOR
Vivência na função. Desejável curso
Técnico e NR-1 o.

1
�

Vivência na função.

.. o' .. --o •• _,,...._ ....

MOTORISTA CARRETEIRO
VIGILANTE

ZELADORA
Possuir CNH AE ou E.

TÉCNico EM'IMPRESSORAS· . . .. �. _. -

OPERADOR DE CALDEIRA

VAGAS URGENTES
Vivência em configuração e

assistência a impressoras de grande
porte.
TlkN-IC<Ú:M REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TEÓ"UCÓ-EIVI SeGÚRANçA··

_ ..

DO TRABALHO
Vivência na função. Disponibilidade
para atuar em Guaramirim.

Possuir curso e vivência na função.
TECELÃO
Vivência em tear circular.

TINTUREIRO
Vivência na função.
ZELADORA

AUXILIAR DE COZINHA

Para atuar em empresa de

grande porte. lve 2°Turno.

AUXILIAR liE PRODUçÃO
Diversas vagas para
10, 20 e 30 turno.

.......

.........
SISTEMAS::·· www.grupometa.com
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA Feo�RAI,.

www.caixa.gov.br

A
Financilar
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_ Czerniewicz_ Czerniewicz _ Czerniewicz

999"()2 apartamento (201). com 2 dormitõrios
+ 1 suite, sala de estar e jantar, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira;
interfone e portão eletronico.
R$ 220.000,00 Área Privo 107m'

887...D,2 com 2 dormitórios. sala de estar,
cozinha. bwc e lavanserta. prédio com 4 aptos
em rua asfaltada. entrega em junho de 2012
R$120.000,OO

95·6"()2 apart. ( 101 ) • com 2 dorrn, + 1 suite,
sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área de
servlco, sacada com churrasqueira e 1 vaqa
de garagem. portãoeletronico
R$ 200.000,00 Área Privo 93m'

890-02 com 2 dormitórios + 1 sufte, cozinha,
bwc, sala de estar e jantar, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de
garagem. Próximo a canarinho
R$ 215.000,00 Área Privo 87,67m' Área Priv.64m2

_Centro _Czerniewicz _Vila Lenzi

_Vila Nova

1134-02 apartamento (2Ó1) - com 2

dormitórios, sala de estar; cozinha. bwc, área
de serviço, sacada
R$115.000,00

Área Privo 47m1

_Vila Lenzi

12'31�02 com 2 dormitórios, bwc.
churrasqueira/sacada, uma vaga de garagem.
edificio c/piscina coletiva, salão de festas,
playground, portaria.Apartamento Mobiliado.
R$159.000,00 Area Privo 57m'

971··02 flat- com 60m2• suite com hidra +

roupeiro, sala de estar, cozinha sob medida,
piso porcelanato, rebaixo em gesso. Prédio
com salão/festas. elevador, estacionamento

Area Privo 60m2

1317 ..02 com 93m2, 2 dormitórios + 1 sufte,
sala de estar, sala de jantar, sacada com

churrasqueira. cozinha, área de serviço. uma
vaga de garagem.
R$ 200.000,00 Área Privo 93m'

1268-02 com 2 dormitórios. sala de estar,
cozinha, bwc. área de serviço, churrasqueira +

sacada e uma vaga de garagem.
R$149.0pO,OO

Área Privo 55ma

1380.·02 com 2 dormiórios + 1 suite. cozinha,
área/serviço, sala de estar/jantar, bwc,
sacada. salão/festas, portão eletrônico, piso
cerâmico.móveis da cozinha e do bwc.
RS190.000,OO Área Privo 103m'
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832.02 - com 3 donn. + 1 suite. sala de
eslarljantar. depósilo. churrasqueira. piscina.
área de festas, alarme, aquec. elétrico/solar.

.

j!lfdim e garagem para4 carro
R$1.600.000.00 Área Terreno 1.353m'

1391.Q2 - excelente ponto comercial possui
duas casas. a da frente comz dornlftórios e

uma vaga de garagem. a dos fundos (sobrado)
com 3 donnltórios e 2 va9'!S<le garagem.
RS ltiO.OOO,OO Area Terreno 519m'

1373.Q2
Terreno com 450 m>.
Consulle-nos

Terreno IChácara com25.00Õm'_
R$1.100,OOO�OO

. .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 � Fone: 412J01·0500· atendimento@leier.com.br. www./eier.imb.br
r •

'
•

F;I;�IAmizade: 3213�'I4B6/3213-J485. Filial "ha da Figuei,.à: 3312- 0671/3310-9061
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 ', Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS D
E

Plantão _

LANÇAMENTOS,
4788229850
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.IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

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

Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013 I IMÓVEIS I 5

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

I'

IMOVEIS
T

Residencial Luiza
»-:

Ref. 5171 - Três Rios do Sul
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
,
01 Vaga de garagem

Area privativa de 56,OOm2
APENAS ESTA SEMANA

De R$135.000,OO
Por R$125.000,OO

·Ref. 5354 - Nova Brasília
.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 78,00m2
.R$190.000,00

,.�

Conj. Habitacional Amizade

·Ref. 5344 - Amizade
.02 dormitórios _

.Área privativa:51 ,62m2

.R$ 132.500,00

Res. Amsterdam

·Ref. 5342
.02 dormitórios
·Área privativa: 79,40m2
.R$179.000,00

·Ref. 5161 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 73,27m2 .

.R$ 230.000,00

·Ref. 5101 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa:1oo,00m2
.R$ 198.000,00

·Ref. 5346 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 139,02m2
·R$ 650.000,00

·Res. 5263 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 90,OOm2
.R$ 220.000,00

Res. Le Petit Monet

·Ref.5348 - Vila Rau
·02 dormitórios
.Área privativa: 69,36m2
• R$ 150.000,00

·Ref. 4789 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,00m2
.R$ 275.000,00

·Ref. 5216 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 395,71 m2
·R$980.000,00

·Ref. 5165 - Centro
.Cobertura Duplex

.

·Área privativa: 210,00m2
.R$ 930.000,00

Res. Vilas Boas

.Ref. 5173 - Estrada Nova
·02 dormitórios

.

.Área privativa: 59,00m2
·R$ 125.000,00

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

·Ref. 5222 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 107,00m2
·R$ 217.300,00

·Ref.5341 - Tifa Martins
·02 dormitórios
·Área privativa: 50,73m2
·R$130.000,00

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

Ed. Morada Brasilis

• Ref. 5330 - Vila Lenz
·02 dormitórios
·Área privativa de 47,98m2
·R$149.ooo,00

• Ref. 5321 - Centro
·02 dormitórios
·Área privativa de 76,03m2
.R$170.OOO,00

·Ref. 5349 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112,1Om2
.R$ 330.000,00

! R�s. Bello Arvoredo'

• Ref. 5345 - AguaVerde
·02 dormitórios
·Área total de 47,39m2
• R$ 106.000,00

.Ref. 5347 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa de 96,76m2
• R$ 298.000,00

.Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 95,53m2
.R$ 280.000,00
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Ref. 5201 - Amizade
02 dormitórios

Sacada com churrasqueira
, Vaga de Garagem "

Area privativa de 63,93m2
R$ 142.000,00
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ATENDIMENTO Segunda a Sext� - 8h às 12h e-l3h30 às 18h·15 - Aos··Sábados -"PLANTÃO DE VENDAS
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õ IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS (
PRONTOS ��.__

Plantão
PRONTOS
4792100808

Ref. 2560 - Centenário
Terreno Comercial

,

Ideia para Indústria
Area terreno de 72.500/00m2

Com frente de 95/00m
NEGOCIÁVEL!

-Ref. 2546 - Baependi
-Terreno Residencial
-Área imóvel: 792,00m2
-R$375.000,00

-Ref.2565 - Rio da Luz
-02 Terrenos
-Área imóvel: 133.793,08m2
-R$ 191.000,00

-Ref. 2511 - Amizade
-Terreno ideal para prédios.
-Area imóvel: 655,15m2
-R$ 450.000,00

-Ref. 2553 - Amizade
-Terreno
-Área imóvel: 375,00m2
-R$128.000,OQ

-Ref. 2459 - Centro .

-Terreno de comercial e central
-Área imóvel: 474,25m2
-R$ 480.000,00

=Ref. 2496 - Vila Nova
-Terreno residencial e comercial
-Área imóvel: 315,00m2
-R$ 135.000,00

-Ref.2430 - Tres Rios do Sul
-Terreno Residencial
-Área imóvel,332,45m2
-R$95.000,00

-Ref. 2563 - Amizade
=Terreno Comercial
-Área imóvel: 666,06m2
-R$ 300.000,00

-Ref. 2509 - Czemiewicz
-Terreno
-Área imóvel: 750,06m'
-R$ 490.000,00

-Ref.2525 - Czemiewicz
-Terreno Comercial
-Área imóvel: 764,40m2
-R$ 280.000,00

-Ref. 2562 - Vila Lenzi
-Terreno Residencial
-Área imóvel: 442,00m2
-R$ 160.000,00

I

- I

f

1
f

-Ref. 2110 - Amizade
-Terrenos Residenciais
-Área imóvel: 362,50m2
-R$ 119.000,00

-Ref. 2531 - Jaraguá Esquerdo
=Terreno em condomínio de alto
padrão.
.Área imóvel: 727,55m2
-R$ 370.000,00

I

�
I
(
I

-Ref.2561 - Vila Itoupava
-Terreno Rural
=Área imóvel: 62.402,15m'
-R$120.000,00

Ref.2313
Bairro Amizade

Terreno Comercial!!
Ideal para prédios e

salas cornerciais!l Ref 2500 - Guaramirim
Terreno Comercial

Área do terreno de Ideal para indústria'

451,02m2 11,. Defrente para a BR280
Area do terreno de

__________R_$_2_3_0_.0_0_0,O�JL-�����
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta-:,. 8h às'12h�e13h30 as'18Iiil5>�Aos'Sábados,- PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIAJ�IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

� -------�---�.J). �::�A�Plantão
LOCAÇÃO
47 9945�8037

e Ref. A- 865
e Centro
e 1 Suíte + 2 quartos
e R$ 1.40.0.,0.0. + cond

e Ref. A- 886
e Ed.Dynael
e Amizade
e 1 Suíte + 2 quartos
e R$ 770.,0.0. + cond.

e Ref. A- 866 \
. e Czerniewicz \
e 2 quartos
e R$ 550.,0.0. + cond.

e Ref. B-711
e Nova Brasiília
e "1 Suíte + 2 quartos
e R$ 2.50.0.,0.0.

e Ref. B- 812
e Sheroeder
e 2 quartos
e R$ 480.,0.0.

e Ref. A-715
e Res. Sebastião Kamer
e Centro
e 1 Suíte + 2 quartos
eR$ 1.320.,0.0. + cond

• Ref. A- 844
• Ed. Gabrielli
• Baependi
• 1 Supite + 2 quartos
• R$ 80.0.,0.0 + cond.

e Ref. A- 876
• Ed. Colinas
• Baependi
• 2 quartos "

.R$ 660,00 + cond.

• Ref. B- 808
• Nova Brasília
• 2 Suíte + 2 quartos
·R$ 2.250.,00

e Ref. B-8a4
• Czerniewicz
• 2 quartos
-R$ 620,00

• Ref. A-824
• Res. Munique
• Centro
• 1 Suíte + 1 quarto
.R$ 1.000.,00 + cond

r:"_

e Ref. A- 874
• Res. Verticale
• Baependi
• 1 Suíte + 2 quarto
·R$ 990.,00. + cond.

e Ref. A- 859
• Res. Dona Wall
• Vila Nova
e 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 880.,00 + cond.

• Ref. A- 819
"e Ed. Dinamarca
e Vila Nova
• 1 Suíte + 2 quartos
e R$ 770,00 + cond.

• Ref. A- 884 '.
e Ed. Belo Arvoredo
.. Amizade
• 2 quartos
e R$ 770,0.0. + cond.

• Ref. A-893
e Ed. Mathedi "
• Nova Brasília
e 3 quartos
·R$ 620,00 + cond.
f'

• Ret. B- 819
e Nova Brasília
• 1 Suíte + 2 quartos
·R$ 1,700.,00.

• Ref. B- 821
• João Pessoa
·3 quartos
·R$ 80.0,0.0

Ref. A-885
e Cond. Amizade
e Amizade
e 3 quartos
·R$ 600,0.0. + cond.

• Ref. B- 773
• Ilha da Figueira
• 1 Suíte + 2 quartos
·R$ 1.500.,0.0'

• Ref. B-822
e Vila Rau
e 2 quartos
.R$ 600,0.0.

• Ref. A- 888
• Ed. Paradise
• Vila Nova
• 1 Suíte + 1 quarto
• R$ 770.,00 + cond.

• Ref. A- 828
• Ed. Tulipas
• Centro
e 1 quarto
• R$ 560,00 + cond

• Ref. B- 820.
• Amizade
". 1 Suíte + 2 quartos
• R$ 1.400,00.

• Ref. A- 755
• Ed. Juliana
• Centro
• 1 Suíte + 2 quartos
eR$ 880,00. + cond.

• Ref. A-882
• Ed. Athenas
e Czerniewicz
e 2 quartos
• R$ 750,00 + cond.

• Ref. A- 889
e Ed. Vermont
e Baependi
e 1 Suíte + 1 quarto
·R$ 600,00 + cond.

e Ref. B- 823
• Tres Rios do Sul
• 2 quartos
·R$ 700.,00

J
• Ref. B- 754

\
'". _� e Ref. B-803"

• Barra do Rio Molhã e Centro
• 1 Suíte + 2 quartos • 5 quartos
·,R$ 1.800.,00. eR$ 2.20.0.,0.0

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às ,12h e 13h30 às 18h15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2.807-J imóveis 47 9248-9078 (Vivo)
Plantão 479672-1052 (Tim)

'Barra do Rio Cerro E Üi5· Rio da Luz E 97

!Residência . .

Com 102,92m2 - 3 Dormitórios, Banheiro,
Sala de Estar / Jantar, Cozinha,

Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.
RS 190.000,00

Casa com 130m2 - Suíte + 3

Dormitórios, Banheiro, 2 Cozinhas,
Sala de Estar/ Jantar, Copa,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
RS 201.400,00

Suíte + 2 Dormitórios, Banheiro, Sala
de Estar/Jantar, Cozinha Mobiliada
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

RS 169.000,00

Centro E 118 Barra do Rio Cerro E 47 Jaraguá 99 E 90 Geminado

Com 79,31m2 sendo 2 Dormitórios , S�la jCozinha,
Banheiro, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

DE RS 145.000,00
POR RS 135.000,00

Casa com 203,37m2 - Suíte Master
+2 Dormitórios, 2 Banheiros, Lavabo,
Piscina, Salá de Estar /Jantar, Cozinha,
Área de Festa e 2 Vagas de Garagem.

RS 470.000,00

Jaraguá Esquerdo E 166

Com 58,92m2- 2 Dorrnítórtos, Banheiro ,

Cozinha, Sala de Estar / Jantar, Lavanderia,
Sacada com Churrasqueira e 1 Vaga de

Garagem. ACEITA FINANCIAMENTO/ÚNICA UNIDADE

ENTREGA EM MARÇO/ÚLTIMO ANDAR

R$ 137.800,00

EDIFíCIO GRACILlS 11- 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

'RESIDENCIAL IMPERIALlS
Com 66m2 - 2 Dormitórios, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro, Lavanderia,
Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem.
RS 189.000,00

25 METROS DA PRAIA
TODO MOBILIADO

Com 224m2 - Suíte + 3 Dormitórios, Sala de
.

Estar / Jantar, Cozinha, Banheiro, Área de

Serviço e 2 Vagas de Garagem.

R$ 329.000,00
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao' lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS
Osmari 99�n-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

CASAS
IRi.t: 651

� Centro � Sufte, lí3 dorm. e. garagem pi 3 carros. � R$ 3.000,00
r.8Et: 872 • Tila Martins· 3. dorm, sala, ÇQZ, garagem· R$ 700,00.
REF. 876 • Corup�· 3 dorm, sala, coz, 2 vágas garaOent·· R$ 75Q,00.
REF. 393 • ChiC9 de Paula ·1 dorm, sala, ç%lavand, garagem· R,$.500,00.
REf: 582 ·llhl:l da Figueira· 2 dorm, sala, coz, garagem· R$ 650,00
REf: 849· Vila Nova· 3. dor.rn, salat cQZ, lavalld, garagem· R$ 780,00
REf: 89� • Rau • tsuile, 2 dorm, çoz, lavand, garagem '.R$.120Q,00

-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
,

Ruda 9927-6069 I Anders0ri 9185.6002 '

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

l

�
(

I
!
!
i
{

- REF.1379 - - Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m' de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Bonheiro;

Manoellopes, Bairro Jaraguá Esquerdo.
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m'

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m' Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- Sala em Dois Ambientes;
- Secada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

INCORP. R.3-63.823

ELZA

- REF.1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
- Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de estar e jantar

.

- Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, órea de festas

I - Área de serviço decorados e mobiliados

� - Sacaco cem chun:osEI' i<i>ira - Ótima locolização, Bo'

- REF.1524

-Ótima

Residencial Elza
!

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de
Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;), 20 pavimento: garagem, salão
Ide festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),-

1106m' Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2 - Privativo-
86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
o

rea de festas e Playground decorados.
-

I
I I
II l

REF.1540 .
- 01 vaga de garagem;

JI;
Ótima localização, no Bairro Ilha da - Sala em dois Ambientes;

�igueira; - Sacada com Churrasqueira,
60,75m' de órea pnvoüvo - 2 - COZinha;

ormitórlos; - Área de Serviço,
67,18m' de órea privativa - 1 Sufté + - Banheiro;

�Do=rm�i��=no�' � -��=Io=re�s�ap�$�� ..

- REF.1530

- ótima Localização, no Bairro Três Rios do Sul;

- Sacada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitórios;

- Dl vaga de estacionamento,.coberta;

- Apartamentos com 59,7m2 de área privativa.

Apenas 6% de en1rada . I
Parlicipante do programa Minha Casa Minha Vida. I

IIO FGTS pode ser utilizado como entrada no financiamento junto à CEE
���__d-��__� � � �__��__� �'
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LilianEmmendoefer
Condomínio Residencial

3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA E

I
II

II$IDIIlCfAL LlLIAM EMMEMDOEFII

BUlADA + MIMSAIS A 'Altll

,OI
llICOIpocação lf'RZ-S;.539 • "CtédiIo sujeifo a aPfll"ação daCEF. ímagojnsmeramente ilustIativas. SubsíõlO válido para renda mensal de até RS 1.600.00.
Os móveis não hm!m parte do fomeámenIo da tHlidade resídencíal. As cores de tachada podeTão sofrer allerações:

(47) 3275-0100
PLANTA0 (47) 91"f6GD84 -iDGMING08 E lFERIAD08

BARRA 00 R'O MOLHA - Casa com
sala, Quarto, cozinha, lavanderia, garagem
coberta. R$ 5oo,OO+txs

Barra do Rio Cerro - Sala de jantarI
estar, 1 suite + 2 Quartos, banheiro social.
cozinha, garagem. R$SOO,OO -txs.

�" APARTAMENTOS

CEi'JTENÁRIO (atrás WEG II). APARTAMENTO l' LO
CAÇA0 - SALA QUARTO, COZINHA PLANEJADA. VAGA
DE GARAGEM COBERTA. ALUGUElR$ 600,00 + txs

BARRA - APARTAMENTO QUARTO, SALA E COZINHA
INTEGRADAS (ARMÁRIO):ÁREA DE SERViÇOS,
BANHEIRO, GARAGEMtoBERTi\ ALUGUEL
li$55O,ilO+TAXAS.

CENTRO - ED. CHIODINI- i3!\ANOAR. Apãrtamento
saia, sacada, suite + 2�tJar!qs, baIlheiro. cozinha, área
serviços, dependências completas empregada, garagem.
R$ 780,00+ Iles. '

VILA LENzl-Apartamento saia/cozinha conjugados,
2 quartos, banheiro, despensa, lavandena,não tem
garagem. Alllguel ASSOO,ao+ taxas.

VILA LENZI- Apartamento sala 3quartos,llanhelro,
cozinha, despensa, lavanderia, garagem coberta. Alu
guei R$780,OO + taxas, Liberado- final de dezembro.

Baependi - Bes. Éuropa. Ed. Portugal. Apartamento
com 02 quartos, saa e cozinha integradas, banheiro.
Sacada com churrasqueira. Garagem, Aluguel R$
580,OO+Txs

BAEPENDI (próximo MARISOL) - m MIAMI,
apartamento com salatchurrasqueira), 2.quartos,
banheiro, cozinha, área serviços, garagem coberta.
Aluguel R$ 590,00.'rxe

RESIDENCIAL JARDIM EUROPA (ED. DINA
MARCA) - apartamento com 2 quartos, saia, sacada
(churrasqueira), cozinha, banheiro, garagem coberta.
Aluguel R$630,00+1x.. .

EXCELENTE APARARTAMENTO COM
1 SUíTE MAIS 2 DORMITÓRIOS, SALA.
COZINHA, SACADA. DEPENDÊNCIA DE
EMPREGADA, 2 VAGAS DE GARAGEM,
ÁREA PRIVATIVA 128,09 M . COO 1064

TERRENO NO RESIDENCIAL VILE
D'LEON COM 420,00 M ÓTIMA
VISTA, R$ 110,000.00 COO 1)79

ED MORADAS DA SERRA - COBERTU
RA. 2 SUíTES + 1 DORM, COZINHA
MOBILIADA, SACADA+ TERRAÇO
SUPERIOR, PORCELANATO. FORRO
REBAIXADO - COD 720

RES. VIEIRAS - APARTAMENTO
NOVO COM SUíTE MAIS 2 DOR
MITÓRIOS, COM ÓTIMA LOCALI
ZAÇÃO. PRÓXIMO À JUSTiÇA
FEDERAL.

I ,_. _. I

NOVA BRASILI'" - ED, MAKTUB - Apartamento
com 2 quartos, sala. 2 sacadas, cozinha, banheiro,
garagem coberta. Aluguel a$730,OO+txs.

BARRA - Apartamenlo 1 quarto, sara cozinha com
armário, lavanderia, banheiro, garagem coberta. Aluguel
R$480,00+1x.

Vila lenzi - Ed. Dom Pedro, 1 sUite-oom sacada + 1

quarto, sala com sacada chunasqueira, banhelro social,
cozinha, área de servço, garagem. R$ 700,00 + txs.

Centro - Ed. SanGabriel-I quarto com sacadinha,
sala lcozinha conjugadas, banheiro, área de selViço,
garagem. RS 415,00 + txs.

Baependi - Res. Bartel-1 sune 4- 2 quartos, cozinha,
área de serviços, banheiro, garagem. P<é<là com play e
saâo de festas, R$ 670,00 + txs.

ÓTIMACASA RESIDENCIAL, ALVE
NARfA E MADEIRA, CONTENDO SUiTE
+ 2 DORM, SALA 2 AMBIENTES, BWC
SOCIAL, COcINHA, ÁREA DE SERViÇO.
GARAGEM - DE R$ 235 MIL POR
APENAS R$ 215MIL ACEITA FINANCIA
MENTO- GOD 831

ED. MUNIQUE - APARTAMENTO CENTRAL
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONTENDO
SUiTE MAIS 1 DORMITÓRIO, ANDAR
ALTO, SACADA COM CHURRASQUEIRA E
1 VAGA DE GARAGEM. PARCIALMENTE
M0BILlADO.

APARTAMENTOS DE 01 E 02
QUARTOS, SALA DE ESTAR E
JANTAR INTEGRADO, COZINHA,
AREA DE SERViÇO, PROX. A
WEG. COO. 778

VENHA MORAR NO RES. EDUARDO
PAMPLONA EXCELENTES APARTA
MENTOS COM 3 SUiTES E 2 VAGAS
DE GARAGEM, SALÃO DE FESTAS,
ACADEMIA, BRINQUEDOTECA E PISCINA
TÉRMICA. CONFIRA. INCORPORAÇÃO'
R.II-56,344.0a. COD. 1022

'�I SALAS COMERCIAIS �, PiÇARRAS �, CENTRO �I JARAGUÁ ESQUERDO
CENTRO - MARCATIO CENTER EXCELENTE
SALAS COMERCIAIS. CONSULTE-NOS.

CENTRO - ED. êHIODlNI- 2 SALAS COMER
CIAIS CONJUGADAS. ALUGAMOS JUNTAS
OU SEPARADAS. ALUGUEL DAS DUAS SALAS
JUNTAS (90M') R$850,OO; ALUGUEL DAS
SALAS SEPARADAS (APROXIMADAMENTE 45M2
CADA). R$ 460,00 + ixs

BARRA - RUA FELICIANO BORTOLlNI. SALAS
COMERCIAIS NOVAS - DE 84M' A 129M'
(COM MEZANINOI. ESTACIONAMENTO FACIL
CONSULT&NOS!. COO 955

VILA LENZI - SALA COMERCIAL 45m . LU
GUEL RS 480,00 + IX.,

�" GALPÃO
TERRENO PLANO ACIMA DO NíVEL CASA DE ALVENARIA EM BALN RIO

-

' PiÇARRAS, CONTENDO 6 DOR-
DA RUA, COM 2,097 M . LOCALl- MITÓRIOS E 4 VAGAS DE GARAGEM.
ZAÇÃO PRIVILEGIADA. COO. 1044. VISTA PARA O M�R E ÓTIMO ESTADO

DE CONSERVAÇAO, COO. 1128

Apanamentos, área 54,42 m privawa, 02
quartos, sala estar e jantar integradas, cozinha
e área de serviço, sacada com churrasqueira,
porcelanato, teto em gesSo, massa corrida, 01
vaga de garagem. R$ 140.000,00. COO 1149

SÃO LUIZ - GALPÃO NOVO, PÉ OIREIIO
ALTO, 320m' CONSTRUiDOS COM DIVISÃO
PARA ESCRITÓRIOS + 3 BANHEIROS, TER
RENO APROXIMADAMENTE 600m'. ALUGUEL
R$3.20D,00+TAXAS.

AO LADO DO CANERI PIZZAS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107 . 1865
atendimento@megaempreendimentos.com

CASAS

CÓD. 642 - Possui 1 suíte com hidro e ampla sacada,
2 dormit., bwc social, sala íntíma, sala de estar em dois
níveis, sala de jantar, cozinha, escritório, lavanderia,
lavabo. Área de lestas com churrasqueira, logão a

lenha, cozinhamobiliada, banheiro, garagem para dois
carros. Situada em região nobre do bairro Vila Nova
Ambientes mobiliados e excelente acabamento.

R$85O.OOO,00

lFAMARI'NI

CÓD. 621 - Possui 3 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha; sala de TV, 2
bwc's, lavanderia e vaga de garagem.

Ficam ambientes mobiliados.

R$215.OOO,QO

AMIZADE

, CÓD. 677 - Ótima focalização em rua

asfaltada, possui área de 364m2, terreno
plano e pronto para construir.

"140.000,00

�I

cidade, lugar tranquilo, rua asfaltada e
próximo ao Centro. Área de 735m2.

APART1RDE18O.OOO;OO"
FlNANClÁVEL

UNDACASA
NOAMIZADE
CÓD. 691 - Possui 1
suíte c/ closet, 2 dorm.,
sala de estar/jantar,

cozinha, lavanderia,.área
de festas c/ piscina (deck
de madeira, cascata
e luzes internas) e

garagem para 2 carros.
Ambientes mobiliados e
excelente acabamento.

situado na Av. Marechal Deodoro,
contendo terreno com área de 473m2.

Possui 1 suíte c/ closet, 2 dorm.,
escritório e demais dependências.

R$450.ooG,OO R$550.000,00

CÓo. 678 - Contem 1 suíte master,
2 demí-suítes, sala de estar, jantar,

home office, lavabo, cozinha, área de festas
c/lavado, área de serviço e 2 vagas de
garagem. Rua tranquila, acabamento em

alto padrão, móveis sob medida.

CÓD. 684 - Possui 4 dormitórios,
2 banheiros, sala de jantar, sala
de TV, cozinha, área de serviço e

garagem. Terrenocom 393m2.

R$19O.ooo,oo -ACElTAAPTO
COMOPAFrTEDEPAGTO.

CÓD. 661-- 'Situada próx. ao
Posto KM 7, possui 1 suíte, 3 quartos,
sala de estar/jantar, escritório, cozinha,
bwc social, área de servico e 2 vagas de

garagem. Amplo terreno com 1.062m2.

R$310.000,00"850.000,00

NO I IMÓVEl COMERCIAI

"JARAGUÁ
ESQUERDO
CÓD. 619 - Imóvel

comercial situadode

esquina na l3ua João
Januario Ayroso, próx. ao
Mercado Tap, contendo

ampla frente em 31m.

Galpão com área

construída de 566m2.

CQD. 323" S1tuàdo-no 'Condomínio
Jardim Cristina, local tranqüilo, área
verde e condomínio de alto padrão.

Possui área total de 1.412m2•

Rt240.000,OO· � CONSUL1&-NOS!

CÓD. 513 - Excelente eorid�mínio.de alto'
padrão, oferece sequrancâ, playgr-oun(\l, ;

/

área verde, poucos moradores e localização
privilegiada. Lotes acima de 575m2•

APARTlRDERS345.000,00 ..

ENTRADA+PARCELAMENTO

investimento, terreno possui 750m2,
sendo 21m de frente para Rua 13

de Maio. Ideal para salas comercias,
lojas e edifício residencial.

R$450.000,00

CÓO. 669 .' Localizado na'Pua Joio'-
.

Planincheck. terreno po!?sui ãmpla frente em
.

26 metros e área total de 1.521m2• Galpão"
com área construida de' 400m2•

'
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����----�----APARTAMENTOS
RESID. DI FlORI

·IUtADA FIGUEIRA

CÓD. 662 - Possui 2 quartos, sala de
estarl jantar, sacada com churrasqueira, cozinha
integrada. bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Apto todo mobiliado sob medida, sacada
fechada em vidro e ótimo acabamento.

R$2OO.OOO,OO·FlNANClÁVEl.

CÓO. 656 - Possui 2 quartos, sala de
estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha, bwc social, lavanderia e 1 vaga.
Acabamento em gesso e massa corrida.

R$149.000,OO - FlNANClÁva

RESID.UUAN
EMMENDOERFER - VILARAU

C D. 666 - Próx. a UNERJ, possui
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, sacada,

bwc social, lavanderia, 1 ou 2 vagas.

APARTIRDER$114.3OO,OO
ENTRADA+FlNANClAMENTO

'
..

'

EDIF.GalRING - CENTRO

CÓD. 638 - Apto de alto padrão, contendo 150m'
de área privativa, sendo 1 suíte master, 2 dorm.,
sala de estar/jantar, sala intima, lavabo, sacada c/
churrasqueira, cozinha, área de serviço e 2 vagas
de garagem. Sol da manhã e ambientes mobiliados.

Edifício oferece 2 elevadores, salão de festas,
piscina, seguranca e ótima localização.

CONSULlE-NOS!

CÓD. 693 - Possui 2 quartos, sala
de estar/jantar, sacada, bwc social, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de garagem. Edifício

oferece elevador, salão de festas e excelente
localização ao lado do Posto Mime.

RESID. BAEPENDI
-BAE!PENDI

c.Ó�. 692 - Apartamento
contendo 2 quartos, sala
deestar/jantar, sacada,
bvy;._c-so<?ial, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de

garagem. Edifício oferece

elevador, salão de festas
e playground.

R$150.000,OO
- Fl_NANQÁVB.

RESID.COUNAS- BAEPENDI

f
I

CÓD. 693 - Contém 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, bwc social, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de garagem.

Ótima localização próx, a KG Motos.

R$165.000,OO

LANCAMENTOS�============��
RES. EDUARDO
PAMPLONA

• 12 Pavimentos • 2Torres
• 2 Ap�rtamentos por·Andar
·;3Suítes .·CozinhaGourmet
• 2 Vagas de Garagem
• 212,62m2 deÁreaTotal

SURPREENDA-SE
COMALOCALlZACAol

.

•

MllANORESIDENZIALE- CENTRO
Em área nobre do Centro da cidade, o

empreendimento oferece 2 apartamentos por
andar, hall social, espaco gourmet, piscina, gazebo,

.

brínquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos
detalhes, conta em seus 15!3m2 de área privativa com
Sala de estar / hornetheater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasquéira, Cozinha, Horré office
(opcional),1 suíte master + 2 suítes; Lavabo.Area de...

-
.' , 0,'

,
•

serviço, 3 vacas de garagem, Depósito individual e
Preparacão completa para clirnatizacâo.

o '3' suítes - sendo 1 Master
""0 Lâ�abo

o Cozinhainteqrada
;

_.

o Ampla sacada com
"'chl'Jrnisqueira c.

o 9_alà de estar / [antar.: "."
o Area de serviço
o 2 vagas de garagerns

i
r
('.

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui ele�aaor, linda vista ,

da cídade-e excelente acabamento.
Aptos com 1 suíte <+ 1 ou 2 dorrn,

sacada cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue cornespaco gourmet e hall
de entrada decorados e mobiliados.

APAR11RDER$246.000,oo

Área Privativa

131,72m2
. ENTREGA: Márcot

..

" _

.- _t, "_''';'_((Y;_'.
RuaAugul;to �/;!l�;�;�.;l.,

. (Próximo aô'J;:lube'
.

. A�I�iiClo·Bl1el!·endif
c

- ? /'j6ÃeAMENTO: .

o Piso porcelanato
e lâminado

o Acabamento'
em gesso

o Massa corrida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial Soberano
Vila Nova

Apto Tipo 01: 01 Suíte mais 01
dormitório, sala de estar e jantar,

sacada com churrasqueira, oozínha,
área se serviço, bwc social, garagem.

Apto Tipo 02: 01 Suíte mais 02

dormitórios, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc social, garagem.

A Partir R$ 200.000,00

Estágio Atual
da Obra

Residi Saint G�rmain
VYa Nova,Raziei Residence

Baependi
Apar1?mentos com 03

suítes, 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.

Baependi
Aptos a partir de

R$ 330.000,00

Apartamentos CXlI11 01 suíte, 02
dormitórios, bwc social, sala de estar e
jantar, sacada CXlI11 d1urrasqueira, 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 .

Resid. Aquarela

Apto FRENTE
com 1 suíte
master com doset
e sacada, 2 demi
suítes, ampla sala
de jantar/estar
com sacada e

churrasqueira,
cozinha, área de
serviço com

estendal, lavabo,
02 vagas de
garagem.
(SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR)

. R$ 400.000,00

Casa com 01 suíte com closet smbutíço, banheira de

hidromassagem, sauna residencial, sala de estar,
sala de TV, mais 02 quartos, cozinha com móveis
embutidos, banheiro com balcão embutido,
lavanderia, 02 garagens, dispensa e área de festa
com piscina.R$ 510.000,00

Resid. Renoir
Ilha da Figueira
Apartamento
DUPLEX, com 02

suítes,.02 salas de

estar, cozinha,
lavanderia, lavabc,
churrasqueira,
sacada e 02 vagas
de garagem.
(Cômodos
Mobiliados: 01 suíte
com banheira e ar-

.

spl�, cozinha, lavabo
e lavanderia).
R$ 330.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013 I IMÓVEIS 117

I
II

MUDE DEVIDA
E DE E�DEREÇO ,
A HORA E

RESJl)DlCIAL llUAM IMMDlDOIRR

'"tRADA + "'"SAlS Apuni

,LO
Incorporação nO R2-66.539 , 'Crédito sujeito a aprovação da CEF, imagens meramente ilustrativas. Subsidio válido para renda mensal de até R$ 1.600.00.
Os móveis não fazem parte do fornecimento da unidade residencial. As cores de fachada poderão sofrer alterações."

PLANTÃO DE VENDAS 23 anos ConcretizandoSonhos

47 3273 5443 www.sobrosa.com.br8484 5501
vanessa.silva@sobrosa.com.br

Rua Dos Imigrantes. 350-Vila Rou!
Anexo aObra do Residencial Lilian Emmendoefer!

DEIXE-NOS AOMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
-

LCCAÇAtn
- Sala Comercial- 67111' +1 garagem Bairro Vila

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

- Res. Saint Mornz - Vila Nova: Apartamento com

três donnitórios (sendo uma suite), sala, cozinha
com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duás vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão - Guaramirim • Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto· Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite), sala. cozinha, area de Serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto· Vila Nova- Apartamento NOVO oom tres
quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de

servço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas

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

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

garagem. Valor R$ 700,00.
. "

Apto· Cenrc- Apartamento com dois quartos, sala,
.

cozinha. area de sarviço, banheiro, sacada com
churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Vila Lalau • Prédio eiS aptos. Terreno
de esquina cl área de 799,OOm',

R$ 700.000,00

Apto· Nova Brasilia • Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de servço, banheiro,

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

centro- Ed.·Gehring, 1 Suite Master,
2 Dormitórios,Garagem 2 carros,

excelente infraestrutura. R$ 630.000,00

""""' ....
'_
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20 ANOS COM VOCÊIii�lilra
IMÓVEIS www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Cel1tro I Jataguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com,br J www.g.i.rolla.com.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 IMÓVELNo LITORAL!
Condições de pgto facilitadas! Prédio com
piscina, área gounnet, 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!

CHAMPAGNHAT'- Sob- -1097: BAEPENDl -Suite + 3 - 400il; CENTRO _. SALA
rado com suite + 3 qtos, 2 bwc's, ·qtos, cozinha mobiliada, área, COML c/58,48m2•
2 salas, jardim e 2 garagens. defestas.Rê 375mil· R$ 120mil
Baixou para R$ 540mil

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

hã - 2 suítes + 1 qto, mzinha mobiliada, saca
a mm churrasqueira, 3 garagens, elevador,
ali de entrada decorado. R$ 388mil - pode
r financiado.

5005: }ARAGUA ESQUERDO - GALPAO COM
670M, TERRENO COM 2.300M2 -

FAZENDO FRENTE PARA 2 RUAS EM 46
METROS CADA RUA. SÃO t250M2 LIVRES,
SEM NENHUMA EDIFICAÇÃO. FAÇA CON
TATO PARA MAIORES INFORMAÇOES.

2078: AMIZADE - LOT ITACO
LUMI - TERRENO

c/ 357,43m2 (frente 15metros).

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

-

1068: AMIZADE - CASA ALVE
NARIA d suíte + 2 quartos, chur
rasqueira, garagem pf 2 carros.

285mil- Pode ser financiada.

1110: BARRA DO RIO CERRO
- CASA DE ALVENARIA NOVA
d 3 quartos. R$ 165mil - Estuda
proposta c/ i'móvel' de menor valor.
Pode ser financiada.

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

1336: SÃO Luís - SOBRADO c/
300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

3102: COPENHAGEN - 2
qtos, cozinha mobiliada, saca
da e garagem. R$ 170 mil

3440: SCHROEDER - VILA
REAL - Novo. 2 qtos, sacada cf
churrasqueira. R$ 110 mil

1244: NOVA BRASíLIA
CASA ALV. cl 141 m2 - suíte +

2 qtos. R$ 320mil

1229:JGUÁ ESQUERDO (início) -

CASAALV. c/ 3 quartos, área de festas,
espaço para piscina, terreno c/ 420m2•

R$ 220mil - Pode ser financiada.

3067: GAIA - Suite + 2 qtos, saca
da d churrasqueira, garagem.
R$ 212.000,00. Aceita apto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

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

APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf UMA DAS MELHORES VIS

TAS DACIDADE! Cf3 SUíTES, AMPIÃSACACAGOURMET, 3 VAGAS DE

GARAGEM. EXCELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREA SOCIAL

AMPIÃ, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCEIÃS + FINAN

CIAMENTO. RI. HJ5.549

l I G U E

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO INíCIO) - RES. HO
RIZON - APTOS Cf SUíTE + 1 QUARTO E SUíTE + 2

QUARTOS. TODOS OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE
GARAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS + FI
NANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

3004:CENTRO-IBIZA-Duasop<;iiesdeplan- 3423: PÉROIÃ DO VALE - 3 opções de 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exee

tas, 2 garagens e apenas 2 aptos. por andar. Á plantas. Localização privilegiada. Entrada + lente localização. Suite + 1 qto. Consulte-
partirdeR$ 360mil RI. 1-65.839 reforços + parcelamento. nos. RI. 3-61.920

3281: EMMENDOERFER HOME CI.-UB - 3

opções de plantas. Aqui vere aproveita o me� 3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suíte + 3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
hor da 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
eina, 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.1. 23.260

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUiTE + 1

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

3406: ESPIÃNADA GIÃTZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

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

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m' de área privativa - suite cf sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m' dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3025:· CENTRO - MANHATTAN(REALSEC)
- 3..SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR ai
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. §
4-31.988 E
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3152: ILHA DA FIG\)EIRA(bem 'g
no início) - ED. EUGENIO TRAPP �
-Apartamentos novos, cf suíte + .�
2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, �
churrasqueira e piscina. PRONTO Ul

PARA MORAR. Entrada + parce-. $)
Ias + financiamento.

1111111111111 111111111111
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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

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
c-

• Play-ground
· Bicicletário
· Instalações de serviços

iEnge.tecIMOVEIS

Você escolhe sua conquista

Bairro: Centro

Apto. com 01 suite, 01 quarto (Planta original alterada
01 sulte+02 quartos) Sala.de jantar e estar, escritório,
coz., lavanderia, churras. e 02 vagas de garagem.Ol
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: Barra Velha - Região do Tabuleiro
Terreo: Garagem p/2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme, portão eletrônico.
1° andar: 1 suite + 2 qtos, sala, bwc. R$ 350.000,00 -Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor.

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

. VQ�� escolHe sua com llIista

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iEnge_tecIMOVEIS

Bairro: Centro
v- Sulte + 2 qtos, 2 salas, cozinha, dependência de empregada, garagem para 2 carros.

Terreno com 480m2. R$ 700.000,00

Ref: 551 - Sobrado em Barra Velha - Região do Tabuleiro
Térreo: Garagem pi 2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar:

1 suíte + 2 qtos, sala, bwc. R$3�O.000,OO Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor

Condomínio Azaléia

1 suíte Master + 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala pequena, cozinha, lavanderia, 2 bwe,
lavabo, sacadas.

R$989.000,OO

Bairro: Santo Antônio
Casa com 1 suíte + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno com 747,52m2. R$235.000,OO
-Terreno de esquina com 747,52m2, ótima localização comercial.

Bairro: Champagnat
Suíte máster + 2 demi-suite, demais dependências, TODAMOBILIADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua: Arthur Gonçalves de Araújo, 500
.João Pessoa, .Jaraquá do Sul - se la,:A,-==,f!!mI

. �

.dJIII1111ilt'lllfWmnfUntnnttUIHlf
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(47) 337i·G�l10 _

8406.04447
www.proma.com.br
r;ial@proma,com.br
PromaConslrl,J'CGes
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

12 anos
CRECI2173-J www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Três Rios do Sul
02 Dormitórios

R$175.000,OO

Casa - Três Rios do Sul
3 Dormitórios

Casa - Barra do Rio Cerro
4 DormITórios

Ref: 1720

Casa - Vila Nova
04 Dormitórios.

'Casa - Amizade
02 Dormitórios Terreno - Vila Nova

R$194.800,OO

Consulte nossos corretor�s ou acesse www�imobiliariabeta.com.br

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo)· Atendimento: 8h às 12h / 13h15 às 18h30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013 I IMÓVEIS 125

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2611MÓVEIS I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 2013

E DE - ALUGA. - ADMINISTRA

(47) 3.055.0070
PLANTÃO

Vendas 9973-9586 I 9923-7090 I Locação 9934-8069

2193 - Apartamento
- Vila Nova - Com:

01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira,

02vagas de

garagem, imóvel com

porcelanato·e gesso.
R$ 240.000,00

L11J58 . casa . CenIro . Izm 02 qwt1os. sala. C01iri1a, bI>1:. érea de serVço.
garngem.RS 550.00
Ll005·Cis!·Ca1nJ·IlJn02_,02!pJiJ1r1;,!3i!._cazito,02ll'M:'s,iÍ8i<É
mi;o,�,_IB"02""", Texlanua:l>, jXJ1iIJ_ml.800,OO
L1 084 - �Ia Nova - Casa - Com 03 quartos, sala. copa. 002inha, lavanderia, 02
bwc's, varanda, garagara. R$ 770,00

����Olquarto,saIa._ll'M:,areadeserVço,
L2181 - Apar1amentD - v.. Rau - con 02 quartos, sala. C01iri1a, bI>1:, area <É
servi;o, sacada, garngem.R$ 530,00 + coolomirio
l2220 - Apar1amentD - � Nova - Com 01 SUÜB, 02 quartos, bwc, sala. coara

��re:a���i������:�ueira garngMl para 02 carros,

L2231 - Apar1amentD - Nova BrasiIia - Com 03 quartos, saa, 002inha. bI>1:, érea
de serVço, sacada com churrasqueira, garagara. RS 750,00 + 1al<a de impeza
L2233- Apar1amentD - Centro. CooI2 quartos, sala. cozrta, érea de servi;o, saca
da com ctmasqueira, bI>1:, 01 vaga de garngem. VaJor RS 590,00 + con<IJIróliJ.

�����:�,�=�,areadeS<ffi
L2249 - Apar1amentD - �Ia Nova - Com 01 SUÜB, 02 quartos, bwc, sala, ereta
área de serviço, sacada com chsrasuera R$1.100,OO + condornlnio.
L2252 - Apar1amentD - Água Verde - Com 03 quartos, sala, ccena bwc, sacada e
garagara. R$ 850,00 + coodomInio
L2253 - Apar1amentD - Água Verde - Com 03 quartos, sala._bwc, sacada e
garngem. R$ 850,00 + coodomInio.
L2255 - Apar1amentD - CenIro - Com 01 suüe, 01 quarto, sala._ bI>1:, eee
de S€fViço, garagara, semi mobmado. R$1.150,00 + condomniJ.

�:�J��BíBrR�1&�'�;o:��bWC,áreadeservi-
i:.��=G,��deserVço,
l2263 - Apar1amentD - CenIro - ccn 01 m, 01 quarto, sala. C02ffi!_ •

1l'M:, iÍ8idemi;o,sacadacom�garagaraR$950,oo + coodomInio
L22B4 - Apo1a/relIo - CenIro - Com 02 quarto, sala._ 002irlla, bI>1:, érea de
sevço, sacada com chunasqueira, garagara.R$ 690,00 + coodomInio
L2267 - Apo1a/relIo - Centro - Modeb Loft - R$ 450,00 + conOOmniJ
L2273 - Apar1amentD - CenIro - Com 01 SUÜB, 01 quarto, sala. cozena ârea de
servço, 02 bwc's, 02 sacadas, 02 vagas na garagara. TODO MOBIUADO. RS
2.500,00 + coodominio.
L2274 - />jatIrsjD - Via_ - Om 01 Slie, 02 """', sala, cazito, 1l'M:, aea
<Émi;o, sacadaom cI1.r1as<!ffi. 01 vaga <É garagara R$ 790,00 + coodomInio.

���:;'==���::'=��f'900�
condomínio.
L3042 - Sala ComeIcial- Centro - CooI60 111', bwc.R$ 900,00
L3052 - Sala ComeIcial.{;entrn - CooIl54 111', 39m' de rnesanino, temço com
13m', 02bwc.R$2.600,00
L3057 - Sala ComeIcial - Via Nova - con 90 111', 20m de 11182aIlino, bI>1: e ar
cooIcbnado.R$ 2.200,00
L307? - Sala Comercial- Wa Rau - Com.01 bwc, meámdo 4Om'. R$ 600,00
L3075 -ssa Come�iaJ - �Ia Nova - Com 9Om', 02 bwc.RS1.900,00
L3076 - Sala ComeIcial- V.. Nova - Com aprolIima_ BOm', 01 bwc e 01
depósiID. R$1.400,00 + condomniJ.
L3079 - Sala ComeIcial- Via Nova - CooIajJIllld_ SOm' e 01 bI>1:. R$
1.200,00 + coodominio.
L4017 -GaIpá}-_-CooI02lisos, O2b1>1:'s_212m'.R$2.000,00
L4019 - GaIpá} - Via LaJau. Medir<!o 7SOm'. R$ 6.500,00

LOCAÇÃO
*AIimIIt. Cent� 1 !>lUitec, 4 d'Qftn, W4. f)' cnurrasqY�lra (t garagem Ed. Onlx. RS . 950,00
"'AllaFt.Clll\tro � $tIftEt, 2 i:l0ffi'l> COZ. cf�rrasqueifa e (laragem. Rlts. Rapllta - R$ 850,00

. ""Apart. fi:l!InJrQ. 1 derrn., !;!&Iq, c;p-z. ilw"," área sefViÇQ I; gafa!}em. Ed. GlocQnda" R$ 550,00
'IiJilIl�,�[Q> �@ 4l't lWíte t 01 Qmmltódo.,. cez, gafa!}em I\eli, Marim, - RS 650,00
·�pal't.�tI1o (i},t imitE} "" 02: lÍ.Ql'm. cez, 61 VÇJ de 9ara961)1. Ed, Tulipll. R$ 950,00
\"�ft.()lntro ® dOfmilÓfios, <:02. clQ<!fagem.Edlfle1oOonaAlzlra R$ 750,00
*Apaff,CentrQ. Ot (jermitÓr(o. C.QZ, sala sacada cI çhUfrasqueira Ed.Tulip8Ji RS 560,00
·Apart. Cenl:!Wár�Qo )( �rmit, COZ., bwc, e !}aragern. lSd·lIl)a Bel,> R$ .550.{)O
..eu". eenfr�Aflt��{�'at -24U2o:f !i'fm<i, Ah�i;l};lj V�lh�',

.

�$ 3:0.
"��. NQ� ftrasllt. .2 -doffrlitóri�. Sdlfic;.f} iKl.," '....' . lU-_.
·Sala eoro�f�at 44>�� • 02 bwe tS4Jntro Médico.9d.ontQIÕ!ílC1ll R$.....,art. �nt,ro OS t:WmitÔfios, 1>.a18 CO:l!. Bd. Menlt9Qtl RS 600,011

'AP4t't l'fes RiQfl<kl Sul :2 dwmit. coz., QWli., e ga�Qem. RS 500,00
*Apaft.Vi'_ .......'" a Q,QrmilóTlQs&Q:41tlhd.td;Vitorla R69i. R$ 601),00

,
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VEIIDHE

ANUNCIE AQUI
2106 1919

A partir de:

BD
B RROAMIZADE

Jaraguá S

IM.ÓVEL t;M FASE DE ACABAMENTO!
UNIDAD DISPONívEIs:
Apto 01Sufte+01.donnltórfo - 201, 203,401, 503, 001,. 003, 1� 103

Apto 01Suíte+02 cIonhit6rfotJ - 302 �104

• Amp��OOnt.GRfLl iS carY�
-

,!� .

• ,nstaf_o_de·_�ágtJaq�, na cozjnha·e banh0i�
• InfrsestrUWra para jMfa� de aroondldooado (��rt),�
telêfone, internete.� eletrOOicoo;
• Safa de estar, Jantar li oozinha integradas.
• Hall de�ada C9m elevador;

. -. vaga ,,ª,a�.veiÇukt� opção de vaga_a;
• Salio de testas�.� gourmet e terraçl'Y,
• Fttnesi; -

...,�

• Brlnqued� :e,rirquinft(r,
• 04Apartamentos J)fJrandar.

I
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WWW.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

47 3373-3404
47 3373-0066

CAIXAECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

EM, 2013 TRAGA SEU IMÓVEL PARA A WS E GARANTA
. , .

'.

UM BOM NEGOCIO!

Localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2 dormitórios, bwc so
cial, cozinha, área de serviço, sala de estar/jantar, sacada c/ churras
queira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai contar com
área de festas. Área privativa de 55 ,86m2. A partir de R$115.000,00

Cad. 373 - Avaí em Guararnilim - 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 COLETNA, VAGA DE ESTACIONAMENTO.

76M2 DE ÁREA PRIVATIVA. ÁREA Do TERRENO: 297,97M2. VALOR: R$265.000,OO

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com 2 quãrtos,
sala, cozinha, banheiro e lavanderia, condominio fechado, com

área de festas comum, estacionamento e playground.
R$ 110.000,00

ReI. 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 construida:

150,00m', Terreno 450,00m' - 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: 69,51m'. Valor: 118 mil
Pronto para financiar

Ref321 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 cl.

churrasqueira, vaga de estacionamento. Área privativa: 71,1 Om' - Área
total: 81,17m'. Vaiar: R$11i5.000,00, pode ser financiado.

ReI. 365 - Centro em Guaramírim - Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa, cozinha, area de serviço e garagem. Área

do terreno: 3.808,00m2 .

- Valor: R$115.000,OO.

Cod. 316 - Bairro Rio Hem, em Schroeder - CASA GEMINADA NOVA EM

ALVENARIA, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE

SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA. POSSUI ÁREA DE FESTAS. ÁREA
CONSTRUIDA: 55,DOM' - VALOR: R$110.000,00

Ref: 333 -Ilha da Rgueira/Guaramirim Casa em alvenària com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000,OO

Área construída: 52,1Om'
Área do terreno: 484,00m'

Cod. 350 - Centro em Guaramirim - Sobrado em área central, com
ótimo acabamento:Piso térreo: Garagem p/ 02 carros, lavanderia,
lavabo, área de festas. Piso superior: dols dormitórios, bwc social,

cozinha mobiljada, copa, sala tv, sacada. Area construída: 163,00m'
Area do terreno: 176,68m' - R$290.000,00

,

Cod 379 - Centro em Schroeder - SC. Casa em alvenaria, contendo
02 dormitórios, bwc social, sala e cozinha conjugados, lavanderia,
despensa. Toda murada, pode ser financiada. Area construída:

55,20m'. Valor: R$150.000,OO

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA, LAVANOERIA BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M' DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADOÔPORTA0 ELETRONICQ, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENT .

OTlMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$ 110.000,00

Cod 347 - Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA

C/1 SUfTE + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SER

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL. 76,00M' DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO
C/ 360,00M'. - Valor: R$170.000,OO, pode ser1inanciada

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 O,OOm' - Área do terreno: 420,00m' - valor: R$175.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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473373-34 4
47 3373-0066www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Financiamentos

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. 36'1- Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m' no Bairro Escolinha em Guaramirim. Terreno
com ruas pavimentadas e pronio para construir. Vaiar:

R$80.000,OO

Cod. 377 - Beira Rio, em Guaramirirn'SC -Imóvel Pi investimento,
com retomo de locação. .

São Três casas indMduais ,
cada uma contém: 02 dorrn�órios,

bwc social, sala, copa, cozinha, garagem, e quintal. 45m' de área
construída. Área do terreno: 3.287,80rn'. Vaiar: R$465.000,OO

Cad.: 359 - Bananal do Sul, Guaramirim/SC - Terreno
com infraestrutura completa e pavimentado. Possui

Escritura.

Metragem: 360,25m', Vaiar: R$80.000,OO

Cad. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M' PRONTO PARA CONSTRUiR, LOTE DE
ESQUINÀ EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

-

MARTA. Vaiar: R$85.000,OO

ReI. 370 - Centro em Schroeder - Terreno com

459,00m', localizado no Centro de Schroeder, em rua

asfaltada. Possui Escritura.
Vaiar: R$96.000,OO

Ref. 371 - Bairro Rio Hem em Schrueder - Terreno com

361 ,25m' contendo infraestrutura complela, pavimentado e

documentado. Ace� financiamento.

Localizado no loteamento São Mateus, Bairro Rio Hem.
Vaiar: R$78.000,OO

Ref. 376 - CHACARA no Rio Branco, Guaraminm - CHACARA COM
ÁREA DE 20.000M', CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2
DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SALA, COPA, COZINHA, VARANDA.

GARAGEM.A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENITE DE
ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANTAÇÃO E MATA VIRGEM. TEM
ESCRITURA. Área do terreno: 20.000,OOm' - Valor: R$170.000,OO

Rei. 366 - Vila Fre� em Guaramirim - Possui duas casas sen
do: Casa em aivenáJia com 3 dorrn�órios, bwc social, cozinha,
lavanderia, 02 salas, varanda, garagem Pi 3 carros. Ampla área
verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc

social. Álea do terreno: 4.550,00rn' - Vaiar: R$320.000,OO

Cad. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em
alvenaria contendo 01 sufte + 02 dormitórios, bwc

social, cozinha, lavanderia, saia.)
toda murada, amplo jardim. Pode ser financiada:Área

construída: 75,05m'. Vaiar: R$215.000,OO

ReI. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50rn', contendo infraestrutura complela e pavimentado.
Possui escritura. Localizado no loteamento São Mateus, Bairro

rio Hem. Vaiar: R$75.000,OO
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,

(47) 3375.0505
9153·1112/9121·3256/8478·7790

I •
' :tERRENO.DE ESQUINA..O 47UI11', execelente local zaçao,.�ente
para asfalto, Rua Padre Gabriellux.

Seminário, CorupájSC, R$ 98,000,00,

www.mullercorretor.com.brEdson Müller
Corretor de Imóveis
CRECI/SC N°. 8530

(47)3372-1700
(47) 9112..;.1700
Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília

Jaraguá do Sul - se

�----------------�--

1

I1

I
cód.1100 - Vila Lenzi..:Casa 1 I

suite, 2 quartos, sala jantar, sala TV, 1
copa, cozinha, despensa, bwc,

Ilavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1 Igaragem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil II
J ,

--------------------� ---------------------

côd.2010-BaL Camburiú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa/cozo
sacada envidraçada, 2 quartos,

garagem.

De: 460 mil por
370 mil

Côd.1110-Firenze -casa nova-l

suite, 2 quartos, sala/ copa,
cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira 2vg garagem -R$
250 mil

m' com galpão de 600,OOm', com
mezanino.

R$2,OOO,OOO,OO

Côd. 2017 - Centro -

Apartamento l' suite, 1 quarto,
sála/ copa, cozinha, lavanderia,

bwc, churrasqueira 'sacada
garagem - ABRIU�OI3

Valor R$ 205 mil

')

I- 1 r�I I

I I
11\1',

Cód.1105-VilaLenzi-Casa II
Cód.1049-Nova Brasílía-z

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,
suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa.

cozinha, despensa, lavanderia 1 sala tv, s estar, chorrasq.aq solar,

varanda, garagem, churrasqueira, II garagem 4 carros.

jardim - OFERTA Entr. 30 mil I
Sob consulta

j+9x20mil , \.
�-------------------

Cód.111 Rau - Próx UNERJCM 2021-Cenlro - Edif. Juliana
Apartamento 1 suile, 1 quarto, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem" cif.

R$ 185mil

Católica -Av. Afonso Nicoluzzi
Casa com 2 quartos, sala,

cozinha BWC, garagem Terreno
+/- 600m2 serve como rés/com.

R$ 230.000,00

TERRENO PARA LOTEAMENTO NA ÁREA INDUSTRIAL
DE PiÇARRAS COM 160 MIL M' - FAZENDO FRENTE

COM A BR 101 • PRÓX POSTO LEÃO BRANCO

Casas Bairro AreafTerreno· Construçãot' Valor
1048 Centro 532m' 150m' 850mil
1066 Praia Barra do Sul aprox.90m2 100mil
1075

.

Chicode Paulo 430m' 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100m'madeira 60mil
Apartamentos Locat
2002 SFS/Ubatuba 1 quadradomar 70m'/Suite+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 2.980m'+/- 650mil
3051 GMM-PlÓx.P.Fed. 2.450m' 3aluguéis SOOmil
3054 João Pessoa jr 918,00m' 180mil
3055 Barrado Sul +/-350m' Próx.traplchetaqo 25m,1
3053 Vila Nova 1.145,00m' BardoOca 1.900mil
Chácaras
4006 MassJRib Gustavo 201.000m' 185mil
4007 São Bonifácio· 242.000m' •

(ProxPalhoça) 150mil

Aluguel- Centro- ap201 3quartos 2piso R$795,00
Cenlro - ap 101 1 quarto churrasqueira R$500,00

ÁREAS
: ' . .

Consulte-nos sobre grandes áreas

Consulte-nos sobre compra e venda
de Eucaliptos e Pinus.

, _ , j I"
.. ii!;: ..

'

•
,

, . , I'

. "
' TEMOS OPÇOES DE GRANDES AREAS PARA' REFLORESTAMENTOS, LOTEAMENTOS OU PORTO SECO EM GARUVA E ITAPOA

';"j" ,l'.. r' -

;;", ' •• 'iJ-;j·!'llH!qlptHlllhlllllllllllllllt.!t\liIH'd';I1E 'li ,.
_ ,

\
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IIVIÓVEIS Rua Procópio Gomes de Olveir� 1380
Centro - Jaraguá do Sul

Réf, 620.1 - Casa no Jaraguá
Esquerdo com 3 Quartos, 1 Sala,

Cozinha Mobiliada, 2 BWC,
Lavanderia, Depósito, Canil, Área
de festas com churrasqueira e

Garagem. Valor R$220.000,QO.

Ref. 621.1 - Excelente Casa no

Centro com 1 Suíte, 3 Quartos,
BWC, 2 Salas, 1 Sala de Jantar,
Cozinha, Lavanderia, Dispensa,

Garagem para 4 Carros,
. Churrasqueira e demais

De endências. Valor Sob Consulta.
�.... .........

Ref. 622.1' - Sobrado + Sala
Comercial no Baependi.

R$800.000,OO.

Ref. 623.1 - Terreno' no
Baependi com 384,OOm2.
Valor: R$210.00Q,OO.

dormitórios
sacada com

churrasqueira

Área Privativa
51.15m2

.«\fmd.1B:lllBtttusctm1t1tÍ5mill
ammffflttmtiB:dleawunm;
.....

ffilPlirmUlmdle
....

CAIXA

Tipo 1: Esse layout contém mais três opções de áreas privativas

Tipo 2: Esse layout contém mais uma 'opção de área privatíva.

--::::::.=__-==---- - - -

-----= �-
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�
�RICARDO

www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191
Rua Barão do Rio Branco II· 700" Centro (ao lado

do Angeloni) - Jaraguã do Sul

.� (47) 8808-5378
!2
� (47) 8861-2276

CÔO 425 APARTAMENTO. Bairro Vila Lalau.2
Quartos.1 Banheiro e, demais

dependênciasSacada c/Churrasqueira+ 1 Vaga
de Garagem. Valor RS 165.000,00

CÓO 414· Casa Alvenaria.Bairro São Luiz.3
atos,1 Banheiro e demais dependências.

1 Vaga de Garagem.
Valor R$ 170.000,00.

Suite,2 ütos.: Banheiro Social e demais

dependências. 1 Vaga de Garagem.
Valor RS 270.000,00.

dar. Bairro
Centro.Próximo Verdureira Raquel. 1 Suite,2

Otos.t Banheiro Social e.cemais dependências.
1 Vaga de Garagem + Sacada c/Churrasqueira.

Valor A$ 212.000,00.

COO 452· Casa de Alvenaria.Bairro Vila Rau.l :
SUite,2 Otos.2 Banheiros e,

demais dependências.2 Vagas de Garagem.
AS 275.000,00.

CÓD 454· Casa Geminada.Balrro Três
Rios do Norte. 2 OIos,1 Banheiro e,
demais dependências + 1 Vaga de
Garagem. Valor R$ 133.000,00I

-- ------,

SPACO
-'

CÔO 448 • TERRENO Bairro Amizade,Área
Total 435,70m'.

Imediaçóes Colégio Alberto Bauer.

Valor R$ 250.000,00.

CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR CI 2 PISOS
(BAIRRO RAU)

APTO 01 c/68,87m': 2 Otos.,Sala,Cozinha, 1

Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira
e.demas dependência. RS 135.000,00

APTO 02 C/72,20m': 1 SUite,1
Oto.,Sala,Cozlnha,Banheiro Social e, demais

dependências, ChurrasQueira,1 Vaga de
Garagem. AS 150.000,00.

APTO 03 C/74,53m': 1 Suite,1
Qlo"Sala,Gozlnha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,1 Vaga de

Garagem, R$155.000,OO.

APTO 04 C/79,63M': 1 sone, 1
Qto.,Sala,Go�nha,Banheiro Social e, demais

dependências, 2 SacadaS ,ChurrasQuelra,l Vaga
de saraçem. RS 165.000,00.

3275.1100
Plantão 9921,5515

MÓVEIS
CRECI3326 J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 1 Vila lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul. 1 se

Imóveis para venda

Apartamento· Baependi Apartamento - Centro

mil
2 dorrnit, (1 suíte),

cozinha cl móveis planejados.
Aceita imóvel de menor valor.

mít
Excelente localização, 3 dormit.
(1 suite), cozo mobiliada, sacada
cl churrasq, e 2 vagas garagem.

Apartamento - Baependi
.::::-::t:::Il!�.�_...�

mil
Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cl churrasq, 2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

Casa geminada NOVA, possui Ampla residência, 4 dormit,
2 dormit., ótimo acabamento (suíte cl hidromassagem), demais
Área construída de 75 m' dependências e piscina.

Imóveis para locação
AMliZADE·lft 411ftas - � 3dom!itI�� R$19O,OO
CiNlRO· ReaJ4. dI6$T'_·Apad. 1�. demai$depend..
CENfRO-Aparl. 2�,2�dremaitsr.l.l'Ilitr.�.,...co
CH!ICOOEPAULQ·�IIrW� a diDtmWsuiIe.��
GW.RAU1IItiU·Apatl2�.óa!Nlll�� R$QO.OO
\tuLA.lAU·�á18 -.lkItIBIf>I"�I. AI&.tguel: R$ UCIQ,OO
\lU NCWA.· Apen.1ICI'tO, 2 �4e".1I4II'IÂ�R$_00 ôpções com 1 ou 2 dormitórios!

\ltlA NOVA. ·Sara�� tMYa), ...... 2C trf Rua Antônio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova - Próx, Centro

WWW.SPAGOIMOVElS.NET EN0A· LOCAÇÃO

"'oce tem um IJiRóvelP
Quer alugar seU imóvel'
Não sabe cam 'I1ISIlP emir&'
Nos emm a s I 9ã .

I

I

lVENDE-SE
Edificação com dois apartamentos no bairro Amizade em Jaraguá do Sul,

nas proximidades do Alberto Bauer. Terreno 300m2, apartamento térreo

100m2 I apartamento superior 150mi(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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TERRENOS

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

Loteamento

Marajoara -

lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00
Residencial Crystal Garden

Loteamento Santorirri
Bairro Três Rios do Sul

Apartamentos a partir de
R$ 135.000,00.'

Matrícula nO 63.394

RESIDENCIAL MATER DEI. Bairro
Nova Brasília.

I 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

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com
suíte mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de jantare estar, cozinha fechada,
lavanderia.j:hurrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193,OOm2. Metragem do

terreno: 409,50m2.
Valor: R$400.000,00.

-www.imobiliariareal.net

·3376·5050 Plan,ão: Anderson 965' ·9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato®imobiliariareal.net

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. R$ 850,00 + condomínio

Apto, no Jaraguá 99
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 450,00 + oondomínio

Casa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00 + 12,00

Jaraguá 99-

Semi Mobiliado

Terrenos no São LuíS

com 365m2 cada

lote 69, 70 e71

R$ 105.000,00
02 terrenos - Barra do Rio Cerro

351,50m" 336m" - R$ 185.000,00
Barra do Rio Cerro Barra do Rio Cerro

45Om" R,$.11,6p.OOO1'OQ, II I, II I I I 4/81m'i I
R$ 212.000,00

.', I .I-rr I I I l I I I I 111',1 I I .
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

052 - Nereu

Ramos - terreno

com 527,57m2•
R$ 150.000,00

com 98,OOm' e terreno com

350,00m'. R$ 120.000,00

030 • Santo Antonio· cl casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.000,OOm'. aceita imóvel de menor
valor. R$500.000,OO.

094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41m' e temmo com 356,25m'.

aceita casa em llapema ou de menor valor na
Ilha da Rgueiia). R$370.DDO,OO

003· Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' R$1.200.000,00
006· Três Rios do Sul, terreno com aproximadamente7.000,00m' R$400.000,00
011·Massaranduba terreno com 1 OO.OOO,OOm' R$ 135.000,00
020· Barra Velha, terreno com 306,00m' R$ 30.000,00
023 Santo Antõnio terreno com área de 475.650,00m' R$ 960.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m' R$ 2.000.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m' R$ 300.000,00
048 - Ribeirão Cavalo - terreno com área de 51.000,00m" R$ 80.000,00
051-Nereu Ramos,terreno com 660,00 m' R$135.000,00
055· Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,OOm' (com 02 galpões) R$ 480.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m' R$ 2.000,000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m' R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m' R$ 2.850.000,00
080 - Nereu Ramos, terreno com 1.89�,00m" R$ 700.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m" R$ 145.000,00
097 - Nereu Ramos -terreno com 349,16m" R$100.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00rn' R$ 350.000,00
107· BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,OOm" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis : R$ 450.000,00
112 - São Luis com 387,80m' R$115.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m' R$ 90.000,00
125 Vila Lenzi com 1.377, 10111' R$ 300.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m' R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60111'........ .. R$120.000,00

CASAS

021 -Schoroeder,.casa de alvenaria com 173,00111' e terreno com 450,00111'. (aceita imóvel de menor valor R$ 180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de avenana com aprox. 80,00111' e terreno com 443,50m' R$ 136.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m' .R$130.000,00
057 - Nereu Ramos· Geminado em alvenaria com 90,00111' R$110.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m' e terr 307,51111'. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
071 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 80,OOm' e terreno com 324,OOI11' R$ 110.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181,00m' e terreno com 2.497,OOm' : R$ 650.000,00
091 -I\mizade, casa de alvenaria com310,00m' e terreno com 378,00m' R$ 550.000,00
093 - AguaVerde, casa estilo enxalmel com 216,00m' e terreno com 986,00m'. (aceita apto como forma de pagto).R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 1 99:00m' R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cf 1.574,10m' (aceita apto de menor valor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' rnals edícula. Terreno com 660,00111' R$250.000,00 '

188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.500,OOm' R$ 180.000,00

sinos

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro i

237· Ribeirão Grande do Norte c/123.300,OOm",cf água corrente, plantação de arroz, banana R$ 500.000,00

APARTAMENTO

005 -Á_gua Verde - apartamento com área total de 52,71 111' , R$ 120.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área pnvativa de 47,39111' R$ 110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m" R$ 275.000,00
063 - Centro· apartamento com área total de 96,37m' R$175.000,00
068 - Centro - apartamento com área privativa de 76,04m' e área total com 113,44m' R$ 185.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento Centro.. .. R$700,OO
Apartamento Centro , "................ .." R$850,00
Apartamento Nereu Ramos R$ 430,00
Apartamento Nereu Ramos R$ 470,00

LEILAW.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

·Ávai - Guaramirim
'Área do Imovel: 150m'
'Área do terreno: 562,5m'
'R$ 180.000,00
'Troca ar a artamento.

Ref. 189.1 - Casa
-Centro- Guaramírim
'Área do imóvel: 105,37m'
'Área do terreno: 420,80m'
'R$ 310.000,00

·Ref. 193.1 - Casa
'Centro - Guaramirim
'Área do imóvel: 250m'
'Área do terreno: 959m'

'R$ 480.000,00

·Ref. 195.1- Casa
'Escolinha - Guaramirim
'Área do Imóvel: 160m'
'Área do terreno: 535m'
'Aceita troca por sitio (terá que ler casa e uma lagoa)

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref.181.1-Casa
'Bananal do Sul- Guaramirim
'Área do imóvel: 80m'
·Área do terreno: 560m'
·R$ 88.000,00

TEMOS VÁRIAS
SUGESTÕeS DE

LOCAÇÃO PARA

GUARAMIRIM
'Re!. 211.1-Casa
'Centro - Guaramirim
'Área do Imóvel: 145m'
'Área do terreno: 378,48m'
'R$ 410.000,00

Confira em nosso site

www.leilaimoveis.com.br

www.leilaimoveis.com.br

�'1
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IMÓVEL • CAMINHÃO - EQUIP.
AGRICOLA - CAP. DE GIRO·

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CREDitO DURADA

---1$82 Mil
RS 79 MIL
RS 62 MIL
RS43 MIL
R$ 33 MIL
R$ 29 MIL
R$21 MIL
RS 19 MIL
R$14MJL
RS 11 MIL

R$ 950 MIL
RS 810 Mil
RS 625 Mil
R$535 Mil
RS 348 MIL
RS 310 MIL
RS 255 MIL
RS 210 MIL
RS 145 Mil
RS 125 Mil

I � 11 O MIL À combinor
ACEITO CARRO E FGTS

EMPREGO

• A Decoralis está contratando

profissional em Design para
desenvolvimento de produtos
decorativos.' Requisitos: Experiência
em Corei e Photoshop. Interessados
enviar e-mail para daniel@decoralis.
com.br ou pelo fone 3054-4542

• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som.

Interessados entrar em contato pelo
telefone 9953-5554.

• Prectsa-se de revendedoras de
. perfumes importados, lucro de

100%. Tr: 3276-2100/ 8406-2183.
• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa. tr: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar cm contato
pelos fones: 3372-0013 / 3273-
5673 ou 9662-0777

• Procura-se senhora para morar

e cuidar de idoso, a mulher para
cuidar da casa, cozinhar e olhar

pelo idoso, .sern 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, �163-7000 ou à noite

pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

CONTRATA-SE

Pedreiro e

Zeladora

Interessados entrar em
contato 3275-6979

Yatil Imóveis

EMPREGO

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844 bemestaredinheiro@

yahoo.com.br
• Vende-se consórcio (HSBC) sorteado
carta de crédito no valor de R$
131.000,00, 100 meses pagos, 49
pagos. R$ 1450,00 a parcela. Tr:

(47) 9157-2530

• Consórcio contemplado; Crédito
R$70.500,00,' entrada de

R$24.900,00 e assumir 106 de

R$ 824,06. Crédito R$159.000,00
entrada de R$ 55.000,00 e assumir
115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911/
9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.
br.

• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-

2798/8465-6251/3370-3414/
9708-4475.

• Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. Tr: 3375-2006/
9145-4864.

• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sítter (cuidamos do
seu animal na sua casa), Tr: 9181-
9625.

• Vendo cachorrinhos Ihasa Apso
puro, eles nasceram dia 18/01, 4
machinhos, 20 dias para a entrega.
R$ 8431-0316/8852-0400:

• Vendo titulo patrimonial da
Sociedade Desportiva Acaraí. Tr:
3372-3234 / 9946-9866 com

Juvenal, Valor a combinar.

COMPRA-SE
• Compra-se maqumano para
panificadora. Tr: 8912-7797.

·.Compra-se sofá de canto, em bom

estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

VENDE-SE �

• Vende-se estrutura metálica 15x8
com cobertura galvanizada. R$
5500,00. Tr: 3370-0719 / 9953-
3878 com Cristiano.

• Vende-se retro escavadeira de pneu,
case 580 ano 82 em bom estado de

conservação, ou troca-se por uma

menor. Tr: 3371-4069 / 9166-6380
com Leoni.

• Vende-se 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

----�--

VENDE-SE

uso.R$ 300,00. Tr:8406-6508

.. Vende-se 384 discos de Vinil junto
com o toca discos. R$ a combinar. Tr:
9159-2149.

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa 3376-
3716

• Vende-se 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis. Valor
a combinar. Tr: 3376-1481/ 9973-
8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr: 3376-
1481/9973-8743.

• Vende-se um arado agrfcola 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 um berço americano com

o colchão. Tr: 3275-6829 valor a

combinar.

• Vende-se câmera digital, Fujifilm, 14
mega. R$ 140,00. Tr: 9927-3117

• Vende-se GPS Foston de 5 polegadas
com Tv e câmera digital. R$ 180,00.
Tr: 9927-3177

-

• Vende-se aparelho de som

automotivo, marca Pioneer, modelo

DEH-P5980IB, rádio, CD player, MP3,
WMA, AAC, 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-

2354/ 8813-9808 com Sergio.
• Vende-se sofá cama novo, modelo

Oltre, Feeling. Largura 1,84 rn, aberto

1,40 x 1,90 m, espuma do assento e
cama= d45, cormarron, 4 almofadas
soltas. R$ 1750,00 tratar com Onir.
Tr: 3372-0588/ 8864-8938.:

• Vende-se roupa de -trlíha, calça
(ASW), camisa (ASW), luvas (ASW),
colete (lMS), bota (IMS), cinturão

(FOX) e capacete (EBF), tamanho M,
cor vermelho. R$ a combinar. Tr: com
Marcos (47)9137-0090.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor'

vermelha, tecido Chenile. R$ 350,00.
Tr: 3372-0588/ 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:
9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com base
'na cor azul marinho em bom estado
de conservação. Valor a combinar.
Fone: 3374-5906 ou 8802-6423

�,Vendo lavação de carros no bairro
Três Riós do Norte, com clientes

fixos, esporádicos, pagamentos
mensais, rua principal, seguro,
sem concorrência, produtos em

estoque para até fevereiro, lava

jato e aspirador com garantia, luz

água e aluguel adiantados e em

dia, possui casa nos fundos para
eventual moradia, área coberta para
4 carros, terreno limpo, fácil acesso,
aluguel de um salário mínimo e etc.

VENDE-SE.

Estou aberto a negociações! David
9156-6626 qq horário ou 3373-
3068 somente após às 20:00

• Vende-se loja de roupas femininas
com 5 anos de mercado clientela

formada, boa locàlizaçâo - centro
de Jaraguá, com estoque, móveis
cremalheiras, armanos, mesa,
balcão caixa, provadores, frigobar,
computadores, escritório, sistema
fiscal. R$ à combinar. Tr:8849-6617.

• 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
/ 9612-5558. Aceito propostas.

• Vende-se Padaria e Mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú
com mais de 32 anos e com

clientela formada. R$ 175, 000,00.
Tr: (47) 9122-0300/9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura de telhas
medindo 120m2. 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

• Vendo apartamento novo no bairro Vila
Lenzi próximo ao centro. área total de

94,05m2, sala em 2 ambientes, sacada
com Churrasqueira, 2 quartos, cozinha,
lavanderia, 1 banheiro. e 1 vaga de

garagem. Ótimo acabamento, pode ser

financiável pelo programa minha casa
- e minha vida. R$ 143.000,00. Tr: (47)

8820-1162.

• Vende-se apartamento no centro de

Jaraguá, com 1 suíte e 2 demi-suítes,
sacada gourmet, lavabo, ampla sala
e cozinha, 2 vagas de garagem.
R$ 395.000,00. Aceita-se apto em

Balneáno Camboriú, inclusive de maior
valor. Tr: 8403-6600.

• Vende-se apartamento no inicio da
Ilha da Figueira, 80 mP 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, R$
500,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2

quartos com 75 mts com garagem, na
rua Francisco Piermann 404, Vila Lenzi.
R$ 660,00. Condqmínio em média R$
40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartarTl.ento para casais sem

filhos e. sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasflia. Tr: 3372-
11731 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 cnurrasqueira. Entrada de R$
10.000,OQ. Valor de R$ 120.000,00. Tr:
47 8499-4778.

APARTAMENT'O
• 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

• Vend�-se Apto AO 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 rnt-; 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 mP cl suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

• Aluga-se casa na praia de Penha prox, ao
Beto 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 1 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 mP 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., m�rada 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:
479699-7862/9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00
mP com nascente, cachoeira, plano,
pronto para construir. R$ 110.000,00.
TR: 3376-0726.

'

SALA CO�ERCIAL
• Alugo quartos, livre deágua 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 em Corupá,
prédio novo, em frente ao sinaleiro. Tr:
473375-1004 no horário comercial.

• Aluga-se sala comercial, 30 mP, com
banheiro prox, a cámara de vereadores.
R$ 450,00. Tr:3275-2264.

e-,

• Aluga-se sala comercial com 8ôm2,
na Rua Affonso Nicoluzzí

'

(atrás do
Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:
3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr:
3375- 1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 153·2
- Baependi, Tr: 3275-1185 1 9912-
6200.

oi •
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Corretor de;Im6v�
Crea/ 19.368

"Tudo-powo�ue«vque; m,e;fo-r'tcilece)J fOlqJ�: '+:13

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

.
Minha Casa
Minha Vida 1

J
J

t
\

Dl71- TERRENO COMÁREADE
350M2, NABARRAPRÓXIMOA

MALWEE. R$84.200,OO

Dl43- TERRENO DE ALTO PADRÃo
ATRÁS DO POSTO CIDADE

PRÓXIMOAMALWEE. R$109.900

D J 49- LINDO TERRENO COM ÁREA DE
483M2 ÓTIMO PARA MORADIA OU
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA
COMERCIO, ÁREANOBRE E BEM

LOCALlZADA.R$ 90MIL.

D22(}.APTO NO CENTRO a 93,90M2 E ÁREA
PRIVAI1VA DE 66,l2M'. CI2 QUARTOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, ÁREA DE

'SERVIÇO, BWC SOCIAL, SACADAGRIll. J
VAGADE GARAGEM RS 167M1L.

D224- APTO - 02 DORM., SALA 02
AMBIENTES, COZINHA, ÁREA DE
SERVIÇO, BWC., 01 VAGA DE

GARAGEM.117MrL:

DI89- APTO SUÍTE MAIS 2 C/90,43M2,
TOTALMENTE LEGALIZADO, ACEITA

TERRENO COMO PAIÚ'E DO
PAGAMENID. R$183MlL.

D J 9O-APTOMOBILIADOa 3 DORMITÓRIOS
(SENDO 1 SUíTE).SALACI COPA, COZINHA,
BANHEIRO SOClAL, ÁREA DE SERVIÇO,
SACADACOM CHURRASQUEIRA. OpÇÃO
DEAPro COM ELETRODOMÉSTrCOS. R$

279.900,00. BAIRRO CENTRO.

DJ87- CASA DEALVENARIAC' 120M' SEl\'DOOl
sUÍTE (CLOSET),02 DORM., BWC, SOCIAL

,ESCRITÓRIO, SAL,COZ., LAVANDERIA, ÁREA
DE FESTA, PISCINA ARMÁRIO DE caZ.TETO
REBAlXAJX) EM GESSO. ENCANAMEN1D PI

ÁGUAQUENTE. MOBÍLIAS COZ., HOMB. LOCAL
TRANQÜILO, FINAL DE RUA. R$248MIL

D230-CASANOVA COM 3 DOR E EM
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. ENTREGA

EM FEVEREIRO. R$L64MIL.

f'
'

CORRETOR abençoe a todos

-e um feliz 2013,DE IMÓVEIS.
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,o nosso desafio é fazer você feliz VENDA ALUGA ADMINISTRA

Jorogua Esquerdo:
Terreno com 350/00m2
Aceita'contrQproposto

. Sehoroeden
Centro
Terreno com 6oO,oom2

Jara querdo:
Terreno com 450,oom2
com duas passagens
.maís uma casa de
4o"oom2 no local.
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:�..,,<l .. :2 ...... ,..<>.
l ,iil.tf"'�ir :fidittít
.j!à>:i..h.......":h,,,ll'''' �"",i<>!
<bilill"!Ft.i!tQ'\.i'!ÜIff'di �I :i1W:.hf)6:da
' ..'9""..."....'

''''ilo LeI"'"
�"""lIm.,..�
AI'.rur""mlr!�mm. {I1iJ""''I''lS .etiQo;> I

3"'11.",...].
f.'.mlinha, C!hllU'_rd3qtreir� mit

..,,,,,,,dai, 1..,m,I,ei•.".
lt",ioi e E�"!l"""

vna UIWJ;

}\{ta'l11Ul'lI!'i:JltO L'(tm:l:mm st[ílit."i� llllll

qll�rt;o,C(íZ'Ullhll ti sala .

'

e{mJ�.lJadIl;S�lel!idi'! com elll'illt'asquilira e

gar:agem.

, Vi'lo,(õiQI!-I:
Áp(IOOMiêl'lf-ó ,c,em 2' q�artQs 1 sl:lil�c;I $>

um bllõl:íeí'F'l,I SÓtl;CI,ê(lzirthlii, slii(;Qto
c(im diu·(r'Q$(!uaim" '

"órea dê sérviÇó,SDrÓ e !.I0l'l:Igém.

ÁpDJ1amerrto com 72,OOm1 Sl!!l1dQ 1 quartQ
<:l' ilm!ll surte, OOl'llilflirQ sooCll, c-;.millh!li e 'sCl1a '

CQlr1ii.ugoda, sm;ooa Ç6m mlJlJQSi!1ufllirc,ór8a
d!ll 's8!riiço lEi gGrogem •

CiIl!ih'{)i:
/!ip{iit(lJn!lIi!IMO�I 98.00w.$Mdo :3 qUOI1O$
1 S'l!lít�,

•

rotlr:íhrl, B(llll, b(ín�ít(l�ialj ároo da SIiMçc
órea dá fé$llJ ê gomgem.

Ruo. ProfO Ma ri nQ, Frvtuoso, 810 .. (Atrá's do Antigo Angeloni)
, ". 1.1,.1111,,\1111, (Todos os valores. so:B�consul,ta)

Jguá do Sul
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47 3275.4477
Beti 9936 ..6906
Jefferson ... 9605-3860

-

Rua Domingos Rodrigues da NO\fa� 483 Sala 01

Ww'w.splendoreimoveis.com
. Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

• ' . .Aiuaue seu. imóvel com credibilidade e seauranca.
Preços validos até a próxtrna edição des e anuncio ou corilorme diSpàl'libilidatle do imóvel.

Casa 3 quartos - Rau

Aproximadamente 70m2•
Casa com 3 quartos, garagem.
Terreno com 14,00 x 28,OOm2•

Próximo a Católica.
Excelente localização!
Livre de alagamento.

Chácara· Barra do Rio Molha Lindo sítio com 49.750m2
Com 49.250m2, nascente de .água. Com casa suíte + 3 quartos, 7 lagoas

R$ 96POO,00 R$ 400.000,00 Escriturado.

Sítio· Ribeirão Grande do Norte
89,OOm X 1300m = 115.000m2.
R$ 550.000,00 Negociável.

Ref: 0432 - Resid. Bom
Jardim - Ilha da Figueira

Lot. Molibu. Apto com 2 dorm
e demais eepend.Com 55m2.
R$ 119.000,00. R$ 20.000;00

de entrada! RI n: 21.978

ReI: 0341 - Resid. rorre Di Solli -

Jaraguá do Sul. Apto com 2 dorm.
E demais dependo ENTRADA DE
R$10.000,00. PARCELAS DE

R$ 500,00 P/mês até o
financiamento. R$130.000,00

Ref: 0411 - Casa Vila Rau
Casa em alvenaria com Suíte + 2

dorm e demais dependo
Com 150m2 de área

consmnda.üê: R$ 300.000,00
POR: R$ 280.000,00

Ref: 0169 - Resid. Dona Wall -

Vila Nova. Apto com Suíte + 2
dorm. E demais dependo

Com 73,27m2 útil.R$ 230.000,00
PARCELA EM ATÉ 50X DIRETO

COM O PROPRIETÁRIO.

ReI: 0384 - Resid. Quebec -

Amizade. Apto Novo com 2 donm,
acabamento em Piso cerâmico + piso
laminado nos qtos, roda teto em gesso

+Massa corrida nas paredes.
Excelente acabamento!

R$: 165.0000,00

Rei: 0456 - Terreno
, Nereu Ramos

Terreno com 315,26m2 total.
R$ 85.000,00

do Rio Cerro
Lot Villagio com 351,79m2

DE: R$ 90.000,00
POR: R$ 82.000,00

Amizade
Terreno com 382m2

R$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"r
IMOBILIÁRIA

,PierrnannEmpreendimenlOS Imobiliários

IIVIOBILIÁRIA

Piern,ann
I

- !
i

LOCACÃO
* Apartamento Vila lalau

2 dormitórios + 1 suite, sala com 2 ambi
entes, cozinba, área de serviço, bwc social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de

garagem coberta.R$ 77@,OO

Res·. Horizon,
acabamento

emporcela-
nato, laminado,
massa corrida,

preparação para
split, elevador,
área de festa

mobiliada, todos
os apartamentos
com 2 garagens.

.

* Quitinete ampla com 2 dormitórios, sala e

cozinha, bwc e área de serviço - Vila Lenzi
R$480,0.0

* Apartamento Vila Lenzi
2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço

e 1 vaga de garagem coberta.R$Ji60llilO'

* Sala comercial Vila Lenzi.Rê 800,(')(1' Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Ref. 5551 - Res, Dom Bosco
3 dormitórios (r suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por
.andar). R$ CONSULTE-NOS

Apartamento com 2 dormitórios, sala e
cozinha, bwc, 1 vaga de garagem, próximo
a Católica Sc.E$.;4Q@,OD·" CQJ1ld0.0\litril1

Ref: 5251 - Apto com 60m2 privativo
2 dormitórios, sacada:, churrasqueira,

amplo salão de festas

EntregaMAIOf2Ul3
R$ 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. -Mal. Det)doJ(tl" 1 91 -- Al:arm:eda 25>
Centro - Jaraguá do Sul - se

www.bertaimoveis.com,.

move s

..."" *APAR'D\.MENTO COM 64M2

*03 QUARTOS, SALA,
COZINHA MOBILIADA.

I
1 *LAVANDERIA,BWC,SACADA I

I
'OI VAGA DE GARAGEM

*R$ 155.000,00 Ii 'APARTAMENTO COM 56M2 j
'02 QUARTOS, COZINHA MOB. I I: g'('stf�tcg��{OSET. 02 DORM. II 'TERRENO COM 397,5 M2

I *SALA,LAVANDERIA,BWC MOB. I ! E DEMAIS DEPENDÊNCIAS. )1 'SEM BENFEITORIAS

1*01 VAGA DE GARAGEM. 11* TERRENO COM 700M2 I i
* R$ 180.000,00

.,':_R$140.000,00�__� ) Z R$ 650.000,.9_0 } \�
I

__
J

j

I��-
I

'70m2

11[-TE--R�R-E-NO--C-OM--5-4-0M--2.------�
• 03 quartos e demais dependências
• 01 vaga de garagem I * CONTENDE 03 QUlTINETES !* R$ 120.000,00 II

* R$ 130.000,00
* Próximo a Malwee Malhas
.....-,------------�) ----)

���f

1* Terreno com 2.520m2
, Sem Benfeitorias

I
* 40 m2 de frente

1* R$ 900.000,00

l

'\. . f" •

! . Casa de alvenaria com 317,85 m' , I • CASA GEMINADA COM 72M2

I
• Parte superior 03,quartos, Sala, Cozinha, III * 02 QUARTOS E DEMAIS DEPENDENCIAS
Lavanderia, BWC Area de festa ochutrasqueíra I I • 01 VAGA DE GARAGEM

I * Pane inferior cdm 04 salas.oz BWC, Varanda. I I
• ENTRADA + PARCELAS F SALDO I

l*relTeno com 544m2. II • FINANCIAMENTO BANCARlO
•. I

I • Com ponto comercial - I GR$ 130.000,00 ou R$ 116.000,00 a VIsta I

\.• R$ 720.000,00 .I * Entrega para fevereiro/2013 )�-----�---------,_.,.----�. -----_._----_._----------"

1,
· Apartamento 49m2
* demais dependências
* 01 vaga de garagem

'I
* Último andar
* R$ 122.000,00.

!. )....._-_ .._--_._-_._-------:--.

* APARTAMENTO 58,00M2
* 02 QUARTOS E DEMAIS DEP.
* 01 VAGA DE GA.RAGEM

"R$ 125.000,00

II ApalJamento mm 02 dorm sala,
ooZinha (planeyilla), BWC, área de

I serviço, sacadá e gpmgem
IR$ 7&J,OO
\,_._----------_._

cm
1 : Rtf. 1(00)- Cennu -easa - 4 dorrn, e denaís oc"""""",ia,, R$ 12..'0.00

I F<f 1<XX1l- 'IIIa Martin;. rasa ti! ma;lriJa cm 02 d:xm . saa, rozinha BI\or. área de 9avl;o e� . R$

I 450.00

I F<f 1001
--mm 04 dom, saJa. rozinha BI\or. "'" 00 ""'*'- s=:la e� - RS 8."0.00

I� Cenlro -açanam<nto com 3� 1 SlÍlC{niliiadal, sala mm /J]l. um área de """*'
I dep.deem� e� dlIpIa RS 1.lXll,OO+ axxkxn1'ni1

i� - BaepnIi- apararreaocm z cklrm.11M<.1 �na_ledemais� R$ 650,00+

t

I � 110C6 -,lgua \àde-� mm 02 «nn.saa ocldnra.�, éea de omiço. s=:lae�R$

I ;:WOO7-cernro-FlatronOlcklrm..tminI;' M:e�·RS45O,OO

I F<f 11010 - reneo . /'jBl111JmllD «m 01 SllÍ1r. 02 unn.saa, a:"il1M. Bl\1:, "'" de omiço. sasda e� - IIRS 2.500.00

[I�CC!J!tÍ$"ir�
- AplllamenID corri 01 ruíre. 01 àotm., ..ua. rozillha BI\I:, área de omiço, ctlUmNjlM e

JI�� .

F<f.
l=-Ccnoo-�rol11ell:ial"'ÍJ1lf!iof(IoI'_fÓ:Ii:)("m 181m2

V""'.
R$2.CCC.oo

��.:.�..:_�romCi2��_��'!.:_��!flI�!'S2"EEl j

Apartamento 2 dorm,sendo 1
suíte,bwc ,1 vaga na garagem e

demais dependências.
R$ 830,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

LANÇAMENTO
LOTEAMENTO

GUILHERME MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80�OOO,oo

REF: 6281. TERRENO NO ÁGUA
VERDE. RUA GUILHERMINA
PEREIRA LIMA LENZI. 450M2.

VALOR: R$ 80.000,00

REF: 6358. TERRENO NO
JARAGUÁ 84, LOTEAMENTO

MIRANDA. 325,00M2.
VALOR: R$ 85.000,00

REF: 6352. ELZA RESIDENCIAL .. BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL. APARTAMENTOS DE 02 QUARTOS. COM

ÁREA TOTAL DE 71,00 M2. ENTRADA + FINANCIAMENTO DIRETO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ENTREGA EM ABRIL DE 2015.

INCORPORAÇÃO: R.3 - 63.823. VALOR: R$ 120.017,00

. REt:6364. CASANa JARAGUÁ 99. TER- "
RENO. DE 310 M2, AAEACo.NSTRUíDA DE

'131,00 M2. 01 SUíTE MAIS oos QUARTo.S,
BWC, Co.PA-Co.ZINHA-SALA DE ESTAR,
CHi.JRRASQUEIRA NAPARTE'SUPERlo.R,

GARAGEM. RUA Jo.Áo. MASS.
vALaR: R$ 215.000,00

REF: 6275. So.BRADo. PARA INVESTI

Do.R NO. BAIRRO RAU. So.BRADo. COM
05APARTAMENTo.S.IDEALPARAIN

VESTIDo.R QUE PRETENDE RETo.RNo.

EM ALUGUÉIS. VALo.R: R$ 320.000,00

REF: 6374

REF: 6318. TERRENO NO CHICO
DE PAULA. LOTEAMENTO SÃO

JUDAS. 435,00M2.
VALOR: R$125.000,00

REF: 635j: .•So.BRAD.9 NO,CENTRo.. RUA
PRESIDENTE JUSCEllNo.:TERRENo. COM
ÁREA DE 924,49M2, E CONSTRUÇÃO Co.M •

587,62M2.01 SUITE; 03 QUARTOS; 02 BWC;
03 BW; SALA DE ESTAR; SALA DE JANTAR;
SALATV;COPA-COZINHA;DEPENDENCIA
DE EMPEGADA; LAVANDERIA; CHUR

RASQUEIRA; SAUNA; PISCINA; ADEGA; DE
Po.SITO E CANIL. OTIMO INVESTIMENTO..

VALOR: R$ 2.000.000,00

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, COZo BWC, LAVEESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATL.ER, N" 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BALRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTI, N" 65

-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 850,00
BAIRRO JGUÃ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N
37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAY.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMi\ZONAS, N" 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 600,00
llAIRRO NEREU RAMOS -RUA GENNARO SAR

TI, N" 118 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 550,00
BAIRRO CENTRO: DOMTNGOS RODRIGUES DA

NOVA, SERVIDÃO -02QTOS, SL, COZ,BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA:RUA ALVINA GORGES

XAVIER, N° 186 -03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00
BAIRRO:CZERNIEWléz -RUA RICHARD PISKE, N" 115
-02 QTOS, SL, COZ; BWC, LAV E GARAGEM.R$ 540,00
BAIRRO:BARRA -RUA OLINDA ROSA, LOTE 37 - 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 700,00

RUA HANNOVER,S/N" 03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 580,00
BAIRRQ:CHICO DE PAULA -RUA JOSE POMI

ANOSKI, N 329 -03 QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 990,00
RUADR. AGUINALDO DE SOUZA, N 169 - 03 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 615,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00

APARTAMENTOS:

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00 EDIE'MENEGOTTI
'MALDEODORODAFONSECA,N"88' 01 SUITE,Ol QUAR
TO,SL,COZ,BWC,LAY,GARR$650,oo-EDIEL.ESSMANN
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N' 88 - OI SUITE,
02 QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAY, GAR. R$ 1.000,00
-EDIF. LESSMANN

-GOV. rORGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.
FERRETTrn

.

-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -O 1 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
BAIRRO CZERNIEWTCZ -R FRANCISCO TODT, N°

960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAY, SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-R.PAULO BENKENDORF, N ° 230· 01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$

890,00,00EDIF. 04 ILHAS
·R. 13 DE MAIO, N" 590 -01 SUITE,02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR R$ 960,00EDIF.
MONTVERMONT
·RUA PARANÃ, N" 108 -01 QTO,BWC E LAY.R$ 270,00
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UM'BELINA DA SIL

VA, N" 500 -IQTO, 31, COZ, BWC, LA\( R$420,00
RUAMARCELO BARBI,N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARR$. 440,00
RUA JOÃO ANDRÉ DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$

91O,00EDIF. BELA VISTA

BALRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF

FOL -LOTCORUPA -2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°

1606 '02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N" 40
- 02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GARR$

600,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES

RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$
1.000,00 EDIF. DNA. WAL

BAIRRO CHICO DE PAUL.A -RUA JOAQUIM FRANCIS

CO DE PAULA,W 194 -OI SUiTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAY, E GAR.R$ 1.300,00

.'

BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO,
N"3695 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAY,SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00

-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, W 1014 -02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 590,0
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESSMANN,
N" 421-02QTOS, SL. COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 530,00.

BAJ!(RO VILA RAU- RUA PREFEITO JOSE BAUER,]\I 93
-IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 400,00
RUA PREFEITO JOSE BAUER, W 653- 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 520,00
RUA IMIGRAl�TES, N 304 - 2QTOS, SL, COZ MOBILI

ADA, BWC, LAV E GARR$ 670,00

BAIRRO:jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA

DALRI PRADI, W 126-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARR$ 550,00
RUAWALDOMIRO SCHMTIZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA ARTHUR GUINTER, W 225--2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 560,00
BAffiRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N° 87 - OI

SUITE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
EDIF.CEZANE

BAIRRO ÃGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 610,00 EDTE BRASíLIA
BELTRAMINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
51, COZ, BWC, LAV E GARR$ 480,00 EDIF. BRAS!LIA
BELTRAMINI

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, N° 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAY,SAC. CI

CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
RUA JOSE PICOLLl, W 522 - 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV,SAC. E GAR.R$560,00
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, 51, COZ, BWC,
LAV,SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$580,00

KlTINETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO fiRUSCHKA, LOTE
148 -SÃOLUIZ - 01 QTO E COZ)UNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,W
916 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,W 224 -

OIQTO, COZ E BWC. - R$ :jOO,OO

TERRENO:

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA
- 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WlLHEIM, W 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.800,00-IOOM2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GutLHERME
DANCKER,W 161 - 34 M2 - .R$ 440,00
SALA COMERCIAL -i\Y.MAR. DEODORO DA FON-

SECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA'BERTHA L. KASSNER, N° 91
- 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA IOAQUlM FRANCISCO DE

PAULA,W 194-45M2 R$1.100,00
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACtM,A DE TUDO,5ftJ BEM-ESTA�
,�Amplie seus horizontes em pe1eitos espaços d-e felicidade:

3 suítes I 2 garagens I Completa área sOQ*€ntre9u� rm.1biliada e demrada
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Localização centràl�'"
Rua Florlenópolis] Jaraguá do Sul-SE
www.edifitiomanhattan.net

�eC� .�

r]réalsec

_ Ed, Real Parque - Lindo
apartamento semi-mobiliado
c/ suite + 1 quarto de demais
dependo Sacada c/ chur

rasqueíra, prédio com eleva
dor. Estuda propostas -"Aceita

finaociamento bancário

.l_�

/

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferendapo:
Segunda9 Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (41) 3371.8818 (47) 9658.6785
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EDIFlclO CÂNDIDO PORTINARI

Apartamentos no centro de Guaramirim, o edificio possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de

festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$ 159.019,14 com entrada de
30% + 30 parcelas mensais em cub direto com a construtora, consulte opções

de pagamento em 60 e 90 meses.

Apartamentos NOVOS com suite + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1

ou 2 vagas de garagem. O Edifício possui hall de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, internet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visita para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-

tamentos com valores a partir de R$215.670,66. Acerta financiamento bancário.

Edifício localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,
80x para depósito na garagem. Áreas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$ 192.840,72 consulte as condições de pagamento.

CENTRO
BARRA VELHA· se

TRES RIOS DO SUL
JARAGUA DO SUL - se

Sobraoo geminado c/142,00
m:l sendo suíte + 2 quartos. E
demais dependências. Com
porcelanato, Gesso rebaixado,
Terreno cf 180 m'. Estuda

propostas. Aceita financiamento
bancário.

__éiUJH+H'

Casa ampla, com 6 quartos,
em perfeita manutenção,
com piscina, móveis sob
medida e área de festas.

TERRENOS - ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m' em rua pavimentada.
R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
- ReI. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m'. R$ 130.000,00
- ReI. 4001 - Estrada Alto Garibaldo - Terreno de 134.213m>:
R$114.000,00
- ReI. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 • R$ 105.000,00
- ReI. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545ni. R$93.000,00
- Ret. 2019 - Terreno C/ 483 m' em Santa Luzia no Loteam. Girassol-
R$105.000,00
- ReI. 2017 - Terreno cf 360 m' na R. André Vilkoskí - Barra Rio Molha
- R$125.000,00
ReI. 2029 - Schroeder -Centro - Terreno plano cf 500m'

R$ 120.000,00
- ReI. 2035 -ltaiópolisfSC - Área de reflorestamento cf 674.000
m' e 52.000 árvores de Pinus - R$ 1.250.000,00
- Ref. 2025 - Amizade - Terreno cf 367 m2 - R$ 135.000,00 J

-Ret. 2000· Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox. 58.000 m2
+ galpão e casa alv. Valor: Consu�e-nos.

·Rel. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m'. Valor: Consutte
nos.

- ReI. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na RUa Wa�r
Marquardt cf 560m' - R$ 450.000,00
- Rei. 2030 - Guaramirim Próx. Weg Quimica - Terreno indicom!. cf 5.253
m2 de frente BR 280 - R$ 450.000,00
- ReI. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m'. $350.000,00
- Ref. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2. R$330.000,00
- ReI. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- ReI. 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m2• R$235.000,00
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702m' + casa madeira. R$
139.000,00
- Ret. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m' em rua pavimentada.

\R$135.000,00. Aceitaflnanciamento bancário

)

j I
) j
f

J
,

)

I
I
!
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: IM'OBILIÁRIA

�\chavel
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

JR.AV18NNA
R d ne s e c e

1 Suíte+ 2 Dormitórios

- Área privativa 111,OOm2
Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living
- 2 Vagas de garagem

Cód. 2302 - Baependi - Ap. cf 1 surte + 2

qtos, demais dep., novo pronto para morar,
elevador - R$190.000,00 (aceita financia·

menta bancário)

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, �e menor valor

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
cf55,00m2, 2 qtos e demais dependên
elas. 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

Cód. 173 � Centro - Casa de alv.

98,00[(12, 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$ 200.000,00 - Aceita propostas'

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf 1 suite +

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saca- R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancário)

comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,00m2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

Cód. 123 - Três Rios do Sul - Terreno

cl 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 I:M'U·J!ii
��",,�Illli!i\

.1 ,
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Ref. 1000 - Jaragua EsquerQo - ALVENARIA· Com 03 quartos. sala, cozma, 02
banheiro. área de serviço, cep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00

ReI. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA· com 10 quartos, 04 bsn
neros, cozinha com arrnáJios, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
ReI. 1005 - Czemiewiet - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, co�nha, área I'

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.
.

ReI. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, co�nha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Ref. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quàrtos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, coanha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ref. 2001 -I"jla Nova - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasquei- "
ra, cozma, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00
ReI. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individuaL. R$ 700,00.
Ref. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozínha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ref. 2004 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 01 surre + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
ReI. 2005 - Baependi - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozma, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.
Ref. 2006 - Centro - Com 01 suITe + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço cerrrm vaga de garagem.R$1.000,OO
ReI. 2007 - CENTRO - APl - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,

co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
ReI. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
Ref. 2010 - CENTRO - Com 01 suITe + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
ReI. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala comsacaca, cozíma,

banheiro, área de serviço com 01 vag� de garagem. R$ 630,00
ReI. 2013 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozma área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

- banheiro, cozma, área de serviço corn-U1 vaga de garagem.R$ 700,00
ReI. 2015 - CENTRO - Com 01 surre + Ó2 quartos banheiro social, sala com

sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviçp com 01 vaga de garagem.
R$ 850,00

Ref. 2016 - BAEPENDI- com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviçq com 01 vaga de garagem.' R$ 650,00

Ref. 2017 - CENTRO - pUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ref. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 ssas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ref. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozma.

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2020 - CENTRO - QUm�ETE - com 01 quarto, e demais dependência

confvgadas. NAO TEM GARAGEM. R$ 360,00
Ref. 2022 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas (com arrnáJios),

banheiro, lavanderia e garagem.R$ 550,00
Ref. 2024 - Água Verdi - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
ReI. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozma, banheiro, área de serviço com

'

.
01 vaga de garagem. R$ 750,00.

ReI. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozma e área de serviço conjugadas.
R$ 480,00

ReI. 2029 -I"jla Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozma, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

Ref. 2030 - Czemiewicz - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, co�nha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
ReI. 2031 - BAEPENol- Com 02 quartos, sala, cozrna, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozma,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ref.. 2033 - NOVA·BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, co�nha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ref. 2036 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

.cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2037 -I"jla Nova - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e chur
rasqueira, banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.

ReI. 2038 - BAEPENDI-APl - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Ref.2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozma área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ref. 2042 - Centro - 01 surre com hidro .e closet + 02_ quartos comsacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300;00
ReI. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 suãe + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, co�nha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ref. 2044-NOVA BRASIUA - APARTAMENTO - Com 01surre, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
ReI. 2046 - Barra - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas

com 01 vaga de garagem. R$ 480,00
ReI. 2047 - Centro - Com 01 surre mobiliada corncloset e sacada, 02 quartos,
sala com sacada, cozona mobiliada e copa, banheiro de serviço, área de serviço

mobiliada com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. 3000 -I"jLA LALAU - SALA - Com aproxrnadameme 490m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret' 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3005 - CENTRO - Com aproxmadameme 80m' com banheiro. R$ 1.500,00

'Ref. 3006 - BARRA - Com 50 m' com banheiro e estacionamento em frente. R$ 750,00
ReI. 3007 - CENTRO - Com aproxmadarnerne 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

ReI. 3008 - BARRA - Com apro�madamente 200m', com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

ReI. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 40m' com
banheiro, na frente estacionáJinento rotativo. R$ 500,00

ReI. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
Ref. 3018 - CENTRO - Com apro�madamente 50m' com banheiro. R$ 630,00
Ref. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m'; com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00
ReI 3026 - CENTRO - Com apro�madamente 40m' com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ref. 4000 - CENTRO - Com apro�madamente 1.1OOm' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

z laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ref. 4005 -I"jLA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para esclitório
+ 02 banheiros e 01 lavabo, co�nha. Área extema com 3.600m' aberto com 02·

portas rolo para carga e descarga. Bicicle1árto na lateral com 40 m' coberto. Possui
lranslorrnatlor industJial. R$ 6.500,00

ReI. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m', com 02 banheiros e 01
escritório.R$ 2.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

'

Barra
Imo iária da Barra 3376 0015 - vendas(ii}imobiliaria�ba.rrasul.com

R�' 6ft A] AO" + li"
"j '. �_"j"""U: .: .' nxo,

El" f
.

T'·'..i,m ren1te a ! rttee,

i Baera do Ríe Cerre,
R_E'P 2.15 - RS, 3,9�!,OO ..

; + t.x IRo, +. tx água.
I

ll'rli,ximo Trftee,

Apartamento de dois quartos
Bairro Nova Brasílía,

REF 1090 - RS 660,00 + eend ..
J'

IMPERDIVELI

.imobiliariabarrasul.com
,

.
-

�-

E.MPREEN.D·'MENTOS
CRECI 3494·J

Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099

#

OVA
wVJw.parcimoveis:com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

.

Cód: 146 - CASA ALVENARIA - Centenário,
com 239m2, 3 dormitórios, 2 vagas de

<,

19aragem. Terreno com :.!8m:�!�oo.ooo,oo. «

Cad: 546 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 96m',
2 dormtóríos sendo 1 surte, 1 vaga de garagem.
Residencial Santa Catarina. R$ 280.000,00.

Cód: 142 - GEMINADO - Barra do Rio Cerro, com
72m', 2 dorrmóríos, 1 vaga de garagem. Terreno

com 300m'. R$140.000,00.

1
r

I
I Cód. 517 - APARTAMENTO - Vila Nova, com
I' 63m', 2 dormitarias, 1 vaga de garagem.

Residencial Pérola do Vale.
R$ 183.000,00. Cód: 50 - APARTAMENTO -Ilha da Figueira, 2

dorrrüóros, 1 vaga de garagem. R$ 780,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova. com 2
dorrnrtórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colé;,;o. R$ 485,00.

Cód: 43·- CASA - Três Rios do Sul, com 2
corrnãónos, l-vaga de garagem. Pnlximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte,
com 2 dorrntóríos, 1 vaga de garagem.

R$ 500,00 + cond.

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira,
com 30m', 1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro, com
600m', salas com preparação para splrt, cozinha,
banheiro, 8 vagas de garagem. R$ 4.500,00.

TERRENOS/CHÁCARAS �

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com ,352m'. R$ 90.000,00. �
Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com f

312m'. R$ 210.000,00.

Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão
Cavalo, a partir de R$ 75.000,00.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com
350m'. R$ 80.000,00.

Cód: 267 - TERRENO -Itajubá, com 300m'.
R$ 41.000,00 .:

Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova, com

}
392m2. R$ 60.000,00.

Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com 498m'. '

Loteamento Adelina. R$ 70.000,00.

Cód: 266 - TERRENO - Itajubá, com 300m'.
R$ 46.000,00,

Cód: 276 - TERRENO - Nereu Ramos, com
306m'. R$ 85.000.00.

Cód: 440 - TERRENO - Guaramirim, com
5.000m�. R� 130.000,00 .:

Cód: 261 - TERRENO - Jaraquá 99, com
644m": R$ 149.000',00.

>
I

t

J

t

I
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l
J
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- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasília, R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Semi mobiliada, Barra do Rio Cerro, R$ ti50,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Rua João Planinchec�, Nova Brasilia, R$ 750,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasma, R$ 670,00
- Rua São Miguel, Estrada Nova, R$ 400,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 400,00

3 quartos, sendo 1 suíte
Com churrasqueira, piscina

R$ 3.500,00

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 540,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova, R$ 71 0,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500 00
- Rua Bertoldo Hefter, João Pessoa, R$ 670,00
- Ed. Brasma Beltramini, Agua Verde, a partir de R$ 450,00
- Res. Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 570,00
- Ed. Monise, Vila Nova, R$ 720,00

.

- Ed. França, Baependi, R$ 500,00
.

- Ed. Hungria, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Alemanha, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Portugal, Baependi, R$ 600,00
- Ed. Érica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasüa, R$ 1100,00
- Ed. Ruth Braun, Centro, R$11 00,00
- Rua João Moreira, João Pessoa, R$ 550,00
- Ed. Ferretí 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Petúnia, Cozinha mobiliada, Nova Brasãa, R$ 760,00
- Ed. Suntlower, Nova Brasma, R$ 700,00
- Rua José T Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 550,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 650,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 700,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Hass, Centro, R$ 760,00
- Ed. Mana Alice, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 750,00
- Ed. Ferretí, Centro, R$ 600,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Real Parque, Barra do Rio Molha, R$ 1700,00
- Ed. Mont Verrnont, 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

Inspirada em conceitos móderrll'ls, o Resideh
cial Cândido Portinari rompe cem o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com. localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul. a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. BelaVsIa, \11� Nova, R$ 760,00
- Ed. MgeIoMene, Vi� LaIau, a partr de R$ 950,00
- Ed. :ãmbrus, Semi mobiUado, \11� Nova, R$115O,00
- Ed.lsab€I� Centro, R$ 1 000,00
- Ed. Jaco EmmendOOier, Centro, R$1200,00
- Ed. Tulipa, Centro,. R$ 950,00
- Ed. Dom CaIei, Mobiliado, Centro, R$15OO,00
- Ed. BarteI, Baependi, a partrde R$ 680,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia, a partrde R$1 000,00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 850,00
- Rua José Emmendoerfer, Mobiliado, Nova Brasília, R$ 900,00
- Ed. Barcelona, Vda Nova, R$ 820,00
-Ed D'Angeis, \I1�Nova, R$1ooo,00
- Ed. AstmI, Ilha daRgueira, R$ 700,00
- Ed. Gardenia, Centro, R$ 780,00
- Ed. Novo Horizonle, \11� Lenzí, R$1 000,00
- Ed. Monte Cano, Centro, R$115O,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$1liOO,00
- Ed. Marina, Centro, Cozinhamobiliada, R$ 850,00
- Ed. SaintGerrnan, Vi� Nova, R$ 900,00
- Ed. Vancouver I, Centro, R$13OO,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 930,00

- 2 quartos, Tifa Marfins, R$-630,00
- 2 quartos, Barra do Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00
- 2 quartos, Czerniewicz, R$ 41 0,00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 1 suite + 2 quartos, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 890 00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 1 suite + 2 quartos, Rio Cerro. R$ 2100,00
- 1 suite + 2 quartos, Rio Cerro II, R$ 880,00

- Apto 2 quartos, Amizade, R$ 620,00
- Salas Comerciais, Avaí, R$ 2000,00
- Galpão, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500,00

- Casa, 2 quartos +'1 suíte, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 627,00
- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00

www.seculus.net

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m", R$1430,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m", R$ 21 00,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m', R$ 2500,00
- Rua Exp. Antônio Canos Ferreira, Nova Brasilia, 100m', B$ 1000,00
- Rua Gov. Jorge Lacerda, Centro, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61 m2, R$11 00,00
- Ed. TowerCenter, Centro, R$1OO0,00
- Rua José Nanoch, São Luis, pav. superior, 150m', R$ 1000,00
- Rua José Nanoch, São Luis, pav. térreo, 300m2, R$ 3000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m', R$ 1250,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasilia, a partir de 53m2, a partir
de R$1200,00

- Ed.'Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua Roberto :ãemann, Czerniewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Henry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Nanoch, São Luis, R$15oo,00

-- Vieiras, 1588,68m2, R$ 11000,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m2, R$ 3300,00
- Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da Figueira, 3000m2, R$ 1000,00

.'

- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Cómodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às22h • Sábado 10h às 20h FonéS: (47) 3371.8818 8804-2022 18843-4658

Empreendimentos Imobilíários Ltda..
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BALCAO NEGOCIOS
CURSO DE ESCULTURA EM FRUTAS

,

(FRUIT CARVING)
Com o CHEF GUILHERME SilVA

NfvEl Básico
DIAS 07 e 14 de fevereiro
HORÁRIO das 14h às 19h

DURAÇÃO 05 horas
LOCAL Restaurante COSTELA & elA

Rua Fritz Bartel sn - Baependí
(Antigo Refeitório da Bretzke Alimentos)

laraguá do Sul - SC

INSCRiÇÕES
(47) 3275-6487 ou 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/ 8406-2183.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa. Tr: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar cm cantata

pelos fones: 3372-0013 / 3273-
5673 ou 9662-6777

• Procura-se senhora para morar

e cuidar de idoso, a mulher para
cuidar da casa, cozinhar e olhar
pelo ldoso.. 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 trabalharem 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$
2.000mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844

.

bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vende-se consórcio (HSBC) sorteado
carta de crédito no valor de R$
131.000,00, 100 meses pagos, 49
pagos. R$ 1450,00 a parcela. Tr:
(47)9157-2530

• Consórêio contemplado; Crédito
R$70.500,00, entrada de
R$24.900,00 e assumir 106 de
R$ 824,06. Crédito R$159.000,00
entrada de R$ 55.000,00 e assumir
115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 /
9270-3638. eza.valdir@yahoo.com.
br.

• JARÇ3AS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-2946
/9216-4866

• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-

CONTRATA-SE

Pedreiro e

Zeladora

Interessados entrar em
contato 3275-6979

Yatil Imóveis

VENDO
FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO
no centro de

Jaraguá do Sul.
(47) 3055-0500
8494-5713

cs
_ chaves@yahoo.com.br

VENDE-SE

8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça
(ASW), camisa (ASW), luvas
(ASW), colete (IMS), bota (IMS),
cinturão (FOX) e capacete (EBF),
tamanho M, cor vermelho. R$
a combinar. Tr: com Marcos
(-47)9137-0090.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588 / 8864-
8938

APARTAMENTO

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
mP 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,
R$ 500,00. Tr: 9993-2131
com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo

com :2 quartos com 75
mts com garagem, na rua

Francisco Piermann 404, Vila
Lenzi. R$ 660,00. Condomínio
em média R$ 40,00. TR:
9134-5434.

EMPREG'O

2798 / 8465-6251 / 3370-3414 /
9708-4475.

• Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4000 k. TR:

8406-2183/ 3276-2100
• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, cornmao,

grades de proteção, fogão industrial,
concertos e soldas em geral.Tr:
9197-1665/9702-9093 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/
9146-4864.

• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

• Vendo cachorro yorkshire com 1 ano
3 meses vacinado. R$ 500,00. Tr:
3370-0719.

<'
• Vendo cachorrinhos Ihasa Apso
puro, eles nasceram dia 18/01, 4
machinhos, 20 dias para a entrega.
R$ 8431-0316/ 8852-0400.

• Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

• Vendo titulo patrimonial
Sociedade Desportiva Acaraí.
3372-3234 / 9946-9866
Juvenal. Valor a combinar.

COMPRA-SE
• Compra-se maquinário para
panificadora. Tr: 8912-7797.

• Compro Máquina de Assar Frangos
- Grande. Interessados entrar em

contato com Fernando Agostini, Tr:

(47) 3387-2539
• Compra-se sofá de canto, em bom
estado, valor a combinar.Tr: 3273-
7163

VENDE-SE
• Vende-se Sofá de 2 e 3 lugares,
madeira maciça, =verde musgo,
modelo moderno.R$ 600,00. Tr:
9960-0791

• Vende-se estrutura metálica
15x8 com cobertura galvanizada.
R$ 5500,00. Tr: '3370-0719 /
9953-3878 com Cristiano.

• Vende-se retro escavadeira de

pneu, case 580 ano 82 em bom
estado de conservação, ou troca
se por uma menor. Tr: 3371-4069
/ 9166�6380 com Leoni.

EMPREGO

• Vende-se Ar cond. de 7500 btus
da Cônsul, semi-novo. R$ 380,00
Tr: 3370-0983/9927-3117.

• Vende-se TV 29 polegadas LG
Tubo, 02 entradas Áudio e Vídeo,
controle remoto. R$ 300.00. Tr:
9917-3771

• Vende-se Ar condicionado 7500
btus, quente e frio, semi novo,

pouco uso.R$ 300,00. Tr:8406-
6508

• Vende-se 384 discos de Vinil
junto com o toca discos. R$ a

combinar. Tr: 9159-2149.

• Vende-se palmeira real, palmeira
fênix. Contato: Wilson ou Rosa
3376-3716

• Vende-se 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis.
Valor a combinar. Tr: 3376-1481
/9973-8743.

• Vende-se telhas coloniais. Tr:

3376-1481/9973-8743.
• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

• Vende-se carrocinha de mão,
com 4 rodas, para chácara. R$
1100,00.Tr: 3370-1064.

• Vende-se 344 vinis diversificados,
músicas variadas. R$ 450,00. Tr:
9979-4965.

da
_

• Vende-se uma bicicleta antiga.
Tr: R$ 2000,00. Tr: 3370-1064.

com
• Vende-se um berço americano
com o colchão.' Tr: 3275-6829
valor a combinar.

• Vende-se câmera digital, Fujlfllrn,
14 mega. R$ 140,00. Tr: 9927-
3117

• Vende-se um carrinho de bebe
da Burigoto classe 1 rosa) com

base de ladeira para o auto em

ótimo estado de conservação. R$
550,00. Tr: 9652-1299.

• Vende-se um bebê conforto com

base, na cor azul marinho em

bom estado de conservação.
Valor a combinar. Fone: 3374-
5906 ou 8802-6423

• Vendo lavação de carros no bairro
Três Rios do Norte, com clientes
fixos, esporádicos, pagamentos
mensais, rua principal, seguro,
sem concorrência, produtos em

estoque para até fevereiro, lava
jato e aspirador com garantia,
luz água e aluguel adiantados e

em dia, possui casa nos fundos
para eventual moradia, área
coberta para 4 carros, terreno

limpo, fácil acesso, aluguel de
um salário mínimo e etc. Estou
aberto a negociações! David
9156-6626 qq horário ou 3373-
3068 somente após às 20:00

• Vende-se terreno no bairro
Amizade-loteamento, área nobre,
rua asfaltada. R$ 95.000,00 s/
troca ou R$ 110.000,00 terreno
de menor valor em Jaraguá e

Região. Tr: 9131-9630
- • Vende-se loja de roupasfemininas

com 5 anos de mercado clientela
formada, 'boa localização
centro de Jaraguá, com estoque,
móveis cremalheiras, armários,
mesa, balcão caixa, provadores,
frlgobar, computadores,
escritório, sistema fiscal. R$ à
combinar. Tr:8849-6617.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora
e Conveniências. Tr: 3376 1684
ou 9905 2584.

• Vende-se Galpão de madeira
quadrada com cobertura de
telhas medindo 120m2• 10X12
p/ retirar no local em Guaramirim
valor a combinar.Tr:3373-09�2

APARTAMENTO .

• Vendo apartamento novo no

bairro Vila Lenzi próximo ao

centro. área total de 94,05m2,
sala em 2 ambientes,

· sacada com churrasqueira, 2
quartos, cozinha" lavanderia,
1 banheiro, e 1 vaga de

garagem. Ótimo acabamento,
pode ser financiável pelo
programa minha casa e minha
vida. R$ 143.000,00. Tr: (47)
8820-1162.

• Vende-se apartamento no

centro de Jaraguá, com 1
suíte e 2 demi-suítes, sacada
gourrnet, lavabo, ampla sala e

cozinha, 2 vagas de garagem.

• Alugo apartãmento para
casais sem filhos e sem

animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasília.
Tr: 3372-1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com

2 quartos, 75 rnt, com

garagem, na rua Francisco
Piérmann aluguel R$ 650,00
+ condomínio (média de R$
21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sàcada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00.
Valor de R$ 125.000,00. Tr:
47 8499-4778.

• Vende-se GPS Foston de 5

polegadas com Tv e câmera
digital. R$ 180,00. Tr: 9927-3177

• Vende-se aparelho de som

automotivo, marca Pioneer,
modelo DEH-P5980IB, rádio,·
CD player, MP3, WMA, AAC,
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:
3275-2354 / 8813-5808 com

Sergio.
• Vende-se sofá cama novo,
modelo Oltre, Feeling. Largura
1,84 m, aberto 1,40 x 1,90 m,
espuma do assento e cama=

d45, cor marron, 4 almofadas
soltas. R$ 1750,00 tratar com

Onir. Tr: 3372-0588 / 8864-

• Vende-se Terreno em

Schroeder- Centro, com 450
m2 escriturado, R$ 95.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se Apto no Bairro
Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas

· de garagem. R$ 130.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Aluga -se Apartamento com

120 rnt-. 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.

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha
prox. ao Beto Carreiro, com 4

quartos e garagem em volta. Tr:
- 9959-3627 / 9208-4370
• Aluga-se uma casa na Marechal
Castelo Branco, 2128 - em

Schroeder. Tr: 3374-1488.

• Vende-se casa de alvenaria, com

três quartos, 2 salas, banheiro,
cozinha, garagem para 3 carros,
murada com portão eletrônico. R$

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCAO NEGOCIOS
CASA

110.000,00. Na Rua Leopoldo
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-
2134.

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua
Marechal Castelo Branco,
2128. Tr: 3374-1488.

•Aluga-se Sala comercial em

Corupá, prédio novo com

estacionamento, em frente ao

sinaleiro. Tr: 47 3375-1004 no

horário comercial.

•Aluga - se Galpão de 160 mP
na Nova Brasflia.: R$ valor a

combinar. R$ 3371-5904 1
9933-9964.

• Aluga-se sala comercial, 30
mP, com banheiro prox. a

câmara de_vereadores. R$
450,00. Tr:3275-2264.

• AlugÇ) quartos Mobiliados
na Rua Prefeito Waldemar
Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185/9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila
Lenzi. Tr: 9220-0047 Oaiana.

•Alugo Kitinetes no centro, e

na vila Lenzi apartir de R$
380,00 e Casa na Vila nova 3
quartos. Próximo ao papagaio
autopeças, Tr. 33714364 com

Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro
Rau, próximo a faculdade. R$
350,00. Tr: 9958-8075 com

Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

TERRENO
• Troco terreno na Vila Rau por
casa em Barra Velha. Tr: 3371-
6968

• Vende-se terreno em Barra
do Sul, com escritura, perto
do posto de saúde novo -

centro. R$ 35.000,00. Aceito
propostas. Tr: 9131-9630.

• Vende-se Terreno no Bairro
João Pessoa, com a área de
545,22 m2, Rua 601-Manoel
Francisco da Costa, rua

asfaltada, com toda a

documentação em dia, próx
aos Bombeiros Voluntários,
R$ 85.000,00, valor a

negociar, Tr:(47) 9151-5191
ou (47) 3370-3428. Aceita
financiamento bancário.

•Vende-se uma chácara em

São Francisco do Sul, com

1650 mt medindo 25 de
frente e 70 de fundos.Contato
com Vanderlei 9946-5074 1
8848-9143/3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio
fechado Azaléias, 10 terreno
entrando no condomínio,
ele tem 23 por 30 medindo
688 mt2• R$ 180.000,00 a

TERRENO

negociar. Tr: 3370-2468 1
9969-5540 com Valmor.

•Vende-se terreno 15x20, no

Rio da Luz próximo a Ceva I R$
25.000,00. Contato: Wilson
ou Rosa 3376-3716

• Compra-se terreno de

preferência nas medições do
Bairro Rau, ou na praia do
Ervino. Tr 3372-00281 3372-
0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio
Cerro II ideal para construção
de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro
_ Nova Brasflia cl 1.053 m2,
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 mP
sendo 600 mt2 de área útil, e
20 mP de frente, fica no final
da rua, Bairro Água Verde. R$
200.000,00. TR: 9953-5554

•Vendo três terrenos na praia
de Itajuba, R$ 28.000,00
todos escriturados 300'm2• Tr:
8448-8644

VOLKSWAGEN
• Vende-se Gol 2012,
branco, 2 portas, R$
21.000,00 negociável. Tr:
3055-8092.

• Vende-se Montana
Sport 1.4 completa, opcionais
com roda de liga leve e pneus
aro 16, na cor branca ano

2012. R$ valor a negociar.
Tr: 3371-0036 1 8413-6088
1 8409-7052. Fotos no site
da rota do automóvel em

veículos particulares.
•Vende-se Crossfox, 2008,
amarelo. R$ 31.900,00 em

bom estado de conservação.
Tr: 3370-5591.

• Vende-se um saveiro g4
ano -2009, básica com lona
marítima e pneus novos. R$
23.500,00 Tr: 9931-9410 e

3275-3538.

• Vende-se Saveiro
2008, -1.6 fiex, 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:3275-35381 8406-5033.

• Vende-se Saveiro Bola, ano

99. R$ 13.500 Tr: 9944-
2025 Aline.

FIAT

• Vende-se Golf 1.6 Mi 2002,
prata, completo, com OVO e

som, jogo de pneus novos.

Carro em ótimo estado
de conservação. Valor
24.000,00. Tr: Hemerson
9652-1195

• Vende-se novo Uno Way
Celebration, 1.4, 2012,
completo, 20.000 km. R$
27.500,00. Tr: Renata ou

Alessandra 3371-7090 ou

9634-2121

• Vende-se Uno Mille Fire
Ano 2004, Cor azul, Portas,
Vidro e Travas Elétricas. R$
13.500,00. Tr: 91310575

• Vende-se Uno Mille fire flex
ano modelo 2006, cor preta,
R$ 18.000,00. Interessados
Tr: (47) 3373-8388 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.

CHE"ROLET
• Vende-se .Corsa Ret 2006,
flex, com ar cond, direção e

alarme, na cor vermelha. Tr:
9117-1176 1 9600-9002.
Valor-a negociar.

PEUGEOT
•Vende-se Peugeot 307
SW,2007, automática, banco
de couro TOP DE LINHA.
R$26.000,00 ,+ Prestações.
Tr: 8812-7110.

RENAULT
• Vende-se Renault Clio
Hatch Authentique 1.0
ano 2008, Prata/4 Portas,
com Ar cond, trava elétrica,
alarme, ar quente, limpador
e desembaçador traseiro.
Segundo dono, possui
manual e chave reserva. R$
18.000,00 (Tabela Fipe). Tr:
9172c8740 cl Cristiano.

VENDE-SE NOTEBOOK
ACER ASPIRE ONE

R$ 750,00

SEGUE CONFIGURAÇÃO.
11 POLEGADAS

PROCESSADOR INT�LATOM N455
l,66GHZ

MEMORIA RAM 2GB
REDE 10/100 E REDE WIRELESS

3 ENTRADAS USB
SAlDA DE VIDEO VGA
SAlDA DE SOM STEREO

ENTRAqA PARA MICROFONE
WEB CAM CRYSTAL EYE
BATERIA DE 3 CELULAS
WINDOWS 7 ULTIMATE

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO
NO FONE: 9131-0680

•Vende-se uma moto Twister
cbx 250cc, 2007. R$6.000,00
3370-0719. Simone

• 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 Falar comGuilherme.

• 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
1 8823-1548. Após as 19:00.

FO D'

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec
muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em

ótimo estado, R$ 11.500,00
podendo financiar, Tratar com
Rafael (47)9617-2252 ou

(47)8877-6219.
• Vende-se Caminhonete
F-2000 Ano 1982 Cor azul,
com carroceria de 3.20 mts de
comprimento, motor MWM,
Carro bem conservado. R$
25.000,00. Tr: 9131-0575.
• Ford Fiesta / 97, 4 Portas,
roda de liga, ar quente,
desembacador" limpador,
traseiro, emplacamento 2013
pg, não precisa fazer nada na

lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-
5751(Vivo) 8447-0376 (Tim).

• Vende-se Courier 1.6,
completa, 2004/2005,
gasolina. Tr: (47)3370-8885.

• Vendo Ford Ranger 2011,
completa, ar-condicionado, dir.
hid, vidro elétrico, trava elétrica,
alarme, modelo cabine dupla,
prata, XLT 4�2, 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.

ALUGO GALPÃO NO

CENTRO DE JARAGUÁ

GALPÃO DE 450M2 + MEZANINO. O
TERRENO TEM APROXIMADAMENTE

1.000M2, VALOR DO ALUGUEL
MENSAL R$ 4.500,00. POSSUI HABITE
SE COMERCIAL, MAS NADA IMPEDE

DE SER INDUSTRIAL.
IMÓVEL NO CENTRO DE JARAGUÁ,
PRÓXIMO A EMPRESA DUAS RODAS.

TEL: 3371-7251.

SUAS FÉRIAS SE COMPLETAM
COM OS SEMINOVOS

STRASBOURG
OFERTA COM PREÇO IMBATíVEL!

,':_caLOí OPCIOIIAII AlIO DE POR

FORESTIR 2.5 TURBO 4X4 COMP VII AOS AOG 2010 09.000 86.000

3008 GRIFFE 1.6 AUTO COMP VII AOS AOG 2012 07.900 82.900
IX35 2.0 16V 170CV 2WO COMP VII AOS AOG 2011 72.000 66.800
IMPREZA HB 2.0 4X4 COMP VII AOS AOG 2011 66.000 63.500
BMW 120i 2.0 16V AUTO COMPVII AOS AOG 2007 65.900 61.000
307 CC 2.0 AUTO COMP VII AOS AOG 2007 64.900 59.900
408 FElINE 2.0 AUTO COMP RODA VII 2012 62.500 57.500
C4 GRANO PICASSO 2.0 COMP VII AOS AOG 2009 58.000 53.800
SX4 2.0 16V 4WD AUTO COMP VII AOS AOG 2010 50.900 47.900
C3 AIRCROSS GLX 1.6 COMPVlIAOG 2011 48.900 46.900
1302.0AUTO COMP VIIAl AOS 2010 48.000 45.800
FIT lXL 1.4 COMP VII AOS AOG 2009 41.900 38.900
GRANO CHEROKEE UMITEO COMPVII AOS AOG 2004 42.900 38.900
C4 PAliAS 2.0 AUTO COMPVII AO AUJO 2010 40.900 37.900
CIVIC LXS 1.8 COMPVII AOG AOS 2008 40.500 37.000
AELDER 1.8 CDMP VII AOS AOG 2000 39.000 36.000
POlOSO 1.6 COMP VII Al CO AO 2010 36.900 33.900

207 SO PASSION XS 1.6 COMP RODA VII 2010 36.400 32.900
VECTRA ELITE 2.4 AUTO COMPVlIAlCD 2006 34.500 32.000
ZARRA 2.0 ELEGANCE COMP VII AOG CD 2008 34.900 32.000

vetcuccs ATE VEICllLOS FlNANCIADOS VARIEOADE OE MAIS DE

100/0 1000/0 300
AI3AIXO DA US€l.A APE EM ATE 60 MESES VElCULOS

CIELO HB 1.6 COMP VII AOS AOG 2011 32.900 30.900
307 SO FEUNE 2.0 COMPVII AOS AOG 2008 32.500 29.500
8LAZER AOVANTAGE COMPVIIAl AOS 2006 32.900 27.900
HOGGAR XR 1.4 FIfX DHW 2011 29.900 27.500
SPACEFOX COMFORr COMPVII AO CD 2007 29.900 27.000
A3 1.8 TURBO 150CV COMP VII AOS AOG 2005 27.900 26.900
SCENIC EXPRESSION 1.6 COMP VII Al AO CD 2007 29.800 26.800
FOX i.6 PlUS COMP VII AlAO 2000 20.900 26.400
207 HB XRS 1.4 COMP VII AlAO 2009 20.500 25.500
ASTRA SO AOVANTAGE 2.0 COMPVII Al AOG 2007 25.900 24.200
ECOSPOtrrXU 1.6 COMP VII Al AO 2005 26.000 24.000
CUO HB AUTHENTlQUE AlAOTHDTVE 2007 10.500 17.000
GOLF 1.6 8V COMP VII Al AO 2001 10.990 16.990
CORSA HB 1.0 AlAOTEWT 2004 10.500 16.500
ClASSE A 190 COMP VII AOS 2002 17.800 16.300
FOCUS SO GUIA 2.0 COMP VII COURO 2002 l7.900 16.000
(EUA UFE 1.0 AlTEWTW 2008 15.900 14.400
206 SOWl 1.6 16V COMPVII Al AO 2003 14.900 13.000
PAUO YOUNG 1.0 AOWT 2001 10.900 9.400
GOL 1.0 16V COMP AO TE WT 1999 9.000 8.800
AESTA HB 1.0 Gl W 2001 9.500 8.500
CG ISO FAN ES 2010 5.600 5.300 .

Veículos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação,
preço "por R$" para pagamento àvistaou.financiamento sem troca.
Promoção válida até dia 28 de fevereiro de 2013. São 42 carros no
estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de dezembro.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 á 24 parcelas para
carros 2007 a 2013. Financiamento COC - l' parcela 30 dias.
Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.
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www.maurinhoveiculos.com.br
Rua Angelo Scliiochet. 811 Centro
473275.1132 Fax: 47 3275.1132
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Preta- F!ex - Ar-condicionado. Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros, Travas
.B Espelhos RetrovisofiJs Elétricos, Desembaçador Tras�ilj), Rodas ôe
liga-leve, Cd Player. Bancos em Couro, Câmbio Automáttco, Freios ABS,
Air Bag Duplo, Piloto Automático. 26.000,00

Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção liídráulica,i"Vi,grOS' e Travas
Elétricas, Rod�s de Liga-leve, Faróis de Neblina, LOf1a Marítima.

Ranger (�:SJlOrJ 2.3
2008

� - . -�"

:.() ( :(�I'{CI�I(_) I)�)'J�!),l�_
, A vida acontece aqui.
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Você a
Quer publicar sua foto'!

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. t�

Felipe Baclunann.
completou 3 aninhos
no dia 1/2. Que Deus
te proteja e dê muita
saúde, paz e amor!

Beijos da mamãe Ana
Paula e mana Rafaella

o fefiz casal Fino e

Mariani K.oneU recebem

os parabéns pelos 31 -

anos de casamento.

Quem deseja felicidades
são as netas, filhos,
rllha, noras e genro. E

que esta data se repita
por muitos anos

Wesley BetTart
comemora aniversário
no dia 4. Que sua vida

seja tão iluminada
quanto as estrelas no

céu e que você possa
absorver o brilho delas

em cada momento da

sua vida! Parabéns!

Desejos de sua família e

da namorada Daiane

-

, ...;f� 7

Thiagó;�,q�J!leta mais
- Ad' , '�da ,.,..:� , ,'"

um ano e VI lUA �":;1V,
Fefiz aJ:Jiversário meu-'�
amor, eu teamo muito
e te desejomuitos anos
de vida. Que'Deus te

abençoe sempre. Sua
noiva Matara

Sophie GabrieUe
Janssen nasceu no dia

24/1 com 3,810kg e 47

cm. Sejamuito fefiz!

o vovô, a vovó,
o papai e a mamãe
desejam um feliz

aniversário para
o pequeno Kaiky
que completou 2

aninhos no dia 31/1

{Sem consulta ao S G'SERASA

,lCréditos com �xcelentes taxas
ISem flQbtança de'seguro�e tárifas

,

Ligue para nós:
'

,

�araguá d�"Sul e Região Demais Régiões da Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção� - Crédito Pessoal

Idioms

What are Idioms? Toda língua possui ex
pressões cuja tradução literal não informa seu real

significado. Um exemplo em Inglês é "ít's raining
dogs and cats". A expressão equivalente em por
tuguês poderia ser "está chovendo canivete", uma
frase igualmente' figurada dizendo que o mundo
está desabando, melhor, que está chovendo muito '

forte! So, idioms (or idiomatic expressions) são um
conjunto de palavras cujo significado não é possí
vel entender pelas próprias palavras tomadas se

paradamente. Elas enriquecem a língua, podendo
ser mais ou menos formal. E, sim, há variações de

expressões idiomáticas entre o inglês falado nos

diversos países de língua inglesa, embora essas di

ferenças estejam se tornando menores por conta
da globalização e da facilidade de comunicação.

Há idioms em inglês cuja tradução para o

português tem o mesmo sentido idiomático, por
exemplo, "in the same boat": "Climate change
could put both superpowers in the same boat"
(David Adamson, 1990), ou' seja, "Mudanças' cli
máticas poderiam colocar as duas superpotências
no mesmo barco (isto é, nas mesmas condições)."
Mas não podemos sair por aí traduzindo nossas

expressões livremente para o Inglês, certo?

How to learn idioms? There are several

ways: livros em inglês, letras de músicas, fazendo
exercícios. Há sites na internet que podem aju
dar. Acesse o link http://www.englishclub.com/
ref/Idíoms/ e você vai encontrar listas de idioms
classificadas alfabeticamente e também por cate

gorias corno cores (por exemplo, out of the blue,
que significa inesperadamente, similar ao nosso

'do nada': "Then one day, out ofthe blue there was
a miracle - or was it perhaps a fairy tale?" (Sasha
.Stone, 1989) Traduzindo: "Então, um dia, inespe
radamente (ou, ,do nada) houve um milagre � ou

foi talvez um conto de fadas?", No mesmo link aci
ma, você pode clicar em "Idiorn Quizzes" e fazer

alguns exercícios. No http:/ /englishpond.com/
vocabulary/idioms/, além da lista, você pode ou

vir os exemplos, e assim obter a pronúncia correta.

Cheers!

INGLÊS PERSONALIZAOO
A partir do que você sabe
para o que você quer!

customized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais,
4732754823 e 9905 5408 - aptatum@aptattlm.com:br

-1

- \
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
....
18° 32°

São Miguel
do Oeste

....
22° 30° Joaçaba

....
19° 30°1

<
Chapecó
....
21 ° 29°

Temperatura '

diminui
o dia começa com sol e calor.
Depois a aproximação de uma
frente fria traz o aumento
de nebulosidade e favorece
a ocorrência de pancadas
de chuva com trovoadas.

Temperatura alta. Domingo:
A frente fria traz o risco de

temporal isolado especialmente
namadrugada e manhã.
No decorrer do dia uma nova
massa de ar frio e seco melhora
o tempo gradativamente.
Temperatura amena em"
relação ao dia anterior.

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

do vento relativa(%)
• 6h Leste-Nordeste 8km/h 97

·9h Nordeste 8km/h 98
• 12h Nordeste 9km/h 92
• 15h Nordeste "13km/h 71

15mm

• 18h Norte-Nordeste 12km/h 66 80%
de possibilidade

• 21h Nordeste 10km/h 81 de chuva.

Lages
....
19° 27°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Jaraguá. do Sul
....
f 20° 35°

Rio do Sul
....
18°34°

Blumenau
... .
21° 36°

Florianópolis
.....
24° 32°

São Joaquim
... .
13° 25°

Lagun�
....
19°30°

GeadaNublado

,
: ,

·Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

Programação de 1/2 . 7/2
.ARCOPLEX 1
• Jack Reacher - O Último Tiro - Legendado .

14h, 16h30, 19h, 21h30
.ARCOPLEX 2
• De Pernas Pro Ar 2 - Nacional-19h, 21h
• Detona Halph- Dublado - 15h; 17h
• ARCOPLEX3
! O Último Desafio - Legendado - 19h1 O, 21 h20
• Uma Família em Apuros - Dublado ·14h40, 17h

Sudoku

4 8 3

8 4 5

5 8 7
Preencha um quadrado Q

9x9 com números de 1 a 9
lca
u..

sem repetir números em =
-

cada linha e cada coluna. Q
CI)

Também não se pode
repetir números em cada

L � f:

quadrado de 3x3. 9 € � G L !l

Criciúma
....
21 ° 33° e MINGUANTE '3/2

e NOVA 10/2

e CRESCENTE 17/2

CHEIA 25/2

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 34°C

SEGUNDA
MíN: 17°C
MÁX: 28°C

�
TERÇA
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• Bh54: 1,2m
• 20h49: 1 ,3m
• Baixamar
• 5h24: 0,5m
• 12h23: 0,6m

Itajaí
• Preamar
• 6h25: O,Bm
• 1Bh32: 0,9m
• Baixamar
• 2h21: 0,5m
'14h02: O,4m

Palavras Cruzadas

Florianópolis
• Preamar
• 6h36: 0,9m
'1Bh36: 1m
• Baixamar
• 2h5B: O,4m
• 14h51: 0,5m

Imbiluba
• Preamar
• 17h58: 0,5m
• 22h39: 0,5m
• Baixamar
'1h26: 0,2m
• 13h49: O,3m

Tábua
das marés

, HORIZONTAIS
1. Equimose, contusão
2. Discurso curto, pronunciado em ocasião solene
3. A atriz norte-americana Roberts, de "Uma Linda

Mulher" e "Noiva em Fuga" / Um pouco de ... tudo
4. A parte superior do rosto / Companhia de Enge

nharia de Tráfego
5. (PaI. fr.) Relação entre o solo e o micro-clima par

ticular de uma região, que concebe o nascimento
de um tipo de uva de característica única por sua
qualidade, tipicidade e identidade do vinho pro
duzido

6_ Cargo de juiz de direito / Pronome demonstrativo
masculino

7. Peça da popa do navio, onde se prende o eixo
do leme

8. Parte lateral de algo ou de um conjunto, em re

lação ao centro e à outra parte / Planta conífera,
empregada em cercas vivas

"

9. Expelir o feto antes que tenha vida
10. Exatamente divisivel por dois I Pequena rua
11. Desinência verbal I O poeta Quintana (1906-

1994), de "Espelho Mágico"
12

12. Encontrar de repente'
13. Aquecer.

VERTICAIS
1. Extensão da gola do paletó
2. Curandeiro I Completar. finalizar
3. D,esenhista de estampa ou gravura de publicação
I As iniciais do poeta italiano Dante (1265-1321)

4. Assaltante I Fluido açucarado produzido pelas
abelhas

5. Expedir I Pedaço de pano velho
6. Abreviatura que precede o nome da médica e da

advogada I Repara� consertar, pôr em bom es

tado
7. Os extremos de ... Uberlãndial Mulher que corta e

cose por profissão
8. Pequena ave canora do'Brasil ! (Norte) Nada ou

quase nada fazer
9. Ave de rapina diurna.

2 5 6 73 4 8 9

2

•
•

• •
•

• •
•

• •
•

• •
•
• •

".
•

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

·a1jOQV·6 'leOl '!a�al ·9 '!l1!alIllS03 '!ln 'L JrurnnSa!! 'eJO"9 '.od"'l
]elA\! "5 'j3W :Jopeanes ·t vo �OPI!JlSOII "C 'leq.,v '�!Bd "O '"ladel "� :SIV!JIlH3A

JeJOIl"V "S � 1eJW.(J
·U 'o�ew 'l3 "H 'elan!! �"d ·o� 1ejJoq\!"6 '.!Ol 'opel "9 'alsepe� 'L '.1"3 'em/\
"9 'J!OJJal·<; 'la:1 'llIsal ·11 '01 "!lor ·s 'el"!"d ·l 'empeS!d ., :SllfLNOZI!!OH

OYlnlOS

ARECREATIVA

SfVOGÉACHA
QUE SABE TUDO.

MATE ESTA!

NAS OAfi·eAS
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Memórias
do Vale

Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.�r

Gazeta de Jaraguá
passa a circular

Seu primeiro exemplar foi pu
blicado em 1 de janeiro de 1972.

Jornal semanal fundado por Al
mir Rogério, surgiu com o ideal
de contribuir para o progresso e

desenvolvimento do município
e região. Notícias regionais tam-

bém são fonte de sua integração
com a região do Vale do Itapocu.
Desde 1976 é admirIistrado por
Rivadávia Rassele (Geraldo José),
Ieanete Thomsen Rassele e Dé
bora Paula Rassele. Seu slogan é

"Compromisso com Jaraguá".

Relatório do

Hospital São José
Primeiro hospital do muni

cípio, inaugurado em 22 de no

vembro de 1936, o Hospital São
José publicava em 1938, seu re

latório referente ao ano de 1937.

Foram tratadas no hospital, 1.205
pessoas, incluindo 67 indigentes.
Destes, 500 foram internados e

432 tiveram alta; 26 faleceram e 9
ainda permaneciam internados
no final do ano de 1937._Além
disso, 133 pessoas sofreram in-o

tervenções cirúrgicas. As infor

mações foram repassadas pelo
médico responsável Dr. Richter e
pelo Padre Alberto Jacobs.

Scar organiza
grupo de teatro

No início de 1982, aSociedade
de CulturaArtística tomava reali
dade uma ideia concebida anos

antes: a criação de um grupo de
teatro. A incumbência coube ao

Sr. Rolf Hermann, que contac

tou com diversas pessoas, ainda
em dezembro do ano anterior,

organizando um grupo de 18 in
teressados neste trabalho. Carlos
Hoffmann fora eleito para coor

denar o grupo. Em 15 de fevereiro
se reuniram para definir detalhes
técnicos e artísticos. Os ensaios
iniciariam no salão da Comuni
dade Evangélíca - Centro.

ErranlOS
FOTOS ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Na foto dos íntegrantes da Câmara de Vereadores,
gestão 1951-1955, apresentada na semana anterior,
apresentamos os vereadores de forma invertida.

'

Assim, publicamos novamente com a nominata na
ordem correta, da esquerda para a direita - sentados:
Alfredo Langer, Kurt Hilbrecht, Ney Franco, Curt Vasel
e Otaviano Tissi. Em pé: Adolfo Emmendoerfer, Walter

Jar�, Gerhard Roeder e Herbert Schneider.

Notícias
de2de
fevereiro
• 1929 - Sem comunicação
- Os trens estavam prati
camente parados ou rea
Iizando somente a viagem
para passageiros até Corupá
(Hansa), deixando de levar

produtos, encomendas e

o material dos correios. As
chuvas complicaram ainda
mais a situação, estando a

ferrovia quase parada.

• 1935 - João Ayroso é efe
tivado no cargo de profes
sor através de. decreto do
Interventor Federal. O fato
se dava por ter 15 anos de
exercício no cargo e ne

nhuma falta ou nota que o

desabonasse.

• 1935 - Eleita no final de

janeiro a nova diretoria
da Sociedade Atiradores

Jaraguá. Presidente José
Emmendoerfer,Vice-presi
dente H. Purnhagen, lo e 20

secretários, ArthurMüller e
Waldemar Grubba, lo e 20
tesoureiros Paulo Neitzel
e Guilherme Gumz.

Salvo Conduto

Contabilidade
Consultoria Empresarial

GRC/SC, 00626ll1ll
Pro!,ssíonalismo

,Competência
Credibilidade

Nos períodos de guerra,
os brasileiros convive
ram com as normas de

segurança, entre elas a

identificação e a obriga
ção de informar viagens
ou qualquer saída do
município. Com os es

trangeiros a situação era
mais rígida. Sempre que
necessitavam deixar o

município eram obriga
dos a solicitarum Salvo
Conduto, documento
fornecido pelaPolícia,
que permitia os des
locamentos possíveis
conforme especificado
pelo delegado, como
no exemplo de 1925

que trazemos hoje, do
Sr.WIlhelm Kopmann,
pintor.

Estado de Santa Cathal'ina

SUB-OELéGI\CIf\ De POLlCI/\ DE JI\RI\GUI\'
"'

..

www.gumz.com.br

(47)3371-4147

o zlIh.DelesarJo é Policia:

-1���;7"""'"

GUMZ

Oualidade
fxmmênr.líJ

HeSC1}r!S'J3iW'ljij

Confiança

UMA PAReElll4 QUE DA CERTO.

gumz@gumz.com.br

Desde 1978
H
)

�
SE-ndC Abertura de Vaga para Contratação

Atuação N!1 de Vagas Para atuar em: Remuneração Prazo de Inscrição
R$14,08 por

Orientador de Curso para a
Jaraguá do Sul hora/aula (nível

área de Informática 03 (três) básico) R$14,61 por 02 a 06/02/2013
(Senac) hora/aula (nível

Técnico)
R$ 15,16 por

Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área Técnico em Segurança 01 (uma) básico) R$16,91 por 02 a 06/02/2013

do Trabalho (Senac) hora/aula (nível
Técnico)

R$ 15,16 por
Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área de Supermercados 02 (dois) básico) R$16,9i por 02 a 06/02/2013

(Senac) hora/aula (nível
Técnico)

R$ 15,16 por
Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área de Marketing 02 (dois) básico) R$16,91 por 02 a 11/02/2013

(Senac) hora/aula (nível
Técnico)

IR$ 15,16 por
Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área de Manicure e Pedicure 02 (dois)

(Senac)
básico) R$16,91 por 02 a 11/02/2013

I ,!hora/aula (nível
Técnico)

R$ 15,16 por
Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área de Contábeis/Financeira 02 (dois)

(Senac) básico) R$16,91 por 02 a 11/02/2013
hora/aula (nível

15,16 por
Orientador de Curso para a

Jaraguá do Sul hora/aula (nível
área de Recursos Humanos 02 (dois) básico) R$16,91 por 02 a 11/02/2013(Senac) hora/aula (nível

Técnico)

Mais informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENAC/SC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

respeitando a ordem c1assificatória. Vagas para ambos os sexos.
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

A tragédia de SantaMaria
Abusca aos responsáveis como essa. nais, acabam se entendendo próximo escândalo. É lamen-

pela tragédia de Santa Ma- O problema, infelizmente, com a fiscalização para, em tro- tável que seja assim.
ria é necessária - já passou da é que talvez isso não aconteça. ca de uma cervejinha ou propi- Mas nada até este momen-

hora de as pessoas no Brasil O mais provável é que, daqui a namaior, furar a fila e começar a to indica que a carnificina de

aprenderem que a irrespon- três ou quatro meses, quando funcionar de qualquer jeito. Santa Maria terá um destino
sabilidade tem consequências a comoção passar, tudo volte a Isso vale para casas notur- diferente do de outras tragé-
para quem a pratica. ser exatamente como era. No nas, para fábricas, lojas e para dias provocadas pela negli-

Portanto, nadamais correto Brasil as coisas são assim. Mas todo tipo de estabelecimento. gência, pela leniência e pelo
do que a polícia gaúcha pôr na não devem ser assim. E cabe a Diante de tragédias como a jeitinho. É preciso simplificar e
cadeia e vasculhar a vida dos cada um de nós a mudança. de Santa Maria, sempre apa- tornar as leis mais claras.

donos da. boate onde quase Sempre haverá um esperta- rece alguém para propor uma Isso vale para o funciona-

250 jovens perderam a vida na lhão que conseguirá de alguma legislação mais dura, restriti- menta das boates, para a lei

madrugada do último domin- autoridade prevaricadora um va e detalhada - em lugar de de licitações e para o código
go, em busca de algo que os favor que permita que ele bur- simplificar os procedimentos, tributário. Isso é urgente. O

incrimine. le alguma norma e faça algo ao mostrar com clareza o que Brasil precisa desta mudança
Também é mandatório ir arrepio da lei. Isso é o jeitinho pode e o que não pode ser fei- e isto só poderá ocorrer com o

atrás dos funcionários públi- brasileiro. to, reduzir o número de exce- envolvimento de toda a socie-

cos que emitiram um alvará fa- A questão de fundo é que, ções e simplesmente impedir dade. A mudança tem de co-

juta para um estabelecimento no Brasil, os legisladores têm o o funcionamento dos estabe- meçar de baixo para cima.

. que não tinha a mínima con- mau hábito de estabelecer nor- lecimentos que não cumpram

dição de funcionar - e também mas tão detalhadas e restritivas os requisitos.

"daqueles que, depois que a que acabam se torriando um No calor da tragédia de San-

autorização caducou, permiti- estímulo à prática da corrup- ta Maria haverá no país inteiro
ram que o pardieiro permane- ção. São, não raro, ignorantes uma onda de fiscalização em

I cesse aberto. que fazem leis sem se atenta- busca de casas noturnas que No Brasil, os
i Tudo isso é fundamental. rem para o que elas vão servir. se desviem das normas. legisladores têm o mau

\ .

Punir os donos do lugar, iden- Por toda parte há relatos de Também serão anunciadas hábito de estabelecer

tificar e processar os funcio- empresários que, diante da difi- punições exemplares que se- normas detalhadas e

nários que nada fizeram para culdade de conseguir um alvará rão revertidas ou abrandadas restritivas que acabam

evitar o desastre talvez ajudem ou uma autorização de funcio- assim que a atenção da opi- se torn.ando um
a reduzir o risco de tragédias namento pelas vias convencio- nião pública' se voltar para o estímulo à corrupção.

j

www.ocponline.com.br

t OBITUÁRIO

.• Maria da Graça M. Ficher, fa
leceu, aos 90 anos, na última quin
ta-feira (31), em Jaraguá do Sul.
Ela deixou três filhas, dois genros,

netos, bisneto, sobrinhas e demais

parentes e amigos. O sepultamen
to aconteceu ontem às 9 horas, no
Cemitério do Centro,

• Vitor Hugo Lazzaris faleceu na

quinta-feira (31) com apenas que

jro meses de vida, em Massarandu
bo. Deixou' avós, pais, irmõo, pa
drinho e parentes, O sepultamento
ocorreu no Cemitério da Comuni

dade Santo Antônio,

• Nelda Homburg faleceu na quar
ta-feira passada (30), em Jaraguó do
Sul. Tinha 79 anos de idade, Deixou
enlutados uma filha, genro, netas,
netos e bisnetos. O sepultamento
ocorreu no Cemitério de Três Rios

do Norte.

• Albano LourenzeHi faleceu na

última quarta-feira (30), em Jara

guá do Sul. Tinha 78 anos. Deixou

esposa, filho, genro, noras, netos e

bisnetos. O corpo foi sepultado no

Cemitério de Santa Luzia.

As notas do obituário são
veiculadas gratuitamente nas

edições de fim de semana. As

informações podem ser enviadas

para o e-mail redacao@

EXTRAVIO DE
DOCUMENTOS

A Empresa M2 MAT DE CONST E

SERVDECONSTCIVLTDAME, ins
crita no CNPJ nO 07.436.440/0001-

35, estabelecida na cidade de Ja

raguá do Sul/SC, á Rua Leopoldo
Malheiro, 15, Sala 08, Centro, Cep:
89251-490 comunica o extravio,
perda dos seguintes documentos
fiscais: Blocos de Notas Fiscais de

Serviço - Série ISS de numeração
000001 á 000025.
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JARAGUÁ

A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃos NO C"IDADO COM SEU BEBÊ

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 à comunidade.

Lavar as mãos é o jeito mais eficiente para prevenir
a disseminação de doenças, principalmente no

cuidado com seu recém-nascido. Eles ainda são

frágeis, e eventuais infecções podem se agravar

rapidamente, pois seu sistema imune, que o protege
das infecções, ainda está em formação, Por isso
todo cuidado é pouco,

Como a pele humana tem facilidade em aderir

microrganismos que encontram-se nos objetos
utilizados no cotidiano e também em transmitirpara

outras áreas, a lavagem de mãos se faz necessária

para a higiene básica, evitando assim que organis-

Estes cuidados são simples e garantem a saúde de

seu bebê!

Fonte: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) - Hospital e Maternidade Jaraguá
Missão: Prestar serviços de Excelência em Saúde de

forma humanizada, inovadora e sustentáve/".

Visão: Ser referência regional nos segmentos
cardiovascular e matemo infantil, reconhecido pela
tecnologia aplicada aos processos assistenciais
Valores: Responsabilidade social, Respeito ao ser

humano, Comprometimento e Ética

mos que causam doenças entrem em contato com o

seu bebê, A higienização somente com água e sabão

já se mostra muito eficaz.

Esta medida simples evita um grande número de

ocorrênciàs de diarreias e vômitos, ou seja, as
chamadas viroses, comuns em crianças pequenas.
Portanto, mãe e pai devem lavar as mãos com frequ
ência, quando chegam em.casa, antes e depois de
trocar a fralda do bebê, depois de usar o banheiro,

depois de brincar com animais domésticos e antes

de amamentar.

Se há crianças maiores em casa, ensine-as a lavar

bem a mão com água e sabão. Acostume-se a usar

hidratante para as mãos, porque elas certamente vão

ressecar devido ás lavagens frequentes.
Quando houver alguém resfriado ou doente na casa,

a lavagem das mãos de todo mundo vai precisar
aumentar ainda mais de frequência, devido á maior

probabilidade de contaminação. O álcool gel a 70%

também é eficiente para os momentos em que não

há água e sabonete á disposição. Não precisa ter

vergonha de pedir ás visitas que lavem as mãos

antes de segurar o bebê, principalmente se elas

tiverem acabado de chegar da rua.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerron, no município de Jaraguâ do Stll,
SC.
O maiol' objetivo do "Novo Amanl'1ã" #0 dê orientar;
prevenir, reablUtar e ressocistlzar o dependente de
álcool e outras drogas, bem corno orientar os

.

familiares em particular e a sociedade em geral.
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EDUARDO MONTECINO

PARCERIA Alberto (E) e o volWltário Oscar montaram a estrutura com material reciclado nwna casa do bairro Santo Antônio

EconolDia

Iniciativa sustentável reduz gastos
Painéis feitos com garrafas pet
se transformam em energia solar

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

aquecer a água.
Cada módulo é composto

por 60 garrafas pet, que foram
recolhidas e montadas pelos
estudantes do 6° e 8° ano da
Escola Municipal Francisco
Solamon. "Conseguimos in
cluir na grade escolar o tema

da energia renovável, e envol
vemos os alunos com o corte,

pintura e a montagem das gar
rafas", conta o professor.

A ideia surgiu do grupo de
voluntários da ONGAmigos em

Painéis feitos com garrafas
pet são a nova decoração do

telhado da casa de Moacir Ros

tirolla, no bairro Santo Antônio,
em Jaraguá do Sul. A instalação,
feita no dia 26 de janeiro com

o auxílio da ONG Amigos em

Ação e do professor de Geo

grafia Alberto Luis Chaves, visa
reduzir gastos com energia elé
trica usando o calor do sol para

Ação para implantar o sistema

simples de aproveitamento da
luz solar para aquecer a água
em comunidades de baixa ren
da. "Não tem nenhum segredo
de engenharia, o painel é um
mecanismo simples de estufa.
Mas só foi possível concretizar
porque a escola e o Centro de
Referência deAssistência Social

(Cras) do bairro encamparam a

ideia", conta o vice-presidente
da ONG, Oscar Costa.

O morador selecionado

pára receber o primeiro pai
nel construído pela própria
comunidade não precisou gas
tar com nada. "É um teste, não

tenho nada a perder e ainda

posso economizar até R$ 40

na conta", disse sorridente o

pedreiro Moacir Rostirolla. Os

painéis foram ligados à caixa
d'água de 250 litros, que vai
alimentar o chuveiro, maior

vilão no consumo de energia.
Em dias sem sol, o equipa
mento funciona normalmente,
ligado à rede elétrica.

Outra residência e a própria
Escola Francisco Solamon de
vem receber o sistema nos pró
ximos meses. Toda a estrutura,

que inclui canos de PVC e caixa

d'água, está orçada em cerca

de R$ 800 e é doada pela ONG

e por empresas parceiras, sem
custo para o morador.

"
Conseguimos
incluir na grade
escolar o tema da

energia renovável,
e envolvemos os

alunos com o

corte, pintura e a

montagem das

garrafas.

Alberto Luis Chaves,
professor de Geografia

A RÁOIQ QUE
BATE A AUDlEI\lCIA.

1
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Obras de sanealDento

João [anuáríoAyroso será fechada
Trecho da via ficará
interditado a partir
de terça-feira até

_ dia 2 O de fevereiro

r�:�GUÁ DO SUL

Carolina Veiga

/\ partir da próxima terça-feira, o trân
rlsito na rua João Januário Ayroso, no
bairro Jaraguá Esquerdo, será completa
mente interrompido no trecho entre os

cruzamentos com esta via e a João Carlos
Stein. A medida é necessária para a reali

zação das obras de ampliação da rede co

letora de tratamento de esgoto.
Os trabalhos seguem diariamente, das

8h30 às 20h30, até o dia 20. Durante o

período, os motoristas que utilizam a via
como principal acesso ao Centro ou ao

bairro. deverão trafegarpor rotas alterna
tivas (veja quadro).
_

O presidente do Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto (Samae),
Ademir Izidoro, explicou que o período .

de realização das obras foi escolhido pela
proximidade com as festividades carna

valescas, quando a movimentação de ve

ículos na cidade diminui, e pelo recesso

escolar. Izidoro acrescentou que a escolha
do horário das obras foi uma solicitação
da empreiteira responsável, a Paviplan.
"Devido à profundidade das escavações, a
empresa alegou que não teria como traba
lhar com segurança durante a noite".

"
Devido à

profundidade
das escavações,
a empresa alegou
que não terraeomo
trabalhar com

segurança
durante a noite.

.

Ademir Izidoro, -

presidente do Samae

Segundo o diretor de Trânsito Rogério
Kumlehn, a via será totalmente interdita
da devido à complexidade da obra e para
dar segurança aos operários. "Foi cogitada
a manutenção do trânsito em um único

sentido, mas serão máquinas pesadas es

cavando buracos com mais de três metros
de espessura. Além disso, queremos dar

agilidade ao trabalho", explicou. ''Além das
rotas'alternativas, haverá reforço na sinali
zação e no policiamento", completou.

EDUARDO MONTECINO

ROTAS Motoristas que usam a via para ir ao Centro ou ao bairro terão outras alternativas

PM fará O acompanhamento do trânsíto

A SEGURALTACHEGOU

E JUNTO COM ELA SUA

TRANQUILIDADE

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

A Polícia Militar de Iaragua do Sul estará

presente em locais específicos das rotas alter
nativas ao trecho interditado da rua João Ia
nuário Ayroso e para auxiliar motoristas. A rua

Goiás, no bairro Vila Lenzi, será uma das prin
cipais rotas de desvio. Segundo o comandante
dá Polícia Militar, Aires Volnei Pilonetto, aque
les que fizerem o trajeto direção Bairro-Centro
terão como primeiras opções de desvio as ruas

José Emmendoerfer, João Planicheck e Walter

Marquardt. Em seguida, haverá desvios pelas
ruasWalte.r Marquardt e Bahia.

Para realizar o trajeto inverso, haverá op
ções de rota pela Ponte da Argi, com retorno

pela rua Feliciano Bertolini ou pela rua João
Carlos Stein, que levará o motorista em direção
ao Estádio João Marcatto.

SEGURALTA
BOLSA DE SEGUROS

Os caminhos
alternativos para
desviar do trecho

interrompido:

Verde - rua João Carlos
Stein, rua Luis Chiodini,
rua Francisco Winter, rua
Exepdicionário Ângelo Vicenzi
e rua Goiás, entre os bairros
Vila Lenzi e Nova Brasília.

Amarelo - Há outras

opções de rota de ccesso ao

bairro Jaraguá Esquerdo pela
rua João Planincheck e rua

Walter Marquardt, no bairro
Barra do Rio Molha'

.

Vermelho - Trecho interditado
até o dia 20 de fevereiro

(
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Lei Seca

Motoristas estãomais conscientes
Maior rigor da
legislação pode ter
contribuído para
diminuição d9S casos

de embriaguez

JARAGuÁ DO SUL

Débora Remor

Diminuiu O número de moto
ristas embriagados flagrados

pela PolíciaMilitar em Iaraguá do
Sul depois que a Lei Seca ficou
mais rigorosa. Desde dezembro
de 2012 até janeiro de 2013, 15
'motoristas foram multados na

cidade. No mesmo período do
ano passado, foram 24 flagran
tes. Mas a configuração de cri
me só se tornou realidade esta

semana, com a publicação da re
solução 432 do Conselho Nacio
nal de Trânsito (Conatran).

Amulta para o motorista em

briagado passou para R$ 1.915,
valor que dobra em caso de rein

cidência, e o bafômetro agora
é só mais uma das formas de

comprovar a embriaguez. Foto,

FOTOS: FÁBRlO MORElRA/ARQUNO OCP

PROVAS Bafômetro é apenas um dos meios de comprovar embriaguez

vídeo e a confirmação de tes

temunhas também são provas.
"Antes era praticamente im

possível comprovar a embria

guez, pois muitos motoristas
se recusavam a fazer o teste de

alcoolemia", explicou o chefe

do setor de Trânsito da Polícia
Militar em Jaraguá do Sul, ma
jor Gildo Martins de Andrade.

Outra importante mu

dança da Lei é a definição de
crime de embriaguez ao vo

lante. Antes o teor alcoólico

de 0,06mg/L indicado no ba
fômetro era o limite. Agora é
crime "dirigir com a capacida
de psicomotora alterada em

razão da influência do álcool".
Essa condição era questiona
da pelos delegados que atuam

Estacionamento

Deficientes encontram

dificuldades para ter vaga
Se existem problemas para

estacionar no Centro de Jaraguá
do Sul, pior ainda é localizaruma
vaga para deficiente físico. Este

problema é enfrentado pelo ca

sal Alexandre Grade e Maria An
tônia Ferreira diariamente.

Além da falta de consciência
de muitos motoristas que esta

cionam irregularmente, usuá
rios reclamam da localização
das vagas restritas e da escassa

fiscalização. "Quem demarca as

vagas específicas para deficien
tes nas ruas não pensa que para.
abrir a porta, montar a cadeira
de rodas, tirar o passageiro do
banco e ir até a calçada, eu me
arrisco pois preciso ocupar uma
das pistas do trânsito", explicou
Alexandre Grade, de 37 anos,

que ajuda a esposa Maria An
tônia Ferreira, de 33 anos, tetra

plégica_há dois anos por causa
de um acidente.

Em Iaraguá do Sul existem

11.1.1 2B !vAgas, exclusivas para defi-
CRÍTICA Casal reclama também do desrespeito
de motoristas que ocupam vagas exclusivas

cientes físicos dentro do pe
rímetro da Hora Park e cerca

de 830 pessoas credenciadas

pela Prefeitura para ter direito a

usar as vagas gratuitamente. Os
deficientes físicos devem fazer
um cartão no setor de Trânsito.
Basta levar o laudo do médico
detalhando o grau de deficiên

cia, a carteira de identidade e

um comprovante de residência
de Iaraguá do Sul. O cartão fica

pronto na hora e é válido para
todo o território nacional.

De acordo com a diretoria
do setor de Trânsito da Prefeitu

ra, um plano de revitalização da

sinalização será feito nos próxi
mos meses. No ano passado, 23
motoristas foram notificados

por estacionar em vaga restrita

para deficiente físico sem com

provar tal direito. ''A população
precisa estar consciente e de

nunciar", opinou o chefe de Co

municação do 140 Batalhão da

PM, AiresVolnei Pilonetto.

na Comarca.
''A doutrina era controversa,

pois as características que com

provem 'capacidade motora

alterada' ainda precisavam ser

discip,linadas pelo Conatran",
lamentou o delegado Adriano

Spolaor. Mesmo sem prisão em

flagrante, ele garante que a Po

lícia Civil está executando to

das as medidas administrativas,
como apreensão da carteira de

habilitação e do veículo, além
da aplicação da multa e perda
do direito de dirigir por um ano.

A resolução 432 explica quais
os sinais de alteração da capaci
dade motora devem ser obser
vados pelo agente de trânsito:

sonolência, olhos vermelhos,
vômito, soluços, odor de álco
ol no hálito, e se comportar de
modo agressivo, arrogante, irô
nico, falante ou dispersivo. Se o

motorista não souber responder
onde está, qual seu endereço, se
lembra do que aconteceu antes

da abordagem, e apresenta di
ficuldade de equilíbrio ou fala

alterada, esse sintomas caracte
rizam a embriaguez.

1
I

Vistoria

Espaço Oca
é liberado'

f
f
I
I

j
IO Espaço do Oca teve o

funcionamento autorizado

pelaDefesaCivil e Bombeiros
Voluntários de Iaraguá do Sul,
depois que os proprietários
fizeram asmelhorias suge
ridas durante a vistoria na

tarde de quinta-feira. Parte da
parede da entrada foi quebra
da e a segunda folha da porta
será aberta para garantir o
fluxo de saída. Novos extin
tores de incêndio e lâmpadas
de emergência também fo
ram instalados para garan-.
tir a segurança e a lotação
máxima foi estabelecida em
200 pessoas, de acordo com o

tamanho das portas.

1

j

Fique por dentro d
que aconte'

e tudo
ce na regiõo

@Ocorreiodop
,

OVO
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Um desafio de alto
nível para o [uventus
Tricolor recebe o Cricíúma, representante
catarinense na elite nacional, neste domingo

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

Agência Avante!

Depois de três anos, o Ju
ventus volta a receber uma

equipe da elite do futebol brasi
leiro. Neste domingo, o tricolor

, será o anfitrião do Criciúma,
única equipe de Santa Catarina
na Série A do Campeonato Bra
sileiro. A partida tem seu início
marcado para às 17h, no Está
dio João Marcatto.

O técnico Pingo não pode
orá contar com Cícero e Kiko na

partida contra 'o Tigre. O meia
está com uma inflamação no

pé direito. Já Kiko lesionou o

joelho esquerdo e está fora do
restante do Estadual. Max, com
problema no músculo adutor
da coxa direita, foi liberado

pelo Departamento Médico e

deve ir a carripo.
A provável escalação do

Iuventus conta com Wander
son: Paulinho, Charles, Peixo
to e Crasso; Pedra, Evandro,
Mazinho e Max; Leandrinho e

Lourival. O recém-contratado
atacante Glédson já se apre
sentou ao clube, porém não

reúne condições de jogo para
essa partida.

Se na quarta-feira o Juven
tus quase aplicou uma 'traves
sura' no Avaí, o objetivo neste

domingo é não deixar o Criciú
ma levar pontos de Iaraguá do
Sul. "Queremos deixar de ser

apontados como uma surpre
sa, para sermos uma realidade
e nos tornarmos respeitados",
afirmou o lateral Crasso.

"O Catarinense é muito di
fícil e vamos enfrentar um time
da Série A. Contra o Avaí mos
tramos força. Agora, jogando
em casa e com o apoio do tor

cedor' esperamos fazer a nossa
travessura", conclui Pingo.

O que? Iuventus xCriciúma
Quando? Domingo, 17h
Onde? Estádio João Marcatto

Ouça: Studio FM e JaraguáAM

lRIANE PORTO/AVANTE!

ORIENTAÇÃO Pingo enfocou o posicionamento dos atletas no treino de ontem

o adversário

Tigre com desfalques e pressionado
Único integrante catarinen

se na Série A, o Criciúma chega
para enfrentar o Iuventus cer

cado de desconfiança e cobran

ça por resultados. Com apenas
uma vitória no estadual, o Tigre
ocupa a sexta posição, contabi
lizando cinco pontos e apenas
uma vitória. O artilheiro da últi

,

ma edição da Série B, Zé Carlos,
recebeu o terceiro cartão ama

relo desfalcará a equipe.

Além dele, o volante Ever- sultados. "Estamos devendo no

ton Luiz foi expulso e também campeonato. Não temos mui
não viaja para Jaraguá do Sul. tas opções no elenco, mas pre
Se não bastassem os problemas cisamos nos recuperar contra o

com cartões, o técnico Paulo Iuventus", comentou o técnico.
Comelli ainda tem incertezas Ainda com diversas indefiní
no departamento médico. O ções, o Criciúma deverá alinhar
lateral Diego Renan, com le- no João Marcatto com 'Bruno;
são no tornozelo, é dúvida para Sueliton, Ewerton Páscoa, Fá
o confronto. Para Comelli, os bio Ferreira e Marlon, Amaral,
tropeços obrigam a equipe a João Vitor, André Gava e Tartá;
ter uma sequência de bons re- Fabinho e Giancarlo.

Prováveis escalações:

���
CRICIÚMA E.C.

- Wanderson
2 - Paulinho
3 - Charles
4 - Peixoto
6 - Crosso
5 - Pedra
7 - Evandro
8 - Mazinho
10 - Max
11 - Leandrinho
9 - Lourival

Técnico: Pingo

1 - Bruno
2 - Sueliton
3 - Ewerton Páscoa
4 - Fábio Ferreirá
6 - Marlon ,

5 - Amaral
7 - João Vitor
8 - André Gavci
10 - Tartá
11 - Fabinho
9- Giancarlo

Técnico: Paulo Comelli

Árbitr�: Paulo Henrique de Godoy Bezerra (CBF)
Assistentel: Carlos Berkekmbrock (CBF)
Assistente 2: Sandro da Silva Rocha
4° Árbitro: Marcus' de Souza

"Delegado: Mareio Stein

Ingressos:
Descoberta: R$ 30
Coberta: R$ 40
Cadeiras: R$ 50. Crianças até 12 anos não pagam
Sócios: Acesso pelo portão principal
Torcedores do Juventus: Acesso pelo portão B
Torcedores do Criciúma: Acesso pelo portão D
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Choque de verdões
vale a liderança

Avante!
Henrique Porto
avanteesportes@gmail.com

Travessura
J
tFaltou pouco para o Iuventus aprontar na Capital. Para sermais

exato, apenas alguns centímetros. Realmente Leandrinho estava

à frente, mas certamente se o gol fosse doAvai, o auxiliar não
levantaria seu instrumento de trabalho. Esse é o preço que se

paga por ser considerado um time pequeno,mas logo issomuda.
Temos que aproveitar que o Criciúma virá bastante desfalcado e

fazervaler o mando de campo. Com avitória do Camboriú sobre
o JEC, a vitória sobre um 'grande' se tomou essencial.

não seja a vitória. Por outro

lado, o Camboriú espera apron
tar na Capital.

Fechando a rodada, o clássi-
co da Grande Florianópolis pro

Joinville que ocupa a sétima mete agitar a torcida do bugre e

posição busca a reabilitação
.

do leão. Em Palhoça, o Guarani
atuando no seu caldeirão. encara o Avaí, no domingo, às

No sábado, o tricolor en- 17h, no Estádio Renato Silveira.
frenta o oitavo colocado Atléti- Na vice-lanterna, a equipe pa
co de Ibirama, às 19h30, naAre- lhocense precisa da vitória para
na. Uma derrota para a equipe espantar o fantasma do rebaixa
do Vale do Itajaí pode çustar o menta. Por outro lado, o atual
cargo do técnico Arthur Neto. campeão Avai ocupa a quarta

Em Florianópolis, o terceiro colocação e quer ingressar na
colocado Figueirense enfrenta briga pelo título do turno.
o lanterna Camboriú, no sába-

do, às 17h, no Estádio Orlando

Scarpelli. Com a derrota para
o Metropolitano na última ro

dada, o furacão do estreito não

pensa em outro resultado que

Metropolitano recebe a Chapecoense em
Blumenau. Quem vencer se isola na ponta.

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

:::;
.

AgênciaAvante!

Marcado por grande equi
líbrio, o Campeonato Ca

tarinense chega neste final de
semana a sua quinta rodada. A

diferença do líder para o lanter
na é de apenas seis pontos.

A principal partida ocorre

rá na cidade de Blumenau. No
duelo que vale a liderança, o

Metropolitano recebe a Chape
coense, no domingo, às 17h, no
Estádio do Sesi. Após causar a

maior surpresa da competição
ao perder para o Camboriú, o

LegaI!
Essas competições
preparatórias ao

Campeonato Varzeano
são uma grande pedida
neste início de ano. Estão
virando tradição. Deixo
como sugestão para as

próximas edições convidar
também equipes da vizinha
Guaramirim. Temmuito
time bom por lá!

Ingressos
Tem torcedor reclamando
do aumento no valor do

ingresso para a partida
contra o Criciúma. Façam
me o favor, né? Pagar dez
míseros reais amais para
ver uma equipe da elite
do futebol nacional vale
muito a pena. E tem mais:

ninguém vai ficarmais

pobre com isso ...

Ainda devendo

futebol, Joinville e

Ibirama jogam hoje.

Leão
o amigo Rodrigo Stocco não
conseguiu a listagem dos

ex-jogadores que virão para
o amistoso entre o Jaraguá
e os Amigos do Perdigão.
Adianto que as presenças de

Perdigão e PauloMiranda
são certas. Um dos nomes

esperados éAdriano Gabiru,
campeão mundial pelo
Internacional.

Mueller
ORLANDO PEREIRA/CAHA

Na terça-feira noticiei a ida
do técnico RafaelMueller

para o basquete de Joinville.
Porém, um esclarecimento
se faz necessário. A decisão
- difícil por sinal- partiu do
próprio treinador, que almeja
objetivosmaiores em sua

carreira. Isso só seria possível
em outra cidade, já que aqui
não temos equipe adulta.

REBANHO 0veIha orienta seu atletas antes de encarar o Joinville, naArena

Futebol Regional

Jaraguáe equipesvarzeanas emcampo
A tarde deste sábado será re

pleta de opções no futebol da re
gião, com o início de duas com

petições e o amistoso do Sport
Club Jaraguá. O Leão do Vale
recebe os Amigos do Perdigão
logo mais, às 16h30, para uma

partida beneficente no Botafo

go. Os ingressos serão trocados

por lkg de alimento não perecí
vel. O jogo contará com diversos
ex-jogadores profissionais.

No outro lado da cidade, a

Copa João Pessoa/Nova Gera

ção terá início. A partida entre

Nova Geração e Roma começa
com uma homenagem ao Sr.
Dori Lange, no João Lúcio da

Costa, às 14h. Na sequência, jo
gam Bazar do Rau e Sport Igua
çu (l5h45). Outros dois jogos
acontecem em Schroeder: Tec

nopan x Unidos (14h) e Operá
rio x Barrabaxo (15h45).

Neste sábado também inicia
a Copa Tricolor da Barra, com
doze equipes. Dois jogos acon

tecem no Guilherme Tribess:
Atlético x Global Pisos (14h30)

<

e Amizade x Tigre (l6h30). Ou-
tros dois serão realizados no

Guarany: Galácticos x Guarany
(l4h30) e Grêmio 99 x Iuriti
(16h30). Já a Ponte Preta rece

be KMK x Corinthians (l4h30)
e Barra xAtlético União (l6h30).

I

'1
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Mutirão

Comunidade se
reúne para limpeza
doArthurMüller

Ação acontece na manhã deste sábado e vai envolver voluntários
MOBILIZAÇÃO Para o organizador do ato,
Giovane Schmauch, toda a ajuda é bem-vinda

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Para dar uma nova cara ao

abandonado ginásio Arthur
Müller, atletas e frequentadores
realizam hoje, a partir das 8h,
um mutirão de limpeza. Todo
entulho, mato e lixo que tomam
conta do local serão recolhidos.
A medida pretender ser um

ponto de partida para recupe
ração do ginásio.

"A gente está tentando mo

bilizar o maior número de pes
soas. Toda a ajuda é bem-vin
da", destacou o vice-presidente
dá Associação Jaraguaense de
Pais e Amigos do Basquetebol,
GiovaneSchmauch. A iniciativa
partiu de membros do grupo,
praticantes de skate, roller, e

bicicleta e 'membros da Asso

ciação dos Surdos de Jaraguá
do Sul.

À frente da mobilização,
Schrnauch lamenta a falta de

manutenção no ginásio nos

últimos, mas com o interesse
da atual administração, acredi -

ta que o basquete voltará a ter

espaço para treinos. "O Arthur
Müller foi a casa do basquete
por muito tempo em Jaraguá,
mas o espaço foi totalmente
abandonado", comentou.

A Fundação Municipal de

Esportes (FME) manifestou

apoio total à iniciativa e deve
.ceder um caminhão-pipa para
limpeza do pátio e um cami

nhão-caçamba para transpor
tar omaterial recolhido. "Vamos

ajudar a organizar. Famílias e

jovens frequentavam este local,
que está mesmo abandonado",
destacou o gerente, Cláudio
Tubbs. A Prefeitura pretende
também reformar o ginásio. A
previsão da FME é que a obra

seja licitada ainda nesse semes
tre. Por enquanto os recursos

disponíveis para o investimen
to somam R$1,6milhão. A ideia
e

.

transformar o ginásio numa

área multicultural.

.'
,.

• AIRBAG DUPLO
• FREIOsABs
• TETO PANORÂMICO
E MUITO MAIS

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Peugeot 207 Blue Lion 1.4L Flex, 5 portas, na cor vermelha aden, ano/modelo 12/13. Preço sugerido para venda, à vista, a partir de RS 29.990,00
com frete incluso e IPI zero e 5 unidades no estoque. Peugeot 308 active ano 12/13 com direção, ar, vidros e travas cor sólida, com preço
público sugerido parà venda à vista a partir de RS 50.990,00 com frete incluso e IPI reduzido, 2 unidades no estoque. *Taxas a partir de 0,99%
a.m. com 30% de entrada. Para mais informações procure a concessionária Peugeot mais próxima de você. Imagens meramente ilustrativas.

Jaroguá do Sul
Ruo Reinaldo Rou, 414
Fone: 473274-1900

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Caçador (49) 3561-3400·
Chapecó (49) 3361-1500

Indaial (47) 3333-4866
Itajaí (47) 3344-7000
Jaraguá do Sul(47) 3274- 1900
Rio do Sul (47) 3522-0686

Sábados das 9h às 13h
De Segunda a Sexta
das 8h às 18:30h

MOTION & EMOT'ION PEUGEOT
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