
Ensino

[araguádo Sul tem projetos
finalistas em feira nacional
Dos dez' professores brasileiros indicados ao

prêmio "Professor Destaque", da 11 a Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace),
dois são de Jaraguá do Sul. Página 19

Festa!

Mônica comemora 50 anos e

é homenageada por leitores
Fãs da personagem, criada por Mauricio de

Sous, em 1963, destacam a importância dela
e de toda a sua turma na iniciação .111da literatura, através dos gibis.

EDUARDO MONTECINO

UID controle
" .

neeessamo
Este ano foram localizados
em Jaraguá do Sul cinco
focos do mosquito da

dengue. Controle dos

agentes nas mais de 600

armadilhas (foto) é feito
constantemente. Mas,
a prevenção depende
também dos cuidados

dos moradores.

Página 8

Política

Os vices da região não querem ser

figurantes nos cargos do. Executivo
Eleitos com a responsabilidade de ocupar a

função no comando do município na ausência do

prefeito, vices estão mais atuantes para ajudar a

administração. Páginas 4 e 5

Catarinense

Juventus encara o Figueirense
emFloríanópolís com desfalques
Time vai jogar sem o atacante Lourival, que está
lesionado. O técnico Pingo também não estará
na casamata porque cumpre suspensão. Quem o

substitui é o auxiliar Bandoch. Página 22

Dado positivo
Quantidade de bombeiros na região
supera índices sugeridos pela ONU
Vale do Itapocu está bem servida de bombeiros
voluntários, com abertura de novas turmas todo'
ano. O número destes profissionais por habitante

ultrapassa recomendação internacional. Página 21
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o Centro de Radiologia
Odontológica promove
reunião no próximo
dia 5, às 19h30, no CPL,
quando será abordado
o terna "Aplicação da

tomografia Cone Beam
nas especialidades
odontológicas",

Esta, que é uma das
maiores fabricantes de

máquinas de embâíar do
.inercado, comemora h()je
32 anos de átívídades,

r

Impostos
Com o objetivo de

permitir a compreensão
de como calcular e

� fazer um planejamento
para pagar menos,

respeitando a legislação,
a Apevi realiza curso de

.

qualificação entre os dias
4'a 7 de-março, no Centro

empresarial do Jaraguá
do Sul. Além dos'
principais tributos para
a empresa do lucro real
e lucro presumido, será
abordado o Simples
Nacional e outros

aspectos relacionados.
O instrutorserá Paulo

Henrique Felicioni.

Na plenária da próxima
segunda-feira, que será
a primeira abordando a

Gestão Financeira, estará

presente o secfetário
da Administração e

da Fazenda" S�rgio
Kuchenbecker, que
fará a apresentação do

orç<Ul1ento municipal e

investHnento� para 2013.

No dia 20 de março,
às 19h30, no Grande
Teatro da Scar, acontece

palestra que, com certeza,
lotará as dependências
com o Prof. Marins, ele
abordará o tema: Vendas -

Oportunidades e Desafios.
A promoção é da Apeví
e ingressos podem ser

obtidos junto à entidade

empresarial. Não deixe

para a última hora.

,;:.
-
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Carne de cavalo
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OBrasil é um grande exportador
de carne de cavalo e existem fri

gonfícos especializados. Ao contrá
rio do mercado interno, que rejeita
o produto, em muitos mercados ela
é muito bem-vinda. No entanto, o

volume exportado está caindo dras-

ticamente, pois os cavalos abatidos
são de descarte, isto é, animais ve

lhos. E, como hoje até vaqueiro usa

moto para tocar o gado, a criação de
cavalos para trabalho não tem sido
uma atividade rentável. Desta for
ma, faltam animais para o abate.
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Creches
Apesar de toda a boa vontade das
funcionárias das creches, as funcionárias do
comércio encontram grandes dificuldades,
pois, como normalmente trabalham até as

19h, não têm como apanhar suas crianças
até as 18h. A "ginástica" tem sido grande
para superar estas barreiras. Mais um

desafio para a administração municipal.

Semear na praça
Evento focado na divulgação das oportunidades de trabalho e de

qualificação que aconteceu na Praça Angelo Piazera, em 2010, terá
nova edição em julho deste ano. O Comitê Municipal de Trabalho e

Emprego é o responsável pela organização. Será uma oportunidade
para conferir o que você pode fazer para conseguir um emprego
melhor, inclusive na questão da remuneração.

Cent;ro empeesamal
Seguindo o modelo adotado na cidade, diversas
entidades de Blumenau assinam hoje o contrato para
início das obras do Centro Empresarial de Blumenau.
O imóvel, que será construído na RuaAntônio Treis, no

BairroVorstadt, deve abrigar as sedes daAcib (Associação
Empresarial de Blumenau), Sintex (Sindicato das
Indústrias de Fiação, Tecelagem e Vestuário), Sinduscon
(Sindicato da Indústria da Construção Civil), Setcesc

(Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de

Cargas), Sindigraf (Sindicato das Indústrias Gráficas),
Sindicato do ComércioAtacadista, Associação das
Indústrias de Panificação e Simmeb (Sindicato das

Jndüstrias Mecânicas, Metalúrgicas e do Material
Elétrico). A construtoraMestra será a responsável pela
obra, ao custo de R$ 10,7 milhões. Os trabalhos iniciam
este neste mês e a previsão de conclusão é para 2015.

O prédio terá oito pisos, contando o subsolo, auditório
com capacidade para 200 pessoas, 24 vagas de garagem
coberta e mais 240 vagas no estacionamento aberto.

Construção civil
Apesar de certa acomodação no mercado da construção,
destacado executivo de uma das grandes empresas do setor

de equipamentos para construção civil de nossa região,
mostra-se bem otimista, acreditando em um resultado
melhor que em 2012. Lembrando que de nossa região sai
um significativo volume de equipamentos e máquinas para
esta atividade em todo o país e também para o exterior.

Desemprego
I

Por uma questão de metodologia, o percentual de

desempregados continua baixo, mas, examinando o volume
de empregos criados, pode-se observar que nos últimos
meses este volume sempre esteve abaixo do número de
brasileiros que poderiam ingressar no mercado de trabalho,
por conta do aumento da população"
Caso a economia não volte a crescer J:'OTEl:1Jil.S

brevemente, o desemprego poderá
voltar a incomodar, embora, no

momento, até o aumento no número
de anos de escola dos jovens
contribui para reduzir a pressão.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 873
02 - 03 - 06 - 07 - 08
09 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 18 - 22 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3131
11 - 18 - 50 - 51 ·'80

Cemitério Ecumênico João Pessoa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocado todos os associados da sociedade
Cemitério Ecumênico João Pessoa, para assembléia Geral Ordinária, que
será realizada no dia 23 de março de 1013, nas dependências do Salão da
Comunidade Evangélica Luterana João Pessoa, neste município, com inicio
as 9hOO. Com a seguinte:
ORDEM DO DIA

a) Relatório da diretoria referente as atividades 2012;
b) Prestação de contas do exercício findo de 31 de dezembro de 2012;
c) Eleições da Nova Diretoria;
d) Atualização da mensalidade:
e) Outros assuntos-de interesse da sociedade.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 2013.
Diretoria da Sociedade

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
AVISQ DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 5/2013

Tipo: Menor Preco - por itens

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAA PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E

PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
Entrega dos Envelopes: 19/3/2013 às 9h
Abertura dos Envelopes: 19/3/2013 às 9h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis

desegunda à sexta feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, ou

pelo fone (47) 3373-0247
GUARAMIRIM (SC), 1/3/2013.

lAURO FROHLlCH - PREFEITO MUNICIPAL
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/\ escolha de Iaraguá do Sul para sediar um grande
.l\evento esportivo como o UFC, reacende a aten

ção à estrutura da Arena como referência para abri
gar atividades de grande porte. São poucas as cida
des que têm o privilégio de possuir um grande centro

para servir de base para atividades desta magnitude.
Além de ser a casa do futsal, a Arena deve cen

tralizar uma pluralidade de atividade. Seja para
atender treinamentos de equipes esportivas, como

para a realização de feiras e eventos artísticos. Em

março, esse local multiuso vai sediar dois shows
nacionais de grande porte.

Editorial

AArena deve ser, realmente, multiuso
desse porte já foram realizados e podem ser cada
vez mais ampliados. Jaraguá do Sul tem de usar

mais essa estrutura para que a Arena fique eviden
ciada no cenário como uma referência positiva de
centro de multiuso. Quanto mais utilizada ela for,
mais atenção ela poderá despertar pelo setor de re

alização de eventos para ser núcleo de várias ativi
dades e assim se tornar autossustentável.

Espera-se que essa mobilização de atividades na

Arena seja constante, para que esse bem público não
se torne um "elefante branco" É necessário um plane
jamento para a funcionalidade permanente do local.

"
Espera-se que essa mobilização de
atividades na Arena seja constante,
para que esse bem público não se

torne um 'elefante branco'.

Entidades de classe das mais variadas ativida
des econômicas também valorizam essa unidade
com a realização de feiras e eventos de promoção
dos empreendimentos produtivos. Alguns eventos'

Charge
os BRAÇOS DIREITOS DOS PREFEITOS,_--..
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Do leitor

Nota de esclarecimento
Em relação à Comissão de

Ética, primeiro é preciso
deixar claro que o PDT, em que
pese Dionei Walter da Silva,
Wagner Araujo, Maria de Lurdes
Cipriani e Agostinho Zimmer
mann estarem sofrendo proces
so administrativo interno por'
prática de. conduta antiética,
em desrespeito e violação da lei,
do estatuto e do programa par
tidário, bem como, desrespeito
à legítima deliberação ou dire
triz adotada pelo partido, nada
contra tem em relação às suas

atividades particulares, sejam
familiares, profissionais, sociais
ou pessoais, mas sim, contra as

suas atitudes adotadas na cam

panha eleitoral, quando desca
radamente, em ato de afronta à

determinação do PDT, trocaram
de lado e passaram a trabalhar

para a 'candidata adversária a

da apoiada pelo PDT. Portanto,
é preciso restabelecer a verdade
e separar as questões, ou seja, o

processo da possível, expulsão

dos acusados é em relação à
conduta iiresponsável adotada
em desrespeito à ética estatutá
ria do partido. E nada mais.

Em relação à Comissão Pro
visória, ela está em pleno vigor,
como sempre esteve, não fosse
assim, não poderíamos ter par
ticipado do processo político
partidário, não teríamos candi
datos do PDT nestas eleições,
muito menos, nos coligado com

a chapa vencedora e ter a ho

mologação pela Justiça Eleitoral.
Em relação à Comissão de Ética,
vale salientar que, independente
do PDT, ela vem cumprindo seu

dever estatutário, que é apurar
os fatos, instruir o processo, dar
o direito à ampla' defesa e, final
mente, levar a julgamento, inde

pendente do resultado. Esse é o

trabalho da comissão e assim
está caminhando, queira ou não
o senhor DioneiWalter da Silva. -

Ruy Lessmann, presidente
PDT Jaraguá do Sul

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Luiz Carlos tes

Qual a explicação?
Pessoas inteligentes quando discordam não dis

cutem, debatem, trocam ideias; já os "mingua
dos" ficam furiosos, querem sugar-a carótida de
quem lhes tira o oxigênio das falácias, das menti
ras, dos enganos. Então, vamos lá, sem discussão.

Estou até agora esperando, ninguém me disse
nada até este momento, sobre o que aconteceu na

boate Kiss, em Santa Maria. Não estou falando de
curto-circuito, de sinalizadores de festas, nem da
falta de saídas da boate, falo do ponto de vista "di
vino". Por que aconteceu o que aconteceu em San,
ta Maria? Quero uma resposta de ordem "divina".
Até agora, só ouvi silêncios...

Quero uma resposta "terrestre" para as pressões'
estúpidas por que passou Bento 16 ao ponto de tê-lo
feito renunciar ao "trono" de São Pedro. Como é que
"pessoas" da mais alta posição eclesiástica foram
e são capazes de fazer o que fizeram com o velho
Bento, hein? Afinal, os . "quase" santos cardeais não
conhecem os pecados capitais, nunca ouviram fa
lar da soberba, da vaidade, será que nunca ouviram
falar dos pecados da "carne"? Quero ouvir uma res

posta "terrestre", deles não espero nada de divino.
Luta pelo poder, invejas e traições, que estranho ...

Em Porto Alegre, um sujeito sai de uma igreja
evangélica, dá alguns passos e é assaltado, assalta
do e morto. Quero uma explicação "divina", afinal, o

sujeito não saíra de uma orgia, saíra de uma igreja.
Por que desse destino cruel? Vou esperar a explica
ção, mas já ajeitei o "mochinho", o banquinho, para
esperar sentado pela explicação. E agora, faz pouco,
choveu canivetes na Grande Florianópolis, foi um

toró formidável, raios e tudo o mais. Um dos raios
caiu sobre uma velha e tradicional igreja de Bigua
çu, foi-se tudo, tudo queimado, sobrou a lembran
ça. Um raio cai sobre uma igreja? Quero a explica-

ção "divina"? Quem me puder dar as explicações
sem os ódios da obtusidade que, por favor, o faça.

Foto
Uma foto de horror publicada nos jornais do Rio .

Grande do Sul provocou incandescentes debates. Era
uma foto de um grupo de "crackeiros", ao meio deles
uma mulher com a barriga lá no nariz, quase parindo.
E fumava crack, Pessoas inteligentes, algumas, pou
cas, diziam que aquela mulher não pode ter o filho, al
guém tem que ajudá-la a abortar. - Ah, pra quê! Hipó
critas de todo tipo saíram em defesa da "vida", dizendo
que ela tem sim que ter o filho. Sugiro então que esses

obtusos existenciais 'adotem a criança. Parir aquele
feto será crime hediondo contra a vida, isso sim!

Ela
Eu estava na praça de alimentação do Beira-Mar

Shopping, em Florianópolis, quando ela chegou e

sentou-se à mesa ao lado. Quando a vi pensei que
tinha um sério problema de coluna ou um proble
ma nas pernas ... Nada disso. A "moça", de uns 28
anos, usava um short que era caso de polícia, uma

indecência pura de tão curto e justo. E para compli
car a "deselegância", mal se equilibrava sobre saltos
de uns 25 centímetros. De tão ridícula, caminhava
como se tivesse problema nas pernas;imagina, na

queles saltos e com aquele short... Coitada. Que ri
dícula. Iguais a ela, outras e outras por perto.

Falta dizer
Guri fujão e adolescente garota que sai e some por

algum tempo, que aplica conversa nos pais, têm que le
var umaboa sova. - Ah, mas são crianças! Coisa nenhu
ma, sabem muito bem o que fazem, e se sabem que le
vem os cascudos nece'SSá'nos. Eles têm que "aprender"...

Fale conosco

.i
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Quanto custa?
A Câmara de Massaranduba "

aprovou requerimento
dos vereadores Geraldo
Michelluzzi (PR) e José
Osnir Ronchi (PP). Os

parlamentares querem saber

quanto foi investido até

agora nas obras do Hospital
Municipal, estrutura

que já deveria estar

i funcionando desde 2008.

No Guinness
Previsto para acontecer na

segunda-feira, o evento que
oficializaria a entrada do
Bananalarna no Guinness
Book (o livro dos recordes)
foi adiado para data a ser

I remarcada. Mas já dá para
afirmar' que o evento é
o maior encontro de
trilheiros do mundo.

Corrente
Neste sábado, às 14h45,
acontece mais uma reunião
do Projeto Vizinho Solidário,
na ruaMaría Nanete Menel,
181, no Estrada Nova. A
íníciaríva tem o objetivo de
criar uma corrente para frear
os índices de Violência na.
localidade. Já confirmaram
presença noencontrtí
Hideraldo Cólle e Justino
da Luz, representando
a Prefeitura."

Sem identidade
o calvário de quem procura
o setor de expedição dá
carteira de identidade deve
diminuir nos próxínios

. dias, cem a liberação para
contnlt�çã.b de quatro
estagiáiios. Porém, na

.trib"Una da. Câmara, o perito
Glison fIadeé admitiu que
a. sohição será parcial, pgis
apenas.umJuri"cionârio
efetivo afua no setor e ele

dev� eI;ltrar em férias. A
falta de equipamento é
'Outro problema. A estruturá

precáriafaz cam que os
€>0 atendimentos/dia,
(;onsideraôo ideâl,
se resumam a.35.

Convênio
Delegado'Uriel Ribeiro
afirma que o convênio entre

a Prefeitura e a Policia Civil
foi renovado por Dieter

Janssen. A expectativa com

isso é de que a Prefeitura
contrate servidores tapando
um buraco que o governo do

Estado. insiste em ignorar.

www.ocponline.com.br
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O
Patricia Moraes

2106.1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

"

Horário integral
sabe-se lá quando

Mesmo tendo anunciado, durante reu

nião do colegiado no dia 7 de fevereiro, a in

tenção de mudar o atendimento das Secre
tarias de Desenvolvimento Regional (SDRs)
para oito horas por dia, o governador Rai
mundo Colombo (PSD) ainda não chegou a

um acordo sobre quando será implantado o

novo horário. Segundo o secretário interino
da SDR de Iaragua do Sul, Valéria Verbinen,
todas as regionais-estão à espera do decreto
do governador para se adaptar.

Colombo foi um crítico feroz das SDR's,
estrutura que chegou a chamar de cabide
de eIl1prego, mas depois de ser eleito em

uma coligação articulada pelo pai da des

centralização, Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), mudou o discurso. E em função
do anúncio do Pacto por Santa Catarina,
que prevê investimento de R$ 7 bilhões
em obras para todo o Estado, o governador
teria decidido ampliar a atuação das 36 re

gionais e com isso se transformar, de críti-

co, em um entusiasta do modelo de LHS.

Porém, Colombo falhou ao tentar morali
zar a atuação das regionais, deixando que
as Secretarias Setoriais, em Florianópolis,
continuem funcionando em horário re

duzido. Na Capital, trabalho só depois das
Bh, concursados para 40 horas trabalham

apenas 30. e fica por isso mesmo, em um

Estado que enfrenta grandes' desafios e

convive com enormes gargalos.

-

sftíart
®

IDIOMAS I one
o jeito inteligente de aprender inglês! (47) 3371-7665

-

www.thesmartoneidiomas.com.br
atendimento@thesmartoneidiomas.com.br I liIII thesmartoneidiomas

Mudança
Vereadores de Guaramirim aprovaram
alteração no regimento interno e

mudaram os dias de sessão, que a

partir de agora passam a acontecer

nas terças e quintas-feiras, às l8h.

.Meia entrada
Projeto do vereador João Fiamoncini
(PT), que institui a meia entrada

para os professores em palestras,
cursos e eventos de entretenimento
com apoio do Poder Público, foi

aprovado em segunda votação e

agora depende apenas da sanção
do prefeito Dieter Ianssen (PP).

Tempo
regularizado
Diretor de Trânsito, Rogério
Kumlehn, percorreu ontem pela'
manhã as ruas centrais, entre elas a

Adélia Fischer e a Epitácio Pessoa.

Acompanhado do técnico da
Prefeitura e da empresa responsável
pelos semáforos, Kumlehn
confirmou a necessidade de regular
os equipamentos para dar mais
fluidez ao trânsito. A mudança foi
realizada logo em seguida,

Radares
A Prefeitura de Jaraguá avalia
a possibilidade de romper o

contrato para utilização de radares
no município. De acordo com

levantamento da Diretoria de
Trânsito, o custo mensal pago à

empresa que loca os equipamentos
é de R$ 328 mil, ou R$ 4 milhões
ao ano. São 71 radares fixos
espalhados pela cidade.

A semana

1. LEONEL PAVAN, presidente
do PSDB em SC, sobre a

possibilidade' de o partido ter

candidato próprio ao governo
do Estado em 2014.

'Nem oposição tem

C" ,

na .amara ,

2. AMARILDO SARTI (PV),
vereador, negando que tenha
renunciado à Comissão de

Finanças para fortalecer o governo.

3. MARIO FERNANDO
REINKE (PSDB), que nesta

semana paralisou um pregão por
receber denúncias de fraude.

-
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Governo x Oposição
Comissões geram primeira batalha

Jair Pedri (PSDB)
não aceita vaga de
Amarildo Sarti (PV) e

diz que vai aguardar
decisão judicial

JARAGUÁ DO SUL

Patricia Moraes

OprimeirO round entre a opo
sição e a situação já teve

início na Câmara de Vereadores
de Iaraguá do Sul. O motivo é a

composição das quatro comis
sões permanentes da Casa, pelas
quais passam os projetos antes de

chegar ao plenário.Vereador mais
votado nas eleições de outubro

passado, Jair Pedri (PSDB) ficou
, de fora de todas as formações e

por isso ingressou com um man

dado de segurança na Justiça para
anular o pleito. Pedri alega que o

princípio da proporcionalidade,
previsto no regimento interno,
não foi observado pelo presi
dente José Osório de Ávila (PSD),
que foi notificado a apresentar

",,_defesa judicialmente. Na ação, o

vereador cita que o seu partido, o

PSDB, foi contemplado com ape
nas um membro, AdernarWmter,
na Comissão de Transportes, en

quanto o pp, que também elegeu
dois vereadores, está representa
do nas quatro comissões.

Na sessão da noite de quinta
feira, outro vereador de oposição,
Amarildo Sarti (PV), renunciou à

vaga que ocupava na Comissão
de Finanças, o que não surtiu efei-

.

to. "Eu não quero entender isso
como um fica quieto, um atesta

do de culpa. Não posso aceitar.

O presidente diz que está tudo

certo, então vamos esperar o

que diz a Justiça', diz Pedri, que
alega ainda-que os vereadores

governistas querem o controle
de todas as comissões, ficando
em cada uma delas com duas
das três vagas, quadro que seria
mantido com a renúncia de Sar
ti. Já o parlamentar do PV garan
te que seu pedido para sair da
Comissão de Finanças não tem

relação com o caso de Pedri e

nem mesmo com a batalha polí
tica na Casa. "Nem oposição tem

na Câmara, renunciei porque te

nho compromissos profissionais
na segunda-feira que me impedi
riam de participar das reuniões".

LÚCIOSASSI

NA JUSTIÇA Pedri entrou com ação denunciando

irregularidade na formação das comissões

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

01", 0{}j(/�/1f. úlalfl
Diretor Técnico Responsável CRM-SC 8535

As comissões
• Legislação, Justiça e Redação

Final: João Fiamoncini (PT),
Arlindo Rincos (PP) e Jocimar
Lima (PSDC).

• Orçamento e Finanças:
Arlindo Rincos (PP), Natália
Lúcia Petry (PMDB), e

Amarildo Sarti (PV),
• Transportes, Obras,
Agricultura, Indústria e

Comércio: Eugênio Juraszek
(PP), João Fiamoncini (PT) e

AdemarWinter (PSDB).
• Educação, Cultura, Esporte,

Saúde e Assistência Social:
Natália Lúcia Petry (PMDB),
Eugênio Juraszek (PP) e

Jeferson Oliveira (PSD).

Governistas dizem que regimento foi respeitado
O presidente da Câmara,

José de Ávila, ainda prepara
defesa que será �presentada
à Justiça na próxima' sema-

na, mas acredita que não terá

problema, pois garante que, o

". regimento interno foi acatado.

"Estamos tranquilos. Só não

entendo porque o Pedri não

quis uma saída pacífica", diz.
Já a líder de governo, Natália

Petry (PMDB), admite que foi
um erro deixar o vereador de
fora de todas as formações,

EDUARDO MONTECTNO

INTERINO Verbinen aflrma que o Estado deve

priorizar recursos para obra da Afonso Nicoluzzi

mas ela lembra que antes da
renúncia de Sarti, o presiden
te do Pl; Ademir Izidoro, teria
articulado para que um dos
vereadores do partido do pre
feito Dieter Janssen cedesse

espaço para Jair Pedri, o que

também não foi aceito. "Isso
aconteceu depois das eleições
e com a imposição de que o

nome do PSDB fosse eu e não

o Winter, não posso compactu
ar", explica Pedri. Para Natália,
o desfecho agora vai depender

da interpretação do artigo 56

do regimento interno que diz

que "na composição de 'cada'
comissão a representação dos

partidos será assegurada". "Em
todas as comissões respeita
mos isso", defende a vereadora.

Conselho da SDR volta atuar dia 14
Os projetos da Secretaria

do Desenvolvimento Regional
(SDR) começam a ser discutidos
na primeira reunião do Conse

lho, com data prevista para o dia
14 de março. Com as mudanças
na sistemática do envio de pro
jetos ao governo do Estado, que
passou a seguir um modelo pa
drão único, os servidores tive
ram que passar por capacitação
técnica, o que atrasou o encami
nhamento das propostas.

No ano passado, o governo
estadual investiu mais de R$
58,6' milhões em convênios e

projetos da SDR de Jaraguá do
Sul. Para este ano, sem ter ainda
conhecimento dos projetos que

serão selecionados, estãó'garan
tidos até agora apenas os recur

sos para convênios e projetos já
em andamento, como a paví
mentação asfáltica e drenagem
pluvial da Rua Afonso Nicoluzzi,
no Bairro Água Verde.

Segundo o secretário interi
no da SDR, Valéria Verbinen, o

governo deve começar a pagar a

partir de março os cerca de R$ 2

milhões que ainda faltam para a

conclusão da obra. "Como hou
ve redução de receita no Estado,
o governo teve que prorrogar o

prazo do convênio, para mais
180 dias, encerrando em junho
desse ano", disse o 'secretário.
Outra obra que também. teve

seu convênio prorrogado foi a

de revitalização da Praça Arthur

Müller, de Corupá, que ainda

espera pelos cerca de R$ 780 mil

para sua finalização.
Fora os recursos para as obras

em andamento, o Pacto por Santa
Catarina vai contemplar algumas
obras na região, como, por exem

plo, a possível ampliação da poli
clínica municipal de Iaraguá que,
segundo Verbinen, está sendo es

tudada pelo Conselho de Saúde
da SDR. "Estão propondo trans

formar a policlínica, municipal
em regional, com o governo equi
pando e pagando, se não me en

gano, R$ 0,30 por habitante para ,
'

atendimento na região", conta.
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No poder

O ESTILO DELES DE SER VICE
Reportagem especial mostra o dia a dia de Jaime Negherbon, PauloVeloso, Loreano Costa, _

Moacir Zamboni e Armindo Tassí. Eles ocupam o segundo posto do poder nos municípios
da microrregião e falam como é a relação com os prefeitos e a comunidade

REGIÃO
Patricia Moraes e Verônica Lemus

/\ história dos vices, muita ve

l1..zes, é marcada por turbu

lências, sejam elas motivadas

por discordâncias políticas com

o titular ou até mesmo por uma

disputa de egos. Mas no que
depender de Jaime Negherbon
(PMDB), a relação com o pre
feito Dieter Janssen (PP) será de
calmaria e parceria. "Estamos
indo muito bem e vai ser assim
até o fim. Estou aqui para fazer
a minha parte e apoiar o pre
feito, não para pensar no meu

futuro político", garantiu Ne

gherbon nesta semana, quando
a equipe de reportagem acom

panhou a rotina do'vice-prefeito
de Iaraguá do Sul.

Por volta das 8h, Jaime che

ga à Prefeitura. Primeiro confe-

.
re a agenda com o seu chefe de

gabinete, Sebastião Camargo
(PT), um antigo companheiro
que já foi seu assessor na Câma
ra de Vereadores. Sempre que
consegue, também toma um

café com o prefeito para colo
car os assuntos em dia. Depois
disso, Jaime funciona como um

verdadeiro 156 (telefone da Ou

vidoria). Escuta reclamações da
comunidade e cobra uma res

posta dos responsáveis. O tele
fone não tem hora para tocar,
de segunda-feira a domingo.
"Até tento desligar no fim de se

mana, mas não consigo, sei que
alguém pode precisar", diz.

Na terça-feira, um dos pri
meiros a ser atendido na sala do
vice foi o pedreiro Valdir Ropela
to, que comprou no ano passado
um terreno na Epitácio Pessoa
com o objetivo de erguer um

prédio e recebeu dois laudos di
ferentes da Prefeitura. Jaime ou

viu a história, conferiu os docu
mentos e logo chamou um dos

engenheiros para explicar o caso.

"Preciso de uma solução dentro
da legalidade", cobrou. Ropelato
logo foi embora com a certeza

de que sua solicitação tinha sido
encaminhada. E assim Jaime faz
em relação a todas as reivindica

ções que recebe. "Cobro na hora
dos secretários, estamos sendo

pagos para trabalhar pela popu
lação e temos que descascar os

pepinos. Claro que não dá para
ser imediatista e achar que va

mos resolver tudo em um passe
de mágica", admite.

À tarde, geralmente o vice

prefeito se transforma em um

verdadeiro fiscal. Vai conferir o

andamento de obras, o estado
das ruas, vazamentos de água.
"Temos que trocar toda tubu

lação. É incrível, a toda hora o

Samae tem que abrir o asfalto

porque rompe um cano, é tudo

antigo". Logo depois, ele confere

algumas pontes da cidade junto
com Dieter Ianssen, Uma das

preocupações é com a Ponte do
Portal. "É a entrada da cidade,
além de afunilar o trânsito, está
muito feio ali, temos que fazer

alguma coisa", sugere.

.

.-ISCAL Uma das preocupações de Jaime é com a

Ponte do Portal: 'a entrada da cidade está muito feia'

PARCERIA Negherbon auxilia o prefeito, realizando fiscalização em obras,
estado das ruas e outros, e atende os cidadãos que o procuram com-pedidos

As prioridades e a política

"
Ao ser questionado sobre as

prioridades da atual administra

ção, Jaime Negherbon não he
sita em,responder que melhorar
o sistema de saúde é o grande
desafio do governo. "Precisamos
fazer muito, o pessoal acaba se

acostumando com as mas de ma

drugada, com a demora para as

cirurgias, e acha que não dá para
rnudar, mas o Dieter deixou cla
ro que temos que fazer diferente",
afirma Jaime, emendando que a

construção de três UPA's deve ser

perseguida por toda equipe. "Foi
uma promessa de campanha e,
mais do que isso, a gente sabe o

que a cidade precisa, é só dar
uma passada nos hospitais".

Logo depois, ele aponta a

questão da mobilidade, e defende

que alguns encaminhamentos já
estão sendo tomados. Entre eles,
cita as faixas exclusivas para ôni

bus, a queda no preço das passa

gens e os trabalhos iniciados pela
comissão do transporte coletivo.
"Em pouco tempo o Dieter já con

seguiu muita coisa", opina.
Na parte política, Jaime pre

fere não interferir diretamente.
Diz que até agora fez apenas três

indicações, incluindo o seu chefe

de gabinete.

Estamos indo
muito bem e

vai ser assim

até o fim. Estou

aqui para fazer

a minha parte
e apoiar o

.

prefeito.

Jaime Negherbon.
vice�prefeito
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Com viagem de Tamanini,
Kutcha asswniu a Prefeitura por dez dias

Corupá
Na cadeira do titular

Fazer parte da administração é o

que tem procurado o vice-prefeito
de Corupá, Loreano Rogério Costa

(PSDB), o Kutcha, que quinta-feira
assumiu a cadeira de prefeito em

substituição a Luiz Carlos Tamani

ni (PMDB), que passará dez dias na

Alemanha. Da rotina do vice de Co

rupá, faz parte o acompanhamen
to das obras e visitas aos postos de
saúde e às creches. Nestas visitas,
Kutcha tem a chance de ouvir da po
pulação suas reclamações e pedidos
e conferir de perto a qualidade do
atendimento e o cumprimento dos

Guaramirim

horários, sobretudo, na área da saú- rrúnirnas, a gente consegue", con

de. "E os fimcionários estão de para- tau. Segundo Kutcha, muitas pes
béns", aproveita para elogiar. soas não sabem qual órgão da Pre-

Durante as visitas, Kutcha tam- feitura procurar para resolver seus

bém ouve os próprios profissionais. problemas e, por isso, chegam até

"A gente vê as dificuldades do pes- seu gabinete pedindo auxílio.

soal que trabalha ali, tudo para Ainda na saúde, que é a maior

que a se possa melhorar o serviço", demanda do município, de acor

disse. Além disso, o vice faz o aten- do Kutcha, a Prefeitura tem tra

dimento à população, recebendo balhado junto com a Câmara de

pedidos como encaminhamentos Vereadores para desenvolver um

na área da saúde e atendimento projeto de construção de mais um

com especialistas. posto de saúde, na Rua Iode Maio.
"Tentamos resolver na hora, e na "Estamos bem entrosados com a

maioria dos casos, como são coisas
.

Câmara", destaca..

Dedicação à saúde e envolvimento direto
"O vice é só um auxiliar, quem

comanda tudo é o prefeito". É assim

que o vice-prefeito de Guaramirim,
o médico Paulo Veloso (PSDB), de
fine a função do cargo que ocupa.
Ele explica que o trabalho realizado

junto com o prefeito, Lauro Frôhlich

(PSD)! é mais uma "troca de figuri
nhas", em que dá conselhos ao pre
feito quando solicitado e também
contribui com ideias e sugestões
para a administração. "Fui apresen
tado a um modelo de construção de

posto de saúde e chamei o prefeito
para dar uma olhada na parte técni-

ARQUIVOOCP

ca, porque achei que o modelo pode
ser adotado também para creches",
disse Veloso, dando um exemplo.

Por ser médico, o vice-prefeito
atua principalmente na área da saú

de, que tem o sogro dele, Roberto Si

mões, como secretário. Com o obje
tivo de diminuir as filas, que chegam
a uma demanda de dois mil exames

e 500 cirurgias em espera, Veloso tem

pessoalmente realizado os procedi
mentos, como no dia 18, durante o

mutirão de cirurgias, no centro cirúr

gico Ana Maria de Souza Niéocelli.
"Na semana passada, em um só dia,

PARCERIA Tassi repete dobradinha com

Reinke pela segunda vez consecutiva

cheguei a fazer Sete cirurgias", relata.
Além disso, o médico ginecologis

ta também atende no ambulatório de

especialidades e ainda cuida da par
te administrativa e política da saúde.
"Nosso objetivo é diminuir as filas de

espera, então estamos atrás de mais

médicos, de mais especialidades para
oferecer. Ninguém vai ao hospital
para ser atendido por político", disse.

NA ÁREA Veloso, que
é médico, comemora

conquista do alvará do

centro cirúrgico

ALBINO FLORESIDIVULGAÇÃO/PREFElTURA DE GUARAMIRIM

l.1l
! ,

Massaranduba

Více-prefeítn mais ligado à agricultura
Em Massaranduba, o vice-prefei

to, Armindo Sésar Tassi (pMDB), está
mais envolvido com a área da agricul
tura. "As pessoas me procuram para
resolver problemas como acesso .às

propriedades rurais", disse Tassi, que
também foi vice de Mário Fernan

do Reinke (PSDB) na gestão anterior.

Além disso, do atendimento que faz
à população, quase que diariamente

surgem pedidos porvagas em creches
e outros relacionados à área da saúde.

'l\í a gente tenta resolver na medi
da do possível, sempre em conjunto
com o prefeito", conta. Quase todos
os dias, o vice também mantém con

tato com os secretários e faz visitas ao

interiór do município, obras, escolas,
entre outros locais. Com o prefeito, os

encontros são para discutir questões
da Prefeitura, como as prioridades
do município. "No momento, a gente I

quer terminar o hospital e também o

posto de saúde, que estava em obras",

Schroeder

Atendimento à população e visitas
Atendimento ao público na par

te da manhã e visitas às secretárias

e às obras no resto do dia. É assim a

rotina do vice-prefeito de Schroeder,
Moacir Zamboni (PT). ''Até o almo

ço, eu atendo as pessoas que me pe
dem informações sobre protocolos,
como concessão de alvarás de lo

teamentos, encaminhamento para
atendimento na saúde, serviços nas

ruas etc.", conta Zamboni.
Outra parte do trabalho do vice

é acompanhar os procedimentos
. de captação de recursos junto ao

governo federal, já que ele.é filiado
ao PT, mesmo partido da presidente
Dilma Roussef. ''Acompanho princi
palmente para não perder os prazos
de inscrição de projetos, que é a úni
ca maneira de conseguir os recur-

sos", relata.

Já sobre a parceria com o. prefei
to, Osvaldo Iurck (PSDB), Zambo
ni diz que a relação é muito boa e

que o contato é diário, com ambos
.tratando juntos de assuntos e deci
sões importantes. "Dou sugestões,
como é um trabalho que ainda está
no início, existe bastante conversa

entre nós", garante.

disse.
_

Tassi também representa o

prefeito em ocasiões em que Reinke
não pode comparecer, como no Con

gresso de Municípios, em Florianó

polis. Na semana passada, ele foi até
a Celesc de Blumenau tratar de uma

mudança na rede elétrica na Estrada
MassarandubirIha. "Ela mudou de

direção e os postes ficaram muito

avançados, a estrada logo será asfal
tada e precisamos resolver esses po
sicionamentos", justifica.

EDUARDO MONTECINO

ABRINDO PORrAS Uma das responsabilidad
de Zamboni é ajudar a captar recursos federais
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Dengue

Combate
ao mosquito
vem de casa

Focos do inseto

Aedes aegypt
aumentam o alerta
da prevenção nas

cidades da região
REGIÃO
Débora Remor

Overão acabou, mas o alerta
contra a dengue continua nos

municípios doVale do Itapocu. Na

segunda-feira deve sair o resul
tado do 110 paciente de Jaraguá
do Sul com suspeita de contrair a

doença. AVigilância em Saúde en

controu esta semana o quinto foco
do mosquito contaminado em ar

madilhas espalhadas pela cidade.
Das mais de 600 armadilhas

colocadas em comércio e in
dústrias de Iaraguá do Sul, cin
co apontavam a proliferação do

mosquito, sendo três na Ilha da

Figueira, uma no Jaraguá Esquer
do e outra no Centro da cidade.

"Quando detectamos o foco, os

agentes visitam todo o perímetro
de 300 metros fiscalizando casas

e lojas", explicou o diretor de Vi

gilância em Saúde da Secretaria

Municipal de Saúde, Jackson Al
berto Jacobi. "Mas cada um preci
sa ser o fiscal da sua casa e do vi

zinho", reforçou. Ele pede que em

caso de situação preocupante, o

morador faça a denúncia na ou

vidoria da Prefeitura (0800 6420

156) para que o setor fiscalize.
No primeiro trimestre de

2012, foram encontrados quatro
focos de proliferação do mos

quito, um a menos que este ano.

"Não é um dado alarmante, mas

preocupa. A cidade tem todas as

condições climáticas favoráveis
ao Aedes aegypti, como o forte
calor e muita chuva", disse Jaco
bi. Os focos foram encontrados
em empresas, que colocaram
funcionários próprios para vis
toriar possíveis focos dentro do

próprio ambiente de trabalho.
"A partir do próximo sábado,

dia 9, vamos fazer uma campa
nha nas praças do Centro, com

distribuição de folders contendo

informações sobre a prevenção
para a população", divulgou. "A

dengue requer uma vigília contí

nua, e a prevenção depende ape
nas da atenção da população."

Sobre a quantidade de pes-
soas infectadas, Jacobi esclarece

que todos os casos foram "im

portados", ou seja, quando o pa
ciente teria contraído a doença
fora da região. "No caso que está
sendo investigado, o paciente es

teve em Rondônia e atualmente
recebe"tratamento no Hospital
São José." Oito moradores de Ia
raguá do Sul tiveram resultado

positivo, mas já foram tratados e

passam bem. Dois casos suspei
tos foram descartados.

Jaraguá do Sul
tem todas as

condições climáticas
favoráveis ao

mosquito, como

o forte calor e

muita chuva.

Jackson Jacobi, diretor
de Vigilância em Saúde

EDUARDO MONTECINO

PREVENÇÃO Agentes de saúde monitoram
diariamente as 600 armadilhas instaladas

Um foco com 51 larvas
em Guaramirim

O primeiro foco localizado
em Guaramirim, próximo à ro

doviária, no Centro, fez soar um

alarme intenso. "Nesse único
foco existiam 51 larvas conta

minadas, que vieram provavel
mente de mais de um mosqui
to", explicou a supervisara do

,

programa de controle da den

gue daVigilância Epidemiológi
ca, Marister Câmara Canto.

.

"Nossa preocupação é com os

municípios vizinhos, pois mui
tos veículos passam por Guara
mirim e trazem os mosquitos da

dengue para cá", avaliou Maris
ter. Em Ioínvílle, já foram locali
zados 47 focos e, em Blumenau,
17. "Este aumento crescente e

diário de focos e doentes sígní-

fica que é apenas uma questão
de tempo para que a transmissão

chegue aqui", alertou.
Uma pessoa está internada

no Hospital Padre Mathias Ma
ria Stein com os sintomas da do

ença, e aguarda o resultado dos
exames para os próximos dias.
Este é o primeiro caso suspeito
registrado em Guaramirirn este

ano, e o paciente veio de São
Paulo há pouco tempo. "O gran
de problema atualmente são os

arranjos de flores nos cemité

rios, pois as embalagens plásti
cas criam bolsões de água pro
pícios para proliferação", disse a

supervisora, que deve anunciar
uma nova campanha de orien

tação na próxima semana.

Orientação
Os depósitos artificiais com

água limpa, como pneus, latas,
lixos, lonas, piscinas, recipiente
de animais, pratinhos de vasos

de plantas servem de habitat

para a proliferação da larva do

mosquito transmissor da den

gue. O ideal é limpar esses am-

bientes com esponja ao menos

uma vez por semana. O mosqui
to deposita os ovos na parede de
um recipiente que tenha água
limpa. O ovo sobrevive no seco

por até um ano e, quando rece

be água novamente, o processo
evolutivo se perpetua.

Habitação
Terrenos em

legalização
Iaragua do Sul aderiu ao

Programa de Expansão Es
tadual para Regularização
Fundiária, chamado de Pro

jeto Lar Legal. O ato foi ass

sinado ontem na Prefeitura
com' a presença do consultor

geral da Secretaria de Estado
da Assistência Social, Traba
lho e Habitação, Marcondes
Marchetti. Agora, uma equi
pe técnica da Prefeitura, jun
tamente com a empresa cre

denciada responsável pelos
trabalhos de regularização, a

SC Engenharia e Tecnologia,
irá encaminhar ao Ministério
Público um pedido formal à

instituição para uma parce
ria a fim de que as regulariza
ções fluam e ocorram dentro
da normalidade.

Segundo o secretário de

Habitação e Regularização
Fundiária, Antônio Marcos
da Silva, o Déga, a equipe
técnica da Prefeitura irá se

reunir com a equipe da em

presa para começar o levan
tamento da situação real dos
loteamentos e também para
entregar a documentação já
existente. As equipes inicia
rão os trabalhos pela identi

ficação das áreas que não te

nham problemas ambientais
ou de ordem legal. Reuniões
comunitárias com as famílias
também serão realizadas, a

fim de explicar como funcio
nará o processo e conseguir
suas adesões.

O valor de R$ 900 por fa- '

mília para a regularização
'dos lotes só começará a ser

pago depois que o Ministé
rio Público der a anuência

para o início dos trabalhos e

que o pedido for protocolado
no Fórum. Hoje, existem no

município 80 loteamentos a

serem regularizados e 20 em

fase de regularização, com

preendendo um total de qua
tro mil lotes.
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Cinquentona

Parabéns,

. Personagem de Maurício de Sousa completa 50 anos neste

domingo. Fãs da personagem na região falam da influência
dela e sua turma para estimular o gosto pela leitura

,

ENTREVISTA de que meu pai era importante, que fazia coisas

importantes no Brasil. Aí, quando descobri, ado
rei. Foi o máximo até a adolescência, quando eu

tentava passar uma ideia de menina delicada e já
não odiava mais tanto o sexo oposto (risos).

Monica Spada e Sousa (a própria)

Mônica Spada e Sousa, de 52 anos, conversou

com a redação do jornal O Correio do Povo so

bre o aniversário da persônagem e conta como

é conviver com a pequenina dos gibis. Hoje, ela
trabalha como diretora comercial na Maurício
de Sousa Produções.

Como foi a relação com a personagem du-
rante a vida?

.

Quando passou essa fase da adolescência eu

passei a ter mais confiança em mim mesma, en

tão voltei a gostar. E sempre foi tudo de bom, ela
é uma mulher forte, decidida e amiga. Sempre
esteve presente na minha vida, principalmente
dentro da minha família, que me compara mui
to. Para os meus irmãos mais novos eu sempre
fui a Mônica da revistinha, então eles me veem

como a Mônica.

o que significa para você o aniversário de 50
.

anos dapersonagemt
A personagem recebe tanto carinho e dedi

cação - tanto internamente, quanto dos leitores
- que para mim é muito gratificante. Tenho orgu
lho de ser a filha que o inspirou.

Como foi a descoberta de que a personagem
havia sido inspirada em você?

Foi nos tempos de escola. Quando fui na

Hebe Camargo, aos cinco anos, lembro que já
sentia alguma coisa, pois fui apresentada como a

Mônica. Quando entrei na escola, e passei a fre

quentar as reuniões de mães e pais, me dei conta

Já deu sugestões de histórias para o seu pai?
Teve uma história com os meus cachorros,

meus bulldogs, porque eu os amo muito. E eu até
dei sugestões, mas não adianta (risos). Hoje exis-
te um grupo de quase 20 roteiristas e eles escre

vem para todas as famílias dos personagens. A
Mônica não é sozinha, a turma é que dá a graça,ll li II

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

em festa de ani
versário no Bairro
do Limoeiro, nes

te domingo. Todos
os leitores de gibis
brasileiros estão

convidados a comemorar os 50
anos da' personagem Mônica,
criada por Maurício de Sousa
em 3 de março de 1963. Na pri
meira publicação, na seção de
tirinhas do caderno Ilustrada, do

jornal Folha de S. Paulo, ela sur-

. giu como uma coadjuvante das
histórias do Cebolinha. Hoje, a

turma leva o nome da persona
gem cheia de personalidade, que
nasceu inspirada em uma das fi
lhas do cartunista.

Mônica pode não saber, mas

ajudou várias gerações de crían

ças a aprender a ler. As histori
nhas sobre uma infância simples,
onde o enredo se forma com um

jogo de bola no campinho ou

com as brigas diárias pelo sosse

go do coelhinho de pelúcia San
são aguçaram a imaginação de
leitores que até hoje guardam as

revistinhas com carinho. "Minha .

mãe sempre me trazia os gibis,
como um incentivo à leitura. Foi
ali que começou o meu processo
de leitor", disse o ator Fred Paiva,
de 29 anos.

A criação de Maurício de Sou
sa abriu diferentes portas para os

leitores. As historinhas levam a

um caminho literário que pode
ter à frente outros cartunistas im

portantes. 'f\quelas tirinhas no

final dos gibis também me fize
ram gostar de ler tirinha. Quando
fiquei mais velho, comecei a ler

Mafalda, Níquel Náusea, Malva-

dos eVida Besta", contou Paiva.
O cartunista Fernando Bas

tos, de 51 anos, guarda um senti
mento de carinho pela persona
ge�. "Aos dez anos eu lia os gibis
que meu irmão Carlos trazia para
casa e, como eu gostava de de

senhar, copiava os personagens.
Um dos mais queridos era sem

dúvida a Mônica. Na verdade,
tive um relacionamento platôni
co com ela na minha infância",
disse. Para Bastos, Maurício de
Sousa é o grande inspirador de
artistas brasileiros, com uma im

portância que ultrapassa os qua
drinhos, devido às criações que
revelam a preocupação com os

problemas sociais e ecológicos.
Giordano Pezzutti Bini é 38

anos mais novo do que Mônica,
mas também foi conquistado
pelos quadrinhos. Além de co

lecionar os gibis, e guardar uma

edição especial dos'50 anos do

Bidu, autografada por Maurício
de Sousa, ele também se identi
fica com a personagem Magali.
"Leio desde que tinha uns sete

anos. É cômico, gosto de ler para
dar umas risadas", disse.

J'

Em 2010, Carlos Henrique
Schroeder, coordenador da

Feira do Livro, trouxe o cartu

nista a Iaraguá do Sul. "Ele foi
o primeiro grande quadrinista
a virar uma febre, a ter fãs em

todo o território nacional. É um

caso de amor com o Brasil, e que
dura cinco décadas. O traço in-

.

confundível é aliado a um texto

que agrada em cheio crianças,
adolescentes e adultos", acredi-

-

ta. Para Schroeder, o aniversárjo
de 50 anos da Mônica significa a

consolidação e a imortalidade de
um personagem. "Ele é um gran
de contador de histórias", diz.

I

i

I
(
I

J
1

l
!

,i

('
j'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br

Previsão do Tempo
Fonte: Epago, Climatempo e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste

.. Á
18°31 °

Chapecó
....
16° 29°

Sol e calor no

fim de semana
Sábado: O tempo segue
estável com predomínio de
sol �m SC, em boa parte do
dia. Temperatura em rápida
elevação durante o dia.

Domingo: Sol em SC, com

mais nuvens e pancadas
isoladas dechuva com

trovoadas entre a tarde e

noite devido 'ao calor, e na

divisa com o RS, devido à
instabilidade provocada
pela aproximação de uma

nova frente fria.

Ensolarado
r:TInstável Parcialmente

Nublado

Nublado Trovoada Geada

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

do vento relativa(%)
• 6h Nordeste 3km/h 95
• 9h Norte-Nordeste 2km/h 97

.12h Nordeste 9km/h 77
• 15h Leste-Nordeste 13km/h 66 '�mm

• 18h Leste-Nordeste 14km/h 65 0%
de possibilidade

·21h Leste-Nordeste 10km/h 78 de chuva.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING Programação de 1/3 a 7/3 '

• ARCOPLEX 1 '

• Duro de Matar - Um bom dia para morrer - Dublado - Sexta/Segunda/Terça/Quinta - sessões: 15h,
17h, 19h, 21 h, Sábado/Domingo/Quarta - sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30

'

.ARCOPLEX2
• Argo - Legendado - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOPLEX 3
• As Aventuras de Tadeo - Dublado - 14h10
• João e Maria - Caçadores' de Bruxas - Legendado - 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

Sudoku

Preencha 11m quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

"

Jaraguá do Sul
.. Á
17° 29°

Rio do Sul

.. Á
17°28°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 23°C

MÁX: 32°C

� "

SEGUNDA

MíN: 24°C

MÁX: 34°c

•I

TERÇA
MíN: 23°C

MÁX: 28°C

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 7h32: 1,2m • 5h32: 1m

e MINGUANTE

• 19h13: 104m '17h23: 1,1m

4/3 • Balxamar • Baixamar
'11h09: O,4m • 9h15: O,2m

e NOVA
Tábua

• 22h54: O,5m • 21 h04: O,4m
11/3 das marés lIaja; Imbiluba

• Preamar • Preamar

e CRESCENTE 19/3
• 5h14: O,9m • 4h: O,4m
'17h19: 1m • 16h39: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 27/3
• 12h04: O,4m • Oh02: O,2m
• 21 h23: O,4m • 12h02: O,2m

Palavras Cruzadas
I J

'

"
I I j

_ I r •
� j" � •

�

, gossote01po ' A Recreativa o primeiro revisto de palavras cruza"das do BraSil o

HORIZONTAIS
1. Sigla, em português, da doença considerada "o mal

do século" I Um ursinho das histórias infantis
2. O músico lobo, um dos mais importantes da bossa

naval Idoso
3. Pedir para que venha I Sigla do estado com a Cha

pada dos Veadeiros
4. Prejudicar intencional e, em geral, clandestinamente
5. As iniciais da atriz norte-americana Bullock, de "28

Dias" I (Fr,) Uma roupa feminina
6. Vaso sanitário
7. (Fig,) Necessidade de adquirir algo I Região Intero

-posterior da cabeça que corresponde à vértebra
cervical

8. (Pop,) Fazer um pequeno trabalho extraordinário
9. Precede o nascimento do Sol/900, em algarismos

romanos

10. Exato I Qualquer canal do organismo
11. O centro de .. , Goiás / Descer do cavalo
12, Emitir através da boca, gases provenientes do es

tômago
13. Sigla do estado de Guajará-Mirim e Ji-Paraná /

Furado,

VERTICAIS
1. Gêneros alimentlcios sólidos / Soltar latidos '

2. índice de Desenvolvimento Humano / (Inform.)
Aquele que atualiza sua página pessoal, periodi
camente

3. (Fem,) Número par / Prender com cordas
4. Instrumento de música eletrônica dotado de teclado

/ lnieiais do estilista Versólato
5, Sensação que as coisas que se provam produzem

na Ilngua e no paladar I Natural do pais europeu
que tem Zagreb como capital

6. Madeira usada em móveis, construção civil e,dor
mentes / Calma, tranquilidade

7. Abreviatura inglesa de Nações Unidas / Delgado,
fino / A atriz paulista Holtz

8. Amuleto / Planta cultivada como ornamental, pela
madeira, para extração de tanino, tinturas, gomas
e resinas

\
9. O conjunto das plantas de toda a terra ou de uma

região / (Fig,) Homem muito grande e forte,
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Plural
FOTOS DMJLGAÇÃO

Beatriz Sasse IJO .. contato@beatrizsasse.com.br 14784330306

1 7 anos sem os

Mamonas Assassinas
Quem aí, como eu, foi ao shoui dos Mamonas Assassinas dia

19/11/1995, no Estádio João Marcatto, aqui em Jaraguá? Quem
naquela época não curtia ou pelo menos achava graça nesse

irreverente grupo? Mas, menos de quatro meses depois, há
exatos 17 anos, um trágico acidente de avião interromperia a

vida de Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio. A aeronave em

que eles estavam se chocou com a Serra da Mantiqueira, em

São Paulo. Todos os ocupantes morreram na hora. O Brasil

perdia a alegria da banda brasileira de rock cômico Mamonas

Assassinas. A carreira do grupo durou pouco mais de sete meses,

mas o sucesso foi meteórico. Com um único álbum de estúdio,
"Mamonas Assassinas'; lançado em junho de 1995, o grupo
alcançou a venda de mais de três milhões de cópias. Álbum este,

que com letras bem-humoradas, como "Pelados em Santos';
"Robocop Gay'; "Vira- Vira'; "Chopis Centis" e "Mundo Animal';
os levou a um sucesso estrondoso, bastante lembrado até hoje.

E O Sean
PelUl'l
Até o fechamento desta página,
às 16h30 de sexta, nenhuma
notícia sobre a vinda de Sean
Penn ao Brasil. Apesar da intensa

mobilização via internet, não

há sinal de que o astro virá para
assistir à estreia de "Colegas",
filme protagonizado por três
atores com Síndrome de Down.
Um deles, Ariel Goldenberg,
estrelou uma campanha em

vídeo para realizar o sonho de
conhecer o astro. Mas a ausência
não vai abalar uma convicção
maior: a de que o longa terá
o poder de transformar os

espectadores: "Este filme vai

quebrar o preconceito, vai ensinar
as pessoas a ter outro olhar. Vai
acontecer uma inclusão pela

l arte". Por outro lado, mesmo com

todos os aspectos edificantes,
o diretor Marcelo Galvão conta

que teve dificuldades para
conseguir financiamento. Em

Rua Gov.Jorge l.aa!RIa" 241
CenIm • .JaIagUá do

, 1215-14J5
www.fellowsídiomas.com_br

uma realidade em que cada
vez mais as empresas querem
se mostrar responsáveis em

aspectos sociais, ecológicos e

culturais, o patrocínio foi negado
por diversas companhias quenão
queriam associar a marca a essa

temática. "Por mais que eu falasse

que era um filme para cima, _

sobre superação, amizade, uma

aventura, empresas e pessoas
muito grandes do cinema me

mostraram uma visão muito

preconceituosa: 'Quem vai querer
ver um filme sobre Síndrome
de Down?' E isso mesmo depois
de ele ganhar vários festivais",
conta o cineasta. Infelizmente
os cinemas de Iaraguã, Joinville
e Blumenau não exibem o filme
nesta semana. Vamos torcer para
que Ariel encontre Sean Penn e

para que os cinemas da região
tragam filmes fora do roteiro
"blockbuster" mais vezes.

Lá vem o rei
O 'cantor Roberto Carlos
fará uma turnê pela região
Sul em abril. Em Santa

.

Catarina, três shows estão
confirmados: em Jonville,
no dia 3, em Blumenau, no

dia 4, e em Florianópolis, no

dia 6 de abril. Em Joinville,
a apresentação ocorre no

Centreventos Cau Hansen
e em Blumenau no Parque

/
Vila Germânica. A venda
de ingressos começa no

dia 4 de março. Os preços
variam entre R$ 60 e R$
350. Já para o showem

Florianópolis, que será no

Estádio Orlando Scarpellí,
os ingressos já estão à venda
pela internet e custam entre

R$ 70 e R$ 300. Ingressos
pelo site ingressorapido.com.
br/RobertoCarlos ou pelo
telefone 4003-1212.

Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 ano'S com

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDOReS PÍlauoos
'Sem consulta ao SPC/SERASA

.;Créditos com excelenles taxas

"Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.A8 5 1

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

,--'
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Bom dia!

Chique
Gente chique é outra coisa!

Chique mesmo é você ser lem
brado no dia do seu aniversário
com um cesta de café super
linda e generosa. Regina Perito
você é muito chique. Thanks!

Red, red, red!
Uma conhecida empresária,
quinta-feira, destilava num

modelito da cor do amor: ver

melho! Em pleno e escaldante
verão, a cor do estilo fashion
causou. Os homens babaram.

Chique e antenada como sem

pre, é o tipo do high que está

sempre na moda.

KIA
O poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808

Av. Prefeito Waldconar Grubba, 1371 . Baependi

Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul-

www.ocponline.com.br

Te contei
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Coluna do Moa
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

moagoncalves@netuno.com.br

BELA
Ana

Carolina,
quinta

feira, nos

corredores

da London

1

MAURICIO HERMANN

Partiram
Quem partiu ontem para Miami, foram os

casais Amauri e Emerita Jacobi e o médico
Roberto Zimath e sua Mari. Na agenda um

cruzeiro famoso e roteiros gastronômicos
de dar inveja aos deuses gregos!

PARABÉNS!
A formanda
Diléia
Cárdoso
Bardin, do

curso de RR

da Uniasselvi/

Fameg, cola

grau neste
sábado e

comemora

com amigos e

familiares

Linda
A loira e jovem psicóloga, HeloísaValadares
Barroso, é uma das belas que catalogam os

rostinhos lindos da urbe sorriso. A fofis arrasa!

Zico!
Quarta-feira, dividi mesa de bar com

SiefridWeiss. Figura do bem, que é sempre
uma aula de cultura, recordações e

desprendimento. "O que é bom é de graça",
como diz o próprio Zico (Banana Brasil), o

famoso loiro de Schroeder.

3370-3242

"
Antigamente, o

homossexualismo era

proibido no Brasil.

Depois, passou a ser

tolerado. Hoje é aceito

como coisa normal... Eu

vou-me embora antes que
se torne obrigatório!

Arnaldo Jabor

Feijoada do

Lehmann's
Vai almoçar? A dica de hoje
é conferir a Feijoada do
Lehmann's. Tempero dife

rente, acompanhamentos
diferentes, preço diferente,
tudo super diferente. Onde?
Na Rua Domingos da Nova,
102. Reservas: 3376-4822

• Eliana Garcia Weege
comemora idade nova

hoje, em Pomerode,
Mil vivas!

LOVE Claudio

Klug e Dayana
Klug,da
Bela Casa

Pisos, ainda

recebendo

cumprimentos
pelos seis anos

de casamento.
Felicidades

• Quem vai molhar a

sunga em Piçarras neste

finde é Flavio Murilo
Viera. Junto da esposa
Sabrina e dos filhos,
curtirá a orla com muitas

comidinhas, bebidinhas
e sol. De nada! Ana

Marli Franzener Chiodini,
anda contando às amigas !l
nova vida que a filhota Ana
Clara está tendo em terras do
Tio Sam. A pequena está em

temporada de estudos em Cle
velando A cidade tem mais que
400 mil habitantes e o frio é
de arrepiar. Segundo a mami,
a fofinha está adorando!

• Arrase, hoje é sábado e

será um dia maravilhoso,
acredite. Dê doses

homeopáticas-de bom
humor e pitadinhas
de tolerância. Mas não
economize colheradas
de força de vontade,
cherry!

Johny óculos
"Iohny Óculos", um dos

prograrrias da grade 105 FM,
que vai ao ar todos os domingos
das 20h às 22h, está com a

audiência em alta. O bom e

velho clássico rock'n roU, passa
anos, entra ano, sempre está na

moda. Nelson Pereira, diretor
do O Correio do Povo, é fã de
carteirinha.

PRESENÇA
Adriana Salvador,

do Hotel Kayrós,
foi prestigiar a

festa de dez anos

do Saint Sebastian

P,., .,oe, vai.
Você sabia que há no

Madalena Cozinha
um prato chamado

"Capote", que é de dar

água na boca e degus
tar de calcanhar (era
de joelhos né, mas tem

tanta gente que fala
essa expressão que
mudei o membro, tá

bom?)! O Juliano bem

que podia incluir essa

majestade gastronômi
ca no cardápio oficial

delivery. Vai Juliano,
põe lá, vai!

Luxo
Se você quer estar na

moda e não fazer o pa
pel de pãozinho fran
cês na prateleira, passa
na Upper Donna, no

Iaraguá Park Shopping.
Copiou? De nada

CURSOS
SUPERIORES

SENA'
USE NOSSO NOME

PARA CONSTRUIR O SEU.

EM JARAGUÁ 00 SUL:

!AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

RECONHECIDO PELO MiC/ALTA iMPRiGABlllDADE I
VALIDO PARA CONCURSO PÚBLICO

Guinness
Notícia boa de ser dar: O Clube
de Trilheiros Banalama deve
receber o Certificado Guinness
VVorlRecords, corno idealizador

do Maior Passeio de Motos Off
Road do Mundo. A homenagem
acontece na Câmara Municipal
de Corupá, mas a data ainda
não foi definida. Shaw!

INSCRIÇ6ES ATé 8/3
REDAÇAo E ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR: 11/3

INfcIO DAS'AULAS: 18/3

CONHeCIMENTO (47) D72 000 I 0800 481212 � êSENA.ª
AMAIS.COM.IIR Rua Isidoro Pedri, 263· Rio Molha,jaraguá do Sul : se �""*=:"""'"

MAURICIO HERMANN

Hotel
Saint Sebas
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RtlaBarãodIlRioBranco,41-Cenlro
fune(47)3371-2662

Jiu-jitsu
Três atletas Jaraguaenses farão a

seletiva Abu Dhabi de Iiu - Iitsu, em

Gramado, neste fim de semana.

Além do professor faixa preta de

jiu-jitsu, Henrique Buda Bertoldo,
participarão do evento os alunos

. Fabio de Mattos e Natanel Velasco.

• Dia 7 de março,
a família Vieira, a

mesma que comanda
os Restaurantes Arweg e

Marisol, vai pilotar na

Ser Marisol, a Noite do
Buteco. Espaço funcionará
uma vez por mês, nas

quintas-feiras, sempre
com atrações inéditas.
Anotado!

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

sábado, dia 2 de março, Dia
do Propagandista e de Feijoa
da no Lehmann's. Com tempe
raturas no pico, as festas deste

finde prometem bons encontros

de gente bacana, momentos

inesquecíveis e muito prazero-
sos, se é que você em entende.
Vamos que vamos à coluna

que será lida hoje por mais de
30 mil pessoas. Antes, porém,
uma frase para você curtir: '� IIAPPy

fidelidade é uma virtude que HOUR
enobrece a própria servidão." . Noeli Girasol
(Barbosa Lima Sobrinho)

.

e Leia

Hackbarth

conferindo
as delícias
do Madalena

• Segunda-feira, dia
4 de março, quem troca

idade é Rejane Putsatz.
Tim tim pra você.

• Agendem! Dia 15
de março tem Festival
de Frutos do Mar no

Restaurante ParkAurora.

• Na próxima terça
feira, dia 5 de março,
às 19h, o Centro
de Valorização da
Vida (CW), recebe
para coquetel em

comemoração aos

51 anos de trabalho
.

voluntário no Brasil e os

oito anos em Iaraguâ.

•Adote um cão!

• Com essa, fui!

t
jl
)
)
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o _� J
Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul

CEP: 89256.-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail,com·
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

"Aceita o santo?" Quando o rapaz, banguela,
magro, que de lado corre o risco de não ser

notado, rosto emoldurado por uma gigantesca
barba negra e cabelos despenteados, faz a

pergunta, tento entendermais do território
onde piso, porém aceito. Estava num ritual do
Santo Daime, uma religião criada no Brasil,
nos anos de 1930, em que os fiéis consomem

. sua bebida sagrada, o ayahuasca ("vinho das
almas" na língua dos incas peruanos). O chá,
que eu aceitara, não podia ser chamado de
chá: era um líquido marrom, lamacento vindo
de um grande recipiente de vidro. Mais parecia
óleo saído de uma velha máquina. De
minhas leituras aprendi que o ayahuasca é
uma mistura de duas plantas da Amazônia:
um tipo de cipó e folhas de chacrona, um

arbusto da família do café.
Tarde de sábado, fui à praça composta
por umas mangueiras, no povoado de
São Jorge, em Goiás - porta de acesso ao

Parque Nacional da Chapada dosVeadeiros,
conhecido por suas cachoeiras. Esperava
que todo mundo tivesse o aspecto de hippie
chapado, que aparece para um chá que dá
barato. Nada disso. Uniformes brancos me

pegaram de surpresa. Homens e mulheres
de todas as idades, incluindo adolescentes,

Novelas
LADO A LADO - GLOBO - 18H

A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19B

.

Carolina convence Felipe a sabotar o desfile de Roberta. Kiko afirma
a Analú que não deixará Nando desfilar. Isadora briga com Frô e manda
Oalete limpar a diretoria. Carolina tem uma ideia para sabotar o desfile.
Nieta pede para Semíramis falar com o médico em seu lugar. Oal�e pega a

pasta com os recibos de Vitória e dá para Frô. Nieta ouve o médico falando
com Semíramis sobre uma paciente terminal e acredita ser ela. Ffô sugere
que Zenon se candidate à vaga de motorista de Charíõ. Kiko causa uma

explosão em seu quarto com Nando dentro. Analú teme que Charlô seja
prejudicada com a sabotagem no desfile. Nando agride Kiko. Veruska en

trega a Nenê parte do que ganhou com a venda dos recibos. Carolina induz
Kiko a produzir uma fórmula para sabotar o desfile de Roberta. Dinç tenta

tranquilizar Roberta. Carolina pega com Kiko a fórmula para acabar com o

desfile. Nenê descobre que Charlô é a patrocinadora de Ulisses.

Crônica

Dai-me o Santo!
forasteiros convertidos, assim como os

onipresentes cachorros, misturaram-se no

local. Nem um único hippie chapado entre

eles. De curioso, as mulheres com uma coroa

prateada sobre os cabelos longos.
Dei um jeito de engolir toda a bebida num

só gole, estremecendo como alguém que
nunca bebe cachaça. O gosto era medonho
e fico aliviado porque a maioria das pessoas
no lugar parece achar o mesmo. Percebo
isso graças às caretas e à pressa do povo em

Dei um jeito de engolir
toda a bebida num só gole,

estremecendo como alguém que
nunca bebe cachaça.

chupar balas de hortelã distribuídas para
disfarçar o gosto repugnante que fica na

boca. Sentado no banco da praça, espero
o efeito sem fazer a menor ideia do que
virá na sequência. Ii também que, quando
ingerida, essa bebida atua no sistema nervoso

. central, proporcionando o êxtase, efeitos

comparáveis aos do cogumelo e do cacto

peyote (popularizado pelas obras do escritor

Clique animal

Carlos Castanheda como em A Erva do

Diabo). Cerca de 30 minutos se passaram e,

nesse tempo, os primeiros sinais da mistura

começaram a fazer efeito. É o aparecimento de
latidos estridentes na minha cabeça - parecia
que gravaram os latidos daqueles cachorros

que rodeavam a praça e coloçaram para tocar

dentro de mim. Senti também dormência dos

lábios, língua e braços, evidentemente queda
de temperatura no corpo. Segundo uma

jovem atraente de longos cachos escuros e

largo sorriso, que veio perguntar-me se estava

bem; eu me encontrava como todos eles, na

cura, no autoconhecimento, no encontro

com Deus. Os assistia dançar, formando

pequenos círculos, e ouvia o coro masculino
de vozes graves, que não parava de repetir:
"dai-me luz, dai-me força, dai-me amor!". Daí
o nome Daime, o santo, que nunca existiu. A

cerimônia entrou noite adentro, iluminada

por umas poucas lâmpadas incandescentes

presas mim fio erguido por bambu. "Essa
cerimônia ocorre em média três vezes por
mês, dura cerca de seis horas, mas pode levar

12", diz um senhor que sentou ao meu lado se

dizendo conectado com os "espíritos". Não me

converti, nem fiquei paralisado por visões de
êxtase, mas sabia que era um momento único.

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 Focinbos Carentes [araguá do Sul

SALVEJORGE-GLOBO-21B
Lucimar orienta Sheila a marcar um encontro com Wanda. Stenio

instrui .Lena a mentir para Celso. Isaurinha evita falar com Arturo sobre a .

amizade com a família Flores Gaivão. Leonor diz que visitará Lucimar, e

Thompson reprova sua atitude. Arda conta para Raquel que viu Lívia e Élcio
juntos. Érica evita Celso, e Márcia estranha. Theo pensa em Morena. Oemir
avisa a Morena que vai demorar para entregar o celular a Waleska. Wanda
recebe mais uma mensagem pelo celular e fica angustiada. Nunes fala com

Helô e Ricardo sobre Wanda. Sheila comenta com Lucimar que o coronel

que trabalha com Theo pertence à quadrilha de Wanda. Lurdinha vê Pes

coço conversando com Vanúbia e conta para Oelzuite, que não acrediia. N

. o resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Esses gatinhos lindos
estão na Clínica Amizade

esperando por um lar.
Já foram vacinados e

vermifugados. Se quiser
adotá-los, entre em

contato com a Clínica

Amizade, através
dos telefones 3371-2340

ou 3275-1887

,

�.
ln· cantor

Aniversariantes
raiQ-ator

Jon Son Jovl . cantor

2/3 Guilherme A. da Costa Renato Mateus de Souza Allan P. Cordeiro Ingo Karsten Nilton Richter
Hannelore S Da Silva Rodrigo Grabowsky Alvaro J. B. Neto Jonathan R. Ribeiro Nilza Tavares-

Adelina Vinzeski lidemar Maske Rogério Borchardt Amanda Risso Josefa Schcickmann Obedio R. Neres
Ademir Cioatto João V. Berns Ruth Engelmann Charles Rosa Karin M. Borchardt Ondina Feltrin

Alexandre Boos Jonah Meyer de Jesus Sanmuel Fodi Cintia Spézia Lucia Beoedorn Regina Feustel

Amanda NeujorkS Narlo- Jorge M. Demarchi Zenaide Curcio Edemilson Amaral Luiz C. Feiler Ricardo Takaesu

ch Emendoerfer Josiane Mirelle Busarelo Edmo Luis Fuck Maike Bulitz Rudiberto Sasse

Ana M. Marangoni Luciana Saade 3/3 Eduardo Vegine Marcos E. Piotlo Sigmar Schuster

Dalva Demathe Luiz R. Natali Fernanda Maffezzoli Maria S. F. Hening Thierri Andrews Alonso

Daniel J. Alves Maisa R. de Moraes Adão A. Martins Geovani Marcelo Kuester Mariano Boeng Valério F. Laube

Diego Kern Moacir Hornburg Adelino Priebe Graciele R. dos Santos Mariano Boig Vilma Bertoldi

Eduardo Felipe Bortolini Munel da Silva Siqueira Adilson Butzke Guilherme Gabriel Kruger Merlinda G. Greuer Vivian Marcarini

Eduardo Schalinski Pedro Henrique llíbio Toit Adilson Butzke Gustavo Kruger Mônica N. Pauptz Volmir R. de Lima

Gabrielly C. Zwolinski Pedro P. da Silva Airton Dreios Hector C. Montibeller Nair Draeger . Wndir E Skalee

..

Lançamentos

CD:
Salve Jorge - Nacional

-Volume 2

O novo CD nacional da
novela Salve Jorge vem

repleto de sucessos e artistas

consagrados. O repertório
é superpopular e tem

dominado as festas e rádios
de todo Brasil. Como tema

da atriz Bruna Marquezine
(que tem ganhado cada vez

mais destaque na trama),
Gusttavo lima entra com

seu bit avassalador "Gatinha
assanhada". Cristiano Araújo,
com "Bara bara'; também
é um dos destaques da
trilha. E ainda há os grandes
Thiaguinho (com "Ousadia &

alegria'), Péricles, João Bosco
&Vinícíus, Paula Eemandes,
Jeito Moleque e ríiuito funk,
ao som dos MCs Koringa,
Leozinho e Mingau.

o Homem Que Não
Queria Ser .Pápa -

Andreas Englisch
Não é nenhum segredo
que Joseph Ratzinger,
o brilhante teólogo da
Baviera, não queria ser

.

papa. Mas o quão árduo e

penoso foi esse percurso é
..

somente revelado neste livro
de Andreas Englisch, que
escreveu de dentro do olho
do furacão! A decisão mais

importante do pontificado
de Bento XVI talvez tenha
sido desistir do poder e, ao

mesmo tempo, enfrentar
o Colégio Cardinalício que
tanto conspirou contra ele:
O pensador erudito dá,
assim, prova de coragem e

humildade, atestando não
ter a menor vocação nem

para a hipocrisia nem para
ser santificado.
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Parabéns para K.etlin

Dislaine Konell, que no dia

28 completou mais um ano

de vida. Quem deseja muita

saúde, felicidade e conquistas
'ao longo de sua vida são seus

pais, irmã, cunhado e af'illtada

Noeli·Carmen Konell

Os amigos da TI na DG da

Weg, Diego, Darlice, Evandro,
Jasiara, Janete, Jeferson,
Julieta, Luiz (Ronchi) e

Maria Cristina
felicitam Laraue

Ponunerening pelo seu

aniversário hoje. Parabéns
e muitas felicidades!

Salete comemorou

aniversário no dia 1/3 e

recebeu o carinho de sua

família que a ama muito e

lhe deseja muitas felicidades

o marido

Osmar e os

filhos .Arthur e

Amanda estão
mandado um

feliz aniversário
I

para a querida
mamãe e esposa
Bianca França

, ",Konell pelo seu

aniversário
comemorado no

dia 1 de março

A filha Dulcemery, o genro
Allan, familiares e amigos
parabe:nizam o casal Luiz
Carlos FeDer e Dair Maria

.

dos Santos FeDer, que fazem
aniversário no mês de março.
Luiz comemora no dia 3 e Dair

no dia 8. Felicidades ao C'ilSal!

Tirinhas
I

book I

Bieber Chega a hotel sem
eamisa e com cueca à mostra

Justin Bieber parece ter se divertido depois do
show que fez em Birmingham, região central da In

glaterra, dia 28, pois voltou para o hotel sem camisa
e quase perdendo a calça, apesar do frio. O pop star

estava retornando a Londres, depois de uma come

moração de seu aniversário. Ele completou 19 anos

mi sexta-feira, com um grupo de amigos, entre eles
Ella-Paige, sua suposta nova namorada. Segundo o

Hollywood Life, esses figurinos largos e com cores ou

estampas ímprováveis que o cantor costuma usar,

faziam sua ex-namorada Selena Gomez ter vergonha
dele, sem contar a cueca aparecendo.

Horóscopo

cr
ÁRIES ..n.. UBRA
É um dia em que terá maior necessidade de Hoje, não perca a chance de reivindicar um

silêncio, recolhimento e introspecção. É tempo aumento. Esta é uma fase em que você poderá
de se aprofundar nos assuntos do seu interesse. fazer seu pé-de-meia, se souber fazer economia.

Aproveite a boa fase para viver intensamente seus No campo afetivo, o desejo de agradar e ser

sentimentos ou mesmo se recolher. Cor. vermelho. prestaüvo(a) vai fazer toda a diferença. Cor: rosa.

�
TOURO

ITL
ESCORPIÃO

De algum modo, você se perceberá sensível Aproveite a chance de se dedicar a uma atividade
às necessidades alheias e tentará preencher que traga mais alegria ao seu cotidiano. O dia
as expectativas. Bom astral para chegar a um favorece tudo que envolva documentos. A paixão
ponto consensual com clientes e amigos. Este é vai dar o tempero que faltava à sua vida amorosa:

um momento de maior cumplicidade com o par. divirta-se sem culpa. Cor: branco.
Cor.vermelho.

X'
SAGITÁRIO

li
G�MEOS Um retiro ou meditação pode vir a calhar
Procure a raiz dos problemas ao invés de tentar neste momento. Trabalhe sem depender dos

soluções superficiais. Tudo o que você conseguir demais e sua produtividade vai aumentar.A sua

será fruto do seu esforço. Este é o momento de individualidade está em destaque, podendo
testar a sua perseverança. A noite favorece os optar por mais privacidade, inclusive no amor.

encontros e as conquistas. Cor. amarelo. Cor: cinza.

§
cANCER V_}:, CAPRiCÓRNIO
No trabalho, você terá a chance de concillzr prazer O seu sucesso para lidar com o público deve-se
e diversão com compromisso e responsabilidade. à sua habilidade em captar o desejo dos outros.
Quem trabalha com o público saberá como captar Você terá muito a aprender com pessoas mais
o desejo dos outros. Na relação a dois, o clima é de velhas ou experientes. N9 campo afetivo, aproveite
perfeita sintonia: curta! Cor: azul-claro. a chance de se declarar. Cor: laranja.

cfl
LEÃo � AQUÁRIO
Bom dia para mergulhar nas questões do seu

�
Esta é uma fase de grande realização profiSSional,

interesse. Mudanças profundas podem marcar mas não é um bom dia para expor ou divulgar
a sua rotina, mas não se descuide da saúde. os seus planos aos demais: cuidado! No campo
No campo afetivo, alguns sacrifícios podem ser afetivo, você saberá transmitir confiança e

exigidos a partir de agora: fique de olho! Cor: laranja. lealdade àquela pessoa especlal, Cor: .Iaranja.

fll' VIRGEM tf PEIXES

Hoje, você estará capaz de seduzir o outro com suas Saberá conquistar o seu espaço com charme,
palavras. Quem trabalha no comércio, com os meios confiança e otimismo. O dia é ideal para viajar ou

de comunicação ou em uma atividade prazerosa fazer contato com pessoas queridas que estão
terá um dia mais fácil. No romance, já é hora de se distantes. Ouça o conselho dos mais velhos.No
declarar! Cor.azul. campo amoroso, invista no diálogo. Cor:preto.
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Destinos do mundo

H ra da novela
Confira alguns dos belos cenários espalhados pelo mundo que já fizeram parte

do horário nobre mais assistido da televisão brasileira e, com certeza, do sonho de

viagem dos telespectadores. Aproveite, inspire-se e marque as suas férias
FOTOS REPRODUÇÃO

Atualmente, a viagem proposta pela Rede
Globo para o horário das 21h é o cenário

esculpido pelo vento e pela chuva da

Capadócia, na Turquia. Escrita por Glória

Perez, a novela "Salve Jorge" se divide entre

o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e as

paisagens dessa terra distante e exótica a

300 km de Ancara, a Capital turca. (Na foto:
Passeio de balão na Capadócia)

o Clone (out/2001-jun/2002) -

Autora: Glória Perez; Direção,
Jayme Monjardim. A história

dividia-se entre São Cristóvão,
no Rio de Janeiro, Marrocos e

Arábia e trouxe para o horário
nobre da Globo a cultura

marroquina e a clonagem
humana. (Na foto: Praça EI Fna

- Marrakech, Marrocos)

Caminho das Índias (jan-set/2009) - Autor:
Glória Perez; Direção: Marcos Schechtman.
Urna paixão proibida entre dois mundos

separados por costumes e culturas diferentes
trazia Juliana Paes, Rodrigo Lombardi, Márcio

Garcia, Tony Ramos, Alexandre Borges, Débora

Bloch, Humberto Martins, Letícia Sabatella,
Christiane Torloni, Bruno Gagliasso e Eliane

Giardini, nos papéis principais. (Na foto:

Varanasi, Rio Ganges, Índia)

Belíssima (nov/2005-jul/2006) - Autor: Silvio de

Abreu; Direção: Denise Saraceni. Esse folhetim
começou e terminou com as belas paisagens

das ilhas gregas corno pano de fundo. Um

grande elenco garantiu o sucesso do horário:

Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Glória

Pires, Cláudia Abreu, Carolina Ferraz, entre

outros. (Na foto: Santorini, Grécia)

Passione (mai/2010-jan/2011) - Autor: Silvio de
Abreu: Direção: Denise Saraceni. A Toscana foi o

local escolhido para ambientar o núcleo italiano
dessa novela - a família Matoli - que tinha corno

patriarca o ator Tony Ramos no papel de Totó.

Essa família era composta ainda por Gemma

(Aracy Balabanian); Adamo (Germano Pereira),
Agostína (Leandro Leal), Agnello (Daniel Oliveira),
Alfredo (Miguel Roncato) e o bígamo Berilo (Bruno
Gagliasso). (Na foto: cenário da Toscana, Itália)

Páginas daVida - Gul/2006-mar/2007) - Autor:

Manoel Carlos; Direção: Jayme Monjardim. É em

Amsterdã, morando em urna casa-barco corno
.

a da foto, que Nanda (Fernanda Vasconcelos)
descobre que está grávida, mas o namorado

Léo (Thiago Rodrigues) não quer saber de criar
urna família. Ela, então, volta ao Brasil, onde
é desprezada pela mãe (Lilia Cabral). Nanda

dá à luz a gêmeos e morre depois do parto.
Urna das crianças tem Síndrome de Down e é

abandonada pela avó. A médica que fez
o parto (Regina Duarte) adota a criança.

(Na foto: casa-barco, em Amsterdã, Holanda)

..

+

English TIPS

Vocabulary:
cognates

Last week, we talked about false cognates or fal
se friends. Today, let's talk about the "true" cognates,
the ones we can trust. Hoje, vamos conversar sobre os

cognatos "verdadeiros", aqueles nos quais podemos
confiar. Se falsos cognatos são palavras que se asse

melham na escrita, mas tem significados diferentes,
cognatos são aquelas palavras que são semelhantes na

escrita e no significado. Isso acontece porque elas têm
urna mesma origem. Nosso português é urna língua la
tina e o Inglês, apesar de não o ser, possui em seu voca-

o

bulário muitas palavras de origem latina. Por exemplo,
as palavras capital, animal, mineral, moral e hospital
possuem mesma escrita e significado tanto em Portu

guês corno Inglês. A diferença está na pronúncia. Ao

ler, são reconhecidas facilmente, embora, ao serem

pronunciadas, podem trazer alguma dificuldade ao

entendimento.

There are cognates which are slightly different
in their written mode, however when you read- them

you can understand them. "Cognates", "mode" and "di
fferent" are examples; (Há cognatos que são um pou
co diferente em seu modo escrito, entretanto quando
você os lê pode entendê-los. "Cognates", "mode" e "di
fferent" são exemplos. Ops, example is an example as

well! ("Example" é um exemplo também!). Às vezes

passamos pelo texto e nem' nos damos conta dessa se·

melhança.

Technical and formal texts are more abundant
in cognates. Observe this article title: Traditional test

for Cervix Cancer being used to test for other cancers.

Das 25 palavras que iniciaram esse parágrafo, 15 são

cognatas. Impressive? Yes, impressionante! Dê urna

olhada nesse link para conhecer mais alguns cognatos
comuns às línguas portuguesa e inglesa: https:/ / sites.

google.com/ a/lambertsz.net/ epconnection/vocabu

lary-overview/ english - portuguese-cognates-I . A lín

gua escrita, principalmente a formal ou técnica, é dife
rente da língua falada no dia-a-dia, porém o hábito da
leitura nos ajuda a memorizar as estruturas da língua
e enriquece nosso-vocabulário. Para ler o artigo men

cionado, acesse http.Zzlearningenglísh.voanews.com/
content/ traditional- test - for-cervix - cancer-being
used- to- test - for-other-cancers/ 1600 186.html.

Cheers!

INGLÊS' PERSONALIZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

custornized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br
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"lestranle
convida

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

o cenário atual é muito mais

receptivo e preparado para
harmonizai" as dive:rsas gerações

tl'abalhando juntas.

....

A Geração Y e o atual mercado de trabalho
Por mais que a geração Yseja

composta por profissionais ainda

jovens, já é possível identificar
tais profissionais atuando em

cargos estratégicos. Isso não

oçorre apenas em empresas
familiares, onde o filho assume

as funções dos pais, mas tam

bém em instituições públicas e

em multinacionais. Quando a

avalanche dessa geração come

çou a ingressar ao mercado de

trabalho, por volta dos anos 1998

e 2000, as empresas não estavam

preparadas para lidar com esse

público. O cenário atual é muito
mais receptivo e preparado para
harmonizar as diversas gerações
trabalhando juntas.

Principalmente em processos
de trainee, é possível identifi
car vários jovens profissionais
gerenciando equipes, assumindo

funções estratégicas e partici-

panda de grandes projetos. O na empresa quando foi recrutado
cenário está bastante distinto para trabalhar numa multina-

daquilo que víamos há algumas cional. Ainda para uma vaga de
décadas. Eu conheço um caso estágio, essa nova empresa que
muito peculiar sobre a Geração Y o abordou deixou-o encantado
e admiro muito o profissional em com o desafio proposto. Os recru-

questão pelo sucesso profissional tadores expuseram a ele os proje-
que conquistou. tos que faria parte, falaram sobre

Aos 17 anos, Conrado entrou a perspectiva de crescimento e

no mercado de trabalho como instigaram-no sobre o compro-
estagiário de uma empresa. Na metimento e dedicação que seria

época, ainda estava no primei- necessário ao entrar no time.
ro ano defaculdade e cursava Como um profissional da
Comércio Exterior. O jovem se de- Geração Y, o jovem não pensou
dicou totalmente ao seu primeiro muito ao trocar de emprego.
emprego, demostrando compro- Afinal, essa geração possui um

metimento e interesse. Trabalhou dinamismo mais acentuado que
bem em equipe e colocou em prâ- as demais e Conrado sentia-
tica as teorias que aprendera na - -se motivado e confiante para
universidade. Embora gostasse iniciar as atividades na nova em-

das funções que exercia, percebia presa. Além disso, ele se identifi-
que aquela empresa não poderia cou muito com o perfil e valores

oferecer-lhe oportunidades de da companhia.
crescimento. Estava há dois anos Mas o decorrer dessa história

DETERMINAÇÃO

não foi fácil. Quando o recruta

dor disse que precisaria de muita

dedicação, não estava exageran
do. O jovem trabalhava além do
horário de seu expediente, levava
trabalho para casa e participava
de projetos estratégicos de alta

responsabilidade. Ele sentia pra
zer no que fazia e sabia até onde

poderia chegar naquela equipe.
Além disso, conciliou o traba-
lho com a faculdade, trabalhos
voluntários e curso de idiomas.
Aliás, essa é uma das maiores
virtudes desses jovens, que não se

importam (e até gostam) defazer
várias coisas ao mesmo tempo.

Como toda história, apesar
das dificuldades, existe a re

compensa. Com tantas tarefas
para realizar, não percebia que a

gestão da empresa estava de olho
nele e que a mesma percebia e

reconhecia seu talento. Por isso,

ficou surpreso quando recebeu
uma proposta de efetivação antes

mesmo de graduar-se. Aos 21
anos de idade, estava emprega
do numa empresa conceituada
no mercado e participando de

planos importantes da organiza
ção. Resultado: Durante três anos

como contratado, ele conquis
tou aos poucos patamares mais

elevados e hoje, aos 24 anos, atua

como coordenador.

Veja bem, tudo depende do

perfil da empresa e do funcioná
rio em questão. A empresa exem

plificada estava prepara para
receber essa geração e já possuía
no seu quadro de funcionários
muitos profissionais jovens.

Conviver com 'diuersas gera
ções é uma redlidade hoje em

dia e as empresas e funcioná
rios precisam estar preparados
para isso.

Perca o medo e realize seus sonhos
A coragem

potencializa
e facilita a

concretização dos
sonhos

FONTE

Universia

o caminho para a realização
de seus sonhos pode não ser nada
fácil. Muitas vezes, significa sacri

fícios difíceis e decisões cheias de
riscos e inseguranças envolvidos.
Para muitos é a coisa mais difícil
da vida. Ainda assim, podemos ver

diariamente exemplos de pessoas
que não deixaram esses fatores se

rem maiores do que a vontade de

conseguir o que desejam.
Para conéretizar seus sonhos

é preciso, antes de mais nada, que
você se livre do medo. Procure fo
car e gastar suas energias e tempo

..

na tentativa investindo o tempo em

abraçar e aceitar seus temores. Le

ve-os junto com você no caminho

para seu sonho, mas aprenda a ser

superior a eles e tome o controle de
suas próprias emoções e decisões.

Estar cercado pela companhia
de pessoas que trazem aquilo que.
há de melhor em você, também é
um bom começo. Evite ficar com

indivíduos pessimistas e negati
vos, que enxergam mais derrotas
do que aprendizados na busca por
um sonho. !< projeção das frustra

ções dessas pessoas em você pode
cegá-lo para ótimas oportunida
des. Ser determinado em seu ob

jetivo não significa que você deve
ser uma pessoa de mente fechada
e decisões inflexíveis.

A troca de network é um dos

principais caminhos para que no

vas oportunidades surjam. Para isso

busque conhecerpessoas diferentes
em todos os lugares que for e não

deixe as fronteiras do cotidiano ou

falta de tempo impedirem você de

alcançar o máximo de pessoas que
conseguir.

Cuidar de si mesmo é outra

grande e primordial atitude. Não
deixe que seu sonho consuma toda .

sua energia, tempo e esforços. Há
outras coisas com as quais se preo
cUPÇU', como sua família e saúde, po
rém sem se preocupar com o que as

outras pessoas irão pensar de você

. por querer buscar seus verdadeiros
sonhos, isso sim é a maior perda de

tempo que você pode colocar em

seu caminho.
E para deixar' de lado todos os

seus medos, confie em sua intuição,
faça dela uma aliada e encontre o

equilíbrio entre aquilo que seu cora-
. ção diz e o que os fatos indicam, essa

é a chave para o sucesso.

Mesmo que você tenha que
dar pequenos passos e não con

siga investir todo seu tempo e

esforço em seu sonho não deixe
de agir de maneira consistente

para que, a cada dia, ele esteja
mais perto de se realizar.

Confie emsua intuição e encontre o equihôrio entre

aquilo que seu coração diz e o que os fatos indicam

-- -_ ----------.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVIDADE NO MERCADO

[araguá do Sul agora tem a The
Smart One, escola de língua inglesa

Com método de ensino diferenciado,
escola conta com nove livros e duração
média deB meses para cada exemplar

J��çºAºº�ºJ:. ""

Da Redação

A procura por curso de inglês
é demanda crescente, e não é de

agora. A importância de saber

inglês na era da globalização é

inquestionável, com a revolu

ção da internet, se faz cada dia
mais parte da vida das pessoas.
A tendência também é favorável
à procura, já que o Brasil sediará
dois grandes eventos mundiais.
Porém, para dominar a língua
inglesa é preciso muito mais que
participar de aulas, mas estudar
intensamente e se identificar

com o método de ensino.
Com 17 anos de experiência

administrando escolas de idio
mas e muita determinação, Kle
ber Viero, diretor da The Smart
One Idiomas decidiu que era

hora de dar um passo à frente.
Nos primeiros 10 anos em que
se dedicou ao ensino de idiomas
trabalhou com a franquia da Wis

dom, depois trocou a franquea
dora e ofereceu por mais 7 anos

cursos com a marca Alps, e após �

três anos de desenvolvimento e

aprimoramento, percebeu que
era hora de trabalhar com o pró
prio método de ensino. "Lança-

mos a nossa própria marca, a The
Smart One Idiomas, sendo as

sim agora somos franqueadores.
Transformamos a escola em uma

escola modelo para a marca", con

ta Kleber, A escola está localizada
na Rua Ângelo Schiochet, 118, no

Centro de Iaraguá do Sul.
Para a nova formatação a es

cola dispõe de quadro de profes
sores qualificados, com especia
lizações nos Estados Unidos e na

Europa. "Nossos professores co

nhecem a realidade da língua in

glesa, passaram por testes TOIC,
TOEFL e testes de Cambridge,
são dinâmicos, preparam as aulas
com antecedência, desenvolvem
atividades extras baseadas sem

pre no livro e lição decorrentes

para os alunos", assegura Kleber.
Entre os diferenciais de The

Smart One Idiomas, está a utili

zação de um método de ensino,

melhorado e inovador, elabora
do para atender a necessidade
dos alunos e fazer com que a

associação de mais um idioma

seja um bom momento. O mé
todo de ensino é composto por
9 livros, com duração de 4 a 5
meses cada exemplar, com aulas
interativas onde os professores
usam situações do dia a dia para
realizar aulas extras baseadas na

lição decorrente, as atividades
extras, testes de nivelamento e

provas de passagem de nível são

padronizadas pela franqueado
ra. "Nossos cursos são práticos
e com um tempo estimado con

sideravelmente reduzido, em

comparação � outros métodos,'
com prazo de conclusão do cur

so em média de três anos", des
taca o diretor. Os diplomas são
reconhecidos pela Secretaria de

Educação Municipal.

.. r
...�-

Kleber Viero, Diretor da
The Smart One

FOTOS: ARISTON SAL NNIOR

o horário das aulas varia de acordo com a modalidade que o alWlO optar, ele pode ser: Flex, Vip ou Grupo

Quem pode estudar na The Smart One Idiomas
A escola tem vagas para crian

ças a partir de 10 anos e adultos.
O horário dasaulas varia de acor

do com a modalidade que o aluno
escolhe: Flex, Vip ou Grupo.

No plano FLEX a escola oferece

horários de segunda a sábado.fios
períodos de manhã/tarde/noite
e o aluno marca de acordo com a

rotina, você faz o próprio horário.
No plano VIP ou Grupo, o alu

no escolhe o dia e o horário fixo

em que desejá cursar e a escola com até meia horaantes da aula,
avalia cada necessidade. dando autonomia caso ocorra al-

A boa notícia é que se ele es-
" gum imprevisto e podedesmarcar

táno plano FLEX, à aluno pode" a aula sem perder a possibilidade
marcar as aulas com até um dia de de recuperar.
antecedência, e pode desmarcar Nas turmas VIP e Grupo são

no maximo 6 alunos por aula
e nas turmas Plex são 5 alunos.
"Buscámos diferenciais de ensino
onde os alunos poderão aprender
inglês e ter satisfaçãode estudar",
assegura Kleber.
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LEGISLAÇÃO

Gravidez durante aviso-prévio
garante estabilidade, decide TST

A primeira instância não

reconheceu a estabilidade por
gravidez porque a concepção
ocorreu após a rescisão contra

tual, conforme argumentou a

empresa em sua defesa..

A trabalhadora recorreu ao
Tribunal Regional do Trabalho
da' Segunda Região (TRT-2) e

alegou, conforme comprovado
A gravidez ocorrida durante em exames médicos, que a can

o aviso-prévio garante estabili- cepção ocorreu durante o aviso
dade provisória no emprego à. -prévio --período que integra o

trabalhadora, com o direito ao tempo de serviço. O TRT negou
pagamento de salários e indení- o provimento ao recurso.

zação, segundo decisão unâni- Ao apelar ao TST, a trabalha
me da Terceira Turma do Tribu- dora sustentou que o aviso-pré
nal Superior do Trabalho (TST). via não significa o fim da rela-

A turma julgou recurso de ção empregatícia, "mas apenas
uma ex-funcionária que propôs a manifestação formal de uma

ação trabalhista pedindo a rein- vontade que se pretende con

tegração ao emprego -e, conse- cretizar adiante, razão por que o

quentemente, pagamento dos contrato de trabalho continua a

salários maternidade. emanar seus efeitos legais".

Trabalhadora sustentou

que o aviso-prévio é
um período que integra
o tempo de serviço

A,._
FONTE

Folha.uol

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUÇÃO!

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 158, Centro,
Jaraguá do Sul - SC I Em frente ao Sine

• Documentos necessarios para cadastro:
RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Operador de Tratamento de Efluentes
Vendedora de Bazar
Repositor
Soldador (MIG e MAG)
Talhador
Tecelão
Tintureiro
Zelador (a)

Analista de Custos
Analista de Qualidade (Metalúrgico)
Analista Contábil/Fiscal
Analista/Programador de PCP
Assistente de Comércio Exterior
Assistente de LogísticafTransportadora
Assistente Publicitário
Assistente de Vendas
Auxiliar de PPCP/Têxtil
Comprador
Encarregado de Corte/Têxtil
Estagiário em Admjnistração/Co�tábil ou

Financeiro
'

Inspetora de Qualidade Têxtil
Líder de Mercado

Operador de Furadeira

O ministro relator da Terceira

Turma, Maurício Godinho Delga
do, destacou que o TRT admitiu

que a gravidez ocorreu no perío
do de aviso-prévio indenizado.

Ele considerou uma orientação
jurisprudencial-ode n° 82, da SDI-
1 (Subseção de Dissídios Individu
ais D-- do TST, que diz que a data
de saída a ser anotada na carteira
de trabalho deve corresponder à
do término do prazo do aviso-pré
vio, ainda que indenizado.:

Seu voto foi acompanhado
pelos demais ministros, dando

ganho de causa à trabalhadora,

Auxiliar de Produção - 500 vagas
Auxiliar de Expedição
Almoxarife
Auxiliar de Padeiro
Aux. Montagem
Balconista
Caixa
Conferente
Copeira
Costureira
Cozinheira
Cuidadora de Idoso
Eletricista

Estoquista
Frentista
Fiscal de Loja
Jardineiro
Lavador de Veículos
Motorista (CNH C)
Operador de Corte - masculino
Operador de Bordado
Operador de Caldeira
Operador de estamparia
Operador de logística (expedição)
Operador de autoclave

DIVULGAÇÃO

Ao apelar ao TST, a trabalhadora sustentou que o

aviso-prévio nãO significa o fim da relação empregatícia

Recepcionista de Hotel
Recepcionista Bilíngüe
Vendedor Interno/Ferramentas
Vendedor Técnico

Mecânico de Automóveis
Mecânico de Manutenção
Montador Elétrico
Operador de Caldeira
Operador de Dobradeira CNC
Operador de Empilhadeira
Operador de Tratamento de Efluentes

Projetista de Móveis
Técnico em Refrigeração
Técnico de Garantia de Qualidade
Técnico de Impressoras
Técnico de Informática
Técnico de Segurança do Trabalho
lnstalador Técnico

(47) 3374 5000 Demais informações acesse: www.premierempregos.com.br
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INTERATIVIDADE

Navegar sem perder aprod
Levantamento aponta que a atividade

pode atrapalhar desempenho

FONTE

Administradores.com

Frequentemente discutimos
se é possível ser produtivo no

trabalho e ainda utilizar as re

des sociais ao mesmo tempo.
Será que é realmente preju
dicial passar algum tempo no

Facebook ou Twitter? Recente
mente a Page Talent, unidade
de negócios da Page Personnel
dedicada ao recrutamento de

estagiários e trainees, decidiu

pesquisar o assunto entre os

jovens. O levantamento fei
to pela empresa apontou que
45,2% usam as redes sociais
no trabalho. Desse percentual,
42% permanecem conectados

por cerca de uma hora diaria
mente. Além disso, um terço
dos entrevistados reconheceu

que a atividade pode atrapa
lhar na produtividade.

Para que você consiga ficar
conectado sem prejudicar o seu

trabalho sugiro dez ações que
ajudarão a salvar seu tempo.

1 - Seja- seletivo nas suas redes

Quantidade de redes não é

qualidade. Para que participar
de redes sociais que não são rele
vantes? O ideal é focar nas princi
pais, na qual seus amigos e inte
resses estão localizados.

2 - Cancele e·mails de

notificações
Todas as redes permitem con

figurar o aviso de recebimento de
e-mails, o melhor é cancelar todos,
assim você comanda a rede e aces

sa quando quiser. Caso contrário,
vai ser difícil controlar a vontade
de saber o porquê você foi "tagge
ado" na foto da seu amigo.

3 - Determine um foco nas

redes

Quem tenta agradar a gre
gos e troianos ao mesmo tempo
se complica com um dos lados.
Crie uma estratégia para cada
rede que você tiver. Por exemplo,
se for utilizar o Iwitter para fins

profissionais, não misture com

assuntos pessoais. Muitas empre-

sas utilizam as redes sociais na

hora de contratar um profissional
e vai pegar muito mal se tiver fo
tos suas bêbado depois da balada.
Mantenha coerência no perfil que
você definir, com fotos, textos e

comentários.

4 - Determine horários
Não sou contra ver seu Face

book durante o horário de expe
diente, S011 contra o abuso desse
uso. Caso queira acessar as redes
no trabalho para fins pessoais, uti
lize seus horários antes ou após o

expediente e seu horário de almo

ço. Eu costumo ver e responder mi
nhas redes no final do dia, em casa.

5 - Siga poucas pessoas, mas

relevantes
Para que seguir gente que não

tem nada a ver ou que o conteúdo
se tornou irrelevante? Faça uma

dieta de pessoas que você segue,
repare nos próximos dias quem
não tem agregado valor e simples
mente deixe de seguir esta pessoa.

6 - Utilize agregadores
Existem sites e softwares que

permitem centralizar suas redes
sociais ou atualizar a partir de
um único post.

7 - Seja relevante nas suas'

redes
As pessoas gostam de seguir

pessoas que fornecem um con

teúdo relevante, na medida cer

ta e com periodicidade. Aquele
chato que posta muito e de uma

vez só, acaba perdendo segui
dores. E o que publica posts di
zendo que acordou de mau hu
mor também não agrega.

8 - Aproveite seu tempo de

espera
Eu gosto muito de atualizar

minhas redes quanto estou no

aeroporto ou esperando para
começar um evento. Aproveitar
esse tempinho é muito válido
desde que seu celular ou tablet
estejam habilitados para tal.
Existem centenas de softwares

A".;Nllllllitl,
11- ,\, N' «. u A· c. JI,� 0:', I� "I 11 u, fi
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para esses dispositivos que man

dam muito bem.

9 - Rede social não requer
"real time answer"

Não sinta-se obrigado a respon
der uma mensagem na mesma hora
em que a pessoa te enviou. Se fosse

urgente de verdade, ela encontra

ria outra forma de falar com você.
Se você cria esse péssimo hábito de

responder assim que chega, além de -

acostumar mal as pessoas, vai perder
muito tempo desnecessariamente.

1 O - A vida existe lá fora
Não é porque a vida social se tor

nou digital que você vai se esconder
atrás de um computador em seus

relacionamentos. É preciso reservar

um tempo para estar junto com os

amigos e farnilia presencialmente.

I
[
l
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COMPORTAMENTO

Acerte no visual
Muito do que pensam sobre você são
reflexos do seu visual

FONTE

" Carrera.empregos

f -

Você foi chamado para uma

entrevista naquela empresa que
há tanto tempo esperava ou vai
ter de apresentar um projeto
para toda a diretoria. Você ob
viamente quer passar uma boa

imagem e para garantir seu su

cesso, além de saber de cor o

que vai falar, é hora de tirar seu

melhor terno do armário, de

preferência de uma grife impor
tada, para impressionar seus

interlocutores, certo? Errado!!!
.
99% dos profissionais que fa

zero isso nota que o tiro sai pela
culatra. "As pessoas, a fim de
transmitir uma imagem de bom

gosto e requinte, transformam
-se em uma vitrine de marcas

famosas", avisa Silvana Bian

chini, consultora de imagens.
Segundo ela, o visual de um

profissional pode não garantir
-lhe o sucesso, mas aqueles que
se vestem inadequadamente e

com exageros, com certeza, es

tão fadados ao insucesso.
A melhor roupa nem sem

pre passa a 'melhor imagem.
Para você não fazer feio em um

momento importante, confira
abaixo o que não usar no am

biente profissional:

Não usar a sua melhor roupa:
A sua imagem não é feita

conforme a marca da roupa es

colhida. Usar seu melhor terno,
a gravata mais cara e o sapato
da moda não significa que você

esteja passando uma boa ima

gem. Saber se vestir bem é aliar

o bom senso e a elegância com

o seu estilo próprio.

Jamais usar jeans:
Apesar do conforto, você

não deve abusar da informali
dade. Para você que curte rou

pas confortáveis o ideal é usar

calça de algodão, camisa polo e

um suéter mocassins.

Evite tênis ou sapatenis:
Algumas empresas não

questionam o uso desse calça
do, mas é bom bani-lo de seu

vestuário, ainda mais se estiver
usando um paletó ou uma calça
social.

Lembre-se:
Cerca de 70% do que as pes

soas pensam sobre você são
reflexos do seu visual, então se

guir algumas regras de etiqueta
são fundamentais para alcançar
mais rápido seu lugar ao sol.
Estabelecer uma postura que vá
de encontro aos interesses da

empresa lhe trará bons frutos.

-�
.

,_
"SEna(

GRAMAÇÃO DE CURSOS

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03
Gerenciamento de Projetos - início 05/03/

• Segurança da Informação - início 05/03

Cursos de Informática
• Introdução a Fotografia Digital- início 01/03
• Excel Avançado - Início 25/03

Cursos de Gestão'

• Oratória - início 02/03
• CIPA - início 04/03
• Planejamento Tributário =Início 04/03
• Rotinas de Departamento Pessoal- início 08/04

Cursos de Idiomas
Inglês, alemão, Frances, espanhol início - 01/03

scrições abertas para cursos gratuitos - Pronatec

em parceria com o Governo Federal"

- .---"====;:;

A melhor roupa nem sempre passa a

melhor imagem

Aços Jaraguá Uda.. empresa distribuidora de produtos siderúrgicos
.

(chapas de aço. tubos, perfis laminados, peças oxicortadas ou

cortadas a plasma, etc.. .) contrata:

VENDEDOR{A) INTERNO P/OXlCORTE

É indispensável experiência anterior na fUnção.
Remuneração adequada com a experiência do candidatO:

Os interessados deverão enviar curriculum para o e-mail:
rose@acosjaragua.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comemore os seus sucessos - tanto pequenos quanto grandes - não espere um

aumento ou promoção para se sentir satisfeito

INICIATIVA

Recupere seu

interesse no trabalho
Confira dicas que podem ajudá-lo
a se apaixonar novamente por sua

ocupação diária

FONTE

Universia

Passar muito tempo em um

trabalho pode fazer com que
você se sinta entediado e frus
trado. Isso pode ser profun
damente prejudicial para sua

carreira, uma vez que acaba
minando a sua motivação. Se
você se sente dessa maneira e

não pensa em procurar novas

oportunidades profissionais,
talvez seja hora de recuperar o

interesse no seu trabalho. Não
sabe como fazer isso? Confira
dicas simples que podem fazer
a diferença.

Repense suas ferramentas

É muito fácil se sentir so

brecarregado se você tem mui

tas tarefas e nunca consegue
concluir suas listas de afazeres.
Por isso, você precisa contar

com ferramentas de alta qua
lidade para resolver seus pro-

blemas. Certifique-se de que
você tem os melhores recursos

de trabalho.

Aceite novas oportunidades
Variar atividades pode fa

zer com que um trabalho an

tigo pareça mais novo, mas

para isso você precisa deixar
as oportunidades surgirem.
Talvez seja mais simples fazer
o que você já faz, mas se isso
não é satisfatório, desafie a si
mesmo.

Conheça novas pessoas

Após algum tempo no tra

balho você já deve conhecer
todos os detalhes e truques
do cargo que exerce, por isso
é hora de conhecer novos pr-o
fissionais. Comece pelos seus

colegas de trabalho, invista
tempo em construir bons re

lacionamentos com eles. Tam
bém procure frequentar even

tos de network..

Tenha uma lista -de
conclusões

Ao invés de ter apenas uma

lista de coisas a fazer tenha
também uma lista de coisas

que você já fez. Não risque
apenas o que você já concluiu,
transfira essa tarefa para uma

nova lista de coisas concluí
das. Se você comemora os seus

sucessos - tanto pequenos
quanto grandes - não preci
sará esperar um aumento ou

promoção para se sentir satis
feito.

Tenha uma imagem geral
Se você sente que suas ta

refas não têm um propósito
definido procure uma imagem
geral da situação. Sabendo
em que o seu trabalho afeta a

companhia é mais fácil se sen

tir interessado em desenvolver
suas habilidades.
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Planejar é a melhor

maneira de evitar o estresse

Pesquisa feita pelo psicolo
gista e escritor Robert Epstein re

vela que 25% de nossa felicidade
está ligada com a capacidade de
lidar com o estresse.

Ao avaliar a ligação dos níveis
de felicidade com a capacidade
de lidar com o estresse o pesqui
sador encontrou uma associação
muito forte. "Sugerindo que qua
se 25% de nossa felicidade está
relacionada com nossa habilida
de de gerenciar o estresse", disse
o pesquisador.

Para muitas pessoas, porém,
a ideia de fazer listas, calendários
e organizadores já é estressante
em si. Para ajudá-las Epstein su

geriu três técnicas de administra

ção do estresse, confira:

I. Relaxar
Em situações estressantes ten

tar relaxar pode ser praticamen
te impossível, porém a pesquisa
mostrou que os participantes que
receberam treinamento para li
dar com o estresse, muitas vezes

apenas uma aula de yoga, tiveram
maiores pontuações de felicidade
do que os outros.

2. Respiração abdominal

Quando estamos estressados
é comum respirar com o peito,
fazendo os ombros levantarem e

abaixarem. Epstein recomenda

que as pessoas aprendam a res

pirar como diafragma, ou de ma

neira mais popular, com a barriga.
"A respiração abdominal relaxa
os músculos ao longo do corpo
e diminui os níveis de estresse."

Coloque uma mão em seu peito
e a outra em sua barriga tentando
manter seu peito parado enquan
to respira pelo abdômen.

3. Expirar duas vezes

Outra técnica de respiração
recomendada pelo psicólogo é

expirar duas vezes. "Isso elimina
o ar preso no pulmão e refresca
o sistema respiratório", diz. A téc
nica consiste em expirar o ar o

máximo que conseguir e, quando
parecer que não há mais nada,
expirar com força e vigorosamen
te o ar que -disponível. Além do

mais, fazer isso evita a tendência

que temos de respirar curta e ra-:

pidamente quando estamos es

tressados.

e
pe

•

I

INSCRiÇÕES:
www.apeví.corn.br

(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.br

4 a 6 - Conceito e Aplicação da Filosofia 5's,
das 18h30min às 22h30min, Instrutora Adriana
Vaz Procópio Leite

4 a 7 - As Empresas e os Impostos, das 19h às
22h, Instrutor Paulo Henrique Felicioni

4 a 7 - Fluxo de Caixa - Como Fazer e Adminis

trar, das 19h às 22h, Instrutor Claudeson Homburg

11 a 14 - As Empresas e os Riscos Trabalhistas
- Cálculos e Cuidados, das 19h às 22h, Instrutor
Rober José Alves Costa

11 a 14 - Gestão de Materiais e Estoques, das
19h às 22h, Instrutor Anderson Tomasi

Obs.: Todas as capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

COM�
Co:otabílidade
-�

...-

�� Católic.ade � � - - =ress=ro
Santa Catarina _ fIl...!!/.p.r�""9"g,
Cen""U"I�,,,,,,o

ANTARES
p R é - F A B R I C A DOS
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" Quando as coisas dão

c�rto é graças a ele.

Quando dão errado a

culpa é dó time e não dele.

Luiz Marins

n
DISS I

•

,

Eu ganhei; nós empatamos; vocês perderam.
Conheço chefes que con

fundem "autoridade" com

"autoritarismo': São do tipo
"Eu ganhei; nós empatamos;
vocês perderam': Quando as

coisas dão certo é graças a ele.

Quando dão errado a culpa é
do time e não dele.

A palavra "autoridade"
vem do latim augere que
significa "fazer crescer': Assim,
o verdadeiro chefe, o verdadei
ro líder é aquele que faz sua

equipe crescer, jazendo com

ANALISTA ESCRITA FISCAL
Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função.
AUDITOR EM RECURSOS
HUMANOS
Vivência com documentação necessária

e obrigatoriedades fiscais, contratos de

trabalho, situações especiais, encargos

sociais, higiene, segurança e medicina do

trabalho. Cálculos trabalhistas e todos os

aspectos relacionados à área de Recursos

Humanos.

AUXllIÁR ADMINISTRATIVO
Com vivência na função.
AUXILIAR DE COBRANÇA
Vivência na função.
AUXILIAR FINANCEIRO
Vivência na função.
CAIXA
Para atuar no comércio.

NUTRICIONISTA
Vivência na função, para atuar em Cozinha

Industrial.

OPERADOR DE
TELEMARKETING
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel.

•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

que cada um de seus liderados
tenham condições de dar tudo
de si para que o time ganhe.
Ele não apenas desafia cada
um dos membrosde sua equi
pe para que o time vença, mas

principalmente, ele "se" desa

fia para que cada membro da

equipe cresça em beneficio de
seus companheiros e do time.

Chefes com ego inflado,
cheios de si não formam times
vencedores. Vivem como se es

tivessem o tempo todo defron-

o
metal"

..II
VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função.

,.'

COORDENADOR DE

MANUTENÇÃO
Vivência com liderança e manutenção
industrial.

COORDENADOR DE Ti
Vivência com liderança e programação.
COORDENADOR DE

PRODUÇÃO
Vivência com coordenação, ramo

metalúrgico.
SUBGERENTE DE LOJA
Vivência com super-visão de loja de

conveniência. Para atuar em Guaramirim,

SUPERVISOR COMERCIAL
Vivência em liderança setor de Vendas.

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência na função, ramo têxtil.

SUPERVISOR DE EXPEDiÇÃO
Vivência na função.
SUPERVISOR DE USINAGEM
Vivência com supervisão no setor de

usinagem.

ESTÁGIO EM RECÚRSOS
HUMANOS

Desejável estar cursando Superior em RH ou

Administração .

te a um espelho, se olhando, se

vendo e se admirando. Cheios
de si, na sua mente não há es

paço para mais ninguém. Eles

preenchem com sua arrogân
cia e soberba todos os espaços.

Muitos chefes me pergun
tam por que seus colabora
dores não se comprometem.
Muitas vezes sou obrigado a

dizer que a maior parcela de

c.ulpa recai sobre os próprios
chefes que não dão espaço
para que os colaboradores-se

comprometam. Fazem uma

gestão pelo medo. Punem o

erro honesto e assim impe
dem, de fato, seus subordi
nados de criar, inovar, tentar,

propor.
Conheço chefes punitivos

que criam equipes mentirosas.
Num processo de autodefesa
seus liderados jamais contam

a verdade. A informação é

"enfeitada'; "dourada'; "ma
quiada", falsificada para que
ele não destile sua ira sobre as

pessoas. Quem perde? o pró
prio chefe, é claro e como con

sequência direta, a empresa,
os clientes, enfim, todos. Não

há ganhador, todos perdem.
Liderar pessoas não éfácil

e não é para qualquer um.

É preciso que chefes sejam
formados como verdadeiros
líderes que sabem que seu

papel principal é fazer seus

liderados crescerem e não ele

próprio.
Pense nisso. Sucesso!

ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em consertos de celulares.

ELETRICISTA MANUTENÇÃO/
INSTALADOR
Vivência na função. Desejável curso Técnico

e NR·10.

FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
FRESADOR

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de máquinas em

geral, ramo industrial.

PINTOR INDUSTRIAL
Vivência na função.
PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICRO COMPUTADOR
Vivência na função.
,PROJETISTA DE MÓVEIS
Vivência em programação PROMOB.

SOLDADOR /MONTADOR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Vivência na função,
TÉCNICO INFORMÁTICA
Vivência na função.
TÉCNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.

Vivência na função.

AJUDANTE DE MOTORISTA

ATENDENTEI BALCONISTA
AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos,

AUXILIAR DE PCP
Vivência na função.

CAIVIAREIRA
COSTUREIRA

COZINHEIRA

FRENTISTA

GARÇOM
IMPRESSOR GRÁFICO

. Vivência com a impressora Multilith.

MONTADOR/SOLDADOR
Vivência em montagem e solda,

MOTORISTA
CNH C, D ou E, Para fazer entregas.
MOTORISTA CARRETEIRO
Possuir CNH AE ou E.

OPERADOR DE CORTE
Vivência na função, ramo têxti I.

TECELÃO
Vivência em tear circular.

TINTUREIRO
Vivência na função.
ZELADORA

S BREITHAUPT
Nommçifodagmk

"�" ... � ... " .•. �.' ......�� .. "--

CONTRATA;

., .,.Pt,ÇQU�.Ul:I�9
.... _. "A!.E.fIIDENIE

_"Pt,I!!I.LI��_[)l:,M�N..�!.Efllç�º ... ,_

.... , .. �IJ,?C�.L!.A.!�P� M<?!Q!tISTA
'" �I!)(I�I.A.� I?E \lEN.!?l:\,�, .. , ,

A META RH EM PARCERIA COM A

. .. " , "" �

cº�sl!qº� DE ",.E,fIID��..... , .'

Benefícios: Refeitório, vale

transporte, convênio com farmácias,
laboratórios, ginástica laboral, cartão

útil card, médico na-empresa,

.
'

"
--- �'---

-
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Kajota Supennercados
chega a [araguá do Sul

Experiência e tradição familiar são destaques nos serviços da empresa

Fotos e texto Ariston Sal Junior

Inaugurado na manhã do
dia 28 de fevereiro, no bair

ro Amizade, o Supermercado
Kajota é o terceiro empreendi
mento do grupo na região e o

primeiro, em Iaraguá do Sul. A

novidade chega para suprir as

necessidades do local com pro
dutos de qualidade, bom aten

dimento e preços baixos.
Com 19 anos de atuação em

supermercados, o empresário
.Saul Kasmirski carrega em seu

DNA a tradição do comércio.
"Meu pai era comerciante. Minha
família já trabalhou com agricul
tura, tivemos uma empreiteira e

em 1994 voltei para o comércio,
quando abri o primeiro Kajota,
em Massaranduba", conta.

Ao trazer o supermercado
para Iaragua do Sul, Kasmirski
contratou antes o serviço de uma

empresa especializada para fazer
uma pesquisa de reconhecimen
to da região. "Não quero com

petir com as grandes redes, mas

oferecer atendimento de qua
lidade, qualificado e acima de
tudo com bons preços para que o

morador do bairro não precise se

deslocar grandes distâncias para
fazer suas compras", diz o empre
sário que já pensa em expandir
a rede no próximo ano, com um

novo estabelecimento em outro

bairro de Iaraguá,
Janete Machado Kasmirski,

mulher do empresário, cuida
da parte financeira enquanto
o marido se encarrega da parte
comercial dos estabelecimentos.
"Somos uma empresa familiar e

fazemos questão de que nossos

colaboradores sintam isso. Com
um trabalho bem feito, levado
a sério, o nosso maior desafio é
facilitar sempre a vida do nosso

cliente", considera Janete. Os dois
filhos do casal, Daniara e Nitael
Kasmirski já participam como

colaboradores da rede. A menina
como fiscal de caixa e o rapaz na

organização da padaria.
Hoje a rede de supermerca

dos Kajota conta com aproxi
madamente 130 colaborado
res. Todos qualificados, com

treinamentos constantes para
que seja efetuado um trabalho
sincero, de qualidade, voltado

para o cliente. Com experiência
de 15 anos de atuação no cargo,
o gerente Valdinei Souza Antu
nes destaca que o tratamento

dispensadô ao cliente é prio
ridade na filosofia da empre
sa. Isso, aliado a qualidade dos

produtos, cerca de 7 mil itens só
no Kajota de Jaraguá do Sul, faz
Antunes acreditar que o super
mercado tem tudo para expan
dir na cidade.

I
�.
J

D3.niara, Saul, Janete, Valdinei e Alexandre

Conheça um pouco
mais da história

)

I
�O Kajota Supermercados

inaugurou sua primeira loja'
em Massaranduba, no dia 4
de maio de 1994. A empresa
na época contava apenas com

quatro colaboradores, um repo
sitor e um açogueiro, além dos
dois proprietários.

No anó de 2002 a loja de
Massaranduba foi reinaugurada
em um terreno próximo ao pri
meiro Kajota para oferecer aos

clientes mais espaço e conforto.

Em 2008, mais uma vez aconte

ce uma nova ampliação da casa,

que conta com um quadro de
33 colaboradores.

A segunda loja Kajota foi inau

gurada em novembro de 2009, na

cidade de Guaramirim, com um

quadro de 48 funcionários.
Em Jaraguá do Sul, a inaugu

ração no bairro Amizade aconte

ceu na manhã do dia 2& de feve
reiro e conta com 25 funcionários

para os serviços da unidade:
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Comissão de preços
derlD.e valor da carne

e da banana
Por muitos anos, vigoraram as resoluções da Comissão de Pre

ços do Município, que determinava os preços máximos dos pro
dutos ao consumidor, no caso da carne, e ao produtor no caso da
banana. Em 1952 estavam assim os preços desses produtos:
• Pescoço e-carne de 3a - Cr$ 9,00/ Kg
• Carne de 2a, peito - Cr$lO,OO/Kg
• Carne de la com osso - Cr$ 12,00/Kg
• Filé e carne de 1 a - Cr$ 15,00/Kg
• Banana de 1 a

- Cr$ 0,30 por Kg
• Banana de 2a - Cr$ 0,20 por kg.

\
(

Sociedade Esportiva,
União é fundada

em Jaraguá
Tendo por sede a localidade

de Trindade em Iaraguá, foi fun
dada em 15 de fevereiro de 1943 a

Sociedade Esportiva União, sen

do a reunião de fundação realiza
da no Salão Lescovicz. Os funda
dores foram Antonio Estanislau

Ayroso, José Lescovicz, João Ia
nuário Ayroso, Batista Araldi, José
Scheuer, Leopoldo Bonstein, João
Luiz Ayroso, João Lescovicz, Luiz

Gonzaga Ayroso, Matias Scheuer,

Gabriel Schéuer, Emerich Wat

zko, Lourenço Watzko, Guilher
me Schmidt e Germano Isbemer,
A sociedade tinha por objetivo
o desenvolvimento de ativida
des esportivas, principalmente o

futebol, além de reuniões recre

ativas e dançantes, O primeiro
presidente foi Antônio Estanislau

.

Ayroso. Qs estatutos foram publi-'
cados no jornal Correio do Povo
de 27 de fevereiro de 1943.

, 'Autódromo inicia
atividades

Era inaugurado em 3 de março
de 1985, o Autódromo Arthur Brei

thaupt, com 2.350 metros de exten

são, localizado no Bairro Nereu Ra
mos. No dia anterior houve tomada
de tempo para a corridade domin

go. Após solenidade de inauguração .

ocorreram as provas: Prova de ca-

,

lhambeques - "Djalma Lopes Reis";
Prova de 1600 cilindradas - "Prefeito
Durval Vasel" e a Prova da classe
5000 cc (Força Livre) - "Governador

Esperidião Amin". A promoção era

do Jaraguá Motor Clube. Participa
ram quatorze pilotos e um público
estimado em cinco mil pessoas.

Livraria
CentrallDuda

de 'proprietário
A Sociedade Gráfica

Avenida adquire a

Livraria Central de Osmar

Zil1UÍlermann, abrindo-a

em l° de março de 1954.

Através de comunicado no

jornal de fevereiro de 1954,
a nova empresa explicava
como seria o atendimento
nos municípios vizinhos.

www.ocponltne.com.br

FOTOS ARQUNO HISTÓRICO
------.- I,

A Livraria Central
cumuníca aos seus distintos freg�e·

ses que a partir de lo. de março p, vm

douro, transferirã o seu �omerClo de re

vistas á Soco Graf. Avenida Ltda. e a

proveita Q ensejo p�ra. agradecer a We.
ferencia com que Ioi distinguida ate o

presente.

A firma sucessora espera merecer a

"mssma pre:ferencia, pelo que, antecipa
os seus agradecimentos

NOTA Os assinantes de revis
-tas, em OORUPÁ, serão a

tendidos na livraria de Al
berto Ma:ffezzolli e em GUARAMIRIM
na Oasa Oomercial de Pedro Klein FO,

SOO. GRAF. AVENiDA LTlJA. .

AÇ�RVO AR9uIVO HIS!.QRICO/FAMILIA HINDELMAYER.
, .�.'

A1'iO QE

SECRETARiA DA
,

eSTADO D,E
Fls�!is<;ção' da

.

E-x "�'-. Armas e
,

'. < . �--*-r--c-

gele9aCl���:�\���:'�t���Síjb com A\m; MU'

o Sr... ,
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OSMAH ZIMIVIERMANN

Registro
de arma

A prática do tiro esportivo nas So- •

ciedades de Atiradores sempre foi con

siderada uma atividade de lazer, mas
,

com alguns cuidados. A necessidade
de registro da arma para as disputas de
tiro ao alvo, bem como a licença para
transitar com a mesma, sempre foram

imprescindíveis para os atiradores. As

licenças deveriam ser renovadas anu

almente pela Delegacia de Polícia do

município. Na imagem temos a licença
F. Hindelmayer registro de arma de fogo de Otto Hindelmayer, de 1938.

Novo escritório de Contabilidade
·;'ê._"rfij;�&'M.--'i'IIIi._�-�.�.

"

..'.,rf".'''''-'''''"''.·''••'Btj
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iii THOM 'S EN"
Rua M�1. Deôdoro da fons�ca No. 319

.

SANTA CATARINA
JARAGUÁ DO SU:;;,L====�==.==
L· ,.'. i�' aI'. ão de ·firmas Estatutos, A tas, Contratos,

. e.ga" lZ· y/�
.

Distratos, 'Requerimentos.
Escrit�raçãO' fiscal, comercial e. de Soc��dades

Recreativas, Balanços, Conta_ de Lucros e

"

.

Perdas e Declaraçoes.

I· .' to de Renda, Pessõa Física e Jurídica.
mpos •

tA
•

tló"
S,;rviços comerciais em geral com aSSlS encm

,

�eBle�
.. Thomsen, contador reg. C.R.O. ?�Ole,erg I�_ �_

. .:. a _
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Após ser proprietário
de bazar e fábrica
de velas, o contador

Sérgio Thomsen
abre seu escritório
de contabilidade,
realizando diversos

serviços comerciais
e de assistência
técnica para
empresas e pessoas
físicas de Jaraguá.
Anúncio publicado
no jornal Correio

do Povo de

março de 1954.

BURSITE
* Faça aplicações de gelo no local;
* Procure descobrir as atividades qúe disparam o processo
inflamatório e evite-as; .

* Faça exercícios de alongamento, fortalecimento muscular
e dos tendões ou fisioterapia apenas sob a orientação de um

profissional especializado.

Entre as causas da bursite destacam-se:
* Traumatismos; infecções; lesões por esforço; uso excessivo
das articulações; movimentos repetitivo; artrite (inflamação
das articulações); gota (depósito de cristais de ácido úrico na

articulação).
•

Recomendações importantes:
* Não se automedique. Analgésicos pode,m ser contraindi
cados para mulheres grávidas e pessoas com histórico de
úlcera;
* Deixe a área afetada descansar o máximo possível;

Bursite é a inflamação da bursa, pequena bolsa contendo

líquido que envolve as articulações e funciona como amorte
cedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. A bursite
ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos.

Os sintomas mais comuns da bursite são:
* Dor;
* Edema (inchaço);
* Inflamação;
* Restrição de movimento.

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade. Semanalmente, o Hospital e-Matemidade Jaraguá, com o apoio do Correio do Povo,
publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde, levando infonnação e conhecimento à comunidade .

..
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onde contam sobre a metodo

logia usada em sala de aula.
"Busco estimular os alunos

a não receberem informações
e aceitá-las como verdade. Eles

precisam inovar, aprender, gerar
melhorias e fazer parte da so

ciedade. O técnico profissional
de antigamente, que só recebia
ordens, não é mais o profissio
nal de hoje", acredita Bandeira.
A professora defende que o pro
cesso de construção do projeto
consiste em observação, encon

trar um problema e desenvolver
uma solução viável. Ela orientou
dois projetos que estão na lista
de finalistas da feira.

O professor Facchini orien
tou um projeto científico de
alunas do 9° ano. Ele deixou que
as estudantes de 13 e 14 anos

criassem algo para a feira de
ciências da escola, mas acabou

por orientar um trabalho digno
de prêmio nacional. "Quando
a iniciação científica acontece

desde as séries iniciais, contri
bui para que o aluno tenha uma

visão ampliada sobre os proble
mas do mundo", diz.

FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE MARÇO DE 2013 1191 GERAL

aulas de Iniciação à Automa -

ção Industrial e Metodologia
Robótica Lego, no Serviço

. Social da Indústria (Sesi) de

Jaraguá der Sul. Jean Mary
Facchini é professor de Ci-

ORIENTAÇÃO Maria Isabel (D) e alunos do Sesi também são finalistas

genharia da Intel (lntel Iâl'P),
que neste ano acontece em

Phoenix, nos Estados Unidos,
de 12 a 17 de maio.

A engenheira Maria Isa
bel da Costa Bandeira. dá

LÚCIOSASSI

SAÚDE NO PALITO Projeto de Francielly,
Gabrielle e JenitTer cria picolés feitos com vegetais

ências na Escola Antônio
Estartislau Ayroso, no bairro

Jaraguá 99. Para participar
do concurso, eles orientaram

projetos científicos de estu

dantes e gravaram um vídeo

Educação
Mentes com desejo de conhecimento

EDUARDO MONTECINO

I
leite, e beterraba para criar os

primeiros picolés, no labora
tório da escola. "Saúde no Pali
to" ficou em primeiro lugar na

3a Feira de Iniciação Científica
Antônio Estanislau Ayroso e ga
nhou indicação ao Febrace.

Os alunos Paulo Ricardo da
Costa e Ilmar Ribeiro Junior
são os representantes da equi
pe que projetou ''Automação
da panela de vazamento de
ferro fundido no processo de

moldagem de peças metálicas".
Estudantes da Escola Professor
José Duarte Magalhães, eles
desenvolveram a ideia sob a

orientação de Maria Isabel da
Costa Bandeira, que dá aulas
no Sesi para os jovens aprendi
zes da Weg. Outros orientados

de Bandeira, Lucas Francisco
Bramorski e Wuerike Henrique
da. Silva Cavalheiro, também
vão à USP representar a equipe
de estudantes da Escola Gene
ral Rondon, de Massaranduba,
que desenvolveu o "Controle de
luminosidade para lâmpadas
fluorescentes".

Na área de produção, o pro
jeto finalista foi desenvolvido

por Kenia Regina Streich, sob a

mediação da professora Heíde
rose Herpich Piccoli, do Centro
Federal de Educação Tecnoló

gica (Cefet). ''Adaptação de me

todologia de ensaio para ava

liação de abrasão e formação
de pilling em tecidos de malha,
utilizando o abrasímetro mar

tindale" é o tema de Streich.

Destaque para os alunos

A RÂmQ QUE
BATE A AUDlEI\ICIA.

Estudantes e

professores da

região são finalistas
na Feira Brasileira
de Ciências e

Engenharia

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Dos dez professores brasi
leiros indicados ao prêmio

"Professor Destaque", da 11° Fei
ra Brasileira de Ciências e Enge
nharia (Febrace), dois são de Ia
raguá do Sul. E, dos 330 projetos
científicos finalistas, quatro fo
ram elaborados por estudantes
da região. No dia 11 de março,
eles embarcam rumo à Univer
sidade de São Paulo (USP) para
participar da feira e acompa
nhar a avaliação final. Os alunos
autores dos melhores trabalhos

ganharão prêmios e serão os re

.presentantes brasileiros na Feira
Internacional de Ciências e Bn-

Dos 1.898 projetos inscritos

por estudantes de 25 Estados e

do Distrito Federal, apenas 330

foram selecionados. Entre os fi
nalistas estão três trabalhos de
senvolvidos em Jaraguá do Sul
e um em Massaranduba, nas

áreas de produção, metalurgia,
eletrônica e nutrição.

As meninas do 9° ano da Es
cola Antônio Estanislau Ayroso
criaram o "Saúde no palito", um

projeto de picolés com proprie
dades medicinais, à base de hor

taliças, verduras e frutas. Ieníffer
Stefani Teski, de 14 anos, Ga
brielle Demarchi Kemczynski,
13 anos, e Francielly Eduarda

Pinto, 14, estudaram as proprie
dades químicas e medicinais de
alimentos como cenoura, mel,
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Dogmà é um termo de' origem
grega que significa literal

mente "o que se pensa é verda
de". Na antiguidade, o termo

estava ligado ao que parecia ser

, uma crença ou convicção, um

pensamento firme ou doutrina.

Posteriormente, passou a

ter um fundamento religioso
em que determinado ponto em

uma doutrina é dado como in

discutível, inquestionável, uma

verdade absoluta que deve ser

ensinada com autoridade.
Além do Cristianismo, os

dogmas sempre estiveram pre
sentes em outras religiões, e os

princípios dogmáticos sempre
foram considerados como sen

do as crenças básicas pregadas
-

pelas religiões, que devem ser

seguidas e respeitadas pelos
seus membros sem nenhuma
dúvida ou questionamento.
Contudo, as coisas mudam ...E
o que sempre foi adotado como

www.ocponline.com.br

Ponto de Vista
Romeo Piazera

Jún�or, advogado

Revisão dos dogmas
um dogma em um momento e

lugar, poderão não ser mais em

momentos posteriores, pois o

mundo muda.

Negar a possibilidade de ado

ção, ou mesmo revisão de deter
minados dogmas, especialmente
os ligados às religiões, significa
considerar que o maior bem que
possuímos, que é a liberdade de

pensar e de agir, não é um direito

pleno. E a Igreja Católica, surpre
endida com a renúncia do Papa
Bento XVI, com toda a sua pujan
ça e poder mundial, está passan
do por um momento peculiar,
na medida em q)le vive um mo

mento em que, talvez para a sua

própria sobrevivência, necessite

começar a pensar na possibili
dade de revisão de alguns dog
mas, dogmas' estes que indiscu
tivelmente amarraram-na no seu

próprio corpo.
Os casos de pedofilia exis

tentes em grande quantidade

no seio da Igreja, especial-
mente aquelas que combatem
e não aceitarri o matrimônio
dos padres, expõe da maneira
mais cruel e sórdida, o quanto
o apego a determinados dog
mas pode se tornar uma ame

aça contra todos aqueles que a

Igreja diz ser protetora. Estudos
indicam que o dogma do celi-

_
bato vai de encontro ao que o

homem possui como lei natu

ral, que é o de, antes de ser um

escolhido pelo Altíssimo e dedi
car-se às coisas santas, aceitar a

sua condição de humano e, as

sim, admitir que mesmo usan

do hábitos, batinas, ou outras

vestes religiosas, por debaixo de

todos, existe um corpo que fala
e que, quando grita, comete as

atrocidades pedófilas que dia
riamente estamos noticiando.

Já passou da hora de se re

pensar os dogmas da Igreja,
considerando-os como verda-

des que podem ser repensadas.
O homem não é um ser que
existe por si só. A verdade é algo
que está em constante transfor

mação. Negar esta situação sig
nifica admitirmos a possibilida
de de continuar vivendo em um

mundo que pensa que existem

dogmas religiosos. Os fiéis acre

ditam que isto existe também
e ás criancinhas continuam a

.

ser servidas como banquete de
deleites sexuais sórdidos e a so

ciedade faz de conta que nada
acontece e que está tudo certo.

"
o homem não é um

ser que existe por
si'só. A verdade
é algo que está
em constante

transformação.

t OBITUÁRIO

• Erica Krulzch Kruger, de 67 anos, faleceu
na segunda-feira (25), a 1 h.l 0, em Joraguó
da Sul. O velório aconteceu no mesmo dia,
às 1 6h, na Comunidade Apóstolo Tiago. O

corpo foi sepultado no cemitério de Três Rios
do Norte.

• Paulo Roters, de 55-anos, faleceu na se

gunda-feira, às 20h, em'1araguó do Sul. O

velório aconteceu na terça-feira (26), às 16h,
na casa da família, no Bairro Água Verde. O

corpo foi sepultado no cemitério do Rau.

• Vitorio Nass, de 64 anos, faleceu na terça
feira, às-6h30, em Joraguó do Sul. O velório
aconteceu no dia seguinte, às 9h, na Capela
da Vila Lenzi. O corpo [oi sepultado no Ce

mitério da Vila Lenzi.

• Tacila Rodrigues dos Santos, de 73

anos, faleceu na terça-feira, às 9h30, em

Jaraguó do Sul. O velório aconteceu às 14h

de quarta-feira (27), na Capela Mortuória da
Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no Cemité
rio Municipal da Vila Lenzi.

• Erica Karsten Oestereich, de 62 anos,

faleceu na terça-feira (26), às 20h25, em Ja

raguó do Sul. O velório aconteceu na quarta
feira, às 16h, na 'Igreja Luterana São Lucas.

O corpo foi sepultado no cemitério do Bairro

Jaraguá 84.

• Domeles Domingos Campestrini, de
52 anos, faleceu na quarta-feirà, às 1 Oh, em

Schroeder. O velório aconteceu na torde de

quinta-feira (28), na Igreja São Vendelino. O

corpo foi sepultado no Cemitério Municipal
de Schroeder.

As notas do obituário são veiculadas

gratuitamente nas edições de fim de
semana. As informaçóes paâem ser

enviadas para o e-mail redacao@
ocorreiodopovo.com.br ou pelo

telefone 2106-1919.
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LOTE"AMENTO FINANCIAMENTO:

• LOTEAMENTO
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"'Água Verde "'Amizade ...Barra do Rio Cerro

1400...02 - casa com 135 m:l., 1 suite hidra + 2
dormitórios, ârea de serviço, sala de estar,
lavabo, bwc, depósito, churrasqueira privativa,
varanda, edfcula. uma vaqe de garagem.
R$ 370.000,00 Area Terreno 450m'

1453-02 - casa com 200 m2, 5 dormitórios,
cozinha. sala de jantar, sala de estar,
churrasqueira privativa, bwc, jardim, 3 vagas
de garagem.
R$ 280.000,00 Área Terreno 450m2

1443-02 1 suite master+ 1 suíte clõset+ 2
dormitórios. sala de estarljantar, bwc, sala de
tv, churrasqueira, sacada, piscina, cozinha,
edícula, salão de.testas ô

vagas de garagem.
Consulte..nos Area Terreno 1.277m2

"'João Pessoa

1432..02 - com 1 suíte master + 1 suíte
closet+1sufte hidro. 2 dorm., sala de

estar/jantar, escritório, mezanino,
churrasqueira, sacada. 4 vagas de garagem.
R$ 989.000,00 Área Terreno 950m'

1434·02 - casa com 134 m.2. 1 syHe
hidro+2dormitórios. cozinha, sala de estar,
sala de jantar, área de serviço,2 bwc, sacada e

duas vagas de garagem.
R$ 315,000,00 Área Terreno 325m'

LEIER
IMÓVEIS

1,436·02 - casa com 212 ml, 1 suite master + 2

dormitórios. sala estar/jantar. cozinha, área de

serviço, duas vagas de garagem.
RS 650.000,00

1437 .. 02 - com suite master + suite hidro+ 2

dorm., sala de estarljantar/home theater,
lavabo, 3 bwc, mezanino, churrasqueira,
piscina, jardim, 4 vagas de garagem.
RS 700.000,00 Área Terreno 520m' Área Terreno 546m2

"'Rau "'Rio Cerro I

1458-02 - casa com 3 dormitórios, área de

serviço, sala de estar/jantar. escritõrio.
cozinha, 2bwc, churrasqueira, portão
eletrônico. quintal, uma vaga de garagem.
RS 370.000,00 Area Terreno 462m'

1441·02 - casa estilo mini-fazenda, CQ(l11 suite
+ 2 dormitórios, garagem para 6 carros, salão
de festas, árvores frutíferas, 3 bwc. sala de tv,
sala de estar/jantar.
R$1.500.000,OO Area Terreno 6.000m'

Realizando Sonhos
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A Partir de

R$ 193.000,00
A Partir de

R$ 194.000,00
Com sacada fechada sistema
reiki, laminado de madeira nos

quartos, teto rebaixado em

gesso. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado.
fitness equipado, deck spa
decorado
ConsuJte ..nos

Deck molhado, Hidra, Piscinas

� Adulto e Infantil; Galaxy
li' .,"" Lounge, Espaços Gourmet,"

i{. Salão de Ijogos, Espaça

ga.ã'.··.;y Fimess, Epaço Relax, Espaço
� Kids, Playground

� c_on_S_U_Jt_�_n_os J
Com teto rebaixado com gesso, laminado de madeira nos

dormitórios, copa - cozinha - varanda gril integradas_Imóvel
com espaço gourmet, playground equipado, medidor de

água e gás individuai, elevador.

Pronto para Morar

Infraestrutura para ar-condicionado tipo spUI. teto rebaixado
em gesso, laminado de madeira nos dormitórios, copa �

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

L---- P_r_o_nt_o�p_ar_a_M._o_r_ar �

r- Vila Nova... Centenário

1451·02 1 suftehidra + 2 dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada e

duas vagas de garagem. edificio com piscina
adulto e infantil, playground e sauna.

R$270.000,00 Área Prlv, 12ªm'

1418-G2 com 1 suíte/closet+ 1 dormítorto, dois,
ambientes de sala, sacada. cozinha, escritório,
ârea de serviço. uma vaga de garagem.
apartamento todo mobiliado em alto padrão,
R$ 500,000,00

.

Terreno com 1.080 m2•

R$195.000,OO I
_____J1�1454'D2Terreno com 400 m'. .

R$ 180.000,00

--------,,----------

Terreno localizado na rua João
Ayroso com 450 m'.
R$220.000,00

115S-02 - Amizade .. 322m2 n R$ 130.000,00 -

929..02 .. Avaí/Gua.-amirim .. 70�000m2 Consulte-nos
1447",02·.. Barra dp Rio. Cerro - 564m2 ; •••R$ 215.000,00
SS4-02 .. CentrolMassaranduba .. 219m2 R$ 215.000,QO
1442..02,. Centro/Schroeder .. 40.7S0m2

'

R$ 300.000,00
1161-02 .. João Pessoa- 315m2 R$,iDO.OOO,OO
1440..02 - Ilha da Figueira .. 5.000m2 Consulte..nos

1146-02 .. Rau .. 420m2 : w R$ 110.000,00,
L409 .. Vila Lenzi --636,SOm2 � R$ 320.000,00

I_Rio da luz

I
"·i

� I
428-02

Ierreno com 1.080 m-2.
.

$195.000,00
,

I
-------------------�

Realizando Sonhos

.'

1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE MARÇO DE 2013 I IMÓVEIS I 3

A Imobiliária Ita;van promove, a maior ação
de vendas de imóveis de Jaraguá do Sul.

As melhores oportunidaâes para quem
quer comprar ou vender um imóvel.

Aação acontece entre dias
de Março sede da Imobmárla
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IMOBILIAR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS, DE
LANÇAMENTO'S

'Ref. 5197 - Amizade
'02 dormitórios
'Área privativa: 64,00m2
'R$ 148.000,00
-Entreqa.Março/Zül S

'Ref. 4987 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 115,74m2
'A partir de R$ 335.0130,00
'Entrega: Novembro/2014

!
"
o

f
11S-

3"

�:
g.
o
"

=Ref. 5090 - São Luís
.02 dormitórios
'Área privativa: 60,44m2
'A partir de R$ 149.000,00
'Pronto para morar!

1fI"""'.
Res. Im erialis

• Ref. 5106 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
'Área privativa: 65,29m2
'A partir de R$13"4.000,00
• Entrega Junho/2013

=Ref. 4783 - Centro

.t;.ptos com 02 dormitórios
'Area privativa: 72,10m2
'A partir de R$ 205.000,00
'Entrega Maio/2013

'Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
'02 dormitórios
'Área privativa: 71 ,93m2
.A partir de R$ 193.000,00
'PROr;JTO PARA MORARI

·Ref. 5025 - Nova Brasília
'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 79,30m2
'A partir de R$ 248.900,00
'Entrega Setembro/2013

·Ref. 5042 - Amizade
'02 dormitórios
'Área privativa: 53 ,37m2
'A partir de R$ 145.744,08
'Entrega Dezembro/2013

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

·Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
·.A.ptos com 02 dormitórios
'Area privativa de 63,91 m2

'Apartirde R$157.369,53
'Entrega Março/2012

.Ref. 4942 - Amizade
'Suíte d closet + 02 suítes
'Área privativa: 239,60m2
'A partir de R$ 733.670,53

·Ref. 5001 - Jiçarras
'Suíte + 02 demi suítes
'Área privativa: 124,67m2
'A partir de R$ 474.031,79
'Entrega Maio/2013

'Ref. 5278 - Jaraguá 99
.02 dorm itórios
'Área privativa:48,20m2

- 'A partir de R$ 105.662,31

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

·Ref. 5261 - Vila Lalau
'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 58,00m2
.A partir de R$152.500,00·Entrega
'Dezembro/2013

.•

·Ref. 5251 - Barra do Rio Molha
'02 dormitórios
'Área privativa 53,85m2
.A partir de R$129.500,00
'Entrega Fevereiro/2014

Res.

·Ref. 4959 - Czerniewicz
'OZ dormitórios
'Área privativa: 112, 13m2
'A partir de R$ 289.000,00
'Entrega Julho/2013

• Ref. 5002 - Centro

.t;.ptos com 03 suítes
'Area privativa: 120,53m2
.A partir de R$ 481.168,84
'Entrega Setembro/2012

·Ref. 4936 - Baependi
·t;.ptos com 02 dormitórios
'Area privativa: 65,15m2
'A partir de R$ 304.970,87
'Pronto para morar!

·Ref. 5035 - Centro
'03 suítes

./ 'Área privativa: 129,02m2
.A partir de R$603.533,45
'Entrega Agosto/2014

'Ref. 5036 - Vila Nova
'02 dormitórios
'Área privativa: 64,OOm2
'A partir de R$194.078,62
'Entregá: Agosto/2015

'Ref. 5303 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
'Área privativa: 60,07m2
'A partir de R$130.000,00
'En�e_ga N_ovembro/2014

·Ref. 5290 - Nova Brasília
'Suíte máster + 02 suítes
'Área privativa: 157,04m2
.A partir de R$725.655,96
'Entrega Março/2014

'Ref.5254 - Amizade
'Suíte + 02 demi-suítes
'Área privativa: 128,54m2
.A partir de R$365.000,00
'Entrega: Setembro/2015

'Ref. 5315 - Amizade
'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 80,OOm2
'A partir de R$158.000,00
'Entrega: Setembro/2013

'Ref. 5291 - Centro
• 01, 02 ou 03 dormitórios
• Área privativa: 62,63m2
·A partir de R$2v
'Entrega Outubro/2014

'Ref.4937 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 102,01 m2
'A partir de R$ 4?8 972,20
'Pronto para morar'

=Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
'.A.ptos com 02 dormitórios
'Area privativa: 61 ,22m2
'A partir de R$ 184.435,03
'Entrega Maio/2014
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(3, IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 5201 -Arnizade
002 dormitórios
oÁrea privativa de 63,93m'
oR$149.000,00

oRef. 5319 ' Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa de 103,00m'
oR$315.000,00

o Ref. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 55,07m'
oR$ 125.000,00

�vincia f!iemélílt'� Residence

- o Ref. 5341 - Tifa Martins
002 dormitórios
oÁrea privativa:50,73m'
oR$130.000,00

iRes.Am�am

oRef. 5342
002 dormitórios
oÁrea privativa: 79,40m'
oR$ 179.000,00 .

oRef. 5337 - N.ova. Brasília
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa de 72,OOm'
oR$250.000,00

'?f/

oRef. 5365' - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa de 97,57m'
oR$260.000,00

oRef. 5170 - Estrada Nova
002 dormitórios
oÁrea privativa: 59,0Qm2
oR$121.ooo,00

oRef. 5235 - Vila Nova
001 dormitório
oÁrea privativa: 46,07m2
oR$ 130.000,00

oRef. 5216 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 395,71 m' _

oR$980.000,00

oRef. 5371 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea F'rivativa: 73,81 m'
oR$ 210.000,00

oRes. 5190 - Schroeder
002 dormitórios .

oÁrea privativa: 54,95m'
oR$110.ooo,OO

.

oRef.5Z45 - Guaramirim
002 dormitórios
oÁrea privativa: 58,77m'
oR$120.000,00

.

�.Im!

.0Ref. ,5306 - Vila Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70;S7m2

. oR$ 139.000,00

oRef. 5165 - Centro
oCobertura Duplex
oÁrea privativa: 210,00m'
oR$ 930.000,00 .

oRef. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oÁrea privativa: 42,81 m'
oR$ 103.000,00

oRef. 5335 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 51 ,42m'
-ss 115.000,00

o Ref. 5297 - Vila Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa de 61,89m'
oR$135.000,00

oRef. 5349 - Amizade
oSurte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 112,1 Om'
oR$ 330.000,00

oRef. 5179 - João Pessoa
, 002 dormitórios

=Área privativa: 57 ,38m'
oR$ 119.000,00

oRef. 5292 - Centro,
001 dormitório
oÁrea privativa: 38,18m'
oR$145.000,00

oRef. 5336 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70,00m'
oR$149,000,00

oRef. 5348 - Vila Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa de 69,36m'
.R$ 150.000,00

Res, Jardim das Mercedes

oRef. 5352 - Água Verde
002 dormitórios
oÁreatbtalde47�9m2
o R$ 106.000,00

o Ref. 5205 - Barra do Rio Cerro
.

003 dormitórios
oÁrea privativa de 65.,81m'
oR$118.ooo,00

oRef. 5193 - Vila Lalau
001 dormitório

.

oÁrea privativa: 42,OOm'
oR$118.900,OO

Ref. 5239 - Vila Nova
02 dorm itórios cf sacada

BWC mobiliado
, Vaga de Garagem

Area privativa de S1,42m2
R$ 110.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
. PRONTOS

'Ref. 5031 - Centro
'02 dormitórios
.Area privativa: 57 ,SOm'
'R$ 190.800,00

·Ref. 5321 - Centro
'02 dormitórios
.Area privativa: 76,03m'
'R$ 175.000,00

'Ref. 5367 - Baependi
'Suite + 01 dormitórios
·Area privativa: 66,00m'
'R$ 180.000,00

Res. Monte Moriá

• Ref. 5279 -Ilha da Figueira
'01 dormitório d doset + 01 dormitório
• Area privativa: 82,OOm'
• R$ 190.000,00

Res. Santa Luzia

• Ref. 5077 - Jaraguá Esquerco
• Suíte + 02 dorroitórios
·Area privativa: 88,64m'
• R$ 215.000,00

·Ref. 5259 - Amizade
'02 dormitórios
·Area privativa: 60,36m'
'R$ 145.000,00

·Ref. 5227 - Centenário
'02 dormitórios
.Area privativa: 61 ,23m'
'R$ 170.000,00

·Ref. 5366 - Baependi
'Suíte + 01 dormitórios
·Area privativa: 62,OOm2
'R$180.qxJ,00

Y::...._-_..._...... ;)'<\10.>

·Ref. 5140- Barra Velha
'Suíte + 02 dormitórios
•Área privativa: 62,OOm'
• R$ 200.000,00

·Ref. 5233-Czemiewicz
'Suíte + 02 dorrritórios
.Area privativa: 9O,oom'
• R$ 205.000,00

·Ref. 5276 - Nova Brasilia
'03 dormitórios
·Area privativa: 65,47m'
R$ 159.000,00 .

·Res. 5073 - CzemiewicZ
'Suíte + 02 dormitórios
·Area privativa: 77 ,00m'
'R$ 155.000,00

·Ref. 5298 - Vila Nova
002 dormitórios
·Area privativa: 86,99m'
'R$ 188.000,00

·Ref. 5202 - Vila Nova
'Suíte + 02 dormitórios
·Area privativa: 86,00m'
'R$ 195.000,00

'Ref.5144 - Amizade
'02 dormitórios

.0Area privativa: 70,05m'
'R$ 165.000,00

'Ref. 5102 - Vila Nova
'Suíte + 01 dormitório
.Area privativa:.?1 ,58m'
'R$ 170.000,00

·Ref. 52:40 - Centro
'Suíte + 01 dormitórios
.Area privativa: 81 ,SOm'
'R$ 240.000,00

'Ref. 5189 - Vila Lalau
'Suíte + 2 dormitórios
·Area privativa: 86,00m'
'R$ 198.000,00

.

'Ref. 5360 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 80,00m'
'R$ 235.000,00

'Ref. 5150 - Vila No.va
'Suíte + 02 dormitorios
oArea privativa: 99,30m'
'R$ 235.000,00

.

·Ref.5328 - São Luís
'Suíte + 01 dormitório
·Area privativa: 77 ,{i8m'
'R$ 170.000,00

·Ref. 5248 - Vila Lenzi
.02 dormitórios •

·Area privativa: 70,00m'
'R$ 175.000,00

·Ref.4934 - Centro
'Suíte máster d sacada + 02 dorm.
·Area privativa: 99,52m'
'R$ 240.000,00

-Rof, 5229 - Barra do Rio Cerro
'02 dormitórios
·Area privativa: 73,70m'
'R$ 220.000,00

·Ref. 5115 � Centro
001 suite + 01 dormitório
·Area privativa: 77,OOm'
'R$ 245.000,00

'Ref.5354 - Nova Brasília
'Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 78,00m'
'R$ 190.000,00

·Ref. 5337 - Nova Brasília
'Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 72,oom'
'R$ 250.000,00

'Ref. 5263 - Ilha da Figueira
'Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 90,00m'
'R$ 230.000,00

m
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'Ref. 5116 - Centro
'01 suite + 02 dormitórios
.Area privativa: 82,92m'
'R$ 220.000,00

.

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 1·3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Pr�sidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 7314 - Vila Lenzi
-Suíte + 05 dormitórios
oArea imóvel: 325,00m2
oR$ 400.000,00

oRef.7309 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte máster + 02 dormitórios
oArea imóvel: 427,57m2
oR$955.000,00

oRef.7501 - Czemiewicz
003 dormitórios
oArea imóvel: 118,00m2
oR$ 290.000,00

oRef. 7389 - Schroedar
oSuíte cf closetr + 02 dorm.
oArea imóvel: 320,00m2
-ns 650.000,00

Plantão
'. 'PRONTOS

4792100808

oRef. 7267 - Guaramirim
oSuíte cf sacada + 02 dorm.
oArea imóvel: 265,00m2
-ss 540.000,00

oRef. 7116 - Vila Nova
oSuíte máter +'02 dormitórios
oArea imóvel: 405,00m2
oR$900.000,00

o Ref. 7248 - Vila Lenzi
oSuíte máster + 02 suítes
oArea imóvel: 333,00m2
oR$ 87°.000,00 .

oRef. 7484 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 76,70m2
oR$ 290.000,00

o Ref. 7455 - Vila Rau ,
.

o Suíte cf doset + 02 dormitórios
o Area imóvel: 170,00m2
o R$ 339.000,00

oRef. 6298 - Amizade
oSuíte c/ closet + 02 dormitórios
oArea imóvel: 283,13m2
oR$ 750.000,00

oRef. 7427 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 260,00m2
oR$455.000,00

oRef. 7053 - Centro
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 350,00m2
oR$ 890.000,00

.

oRef. 7240 - Amizade
oSuíte cf closet + 02 dorrn.
oArea imóvel: 249,64m2
oR$700.000,00

oRef. 7375 - Amizade
-Suíte cf hidro + 02 suítes
oArea imóvel: 242,00m2
oR$ 600.000,00

o Ref. 7413 -Amizade
o Suíte cf closet + 02 dormitórios
o Area imóvel: 299,00m2
o R$ 550.000,00

oRef. 6705 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 330,00m2
oR$750.000,00

o Ref. 7500 - Jataguá Esquerdo
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 160,00m2
o R$ 250.000,00

oRef:6431 - Centro
oSuíte + 04 dormitórios
oArea imóvel: 180,00m2
oNegociável

oRef. 7416 - Nova Brasília
oSuíté + 02 dormitórios
oArea do terreno: 1.053,07m2
oR$ 500.000,00

-;-.: �
oRef. 7469 - Guaramirim
003 dormitórios
oArea imóvel: 150,00m2
oR$ 420.000,00

oRef.6333 - Amizade
. oSuíte cf sacada + 02 dorm.

oArea imóvel: 288,oom2
oR$ 650.000,00

oRef.7296 - Barra do Rio Molha
=Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 462,oom2
oR$ 742.000,00

oRef.7308 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 143,53m2

'

oR$ 390.000,00

o Ref.7446 - Centro
003 dormitórios
oArea imóvel: 290,00m2
oNegociável

oRef.7441 - Amizade
=Sulte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 234,80m2
-ss 640.000,00

I
.

�
I

I

ATENDIMENTO Segunda cf Sexta - 81i àS'12h'e13h30 às 18h15'_; Aos Sábados'- PLANTÃO DE VENDAS .

oRef. 7395 - Amizade
oSuíte + 02 dorm .

oArea imóvel: 225,00m2
oR 650.000,00

oRef. 7155 - Santa Luzia
004 suítes
oArea imóvel: 386,86m2
oR$ 720.000,00

oRef. 7430 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oArea imóvel: 105,00m2
oR$220.000,00
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oRef. 6708 - Czerniewicz
003 suítes + 01 dormitório
oArea imóvel: 345,00m2
oNegociável

'

-Ref. 7136 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios

, oArea imóvel: 188,27m2
oR$430.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

,itaivanCl
-q

II'
,�

: 5 IM O B I L I Á R I A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul p SC

JMÓVElS
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o Ref. 7365 - Ribeirão Cavalo
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 85,00m'
o R$ 100.000,00

o Ref. 7401 -Ilha da Figueira
oSobrado cf 02 residenciais
oArea imóvel: 264,00m'
oR$ 530.000,00

o Ref. 7139 - Vila Rau
o 03 dormitórios
o Area imóvel: 149,90mz
o R$ 159.000,00

o Ref. 7476 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 128,75m'
-ss 298.000,00

.

o Ref.7299 - Vila Lenzi
o 03 dormitórios
o Area imóvel: 116,35rT\'
o R$ 286.200,00

oRef. 7490 - João Pessoa
003 dormitórios
oArea imóvel: 11 O,OOm'
oR$ 130.000,00

oRef. 7471 - Chico de Paulo
oSuíte + 01 dormitório
oArea imóvel: 74,00m'
oR$169.000,00

oRef. 7468 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 161,00m'
oR$ 500.000,00

oRef. 7480 - Nereu Ramos
=Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 115,46m'
-ss 200.000,00

oRef. 7291 - B. Rio Cerro
002 dormitórios
oArea imóvel: 54 ,DOm'
-ss 138.000,00

oRef. 7472 - Estrada Nova
002 dormitórios
oArea imóvel: 70,00m'
oR$159.000,00

-Ref 7437 -Amizade
oSuíte cf doset + 02 dormitórios
oArea imóvel: 194,17m'
oR$ 590.000,00

oRef. 7324 - Amizade
003 dormitórios
oArea imóvel: 55,68m'
oR$159.000,00

oRef. 7385 - Ilha da Figueira
003 dormitórios
oArea imóvel: 113,00m'
-ss 260.000,00

oRef. 7495 - Barra do Sul
002 dormitórios
oArea imóvel: 86,00m'
oR$ 125.000,00

oRef. 7422 - Estrada Nova
002 dormitórios
oArea imóvel: 74,00m'
oR$160.000,00

oRef. 7308 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 143,53m'
oR$ 390.000,00

o Ref. 7118 - Vila Rau
-Geminados cf suíte + 02 dorm.
oArea imóvel: 170,61m'
oR$ 250.000,00 *cada

-Ref. 7484 - Três Rios do Sul
o Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 76,70m'
oR$ 290.000,00

oRef. 7459 - Nova Brasília
oSuíte + 03 dormitórios
oArea imóvel: 179,00m'
oR$ 339.000,00

oRef. 7333 - Nova Brasília
003 Suítes
oArea imóvel: 284,00m'
-ss 780.000,00

o Ref. 7173 - Jaraguá do Sul
004 suítes
oArea imóvel: 253,00m'
oR$ 905.000,00

oRef. 7259 - Guaramirim
oFrente - Suíte + 02 dorm -

=Fundos: Suíte =\- 01 dorm
oArea imóvel: 218,36m' e 220,22m'
oR$ 650.000,00

oRef. 7419 - Barra do Rio Cerro
003 dormitórios
oArea imóvel: 130,00m'
oR$ 255.000,00

oRef. 7052 - São Luís
003 dormitórios
oArea imóvel: 21O,OOm'
oR$ 220.000,00

o Ref. 7338 - Vila Rau
003 dormitórios
oArea imóvel: m'
oR$ 270.000,00

o Ref. 6378 - Vila Nova
o Suíte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 350,35m'
o R$ 795.000,00

oRef.7453 - Guaramirim
003 dormitórios
oArea imóvel: 60,00m'
oR$220.000,00

oRef. 6645 - Tifa Martins
=Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 150,OOm'
oR$180.ooo,00

oRef. 7382 - Ilha da Figueira
oSuíte cf doset + 02 dormitórios
oArea imóvel: 279,99m'
-ss 800.000,00
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MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
LOTEAMENTOS

oRef. 2529 _ Amizade
=Terreno
oÁrea terreno: 370,57m2
oR$120..000,OO

oRef. 2498 _ Vila Nova
oTerreno
oÁrea terreno: 442,Oo.m2
oR$ 110..0.0.0.,0.0.

oRef. 2572 _ Jaraguá Esquerdo
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 425,50.m2
oR$ 150..000,00

oRef. 2223 _ Amizade
oTerreno
oÁrea terreno: 329,74m2
-ss 10.5.000,00

-Ref. 2561 _ Blumenau
oTerreno Rural. Ideal pi chácara
oÁrea terreno: 62.40.2,15m2
-ns 120..0.0.0.,0.0.

oRef. 2450. _ João Pessoa
002 Terrenos
001 com área de 355,50.m2
oR$ 85.0.0.0.,0.0. Cada.

oRef. 2313 _ Amizade
oTerreno comercial
oÁrea terreno: 451 ,02m2
oR$ 230..0.0.0.,0.0.

oRef. 250.1 _ Joinville
oTerreno comercial
oÁrea terreno: 10.1.000,OOm2
oR$ 5.500.000,00

-Ref. 2506 _ Ribeirão Grande de Luz
oTerreno rural
oÁrea terreno; 199:50.0,0.0.m2
oR$180..000.,0.0.

oRef. 2499 _ João Pessoa
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 438,97m2
oR$ 85.0.0.0.,0.0.

oRef.25o.5 _ Centenário
-Terreno plano
oÁrea terreno: 350.,0.0.m2
oR$ 150..000,00

oReI 2892 _ Amizade
-Terreno residencial
oÁrea terreno: 36o.,OOm'
o R$ 145.000,00

oRef. 220.2 _ Vila Rau
oTerreno de eS'1uina
oÁrea terreno: 885,76m'
-ssszoocooo

-Ref. 2539 _ Schroeder
-Terreno indústrial
oÁrea terreno: 111.949,0.0.m'
oR$980..000.,00

oRef. 2414 _ Amizade
=Terreno Esquina
oÁrea terreno: 481, 18m2
oR$ 150..0.0.0.,0.0.

oRef. 2419 _ Amizade
oTerreno residencial e comercial
oÁrea terreno: 384,75m2
oR$ 150.000,00

oRef. 2530. _ Amizade
oTerreno residencial
oÁrea terreno:.479,58m'
o R$ 145.000.,0.0.

Lot. Novo Horizonte

oRef. 2284 - Três Rios do Norte
oTerreno residencial
oÁrea terreno: 330.,55m2
oA partir de R$ 83.0.0.0.,0.0.

oRef. 2452 _ Barra do Rio Cerro
oTerreno comercial
oÁrea terreno: 1.814,0.0.m'
oA partir de R$ 380..0.0.0.,0.0.

oRef. 240.0. _ Jaraguá Esquerdo
oTerreno Lot. Paim Springs
oÁrea terreno: 40.5,0.0.m'
oA partir de R$160..0.0.0.,o.o.

-Ref 20.71 _ Amizade
oTerreno Residencial
oÁrea terreno: 846,58m'
-ss 150..000.,0.0.

oRef. 2340. _ Três Rios do Sul
-Terreno Residencial
oÁrea terreno: 2.334,40m'
oR 0.0.0.

oRef. 2423 _ Amizade
oTerreno Residencial
oÁrea terreno: 956,87m'
-rs 193.0.0.0.,0.0.

oRef 2260. _ Ilha da Figueira
oTerreno Residencial ou Comercial
oArea de 845,60.m2
oR$ 140..0.0.0.,0.0.

oRef 2317 _ Piçarras
oTerreno de esquina
oArea de 250.,0.0.m'
oR$ 165.0.0.0.,0.0.
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oRef. 2432 _ Vila Rau
=Terreno Residencial
oÁrea terreno: 351 ,60m2
-ss 150..000.,00

o Ref. 2426 _ Barra do Rio Cerro
oTerreno comercial
oÁrea terreno: 6.0.0.0.,0.0.m2
oR$ 460..000,0.0.

oRef. 2376 _ Baependi
oTerreno Residencial
oÁrea terreno: 940.,0.0.m2
oR$ 350..0.0.0.,0.0.

oRef. 2466, Centro
oTerreno comercial
oÁrea terreno:569,68m2
oR$ 145.000.,0.0.

oRef. 2428 _ Nova Brasília
oTerreno comercial e residencial
oÁrea terreno: 4§.O,0.0.m2
-ss 20.0..0.0.0.,0.0.
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraquá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

Plantão
PRONTOS
4792100808

Ref. 2537- Barra do Rio Cerro
Terreno Comercial

.
Ideal para Prédio e

, lntalação de Empresas
Area terreno de 3.583,OOm2

NEGOCIÁVEL!

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

.j:
!

·Ref. 2406 - Amizade
'Terreno Residencial
.Area imóvel: 2.788,83m2
·R$120.000,00

·Ref. 2499 - João Pessoa
'Terreno c/ casa de madeira
'Área imóvel: 438,97m2
·R$85.000,00

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

'Ref.2528 - Amizade
-Terreno
'Área imóvel: 362,50m2
'R$125.000,00

·Ref.2462 - Chico de Paulo
'Terreno Residencial
.Area imóvel: 325,00m2
'R$ 75.000,00

·Ref. 2511 - Amizade
'Terreno ideal para prédios.
.Area imóvel: 655,15m2
'R$ 490.000,00

·Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo
'Terreno comercial
.Area imóvel: 887,30m2
oR$450.000,00

'Ref. 2459 - Centro
'Terreno de comercial e central
'Área imóvel: 474,25m2
'R$ 550.000,00

'Ref. 2496 - Vila Nova
'Terreno residencial e comercial
·Area imóvel: 315,00m2
'R$ 120.000,00

·Ref.2558 - Vila Lenzi
=Terreno
.Area imóvel:5.81 T,00m2
'R$ 680.000,00

. 'Ref.2430 - Três Rios do Sul
'Terrenos Residenciais
'Área imóvel:332,45m2
'A partir GJe R$ 95.000,00

'Ref. 2516 - Vila Nova
'02 Terrenos
'Área imóvel: 1.078,00m2
'R$ 540.000,00

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

'Ref. 2562 - Vila Lenzi
•Terreno Residencial
.Area imóvel: 442,00m2
·R$160.000,00

'Ref. 2567 - Nereu Ramos
'Terrenos Residenciais
'Área imóvel: 300,74m2
• A partir de R$100.000,00

·Ref. 2474·- Ubatuba
'Terreno Residencial
'Área imóvel: 364,00m2
·R$90.000,00

'Ref.2566 - Amizade
'Terreno
.Area imóvel: 465,00m2
·R$689.000,00

'Ref.2341 - Três Rios do Sul
'Terreno residencial
.Area imóvel: 2.437,08m2
'R$130.000,00

·Ref.2424 - Nereu Ramos
�Terreno Lot. Dernathê

.•Area imóvel: 418,51m2
·R$95.000,00

'Ref.2420 - Amizade
'Terreno
'Área imóvel:306,34m2
'R$ 94.000,00

·Ref. 2569 -Shroeder
'Terreno comercial bem localizado
.Area imóvel: 600,00m2
'R$ 205.000,00

·Ref. 2531 - Jaráguá Esquerdo
'Terreno em condomínio de alto
padrão .

• Area imóvel: 727,55r'n2
'R$ 370.000,00

'Ref.2561 - Vila Itoupava
'Terreno Rural
'Área imóvel: 62.402,15m2
·R$120.000,00

.
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'Ref.2295 - Amizade
-Terreno
.Area imóvel: 329,74m2
·R$105.000,00
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'Ref.2450 - João Pessoa
'Terrenos Residenciais
.Area imóvel: 748,50m2
·R$85.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VE DE - ADMINISTRA

Fone: 47 3276-1003
CrecilSC 2.807-J imóveis

_
479248-9078 (Vivo)

Planta0
47 9672-1052 (Tim)'

Com 70m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Sala, Com 79m2 - 2 Dormitórios, Banheiro,
Cozinha; Lavanderia e 1 Vaga de Garagem. Cozinha, Sala de Estar/Jantar,

R$ 165.000,00 Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
R$ 165.000,00

LOTEAMENTO CORUPÃ
Com 56 m2 - 2 Dormitórios, Sala Estar,
Copa/Cozinha, Banheiro, Lavanderia e

2 Vagas de Garagem.
R$ 129.900,00

i Barra do Rio Cerro E 155 Amizade
' -

E -1'68

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

Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.
PRÓXIMO A BOCA GRANDE

RS 190.000,00

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

Cozinha, Lavanderia, Churrasqueira e .

.1 Vaga de Garagem
DE RS 330.000,00

POR RS 320.000,00

LOJEAMENTO PAPP
Com 160,50m2 + (Edícula com 77m2 +

cozinha) - 3 Dormitórios, Banheiro,
Cozinha, Sala de Estar/Jantar

Lavanderia e 3 Vagas de Garagem.
R$ 318.000,00

RESIDENCIAL VIENA I

Terreno com 480m2 (16x30)
DE R$ 148.900,00

POR R$ 140.000,00

Com 956,17m2 - 23m de frente para o

asfalto e 42 metros de laterais. Casa em

alvenaria 290 m2 + 2 casas de madeira

(6x6) + casa de material (4x4)
RS 231.000,00

Terreno com área

de 851,53m2 (17x50)

DE RS 235.000,00
POR R$ 199.900,00

Barra Rio Cerro E 111
• Rua sem saída

Local Tranquilo
• Pronto para morar

Próximo a Malwee
• Aceita carro ou

imóvel de menor valor

.
Minha Casa
Minha Vida

Com 2. Dormitórios, Sala, Cozinha
Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

R$ 129.900,00

Com 240m2 - Superior: SufteMaster + 2 Dormitórios e

Banheiro. Inferior: Sala de Estar/Jantar, Escritório,
Lavanderia, Copa, Cozinha, Dispensa, Banheiro, Área de.

Festa, Piscina e 3 Vagas de Garagem.

R$ 455.000,00 J

I
�
I
�

I

II

RESIDENCIAL BRASILlA BELTRAMINI

Apartamento com 47,39m2 - 2 Dormitórios,
Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Lavanderia e 1

Vaga de Garagem.
DE RS 115.000,00

POR RS 105.000,00
----------. �_,r___�Bm��

.,
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

REF. 793 - Czerniewicz - 2 dorm, sala, sacada çj churrasq. - R$ 630,00
5fF. 823 - Vila Lenz; -1 �uile. 2 dorm, sacada cl churrasq. - R$ 2809,00
REE 862 - Jaraguá Esqllertio - 2 darm, sala, caz, sacada çj churrasq • R$ 660,00
REE 515 - Vila Lalau - 3 darm, sala, COZ, bwc, garagem - R$ 700,00
REF. 850 - Centro -1 suíte, 2 dorm, coz (mob), garagem - R$ 970,00
REE 861 - Ilha da Figueira - 1 suHe, 1 dorm, sala, caz, garagem - R$ 750,00
REE 866 - Centro - 1 suíte, 2 dorm, 2 sacadas, garagem - R$1.000,00
REE 759 - Vila Nova - 2 dorm, sala, coz, lavand, garagem - R$ 500,00
REF. 884 - Barra-1 dorm, sala, coz, lavaM, garagem (sem;-mo�i1iado) - 8$ 550,00

APARTAMENTOS REF. 349 - Nova BrasHia· 2 dorm, sala, COZ, garagem. R$ 600,00
REF. 516 • Agua Verde - 2 dorm, sala, coz, lavand, garagem - R$ 550,00 REF. 888 - Centro - 1 suHe, 1 dorm, sala, caz, sacada C/ churrasq: - R$ 690,00
REF. 887 - Amizade - 2 donn, COI, area serv, sala, bwc e garagem. -R$ 600,00 REE 491 - Baependi -1 suíte, 2 dorm, sala, GOl, sacada c/ cburrasq e garage - R$ 850,00
REF. 811 - Centro - 1 suíte, 2 dorm, COZ, sala, garagem - R$ 800,00 REF. 877 - Centro - 1 dorm, sala, GOl, garagem - R$ 420,00
REE 642 • Centro - 1 dorm, salá, cozinha - R$ 430;00 REE 780 - Centro - 1 dorm, sala, coz, garagem - R$ 450,00
REE 885 - Nova Brasília - 2 dorm, sala, coz, garagem - R$ 650,00 REF. .853 - Centro - 2 dorm, sala, coz, lavand. - R$ 580,00
REF. 605 - Baependi -1 sufte, 2 domt; lavand, garagem - R$ 600,00 ' REE 328 - Barra - 2 dorm, coz, sacada cl churrasq, garagem - R$ 656,00
REE 762 - São Luis - 2 dorm, sala, COl, garagem· R$ 550,00 REF. 878 - Centro -1 suíte, 1 dorm, sala, sacada C/ churrasq, garagem· R$ 650,00
Ref. 842 - Centro - 01 suíte + 01 dorm., sacada c/ churrasq., semi REF. 560 - Centro - 2 dorm, sala, coz, garagem - R$ 600,00
mobiliado - R$ 1.320,00 REF. 824 - Baependi -1 suite, 2 dorm, sala, sacada C/ churrasq, garagem - R$ 740,00
REF. 794 - Rau - 2 dorm, sala, COZ - R$ 500,00. REF. 512 - Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, coz, sacada cl churrasq, garagem TERRENO

, REE 835 - São Luis -1 suite, 1 dorm, sala, cozinha, sacada Cf churrasq. R$ 700,00. - R$ 650,00 REP. 760 - Nova BrasHia - 300 m2 - R$ 700,00
REE765 :P!!�illo��i!!!Wl!!$: �$�9L..,",,�_...............JiE §99..:..!!�.I!endi :?d,9!m'.�l.E�,�, bwc!.!!!!!I,em - R$8QOJl!L" ......"'"",.,=�""""'_...."'" "".......Jd!ll�&!�l���.!§ii��

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

Ref.1269-Apto 78m', 1 suite, 2dorm. sacada
C/ churrassqueirn, duas vagas de garagem, com
acabamento em gessa e massa canida, R$ 225.000,00

ReI. 1543 - apto 60 m' privativos, com 2 dOn11. e

uma vaga de garagem, sacada cf churrasqueira,
ficam os moveis sob medida - R$ 165.000,00

ReI. 1557- VILA LENZI apto 54,70 m', 2 dorm.
sacada cf churrrasqueira, 1 vaga de garagem
R$ 149.000,00

REF 1486 - Residencial Villar- Vila lenzi - apto de
63,91 m' privativos com 2 quartos
R$157.000,00

CASAS
REt 657 - Centro - Suíte, 03 dorm" e garagem p/3 carros. - R$ 3.000,00
REf. 8n - flfa Martins - 3 dorm, sala, COl, garagem" R$ 700,00.
REE �76 - Compá - 3 dorm, sala, GOl, 2 vagas garagem - R$ 750,00.
REF. 393 • Chico de Paula - 1 dorm, sala, caz, lavand, garagem - R$ 500,00.
REE 582 -Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, coz, garagem - R$ 650,00
REF. 849 - Vila Nova - 3 dorm, sala, coz, lavand, garagem - R$ 780,00
REF. 893 - Rau -1 suíte, 2 dorm, Cal, lavand, garagem - R$ 1200,00

3372�1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

IIRAU

REF 1576 - Ap10 novo 02 dOn11 sala cozinha
lavanderia 01 vaga.Area priv 57,00m', Proximo
creche municipal R$130.000,00

REF. 1575 - Brasilia Bel1ramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia 01 vaga. Area privativa
48,00m' - RS 106.000,00

REf. 721 - Vila Nova -1 suite, 2 dorm, sala, COl, garagem - R$ 900,00
Ra; 889 - Czerniewiczc 1 suite, 3 dorm,.sala, COZ, garagem - R$ HOO,OO

SALA COMERCIAL
_

REF, 875 - Casa Comercial - Centro - 3 dorm, 2 salas, coz, 2 bwc, 2 vagas
de garagem - R$ 3000,00,
REF. 828 - Centro -159,56 m2, 1 bwc - R$ 4500,00.
REf.468 - Centro - sala C/ 32m2, bwc - R$ 670,ll0

·'REf702 - Centro - sala çj aproximadamente 22m2• R$ 500,00
REF. 870 - Vila Nova ·12511J2 , bwc - R$1.800,OO.

GALPÃO
REF. 739 - Barra -130 11J2, 1 bwc - R$1.300,00
REF. 795 -Ilha da Figueira - 700,00 m2 - R$ 7.000,00.
REF. 670 - BR 280 KM 57- galpão com 1,125 m2 - � 11.000,00:
REF. 456 - São Luis - 660 m2 - R$ 5900,00.
REF. 838 - Guaramirim - 350 mZ - R$ 3.500,00.
REF. 890 - Vieiras - com 1000 m2 - R$ 8000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
I M O V E I

w::r

Creei 2354-3J

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

- REF.1379 - - Ótima localização. na Rua 13 de Maio. Bairro Amizade.
- 54.7 8m' dêárea privativo - 2 Dormitórios:
- 01 Vaga de Garagem:
- Sala em Dois Ambientes:
- Sacada com Churrasqueira:
- Cozinha:
- Álea de Serviço:
- Banheiro;

ReI 1545 - Ótima localização. na Rua João 02 Vagas de Garagem:
Manoellopes. Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes:

- Plantas com 87m', 97m' e 102m2 - Sacada com Churrasqueira:
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1 - Área de Serviço;
Dormitório; - Banheiro;

- REF.1470 - Banheiro
- 77.68m' de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de estar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada. área de festas
_ Álea de serviço decorados e mobiliados

- Sacada com churras ueira - Ótima localiza ão Bairro São Luis.

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

REF.1413 - Ótíma localização. na Rua 25 de
Juiho (ao lado do Posto Mime Matriz;). 2° pavimento: garagem. salão
de festas e playground. 2 elevadores. 24 apartamentos (4 por andar).
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm .. Apto Tipo 1 106.73 m2 - Privativo -

86m2 Privativo Suíte + 1 darm .• Ampla sacada com churrasqueira.
Saia de Estar e Jantar conjugadas. Cozinha. Cozinha. Hall de entr.ada.
Área de festas e Piayground decorados.

- REE1524

- Ótima

Localização. no

Bairro Joraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por

andar;
- ApartatlienfQs
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

- Apartamentos
com 1 03.40m2 de

área privativa.

I.

I

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

Figueira;
- 60.7 5m2 de órea privativa - 2

Dormitórios;
-

- 67 ,18m' de órea privativa - 1 Suíte +

1 Dormitório;

- Ol vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes;
-socodo com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;
- Valores a porHr de R$ 158.000.00

INCORP. R.3-63.823

ELZA
RF.SlnllNCII\1-

- REF.1530

- ótima Localização, no Bairro Três Rios do Sul;

- Sacada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitónos:

- Dl vaga de estacionamento, coberta;

- Apartamentos com 59,7m2 de área prtvativa.

Apenas 6% de entrada

Participante do programa Minha Casa Minha Vida.

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

Residencial Elza
Apartamentos a partir de

R$ 119.000,Oa

I·
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Ref.: 00445.001 Residencial Amizade - Bairro: Amizade
2 qtos, salão de festas, playground, quadra de esportes

A partir de R$ 125.000;00
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3370·1122
9117 ·1122

www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br

Plantão de Vendas:
9117�1122

- ;

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

ReI. 2209 - Apro- Res. Morado da Serro - Nova Brasilia
rontendo: Ol suíre,02 dormitórios, bwc social, sola �ar, saroda

rom murrosqueira, rozinha lavanderia, garagem - Ara0 privativa:
85,OOm2 - Vaiar: RS 220.000,00.

Rel.2198 - Apto - Res. Von(ouver 11- Centro - contende.
01 suíte, 02 dorm., bw( social, solo estar, socodo tom chur

rasqueira, cozinlio, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi
mobiliodó. Área privativo: 100,25m2. Valor: RS 375.000,00.

CENTENÁRIO (atrás WEG II). APARTAMEN
TO l' LOGAÇÃO - SALA, QUARTO, COZINHA
PLANEJADA. VAGA DE GARAGEM COBERTA.
ALUGUELR$ 600,00 + IXS

CENrRO - ED. CHIODINI - 6' ANDAR

Apartamento sala, sacada, suite + 2 .Quartos,
banheirOo,.'cozinha, área selVlços,.dependênclas
completas empregada, garagem. R$ 780,00
+tl<5.

VILA LENZI - Apartamento saia/cozinha

conjugados,2 quartos, banheiro, despensa,
lavanderia, não tem garagem. Aluguel
R$550,OO + taxes,

VILALENZI "Apartamento sal�';3quartos,
banheiro, cozinha, despensa, lavanderia, gara
gem coberta. Aluguel R$780,00 + taxas,

Liberado flnaJ de dezembro.

Baependi - Res. Europa. Ed. Portugal. Apar
tamento com 02 quartos, saia e cozinha inte

gradas, banheiro.' Sacada com churrasqueira.
Garagem. Aluguel R$ 580,00+Txs

.

BAEPENDI (próximo MARISOL) - ED.

MIAMI, apartamento com sala(churrasqueira),
2 quartos, banheiro, cozinha, área serviços,
garagem coberta. Aluguel RS 590,00+Txs

RESIDENCIAL JARDIM EUROPA (ED.
DINAMARCA) - apartamento com 2 quartos,
sala, sacada (churrasqueira), cozinha, banhei
ro, garagem coberta. Aluguel R$630,00+txs,

NOVA BRASILIA - ED_ MAKTUB -

Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Sali
Residencial- Aplas rentendo 02 dormitórios, bwc social, solo

estar, sacadg cam churrosqueira, tezinhn, lavanderia, Ol vago
garagem. Area privativa a partir de 60,07m2.lncarporalão

sob matrícula 5.340. Valor o partir de: �S 130.000,00.

Rei. 1189 - Sobrado - Amizade - «mtendo. sótão, 01
suíte com doset, 02 dormitórios, bwc social, sala eslar,
cozinha, lavanderia, garagem, piscina. Área do (asa:

172,37m2. Vaiar: 349.000,00.

Apartamento com 2 quartos, sala, 2..sacadas,
cozinha, banheiro, garagem cober1a;Aluguel
R$730,00+lXs.

Vila Lenzi - Ed. Dom Pedro, 1 suite com

sacada + 1 Quarto, saía com sacada churrasqueira,
banheiro social, cozinha, área de serviço;--garagem.
R$ 700;00 + txs.

Baependi - Res. Bartel- 1 suite + 2 quartos, co

zinha, área de serviços, banheiro, gara_gem. Prédio
com play e salão de festas. RS 670,00 + txs.

Ref. 211 O -Apto no Centro - Res.llalio - Contendo: suíle
rom dosei, 02 demi-suítes, lavabo, estar/janlar, socado com

churrasqueira,tubulação para ógua quenle, medidor indivi,dual
de águo, lubulação para splil. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,00m2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Ref. 2187 - Aplo - 8aependi - Res. Niemeyer - cantendo: 01 suíte,
Oldorm., bwc, solo estar, socado rom diurrasqueira, cozinho,

lavanderia, Ol vaga garagem. Area privaliva: 65,30m2. Vaiar:
R� 175.000,00.

ReI. 2195 - Aplo - Res. D. vellJinia - Centro -mntendo: 01 suíte,
02 dorm., bwc sadol, §DIa estar, samda mm churrasqueira, rozinha,

lavanderia, garagem. Areo privoliva: 88,31 m2. Valor: RS 21 O.(XXI,OO.

---

Ref. 1190 - Caso alv. João Pessoa - contendo: 03 dor
mitórios, bwc, sala estar, cozinhe, lavanderia, varando,

garagem. Área aprox. cosa: 70,00m2. Área terreno:

450,00m2. Valor: RS 180.000,00.

Ref. 1191 - Sobrado - Vila Novo - canlendo: suíte móster,
02 dorm., bwc social, solo estar, lavobo, solo jontar, cazinha,
lavanderia, dependência empregoda, órea festas, garagem.
Area aprox.coso: 267,00m2. Area terreno: 353,50m2. Mobi!i-

-ndc. Valor: 900.000,00.

Ref. 1185 - Casa alv. -João l'eslOo - contendo: 01 su�e, banheira
hidromassagem, 02 dorm., bwc social, sala estar, salg jantar,

rolinha, lavanderia, órea festas, garagem p/ 02 carros. Ara0 aprol
casa:·230.f!OO,00. Area rerreno: 499,80m2. Valor: RS 410.000,00.

APTO COM ÉlTIMA LOCALIZAÇÃO,
PRÓXIMO AO CENTRO, COM 1 DORM,
SALA PARA 2 AMBIENTES COM CHUR
RASQUEIRA, COPA/COZ, ÁREA DE
SERViÇO, BWC SOCIAL E 1 VAGA DE GA
RA�EM. SACADA FECHADA REBAIXE EM
GES$O. Af!.DIFERENCIADO. COD,110

CONFORTO, PRATICIDADE,
PRIVACIDADE E DESIGN ARRO
JADO, EXCELENTE ACABAMEN
TO - ACEITA FINANCIAMEN'TO
BANCÁRIO. COO. 661

AMPLO APRTO COM 01 SUíTE + 02

QUARTOS. EXCELENTE ACABAMENTO,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ELEVADOR.
COD1185

APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS COM
t;:LEVADOR E VAGA DE GARAGEM,

���g���Ttg�tt��';�'m�i=lENO
DE 13.000,OM2 DE AREA TOTAL, FINAN
CIAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA
CEF. INCORPORAÇÃO: R.2-64. 487-

�\' ÁGUA VERDE
CENTRÔ - MARCADO GENTES EXCE
LEN'fE SALAS COMERCIAIS. CONSULTE
-NOS.4

BARRA· RUA FELICIANO BORTOLlNI.
SALAS COMERCIAIS NOVAS - DE 84M2
A 129M2 (COM MEZANINO). ESTACIONA
MENTO FACIl. CONSULTE-NOS!! COO 955

VILA LENZI • SALA COMERCIAL 45m .

ALUGI1EL RS 480,00 + IXS.

,�\ GALPÃO

SÃO LUIZ - GALPÃO NOVO, PÉ DIREITO
ALTO, 32Qm' CONSTRUiDOS COM DIViSÃO
PARA ESCRITÓRIOS + 3 BANHEIROS, fERRE
NO APROXIMADAMENTE 600m'. ALI1GUEL
R$3.200,00+TAXAS.

CASA RESIDENC.lAL EM LOCALIZAÇÃO NO
BRE NA VILA NOVA, COM 4 SUiTES, 2 VAGAS,
PISCINA.ÂREACONSTRU1DA DE 394 M , EM
TERRENO DE 515 M . ótiMO PADRÃO DE
ACABAMENTO. MOBILIADA. COO. 1134

APARTAMENTO NOVO, ÓTIMA INFRAES
TRl}TURA, .COM 2 DORMITORIOS,
PROXIMO A MARISOL. 1 VAGA DE
GARAGEM. EXCLUIR O COO 919

ÓTIMO TERRENO COM ÁREA DE 371 25
M2 PRÓXIMO A UNIVERSIDADE CATÓLI
CA, COM FRENTE DE 15M, FUNDOS15M,
LATERAL DIREITA 24,75M, LATERAL
ESQUERDA24,75M. COO 1162

LOFT COM EXCELENTE LOCALlZAÇÁO,
PRONTO, UMA VAGA DE GARAGEM
COBERTA. PRÉDIO COM ELEVADOR.
VALOR R$ 95 MIL. COD 1025

..
-
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Empreendimentos Imobiliários

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3
,

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
.

Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

------TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS------
BAEPENDI

cón, 608 - Lotes com linda vista da

cidade, lugar tranquilo, rua asfaltada e

próximo ao Centro. Área de 735m2.

APARTlR DE18O.000,00-
.

FlNANClÁVB.

cón, 704 - Terreno com 700m2, sendo

17,50m de frente, possui uma casa com

68m2 e 2 quartos. Ótima localização na

Rua José Emmendoerfer, ideal para
edifício residencial e comercial.

CZERNIEWlCZ

cóo. 668 - Excelente
investimento, terreno possui 750m2,

sendo 21m de frente para Rua 13
de Maio. Ideal para salas comercias,

lojas e edifício residencial.

RS450.ooo,OO .

CÓD. 707 - Terreno comercial com ampla
área de 3.016m'. sendo 30m de frente. Possui

2 casas em alvenaria e possui excelente
localização. Ideal para edificio.

RS 680.000,00

NOVABRASlUA

Jardim Cristina, local tranquilo, área
verde e condomínio de alto padrão.

Possui área total de l412m2.

R$240.000,00 R$420.000,00

CÓD. 669 - Localizado ria Rua João

Planincheck, terreno possui ampla frente em

26 metros e área total de l521m2. Galpão.
com área construida de 400m'.

CONSULTE-NOS!

GUARAMIRIM
(CENTRO)

CÓD. 703 - Terreno
comercial com área
de 1.633m2, situado
de esquina na Rua
28 de Agosto. Ideal

para galpão, edifício
residencial e salas
comerciais. Plano,
pronto p/ construir.

R$85o.000,OO

--------p---------CASAS

coo, 684 - Possui 4 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, 2 banheiros,

lavanderia e garagem.

DE R$19O.000,00
POR R$18O.ooo,00

CÓD. 678 - Contém 1 suíte master, 2 demi

suítes; sala de estar, jantar, home office, lavabo,
cozinha, área de festas c/lavaoo, área de serviço

e 2 vagas de garagem. Rua tranquila,
acabamento em alto padrão, móveis sob medida.

R$ 650.000,00 .

CÓD. 221 - Possui 1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, cozinha mobiliada, churrasqueira,

lavanderia e 2 vagas de garagem.

DER$22o.000,OO
POR R$198.000,00

'ILHA DA FIGUEIRA

Conta com 1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, área de festas c/

churrasqueira, bwc social, lavanderia,
dispensa, amplo jardim e garagem.

Terreno com 390m2.

RS340.000,oo

JARAGUÃESQUERDO

CÓD. 055 - Casa de alto padrão, possui linda
vista da cidade e ótimo acabamento. Terreno com

800m', o imóvel possui 1 suite master, 1 suite,
1 dorrn., bwc social, sala de estar, ampla cozinha

gaurmet, área de festas integrada, lavado e

2 vagas de garagem. Ambientes mobiliados.

cón, 700 - Possui área de 90m2, sendo
2 dormit., sala de estar, cozinha mobiliada,
área de serviço, bwc social, área de festas
c/ churrasqueira e garagem para 2 carros.

R$16O.000,OOCONSULTE-NOS!

VlLARAU
CÓD. 706 - Lindo

sobrado contendo 1 suíte
c/ sacada, 2 dorm., sala
de estar/jantar, cozinha

gourmet, bwc social
lavanderia e 2 vagas
de garagem. Otima

localização e acabamento
em porcelanatto, gesso,

split e água quente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-------------------APARTAMENTOS==============�==��
RESID. COPENHAGEN

VILA NOVA (NOVO)

CÓD. 693 - Possui 2 quartos, sala
de estar/jantar, sacada, bwc social, cozinha,

lavanderia e 1 vaga de garagem. Edificio
oferece elevador, salão de festas e excelente

localização ao lado do Poste Mime.

R$19O.OOO,OO - FlNANClÁVB..

CÓD. 695 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

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

R$21O.000,OO

JUUANACHRI8nNA ..

AMIZADE
Possui 1 suíte, 1 dorm.,

sala de estar/jantar, ampla
sacada c/ churrasqueira,
bwc social, lavanderia e

1 vaga de garagem. Área
privativa de 84m2, rebaixo
em gesso e piso laminado.

RS220.000,00 ..

PRONTOP/MORAR!

MILANO RESIDENZIALE- CENTRO
Em área nobre do Centro da cidade, o

empreendimento oferece 2 apartamentos por

andar, hall social, espaço gourmet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com

Sala de estar / home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opcional),1 suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de

serviço, 3 vagas de garagem, Depósito individual e

Preparação completa para clímatízacào,

CONSULTE-NOS!

HORIZON RESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista

da cidade e excelente acabàmento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
I ,

sacada cf churrasqueira, ambientes

integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espace gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APARTlR DE R$245.000,OO

,
CÓD. 692 - Apartamento contendo

2 quartos, sala de estar/jantar, sacada,
bwc social, cozinha, lavanderia e

1 vaga de garagem. Edificio oferece
elevador, salão de festas e playground.

R$150.000,OO - FlNANClÁva

CÓD. 104 - Possui 1 quarto,
sala de estar, cozinha integrada,
bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Pronto p/ morar!

R$14S.000,OO

RESIO.ACRE- JGUÁ
ESQUERDO (NOVO)

Cód. 697 - Edifício alto padrão,
estilo neoclássico, situado em local

privilegiado no Centro de Piçarras de

frente para o mar. Apartamentos com

área privativa de 285m2, contendo

5 suítes e 5 vagas de garagem.

CÓO. 698 - Aptos amplos e prontos para morar.

Possuem 103,40m' de área privativa e contam com

1 suite, 2. quartos, sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. Edificio oferece elevador, salão
de festas e ótimo acabamento,

APARIlRDEfW24O.OOO,OO- FlNANClÁva..

CÓO. 638 - Apto de alto padrão, contendo 150m'
de área privativa, sendo 1 suite master, 2 dorm.,

sala de estar/jantar, sala intima, lavabo, sacada c/
churrasqueira, cozinha, área de servico e 2 vagas

de garagem. Sol da manhã e ambientes mobiliados.
Edificio oferece 2 elevadores, salão de festas,

piscina, seguranca e ótima localizacào.

CONSULTE-NOS!

CONSULTE-NOS!

ED. RAZIB.RESIDENCE
APARTAMENTO:
• 3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com

churrasqueira
• Sala de estar / jantar
• Área de servico
• 2 vagas de garagens

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke • Baependi

(Próximo ao Clube'

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato

e lãminado
• Acabamento '

em gesso
• Massa corrida-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bairro: Centro

Apto. com 01 suite, 01 quarto (Planta original alterada
01 5ulte+02 quartos) Sala de jantar e estar, escritório,
coz., lavanderia, churras, e 02 vagas de garagem.01
quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370.000,00,

Bairro: Baependi
Casa alvenaria com 1 suite + 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$300,000,00
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IEnge.tecIMOVEIS

Você escolhe sua conquista

Bairro: Ilha da Figueira
Edifício Di Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de
estar, bwc, lavanderia, sacada com churrasqueira, àpto mobiliado. R$200.000,00

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 tpê
· Piscina com prainha
, Varanda da piscina com

churrasqueira
· Play-ground
· Bicicletário
· Instalações de serviços

Bairro: Água Verde

Casa com 1 suíte cl closet + 2 qtos, sala de estar e jantar, cozinha, 2 bwc,
lavanderia, área de festas, depósito, garagem pi 2 carros, precisa ser

acabada, Terreno com 420m2. Entrada de 50% +saldo em condições.
R$270.000,OO
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Bairro: Centro

Suíte + 2 qtos, 2 salas, cozinha, dependência de empregada, garagem para 2 carros.

Terreno com 480m2. R$ 700.000,00

REF149 - Vila Nova - Casa
Casa em alvenaria, terreno com 726m2• R$ 380.000,00
(em condições a combinar direto com o proprietário)
R$150.000,00 entrada e saldo em 60 meses direto com proprietário.

Ref: 551 - Sobrado em Barra Velha - Região do Tabuleiro
Térreo: Garagem p/2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar:

1 suíte + 2 qtos, sala: bwc. R$350.000,00 Aceita carro, terreno e imóvel de menor valor

Condomínio Azaléia

1 suíte Master + 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala pequena, cozinha, lavanderia, 2 bwc,
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 rnáster + 2 deml-suite, demais dependências , TODA MOBILIADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS NO LITORAL
TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS A VENDA EM TODO LITORAL: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PiÇARRAS,

ITAPEMA/MEIA PRAIA, ITAJAí. CONSULTE-NOS!

3444: PiÇARRAS - VILLA CATÂNIA
APTO d 3 suítes, apenas 2 aptos pi andar..

COMPRE O SEU IMÓVEL NO LITORAL!

Condições de pgto facilitadas! Prédio com

piscina, área gourmet, espaço fitness.

3446: PiÇARRAS - TRANSATLÂNTICO
APTO cl suíte + 2 quartos. Prédio
com piscina, área de festas .e hall
decorado. Agende uma visite e se

apaixone! Vista maravilhosa!

2078: AMIZADE - LOT. ITACO
LUMI - TERRENÓ

cf 357,43m2 (frente 15metros).

VENARIA d 2 quartos, churrasqueira.
R$ 220mil - Aceita carro e imóvel

perto da WEG II. Pode ser financiada.

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto.Rs 169mil

. 1068: AMIZADE - CASA AlVE·
NARIA d suíte + 2 quartos, chur
rasqueira, garagem p/2 carros.

R$ 300mil- Pode ser financiada.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

de alvenaria, terreno d 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1016: IMÓVEL CENTRAL - Ter
reno com 1.000m2, cf 2 casas de
alvenaria. Excelente localização.
CONSULTE!

�> • 1054: ÁGUA VERDE - CASAALV
1020: IM6vEL CENTRAL - Rua em construção - Casa cf 245m2,
Domingos R. da Nova (rua eom-' terreno cf 450m2. R$ 260mil
ereial) cf casa e sala comerciai.
R$ 580mil

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
.

+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$350 mil

1336: SÃO' Luís - SOBRADO cf
.

300m2 - suíte cf closed e sacada, 2

suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600iTlil - Aceita imóvel até

/'

R$ 400mil no negócio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. À partir de R$ 360 mil RI.
1-65.839 - Últimas unidades

3007: CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PRO
MA) -APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR

APTOS Cf UMA DAS MELHORES VISTAS DA CI

DADE! Cf 3 SUiTES, AMPLA SACACA GOURMET
3 VAGAS DE GARAGEM. EXCELENTE PADRÃO

DE ACABAMENTO. AREA SOCIAL AMPLA, DEC

ORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. RI. 1-65.549

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO, INi
CIO) - RES, HORjZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS, TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

3108: CZERNIEWICZ-MORADADE MADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos oom

128m' de área plivativa - suite d sacada + 2 oemi

suites, 2 vagas de garagem. Excelente área social no

ú�mo andar, oom espaço gourmet, piscina, tudo en

tregue mobiliado e deoorado. AcabamentoAito Padrão.

Primeiras unidades a serem vendidas oom oondições
especiais. CONSULTE RI. 23.260

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
plantas. Localização privilegiada. Entrada + lente localização. Suite + 1 qto. Consulte-
reforços + parcelamento. nos. RI. 3-61.920

3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suite + 3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. ACRE - suite + 2 qtos. A partir de
R$ 260mil

APARTAMENTOS PRONTOS

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

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER- 3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fen
SCHING -Apto semi-mobiliado, suite + 1 par) d suite + 1 quarto - 79,53 de área

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
.

priva!iva. R$ 197mil
hall decorado. R$'235mil- Financiável

l I G U E

LAN'ÇAMENTOS

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

2.300M2 - FAZENDO FRENTE PARA 2 RUAS EM 46 METROS CADA RUA.

SÃO 1.2S0M2 LIVRES, SEM NENHUMA EDIFICAÇÃO. FAÇA CONTATO PARA
MAIORES INFORMAÇÕES.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUiTE � 1

QUARTO. ENTRAOA + PARCELAS FACILITADAs. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.I. 1-60.083 - ENTREGA

EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

1078: CHAMPAGNHAT - Sob
rado com suíte + 3 qtos, 2 bwc's,
2 salas, jardim e 2 garagens,
Baixou para R$ 510mil

3111: CENTRO - APARTAMENTO CI
1 03,40m2 de área privativa - suite d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3025: CENTRO - MANHATTAN(REALSEC)
- 3 SUiTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .si
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR �
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO, R. I. §
4-31.988 E
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3152: ILHA DA FIGUEIRA(t5em -g
no início) - EO, EUGÊNIO TRAPP �

- Apartamentos novos, cf suíte + (I)

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, <ii

churrasqueira e piscina, PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- $)

Ias + financiamento.
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Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br
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COMPRA - VE�DE - ALUGA - ADMINISTRA

(47) 3055.0070
PLANTÃO

Vendas 9973-9586 I 9923-7090 I Locação 9934-8069

:-\

ORE�
IMÓVEIS �

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01
47 3275.4477

www.splendoreimoveis.comBeti 9936 ..6906
Jefferson - 9605 ..3860

Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.
'Preços válidos até a próxima edição deste anúncio ou conforme disponibilidade do imóvel.

l\I)'rO (;011 2 fiIJ1111TOS - 1\IIIZ1\.).�

Apartamento com 2 quartos,
SEMI MOBILIADO;

Sacada com churrasqueira
fechada em Reiki e garagem.

R$ 140000 00
Financiável

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Centro

fu:usa

Residi Las Vegas
Nova Brasília

Apartamentos com 01

suíte, mais 02
dormitórios, sala de

estar e jantar, sacada
com churrasqueira,

bwc social, cozinha e

área de serviço e 02

vagas de garagem.
Hidrometro individual,

piso laminado em

madeira nos

dormitórios, massa

corrida e preparação
para ar-split.

R$199.000,OO

Estágio Atual
da Obra

Resl Acre

Jaraguá Esqu�do

Apartámento com 1 suíte com hidromassagem + doset, 1 dormnório, bwc
social, sala ,de jantar / estar, cozi�,ha, lavanderia com terraço, sacada mm

churrasqueria, 02 vagas de garagem. Todo mobiliado, induindo
eletrodomésticos. R$ 380.000,00

Apartamento com 01 suíte,
mais 02 dormitórios, sala de

estar e jantar, banheiro social,
ampla sacada com

churrasqueira, oozinha
integrada, lavanderia e 01 ou

02 vagas de garagem,{Piso
porcelanato e rebaixe em

gessq. 02 Apto por andar).
A Partir de R$ 240.000,00

Resid. Aquarela.
Nova Brasília

Casa· Três Rios do Sul_

Casa com 01 suíte co-m closet embutido, 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

Casa com 01 suite com banheiro mobiliado, mais 02
dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha,
banheiro social, lavanderia, garagem para 02 carros

e área de festas com lavabo. R$ 300.000,00

Apartamento com 03

dormitórios, sendo
um deles com suite,
banheiro social,
oozinha, lavanderia,
sala de estar e jantar,
sacada com

churrasqueira e 01

vaga de garagem.
R$ 250.000,00

Casa com 01 suíte mais Q2 dormitórios, sala de estar
e jantar, cozinha (sob medida, banheiro social

(mobiliado), lavanderia, área de festa e 01 vaga de

garagem coberta. Casa com laje.
R$ 260.000,00

..
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LOCAÇÃO
.A'paet. Ilha Figueira 02 dorm, eoa �ó� e garagem EdjffGO Béla � R$ 550,00

S'ala Cómertial Centr.o' cfárea de 1 06m:>-em frelll� C.E.Fda Marecl1lú. R$ 6.000,00
,.Apart. Centtó 1 dorrn., saia" C0'Z, bwc, área S�fVíço egaragem. Ed.. Gl'oc:am:fa- Q$ 550,00

'Apa'I't�Centro 01 sulte+ OZdClfm,.,Clllz.saeada cf cnurrasque Res. MjlJina- R$ 190,00
•Apart. Agua Verde 0'2 dorrtr, coz; 0'1l 'l'g de garagem. Res. BrasiUa Se1tTatrl'inÍ' R$ 600,00

Aj1an. Baepel1d�01 sulte+ tiH clbrm, coz cf garagem. Prox RadíoJaragwI R$ 800,00
'ApaltCentro 01-dClrnírtó'rio� coz.saíe saeadas/ churrasq; Res.TulípS R$ 560,00

'-Sala Comercial, Tres Rios do $ui cI 87m%. Prcx Mercado urissa. R$ 750,00
"Apart ,Agua Verde 03 díJ11nitórios, saia COZo Res. Garcia - R$ 650,00

·Apart. Nova Brasília 2. dormitórios. Edifico Klem R$ 550,00
•Apart., Centro os dormi!. saial coz 02 bwc Ed. Dorra AziTa R$ 650,00

'Apart. Centro 1 suite + Zdorm., COZo sac cf cnurrasq Ed. OfÚJ( R$ 9S0,OO
Casa Mista 02 dQrmit. COZo saia, e garagem.Prox. f),uas Rodas L.OCADO

-Apart. Vila LafaCt02 dormitórios, cozlsaia. Sem CondomiÍ1iO R$ 550,00
'M;lís condomínio

I
I M

LOTEAMENTO
...._.--'---��

GUILHERME MENEGOTTI-

VENDE R$ 130.000,00
Apart. 2 quartos, sala, cozinha, 8WC, garagem coberta,

salão de festas, playground, quadra de esporte.
Aceita troca por casa geminada nova.

VENDe R$ 155.000,00'
casa em Residencia! FechadoAmbienle Monitorado

área de festas, cozinha plane'ada acabo em gesso.

CONTRATA:
Corretores de Imóveis,

com experiência.
E E R$ 80.000,0

"O melhor Regócio da Terra é terra."
MnaE):cfamel!l:fO' pera:. CEF 0llI Drr-eto el Entrada + 3&X1
Faça sua sfltf.a�Qt CORo,seo •

Lofes de 34i1im-;t� .(42 mj!. 540mz" 645m.:t, 754mZ e. 963m2'

GARA ,TA JÁ O SEU !U

Venha fazer parte de
nossa equipem

Entre em contato
conosco.

{
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IMÓVEL EM FASE DE ACABAMENTO!
UNIDADES DISPONíVEIS:
Apto 01 Suíte+01 dormjtório - 201, 203, 401, 503, 601, 603, 701, 703

Apto 01 Suíte+02 dormitórios - 302 e 704

A partir de:

BAIRRO AMI�DE
Jaraguâ do Sul

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondiclonado (sistema split), TV,
telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.

DElXE.fWS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CGNTATIl CONOSCO.

• Sala Comercial- 67m' +1 garagem Sairro Vila
Lalau, Valor R$800,00 + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moriiz • Vila Nova: Apartamento com

!rês dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha
com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem,
Valor R$1.050,00 + Cond.

, • Galpão· Guaramirim - Galpão com 264:11' em

Guaramirim, Valor R$ 2.100,00

'Apto - Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma sune), sala, 'cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasquelra e garagem,

Predio com elevador e salao de festas,
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com Ires

quartos,(sendo uma suile), sala, cozinha, area de
serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas

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

Centro; Ed, Gehring, 1 Suíte Master,
2 Dormitórios,Garagem 2 carros,

excelente infraestrutura, RS 630.000,00
�--��------�----�--._�..-

Vila talau- Prédío c/5 aptos, Terreno
de esquina cl área de 799,OOm',

R$ 700.000,00

Piçarras- E,d, Ana Paula
Centro - apto, 2 dormitórios

R$ 250.000,00

Czemiewicz • Res. Solgari, 1 suíte, 1
com - R$ 222.600,00. 1 suíte, 2 conn.

- R$ 242.140,OO.lncorp R1.69.364

Centro • Ed. Jardim de Manet
4 suítes, 3 vagas de garagem, um apto por

casa- Tlfa Martins' - Casa com três quartbs, duas
,salas, cozinha, area de serviço, dois banheiros"

garagem, Valor R$ 700,00.

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

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

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

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

r
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CRECI 1583·J
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47 3373�3404
47 3373�0066

Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDSRAL

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. 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: 55,00M' - VALOR: R$110.000,OO
.

Ref: 333 -Ilha da Rgueira/Guaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000,OO

Área construída: 52,10111'
Á�a do terreno: 484,00111'

Cad. 379 - Centro em Schroeder - SC. Casa em alvenaria, contendo
02 dormitórios, bwc SQciàl, sala e cozinha conjugados, lavanderia,

despensa. Toda murada, pode ser financiada. Area construída:
65,20m2. Valor: R$160.000,OO

I .!1) I ,fI I:! 1_-;" r

) 1111'1 "1"11((:)) :1151" ". I

-,

r.b
I.{)
I.{)
N

C3
LJ.J
o::
t.)

www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

ReI. 368 - Escolínha, em Guaramirim - APTO COM DOIS DORMITO

RIOS, BWC SOCIAL, SALA C/ SACADA COPA, COZINHA, LAVENDE

RIA, SACADA C/ CHURRASQUEIRA, VAGA DE ESTACIONAMENTO
COBERTA. ÁREA PRIVATIVA: 73,22m2. VALOR: R$120.000,OO

Ref. 365 - Centro em Guaramirim - Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa.cozma, area de serviço e garagem. Área

do terreno: 3.808,00m2 .

- Valor: R$115.000,OO.

ReI. 388 - Centro, em Guaramilim - Casa em alvenalia com 1 suíte
com hidro + 2 quartos, sala de estar, jantar, cozinha com moveis sob
medida, banheiro social, garagem para dois carros, ãrea de serviços e

dispensa. Casa loda murada com portão eletrônico. Area construída:
142,00m2, Area do terreno: 370,00m2. Valor: R$350.000,OO

."

I
.

.• .'

EM 2013 TRAGA SEU IMOVEL PARA A WS E GARANTA
I'

UM BOM NEGOCIO!

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR!
JANTAR COZINHA, LAVANOERIA BANHEIRO E SACADA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M' DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADOÔPORTA0 ELETRONICO, PLAYGROUNDE VAGAS DE ESTACIONAMENT .

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$110.000,OO

Cod. 347 - Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA
Cf 1 suht + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COz., ÁREA DE SER

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL 76,OOM' DE ÁREA CONSTRUíOA E TERRENO
Cf 360,OOM'. - Valor. R$170.000,OO, pode ser financiada

Cód. 383 - Amizade em Guaramirim/SC - Terreno com

1.900,00m2 de área, localizado no Bairro Amizade.
Valor: R$290.000,OO

ws
(
i

�
j

J
>
!

Cód. 386 - cortcera em Guaramirim/SC - Casa em alvena
ria, com 02 'dorrnãóríos, bwc social, duas salas, lavanderia,

cozinha e garagem. Casa toda murada, possui escritura. Área
do terreno: 213,68m2, Valor: R$117.000,OO

Ref. 378 - Centro, em Guaramirim - Apartamento novo, com 1
suíte + 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviços,

banheiro social e sacada com churrasqueira. Condomínio fechado,
portão eletrônico, interfone, 1 vaga de estacionamento, playground

e salão de festas. Área privativa: 84,96m2. Valor: R$185.000,OO

Cód. 385 - João Pessoa em Jaraguá do .SuVSC '\ Amplo
terreno comerciaVresidencial de frente para a rua principal do

bairro. Possui escritura. Área do terreno: 1.216,40m2,
Valor: R$640.000,OO
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ws
www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Cad. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M' PRONTO PARA CONSTRUíR, LOTE DE
ESQUINA EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

MARTA. Valor: R$85.000,OO

Cod. 377 - Beira Rio, em Guaramirirrv'SC -Imóvel PI inveslimenID,
com retomo de locação.

São Três casas indi�duais ;cada uma contém: 02 dorroifiirios,
bwc social, sala, copa, co�nha, garagem, e quintlJ. 45m' de área
construída. Área dolerreno: 3.2B:',80m'. Valor: R$465.000,OO

Cad.: 359 - Bananal do Sul, Guaramirim/SC - Terreno
com infraestrutura completa e pavimentado. Possui

Escritura.

Metragem: 360,25m', Valor: R$80.000,OO

Cad. 364 - Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m' no Bairro Escolinha em Guaramirim. Terreno
com ruas pavimentadas e pronto para construir. Valor:

R$80.000,OO

Ret. 371 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

361,25rn" contendo infraestrutura completa, pavimentado e

documentado. Aceita financiamento.
Localizado no loteamento São Mateus, Bairro Rio Hem.

Valor. R$78.000,OO

Ref. 376 - CHACARA no Rio Branco, Guaraminm - CHACARA COM
ÁREA DE 20.DDOM', CONlENDO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2
DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SALA, COPA, COZINHA, VARANDA,

GARAGEM.A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENlE DE
ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANTAÇÃO E MATA VIRGEM. TEM
ESCRITURA. Área do lerreno: 20.000,DOm' - Valor. R$170.000,OO

Cod. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em

alvenaria contendo 01 su�e + 02 dormitórios, bwc

social, cozinha, lavanderia, saia.]
toda murada, amplo jardim. Pode ser financiada. Área

construida: 75,05m'. Valor: R$215.000,OO

Ret. 366 - Vila Freitas em Guaramirim - Possui duas casas sen

do: Casa em aivenária com 3 dorroitórios, bwc social, cMnha,
lavanderia, 02 salas, varanda, garagem PI 3 carros. Ampla área

verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc
social. Área do terreno: 4.550,OOrn" - Valor. R$320.000,OO

Ref. 370 - Centro em Schroeder - Terreno com

459,OOm', localizado no Centro de Schroeder, em rua

asfaltada. Possui Escritura.
Valor: R$96.000,OO

Ret. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50rn", contendo infraestrutura completa e pavimentado.
Possui escritura Localizado no loteamenID São Mateus, Bairro

rio Hem. Valor. R$75.000,OO
.

I

i
I
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www.cha leimobil ia ria.com. br

Fone 47 3371-1500 - Fax 47 3275-15QO.
Plantão �7 9975-1500 - chale@chaleimobiliaria.com.br i mobil i á r i a1��51
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Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimovJ!is .. com.br

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suíte mais 03

dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar, cozinha

fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da
casa: 193,OOm2. Metragem do

terreno: 409,50m2.
Valor: R$400.000,OO.

Residencial Crystal Garden
Loteamento Santorini

Bairro Três Rios do Sul

Apartamentos a partir de
R$ 135.�00;00.

Matrícula nO 63.394

Residencial Atlantis - Vlla

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

"

.'

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
.

Jaraguá Esquerdo
Lote 58

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa.

Lote 23

•. R$ 90.000,00

Lote 09

R$ 90.000,00

3376-5050 P'antão: Anderson 965 J ·9028
..

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro .

Locação - contato@imobiliariareal:net

Terreno na Rua Pastor

Ãlbert Schneider -

www.imobiliariareal.net

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 dormitórios e demais'

dependências. R$ 850,00 + condomínio
Casa no São Luís. 02 dormitórios e

demais dependêndas. R$ 500,00

Casa, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependêndas.

R$ 500,00 + 12,00
.

Baependi
01 suite, 02

dormffórios e

demais

dependêndas.
R$ 241.000,00

Barra do Rio

Cerro

01 suite, 01

dormnório,
demais

dependêndas.
R$ 160.000,00

!
! I

I
!
t

I

Barra do Rio Cerro J I

481m2. IR$ 212.000,00 I
pr
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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

endências. Valor Sob Consulta.
...... ..�....�

Ret. 630.1 - Terreno no

Amizade com 800m2•
Valor R$15t».000,00.

3275.1100
Plantão 9921 :5515

Rua Bernardo DÓÍ"í1busêh��.1568 f;.
Sala 031 Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I SC

Imóveis para venda

Excelente localização, 3 dormit.
(1 suite), eoz. mobiliada, sacada
cf churrasq. e 2 vagas garagem.

Composta por residência em alvenaria com área 'de 300,OOm',
contendo 3 dormito e demais dependo Possui campo de futebol,
área de festas, piscina, 2 lagoas, espelho d'água, pomar e canil.

mil
.
Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

mil
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 oi2

--_......_..................,_mit
Alvenaria, com 2 dormitórios
demais dependências, em

terreno de 450 m".
-

Imóveis para locação
AMIZADE - Ed. 4 Ilhas - Apart. 3 dormitlsufte; Aluguel: R$ 890,00
CENTRO - Resid. dasTulipas - Apart. 1 dormit. Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 700,00
CHICO DE PAULO - Casa alvenaria, 3 dormitlsuite, demais dependo
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA LALAU - Apart. 2 dormit., demais depend.(Próx. WEG1Aluguel: R$ 690,00 Q
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., demaisdepend. Aluguel: R$ 700,00 Õpçóes com 1 ou 2 dormitórios

VILA RAU - Sala comercial área 70 m'"=,�_"".�,,,. Aluguel: R$ 750,00 Rua Antônio Francisco Diemonn
Bairro Vila Nova - Próx. Centro

WWW.SPACOIMOVEIS.NET COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

Ret. 623.1 - Terreno no

Baependi com 384,00m2•
Valor: R$210.000,00.

Ref. 624.1 � Casa na Vila Nova, com 3
suítes, sala com 2 ambientes, cozinha,

área de festas, lavabo, lavanderia e

garagem para dois carros. Valor
R$750.000,OO.

�
�RICARDO

www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191
Rua Barão do Rio Branco n" 700 - Centro (ao lado

do Angeloni), Jaraguá do SUl
--..w:: filf... :>III-wi

�(47J 8808-5373
�
� (47) 88�1-2276

I
I
I

CÓD 453· APARTAMENTO.Bairro Baependi.2 :
atos,l Banheiro e, demais dependências. 1 I

Vaga de Gargem + Sacada c/Churrasqueira. :
Valor R$ 145.000,00. I

L .
.

. !

,

I
,
,
,
,
I

"RESIDENCIAL ESCOLlNHA" em I
GUARAMIRIN.Bairro Escollnha.2 ,Iatos,1 Banheiro e,demais

dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1 'I: Estacionamento p/carro. ,

I .Y�I�_�_1�OOO,0I!'- J

CÓD 460 • CASA DE ALVENARIA.Bairro
Amizade.loteamento Acácias 11.3 Qtos. 1

Banheiros e, demais dependências.
1 Vaga de Garagem. Valor R$120.000,00.

Alvenaria. Bairro

Vila Rau.1 Sufte,2
Otos.2 Banheiros e,

demais

dependências.
2 Vagas de

Garagem.
R$ 275.000,00. :

"

N's 203/303 > 1 SUlte,1 ato., 1 Banheiro Social
e, demais dependências. Sacada

c/Churrasqueira.
c/ 1 Vaga de Garagem.
Valor R$ 225.000,00.

N' 301 . 1 Suíte, 2at05.,1 Banheiro Social e,
demais dependências. Sacada c/Churrasqueira.

c/l Vaga de Garagem.

��������� J
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MOBILIARIA
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�
.� ;"'��1'!I$�JFWil!"1i1.f�

1064

(47) 3375.0505
9153-1112/9121�256/8478·7790

'Chácara 20.000m2, com casa em

�IYenaria de 160m2, 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia e

banheiro. Rio Novo, Corupá/SC.

I TERRENO NA PRAIA ""
Teneno 470m2, execelenle localização, frente Terreno 300m', 12m de lrento, loeallz. Terreno 3.930m2, edil. el uma casa Chácara 203.400m', riacho, uma área Chácara 132.020m2, com 10 a 15mil pés de

sfalto R Pad G b' I Lux quadra 15 Planta Baln. Majorea (barra do mista anUga. Ótima IDcallz., R. desmatada de aproxlmad. S.OOOm', ..para � ,u� re a ne,
RloAcaraí), Ubatuba, São Francisco ISC. Roberto Seldel.Seminário. eorupá/Se.

• localiz. Estr. Rio Natal, Bomplandl, eucalipto. localizada no Rio Natal, São Bento
Seminario, Coropa/SC. R$ 98,000,00, R$ 24.000,00. Ideal para prêdlol Coropa/SC. R$ 85.000,00. Corupá/se. R$ 165.000,00. do Sul/SC. R$ 220.000,00.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Acesse:: W1IlW_KUKAlMOVEIS_CO....:8R
�TRSZ
Rua ÂngelO RUbb"fIii� 972
Baijnro:: Ba� do iF<tílo C�I

I

k .. kCll4»
i...6.....eiis

J 3378..6370 I Filial I 3273_...sOS

ReI.: 1063 . Càsa no Amizade com 1 suíte + 2
dormitórios, cozinha mobiliada, 2 bwc's, sala de jantar/

estar, 2 vagas de garagem, churrasqueira, área de festas.
R$ 350.000,00 •

cozinha mobiliada, bwc, sala de jantar/estar, 4 vagas de

garagem, churrasqueira, área de festas. R$ 198.000,00

Ref.: 430 - Casa no Jaraguá 84 com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de estar, 2 vagas de garagem,

edícula. R$ 170.000,00

ReI.: 3672 . Apto no Amizade com 2 dormitórios, cozinha,
bwc, sala de jantar/estar, garagem, sacada, churrasqueira,

salão de festas. TODO MOBILIADO. R$ 149.000,00

cozinha, copa, 2 bwc's, sala de jantar/estar,
churrasqueira, área de festas. R$ 330.000,00

ReI.: 3671 . Apto na Vila Nova com 3 dormitórios,
cozinha, copa, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, salão de festas. R$ 180.000,00

ReI.: 652 . Casa no Chico de Paula com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, 2 vagas de garagem,

casinha de madeira. R$ 200.000,00

ReI.: 3669 . Apto na Vila Nova com 1 suíte +' 2

dormitórios, cozinha mobiliada, bwc, sala de jantar/estar,
sacada, churrasqueira, salão de festas. R$ 220.000,00

I

I
1 '

I
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'CORRETOR
DE IMÓVEl.!

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' R$ 1.800.ÓOO,00
011-Massaranduba terreno com 100.000,00m' R$·135.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' � R$ 960.000,00

���=-�1be�Jo��;àl�7:r:n�0��W5���;ni2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�.u��:��:��
048 - Ribeirão Cavalo - terreno com área de 5� .000,00m' , R$ 80.000,00
051-Nereu Ramos,terreno cem 660,00 m' R$135.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00m' (com 02 galpães) R$ 480.000,00

��=-����r��n�e:�08cM�,1*i�S.:��.��:::::::::::::::::::·:.::::':::::::::::::::.::':.::::':::::::.:::::::::::.::::::·:::::::::·:::.:.·::::::::::.�$R��������
0.,,0 - Ribeiliio Cavalo, terreno com 71.148,20m' R$ 2.850.000,00
080 - Nereu Ramos, terreno com 1.893,00m' ., R$ 7QO.000,00
089 - Amizaile, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,OOm' " : : " R$l45.000,OO
097 -Nereu Ramos-terreno com 349,16m' R$100.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m' ; R$ 350.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000iOOm" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pfindústria,). Aceita imóveis R$ 450.000,00
112 - São Luis com 387,80m' R$115.000iOO.
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m' R$ 90.000,00

1����=1:c�t1Hffi������g��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::.:::::::�\��:��:��

33,70-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

052 - Nereu

Ramos - terreno

com 527,57m2,
R$ 150.000,00 002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70'j00m' e terreno com 300,01 m' RI2BO.000,00021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 1 3,OOm' e terreno com 450,OOm'. (aceita imóvel de menor valor R 180.000,00

035 - Ribeiliio Cavalo, casa de alvenaria com aprox. BO,OOm' e terreno com 443,50m' " H 138.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m'. :

Ri130.000,00057 - Nereu Ramos - Geminado em alvenaria com 90,00m' R 110.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,OOm' e terreno com 390,60m': R 250.000,00
074 - Nereu Ramo� casa com 181 ,DOm' e terreno com 2.497,OOm' R$ 650.000,00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59,90m' e terreno com 337,50m' R$ 138.000,00
091 - Amizade, casa de alVenaria com 310,Oüm' e terreno com 378,00m' R$ 550.000,00

1 �g: �:o �Ti�d_oc��a�e:ri�c���.9ié��&fr;imais·gaiiiãii:·Térr.·�·üj74;1iiiii2·acé·daapiO·deméniir·valorf:�58:���:gg
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,�om' R$250.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.500,00m' .,....... . R$180.000,00

com 98,OOm2 e terreno com

350,OOm2. R$120.000,00

030 - Santo Antonio - cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.. 000.00m'. aceita imóvel de menor
valor. R$500.000,OO.

004 - Vila Nova, apartamento com área privativa de 49,33m' , R$ 115.000,00
(aceita.terreno ou casa mais retirada d� menor valor como forma de pagamento) .

005 -Agua Verde - apartamento com area total de 52,71 m'\ : R$ 120.000,00
047 - Agua Verde, apartamento çom área privativa de 47,39m'.. , ., ,. ,. R$110.000,00

������:-�=��%�E i!�:��a��!���6;�;:::·:·:·:·:·:::::::::·::·::·::::·:: ..:::::::.:.::.:.::�::.:.:.:.::.::::.:.:.::.::.:::.:.:.::.:::·:·::::::·::·,:::·:·:·:·:�I��W���
.J_�àfjAn:r."�,".,._ ........,'""'_.-,,

��i�E���g��r��l;i!�i�::���::i:::.:::·':::::::':.·':·::::::·:·:·:·:·:·:::;.·iii:i:·::;;.:'·.:::·��·::;:::::::::·:�::::i::::i:::·:::::::ii:::::�·:i::::·::·:.:::";·i:·i:·::.jI��U�
COMPRA· VENDE· .ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro i

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970LEILA W. MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420
Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref.181'.1 Casa
'Bananal do Sul- Guaramirim
'Área do imóvel: 80m'
. Área do terreno: 560m' .

'R$ 88.000,00

TEMOS VÁRIAS
SUGESTÕES DE

LOCAÇÃO PARA

GUARAMIRIM
·Ref.211.1-Casa
'Centro - Guaramirim
'Área do Imóvel: 146m'
'Área do terreno: 378,48m'
R$ 410.000,00

·Ref. 1B9.1 - Casa
'Centro - Guaramirim

. Área do imÓVel: 105,37m'
Área do teireno: 42G,80m'
'R$ 310.000,00

·Ref. 193.1- Casa
'Centro - Guaramirim
'Área do imóvel: 250m'
'Área do terreno: 95.9m'
R$ 480.000,00

"

·Ref. 195.1 - Casa
Escoãnha - Guaramirim
'Área do Imóvel: 160m'

. Área do terreno: 5;l5m'
'Aceita troca por sitio (terá que ter casa e uma lagoa)

Confira em nosso site

www.leilaimoveis.com.br

..

': : �, .'.
.

-., www.leilaimoveis ..com.br
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o nosso desafio é fazer você feliz VENDA ALUGA ADMINISTRA

Jaragua Esquerdo;
Terreno com 350,00m2
Aceita contraproposta

Schoroeder:
Chácara com 30.ooo,oom2 cortada por 2 riachos, pomar produzindo,
poço artesiano, uma lagoa, quiosque com churrasqueira. Uma casa
com 250,óom2 sendo uma suíte, + quartos, 2 banheiros, cozinha, copa
e sala conjugada, sala de TV, estúdio, escritórios, .área de festa,
garagem para 2 carros.

Schoroeder:
Centro
Terreno com ôoo.oome

Jataguá Esquerdo:
Terreno com 450,oom2
com duas passagens ,mais uma
casa de 40,001112 no local.

João Pessoa:

Aparlamento 57,OOm'. 2 quarlos,cozinha e sala
conjugoda,
hurrasqueira no

socada, banheiro sodol--ª garagem. ,

Vila Nova :

Casá com 240,oom2 3 quartos, uma

suíte. 2 ban.heiros, cozinha, sala, área
de festa com piscina, garagem para 2

carros,

Zcerniewicz:
Apartamento com 98,oom2- com 3
quartos uma suíte, um banheiro
social. sala, cozinha mobiliada, área de
serviço, área .de festa, sacada e

.

Barra do Rio Cerro:
Apartamento com 89,OOm2
sendo 2 quor'tos
1 suite, sala
cozinha, banheiro social
eburrosqueteo na socado
e garagem

Vila lalau:
Apartamento com 2 quartos 1 suite e

um banheiro social.cozinho, sacola

com churrasqueira,
6rea .de serviço.sele e garagem.

Apartamento com 72,OOm2 sendo 1 quarto
e uma suíte, banheiro saciai, cozinha e sala

conjugado, socada com churrosqueiro.órec
de serviço e garagem,

Centro:
Apartamento com 98,OOm2sendo 3 quartos
1 suíte,
cozinha, sola, banheiro social, área de serviço
ôren de festa e garagem .'

Rua. Prof" Marina Frutuoso, 810 -(Atrás do Antigo Angeloni)
(Todos os valores sob consulta)

Vila LeI17;i:

lançamento _

Apartamentos com 2. quartos sendo 1

suíte, sala
cozinha, churrasqueira na

sacada, banheiro
social e garagem.

Jguá do Sul

.,

I
j
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EMPREGO EMPREGO

,." ,

, BALCAO NEGOCIOS

IMÓVEL • CAMINHÃO· EQUIP.
A'RICOLA • CAP. DE GIRO·

QUITAÇÃo DE FINANCIAMENTO

CRElno BlIRADA

RS 950 Mil
RS810Mll
R$ 625 Mil
R$ 535 MIL
RS 348 Mil
RS 310 MIL
R$ 255 MIL
RS 210 MIL
R$145 MIL
RS 125 MIL

RS 82 MIL
RS 79 MIL
R$ 62 MIL
R$43 MIL
RS 33 MIL
RS 29 MIL
R$ 21 MIL
R$19 Mil
R$14 Mil

sn Mil

ACEITO CARRO E FGTS

EMPREGO

• Contrata-se auxiliar

técnico para consertos

de aparelho de som.

Interessados entrar em

contato pelo telefone

9953-5554.

• A empresa Tubofibra do

Brasil contrata Contador

para unidade de

Massaranduba. Desejável
com experiência. Os

interessados deverão

enviar currículo para
rh@tubofibra.com.br ou

'entrar em contato pelo
telefone 47 3379-5900

• Precisa-se de

revendedoras de

perfumes importados,
lucro de 100%. Tr: 3276-

2100 f 8406-2183.

• Procuro serviço

EMPREG'O

terceirizado para fazer

em casa. Tr: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras

externas. Interessadas

entrar cm contato pelos
fones: 3372-0013 f
3273-5673 ou 9662-

6777

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 cf baixo

investimento e alto
retorno. Contato 47

8418-3292 f 9988-2844
.

bemestaredinheiro@

yahoo.com.br
• Atenção: Procura-se

pessoas para Venda

com renda extra ou

com única renda.

Serviço simples de

fazer: características
do candidato: ter bom

dialogo saber liderar

grandes equipes, ser

persistente tendo auto

estima e otimista.Obs:

não espere grandes
oportunidades baterem

na mesma porta duas
vezes. Tr: 47 9910-7478

f 9140-5014

• 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 f 9270-

3638. eza.valdir@yahoo.
com.br.

• JARGAS Instalações
de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-

2946 f 9216-4866

• Disk frete e mudanças.Tr:

• Procura-se senhora para
morar e cuidar de idoso,
a mulher para cuidar da

casa, cozinhar e olhar

pelo idoso, sem custo

de aluguel, luz e água.
Salário a ser negociado.
Tr: 3372-Q879 após as

18:30.

• Procura-se pessoa )

para dividir despesa
do apartamento valor

R$ 350,00. Edificio

Schiochet, Barão do Rio

Branco, 760 - Ap 102. Tr:

8863-4242 com Graciel.

• Senhor trabalha como

acompanhantes de

idosos. Tratar no fone:
9119-6794.

• Precisa-se de pessoa
do sexo masculino

para trabalhar em

lavoura de palmeira
real situada no Rio

Molha. Ofereço registro
em carteira, salário

compatível com a função,
moradia. Necessário ter

experiência comprovada
na agricultura. Caso

tenha moto ou carro
<'

(receberá ajuda de custo

para combustível). Tratar

pelos telefones 3376-

4110,9163-7000 ou à
noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura

Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-

4315 OU 9194-2435

(MARLENE)
• Renda extra. Procura

se pessoas dinâmicas

e empreendedoras,
maiores 18 anos, que

Com 64 m2 área privativa.
Loteamento Santurine, Financiável

Valor 125mil

Fone 9101-7885 ou 3371-6623

.'
�------_.

EMPREGO
9277-2798 f 8465-6251

f 3370-3414 f 9708-

4475.

na sua casa)-Tr: 9181-
9625.

• Ofereço serviços de

podas de arvores. Tr:

9158-0019.
• Vendo cachorro yorkshire

com 1 ano 3 meses

vacinado. R$

• Disk Frete em geral,
caminhão Baú com

capacidade de 4000 k.

TR: 8406-2183 f 3276-

2100

• 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.

• SV esquadrias e

Alumínios, estruturas,
sacadas, corrimão,
grades de proteção,
fogão industrial,
concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665/
9702-9093 com Silvio.

• Pousada Canina -

hospedagem, banho,
taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter

(cuidamos do seu animal

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SUA CASA 1/2 PARCELA

RS 50.0ÕÔ:ÔO R$ 203,35*-
- P!.'"j ... '*!IMir'ii!')IflIh'4MiLI� Ir H4F G_

R$ 80.000,00 R$ 325,36*
RS 115.000,00 R$ 392,36**
R$ 140.000,00 R$ 478,38**
R$ 200.000,00 R$ 683,40**
R$ 230.000,00 R$ 785,91**

SEU CARRO 1/2PARCELA

RS3Õ.000,OO Rrf74,00*
Jii!li JJtiUlll AI,.. 1iH_

R$ 45.000,00 R$ 261,00*
R$ 70.070,00 R$ 406,00*
R$ 100.100,00 R$ 580,58*
R$ 160.160,00 R$ 774,22**"
R$ 240.240,00 R$1.161,32M
'Plano 100 meses "'Plano 120 meses

(41) 9904-,201613316,,1804

ReI 064 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria Geminada c/50m' - 2 dorm,
sala estar/ianta( cozinha, bwc social,
área de serviço, vaga de garagem -

R 129.90000

Ref 085 - Barra do Rio Ceou - Casade_
rJl53m'-2doon,saJaes1arfJ'fll>i; bwcsocOj,

cca.ea + edictJarJáreadeserliço,bwcsocOj,
dispensaeáreadefuslacamchuliasq.- Temro

rJ33412m'-RSl80.IXXIOO

Pastai Albert Selmelder 1946 -, CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jalagua do Sul- se I marquardllmovels@gmail com

II. I I, II I j I • I I 1/ I I I
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Corretor de;IJ11ÓV�
Creci/ 19.368

"rudo-poso VUUfueÀ,e; qUR/ i'YW' {ot-taleceJ' nUi:p�' 4:13

(47) 3084 - 0408
Plantãor

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

.
Minha Casa
.inhaVida

Ficánl,toi:1os os-moveís sob lil1.cedidas..
Terreno com aproximªd�ente

500nits2•
Ótitna ambiente para piscina e área

de festa.
Excelente também para Ponto

Comercial

'Ierrenofipartarnento ...

... XoVO
JfIpartalnento
... ,Se'11 entrada

D233-APTO na planta s/entrada em 100
vezes direto c/ a construtora. Não fazemos

analise de credito.
A partir de 129.900

D236- APTO novo c/2 dor, sala, coz, sacada
grill, BWC, 64m2 privativos. Ótima

localização. 100% fmanciável.
R$120mil.

D137- Terreno comercial de frente para
Bertha Weeg. Medindo 13.70x30 m",

_R$110 mil.

I
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CONDOIllINIO DAS

PEDRAS

APARTAMENTO
.. SaJa de estarljantar
.. Cozinha
.. 02quaoos
.. Área de seNÍ�
.. 01 vaga de estacionamento

EMPREENDIMENTO
.. 04 torres .. Quadra de esportes
.. 07 andares .. Trilha de caminhada
.. 02 salões de festas OI BicicJetário
.. P�ayground e praça • Elevador
.. 02 opções de ptantas

Localizado na rua:

Arthur Gonçalves de Araújo, n0500,
João Pessoa :-Jaraguá do Sul - se

(47) 3371-6310
8406-4447·

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

facebook.com/PromaConstrucoes

�cfh____

soluções construtivas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENATO JR

PIAZERA
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]�AV]ENNA

,
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I
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S . I d e n c . e

1 Suíte + 2 Dormitórios

1

r
j

-Ãrea privativa 1 11,OOm2
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
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'APARTAMENTO COM 64M2

*03 QUARTOS, SALA,
COZINHA MOBILJADA.

*LAVANDERJA,BWC,SACADA
'01 VAGA DE GARAGEM

*R$ 155.000,00 .

!aI"--.................;..".,,------...� i .. CASA DE ALVENARIA COM 188M2
i· 03 QUARTOS,SALA,COZINHA MÓVEIS SOB

I MEDIDA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

1* 04 VAGAS DE"GARAGEM-
t ÁREA DE FESTA COM OI DESPENSA,O I BWC,
[ OI COZINHA,OI GARAGEM.
;. TERRENO COM 480M2
'! R$ 299.000,00
------ -

I 'TERRENO COM 397,5 M2
i 'SEM BENFEITORIAS

li * R$ 180.000,00
I

*SALA,LAVANDERIA,BWC MOB.
*01 VAGA DE GARAGEM.

'1
�M140.__000-!º0 �

'APARTAMENTO COM

120M2

'SENDO 01 SUfrE,02
Donnitórios,SALA,COZINHA,
LAVANDERIA.
• 02 VAGAS DE GARAGEM.
, D€ R$ 340.000,00
• Pór R$ 270.000,00

'CASA GEMINADO

'74M2

*02 QUARTOS
- I

'01 VAGA DE GARAGEM'

*R$ 150.000,00 • 70m2
* 02 quartos e demais dependência
* 01 vaga de garagem
• R$ 119.000,00

-

.)
! I

• Terreno com 2.520mz! .

I
i

I L*-c"'a-sa"d"e"a'·lv-e-na-n-·a"'c"'om�3:171i:l,t;;85;:m::J!l2L..:..:.:......'-'.Ji, i • CASA GEMINADA COM 72M2

I' • Parte superior 03 quartos, Sala, Cozinha, I i * 02 QUARms E DEMAIS DEPENDENCIAS

I' Lavanderia, BWC, Área de festa ochurrasqueíra I I • 01 VAGA DE GARAGEM
._ Pane inferior com 04 Salas,02 BWC. varanda. : I • ENTRADA + PARCElAS E SALDO
'Terreno com 544m2• : r FINANCIAMENTO BANdRtO

I : ���fg��.Q�g�er�al __ _ _

1 i3�t{���;0�e��r:��/�1tE:��_'s�ta "

* Sem Benfeitorias •

* 40 m- de frente i • Apartamento 49m2
* demais dependências
* O 1 vaga de garagem
* Último andar
* R$ 122.000,00 .

* R$ 900.000,00

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

'!

I
Apartamento mm;' 'o,m"6<;o," I �asa aly�naria com 01 s'uíte, 01
banheiro, sala, 'cozinha, area de I dormitórío, sala, COZinha,
serviço e O 1 vaga de garagem. I banheiro, área de serviço e

,

R$ 600,00 + cond

j garagem. - R$ 13�0,00
'- ----------<----- ------------

��:O:'�ctmOI.<Y2dmt.s:!b.,a:vjnha,B\�t,á!md:'3l'i\U.� e�l-APfDltlX)

!��I��ctl113d.mum:blruít.e{m.bli.-m),:saJaccm.o::enl.'b,áreaÓ;:a1VIp. ó;J.re�e�l

M.110t:>"""-.IOO-�'2clnnsnhl-.l'''Iõlro_e_�R$&lO'OO
REE l1CJ26 -In'pinli - ApIr1arnJlQJ cm 02 cbnlitCóll. S:là. o:vWiI 0l111TÓ,ti; s::b nnlôa, ImIm ám d:!s;!I\tp e�cgm
R$ 650,00 + ccnd.

�a�::::� iJl��gp�i!íU�rid.1x':,rtámemo 02 dormitórios. sala. cozinha. banbeire. área de serviço e

��.MO;9�1�!e��di - Apartamento 01 dormitório. sala/cozinha. banheiro. área de serviço e garagem. - R$

/
REF. 11003 - Nova Brasãta . Apartamento com 02 dormitórios. sala. cozinha, banheiro, ârea de serviço c 02

I vagas de garagem - RS 715,00 + cond.

II �1cxxx) - � \lló! -csa naiira «m m d.1nlim5,!illa. alf.inIl<1, lDriIÚID. áItB Q::U\Çle�I- RS fJXJOO .

SIÓl_
RfE :Lnl)-O:nno&OO o;umial�. 00 nscm 02 tnnt'dn:5 - H$ llco.ro rOO eu u:n:bnfrlh 1

i�;;�;;��::::;=�.m�e�_:�I�R$2= J
Apartamento com 01 suíte + 01
donnitório, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e O 1 vaga de
garagem - R$ 700,00

Apartamento com 02
dormitórios, sala/cozinha,
banheiro, área de serviço e

f���:�l��_����OO + con� _

-
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

II'v'\C:>BI LIÁRI�

MENEGOTTI
www.imobil iariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

www.parcimoveis com.br

3371· 31
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6357. EXCELNTE SOBRADO NO CENTRO. TERRENO COM ÁREA DE
924,49 M2 E ÁREA CONSTRUíDA DE 587,62 M2, CONTENDO 01 SUíTE, 03 QUAR
TOS, 02 BWC, 02 BW, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, SALADE TV, COPA
COZINHA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA,
PISCINA, SAUNA, ADEGA, DEPÓSITO E CANIL. LOCALIZAÇÃO PRIVELEGIADA.

RUA 32- PRESIDENTE JUSCELINO- CENTRO. VALOR: R$ 2.000.000,00.

DESTAQUES

REF: 6428. CASA DE ALNENARIA NO BAIRRO VILA LENZI. CASA DE ALVENARIA
COM ÁREA DE 260,00 M2 E OTERRENO COM ÁREA DE 1600,00 M2. 01 SUITE;

03 QUARTOS;SALA JANTAR;COPA -COZINHA ;SALA DE ESTAR; SALA TV;CHUR
• RASQUEIRA;LAVANDERIA;PISCINA;GARAGEM PARA 2 AUTOMÓVEIS;1 BWC;1

LAVABO;LAREIRA;SOM AMBIENTE;VARANDA COM ÓTIMA VISTA.
VALOR: R$ 650.000,00

REF: 6427. CASA DE ALVENARIA COM ÁREA DE 150,00 M2 E O TERRENO
COM ÁREA DE 465,00 M2. 15,00M X 31,00M.

1 SUITE; 2 QUARTOS;1 BWC;SALA TV;COPA
COZINHA;LAVANDERIA;DEPOSITO;ÁREA DE LAZER E GARAGEM PARA 2

AUTOMÓVEIS.
VALOR: R$ 360.000,00

CASAS,

BAIRRO, CHICO DE PAULA -RUAARTHURBREITHAMPT,
WTE 120'02QTOS, SL, COl, BWC,LAVEGARR$450,0
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652' 03

QTOS, SL, COZo BWC, LAVE ESPAÇO PI CARRO. R$ 780,00
BAIRRO, GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY SATIER.

N"21O'03QTOS,SL,COl,BWC,LAVEGARAGEMR$580,00
BAIRRO. rGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N p.
02QTOS, SL, COl, BWC, LAV.R$ 400,00
RUA roAO CARLo.S STEIN, N" 80 -03QTOS, SL, COl, BWC,
LAVE GARAGEM.R$690,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N" 287 - CENTRO

-02QTOS, SI., COl, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO CENTRO, DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA, SERVIDAO -02 QTOS, 'SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 650,00
BAIRROJLHA DA FIGUEIRARUA ALVINA GORGES){A

VTER, N° 186 -03QTOS, SI., COl, BWC, LAV E GARAGEM.

R$6SO.00
RUA MARIA ROSA KlNAS,N° 99 - 01SufTE, 02QTOS, SL,
COl, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 900,00
BAIRRO TRE.s RIOS DO SUL -RUA 15 DE SETEMBRO,N"

. WTE 83 cisurrs, 02QTOS, SI., COl, BwC, LAV E GA

RAGEM.R$ 770,00.
RUA WALDEMAR RAU, N° 2438 FUNDOS -02QTOS, SI.,
COl, BWC, LAVE GARAGEM.R$.445,00.
RUA CONRADO ERDMANN, NOZ7 -03QTo.S, SI., COZ,
BWC, LA\!, EDICULA E GARAGEM.R$ 750,00.
RUA 768, N" 481 - 03QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00

RUA HANNOVER,S/N° 03 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRnCHlCO DE PAULA -RUA rOSE POMIANOSKI, N

329 -03 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 990,00
RUA FRANCISCO HEMPECKEMAlER, N,75 -03 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 725.00.
CASA· CORUPA - RUA ANO BOM, N° 1380 -02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
MIRRO AGUA VERDE -RUA rORGE BUHR, N° 141 � 03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO TRE.s RISO DO SUL - 1150. 15 DE SETEMBRO, OI

SUITE, 02 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 770,00.
BAIRRO rGUA ESQUERDO -RUA rOAo CARLOS STEIN,
N° 80 -03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00.

APARTAMENTOS,

,MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ,
BWC, LA\!, E GAR R$650,00 EDIF MENEGOTTI

,MAL DEODORO DA FONSECA N" B8 - 01 SUITE, 02 QUAR
TOS, S1,COZ, BWC;LA\!,GAR R$1.000,00 -EDIF LESSMANN

-GO\!' rORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LA\!, CHURRASQUEIRA GAR R$ 700,00 -EDIF. FERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA. N° 600 -01 SUITE. 02

QTOS, SI., Cal, BWC. LA\!, CHURRASQUEIRA GAR R$
850,00 -EDIF fULlANA
-RUA BAMO DO RIO BRANCO, N 353 - 01 SUITE, 02 QTOS,
SL, Cal, BWC, LAV, SACADA, GAR. R$ 750,00 -EDIF. BARAo
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SI., Cal, BWC,

• LA\!, SACADA, GAR R$'630,00 -EDIF FERRETTI I

BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N° 960 -

LANÇAMENTO

02 QTO, SI., COZ, BWC, LA\!, SACADA CI CHURRASQUEI
RA E GAR R$ 620,00 EDIF. GUILHERME

-R.PAULO BENKENDORF, N ° 230 - OI SUITE, 02 QTOS,
SI., COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

890,00,00EDIF.04lLHAS
-R 13DEMAlO,N"59O-OlSUlTE02QTOS,SL,COZ,BWC,LAV,
CHURRASQUEIRA GAR R$ 960.00EDIF MONTVERMONT

,RUA PARANA, N° IO� -OI QTO.BWC E LAV.R$ 270,00
BAIRRO ytLA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,
N° 500 -IQTO, SI., COZ, BWC, LAV. R$420,00
RUA MARCEW BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA roxo ANDRÉ DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LA\!, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 9Ln,OOEDIF.
BELA VISTA
RUA ERICO NEGERBON, S/N -02QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00
RUA VlCTORROZEMBERG, N° 384 -01 SUITE,02 QTOS,S1,
COZ, BWC, LAV, GAR R$750,00.EDIE PICCINlNI

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL �
LOT.CORUPA -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAVEGAR.R$380,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA rOSE NARLOCH. N° 16Ó6
-02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GARR$ 410,00

. BAIRRO,VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N"'40 -

02QTOS, SL, COZ MOBlLlADA, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N' 45 -01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ l.000,00 EDIE DNA. WAL

RUArOSEKRAUSE,N-221-OlSUlTE02QTOS,SL,COZ,BWC, •

LA\!, CHURRASQUEIRA GAR R$900,00. EDIF. BARCEWNA

LOTEAMENTO
GUILHERME MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

RUA ANGELO TORINELLl, N° 199 -01 SUITE, 01 QTO, SI.,
COZ,' BWC, LA\!, CHURRASQUEIRA GAR R$ nO,OOEDIE
COPENHAGEN

BAIRRO,ILHA DA FIGUEIRA-RUA rOSÉ T. RIBEIRO,
N°3695 -02QTOS, SL, COl, BWC, LA\!,SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA rOSE THEODORO RIBEIRO, N" 1014 -02 QTOS, S1.,
COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 590;0
-RUA WALDOMIRO SCHM1Tl,N° 160 -2QTOS, si, COZ,
BWC. LAV E GARR$550,00
BAIRRO VILA RAU- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93

-I QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 400,00
RUA IMIGRANTES, N JJ4 - 2QTOS, si, COZ MOBILIADA, .

BWC, LAV E GAR.R$ 670,00
BAIRRO,rGUA ESQUERDO -RUA .ADDOLARATA DALRI

PjlADI, N° 126-2QTOS, SI., Cal, BWC, LAV E GARR$ 500,00
RUA WAIDOMIRO SCHMITZ, N 160 - 2QTOS, S\-. COZ,
BWC, LAV E GARR$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N° 225--

2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 560,00
BAIRRO BARRA - RUA pLACIDO SATLER, N° 87 - OI SUITE,
2QTOS,SI., COl, BWC,LAV E GARR$ 600,00 EDIF. CEZANE

BAIRROAGUA VERDE-RUABR280,N"1570-2QTOS,S1,COZ,
BWC,LAVEGARR$550,OOEDIF.BRAS�BELTRAMINl
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, 'N° 1570 -2QTOS. SI.,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIF. BRASILlA BELT-

RAMlN

RUA IMIGRANTES, N° 304 -2QTOS, SI., COZ SEMI MO

BILIADO, BWC, LAV E GARR$ 670,00 -EDIE BRUNA

MARIANA

R$ 80.000,00

REF: 6374

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BlNEN, N° 87 -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV.SAC CI CHUR

RASQUEIRA E GARR$590,00
BAIRRO TRÊS RTOS DO SUL -RUA ADAMANDO FRED

ERICO rOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SI., COl, BWC, LA\!'SAC
CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$580.00
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTEL, N°370-

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 550,00
BAIRO NEREU RAMOS -RUA ANGELO FLORIANl, N° 333

-IQTO, SI:., COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00

KlTINETE

BAIRRO -SAO LUIS,RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148 -sxo LUIZ - 01 QTO E COZ [UNTO,BWC R$ 250.00
BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N°

916 -IQTO, SI., Cal, BWC. LAV E GARR$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARWS ZENKE,N" 224 -

01 QTO, COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO,

RUA rOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA -

30X60 M2 R$ 1.000.00
CASA COMERCLAl -RUA MAX WILHElM, N° 258 -03

QTOS, SI., COl, BWC, LAV E GAR .R$1.800,OO-I00M2.
SALA COMERCLAl 18 CENTRO - RUA GUILHERME

DANCKER,N" 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SAIA COMERCLAl-AV.MAR. DEODORO DA FONSECA,
N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -ROA BERTHA L, KASSNER, N" 91 -

90M2 R$ 1.200,00
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AC1MA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR
- � � -

",,:::>Amplie seus horizontes emperfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I -2 garagens I Completa área-��ia(-entre�o'bilíada � decorada

[]realsec
...... "-_--'

Locallzação.centraf:
Rua-Florianópolisl Jaraguá do sul-se
www.edlficlomanhattan.net

Vendas: Incorporação e Construção;

www.realsec.com.br

-
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Apartamentos no centro de Guaramirim, o edificio possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento cem massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de
festas mobiliado e decerado. Preços a partir de R$ 159.019,14 cem entrada de
30% + 30 parcelas mensais em cub direto com a censtrutora, censulte opções

de pagamento em 60 e 90 meses.

Edifício localizado no centro de Jaraguá do Sul, cem apartamentos de suíte+ 1 quarto
e derrtais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeirá, teto rebaixado em gesso, preparação para spin, sacada com churrasqueira,

Box para depósito na garagem. Áreas sociais mobiliadas e decoradas. Apartir de
R$192.640,72 consulte as condições de pagamento.

Apartarnerrtos NOVOS com suíte + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço oom sacada, opções com, 1

ou 2 vagas de garagem. O Edifício possui hall de entrada e salão de festas mobWados
e decorados, 2 elevadores, captação de agua da chuva, internet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visrta para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-

1amentos com valores a partir de R$215.670,66. Acerta financiamento bancárío,

Casa ampla, com 6 quartos,
em perfeita manutenção,
com piscina, móveis sob
medida e área de festas.

Casa charmosa cl suite + 02
quartos, moveis sob medida na

cozinha,Hidromassagem, área
j

çonstruloa 206 m2, terreno cl
462,50 m'. Estuda proposta com

apto de menor valor.

-f_f�

r 1H�t. \"'t�\i.'il�'�1
( ,J!.j:';Aúí!t:lJt", �:��1..�!.. ·5-':'

l

1 I

I

Apto com lindo acabamento cl 02
!

quartos e démais dependo Ficam
diversos móveis no apartamento.

Sacada cI churrasqueira e 02
vagas de garagem. Negociavel

(Aceita finane. Bancário)

�_If-

-ReI. 2000 : Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox.
58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor: Corsute-nos,
-ReI. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2• Valor:
Consulte-nos.
- ReI. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
Walter Marquardt cf 560 m2 - R$ 450.000,00
- ReI. 2001 -lIhél da Figueira - Terreno de 13.980m2_
$350.000,00
- Rel. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00

,

- ReI. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2014-lIha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235·.000,00
- ReI. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa
madeira. R$13�.000,OO

.

- Réf. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
- ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
- Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2• R$
130.000,00
- ReI. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 - R$105.000,00
- ReI. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa Lmia no Loteam.
Girassol- R$ 105.000,00
- Rel. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vrtkoski - Barra
Rio Molha - R$ 125.000,00
Ref- 2029 - Schroeder - Centro - Terren.o plane cf 500 mL

R$ 120.000,00
- Ref. 2035 - ItaiópolisfSC - Área de reflorestamento cf
67,4.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
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lPtAVENNA
R dis e n ce e

1. Suíte ... _ 2 Dormitórios

-Área privativa 111,OOm2
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living

2 Vagas de garagem

Rua Eugênio Nicolini - Centro

CÓd. 2302 - Baependi - Ap. cf 1 suite + 2

qtos, demais dep., novo pronto para morar; .

elevador - R$ 190.000,00 (aceita financia-
mento bancário)

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,OOm2 útil,
1 suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,

moveis sob medida, Ed. Isabela, próx. da
verdureira da Raquel - R$ 210.000,00 -

aceita ap. de menor valor

Cód. 129 - Amizade - Apartamen
to cf 2 quartos, salão de festas,
play, sacada com churrasqueira r

R$ 139.500,00

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
cf55,OOm2, 2 qtos e demais dependên
cias, 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

.

financiamento).

Cód. 250 - Centro - Villa Soleggiata -

120m2 privativo - suíte + 2 dormitórios,
lavabo, sacada com churrasqueira, de

mais dependências e 2 vagas de garagem
- CONSULTE-NOS

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf 1 suite +

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída - R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancário)

Cód. 571 - Centro - Ap. cf
128,OOm2 privativos, 1 suite, +

2 qtos, semi mobiliado, 1 vaga
Próx. Ganeri - R$ 280.000,00

Cód. 131 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 quartos, sacada
com churrasqueira, prédio com
salão de festas, Play, piscina,

R$ 399.000,00

Cód. 2402 - Chico de Paulo -

Terreno cf 1.343,OOm2, 33,OOm de
frente - Próx. Posto Marcolla

R$ 345.000,00

•••• , ••• J • 1 1 ••• , ••• ; •• � ••• * •••• , J. ••• lo l • ;.... �", ... ; J.. I � � .... � ...... �.�

Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - AL�NARIA - Com 03 quartos, sala, co�nha, 02
banhero, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00

Ret. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armâJios. fica 04 ar condicionado. 10da rnnada, R$ 2.500.00
Ret. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quar1os. sala. copa. cozinha. área

de serviço. 01 bwc, garagem. toda muradaR$ 750.00.

ReI. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos. 02 salas. 02
banheiros, co�nha. dep, de empregada. área de serviço. garagem. casa 10da

murada. R$ 2.800.00

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro

social, sala com sacada e chunrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Ret. 2001 - Vila Nova - Com 01 suite + 02 quar1os, sala com sacada e chunrasquei
ra cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00
Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozima, área de serviço,
sacada com chunrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual .. R$ 700,00.
I Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
I banheiro, área de serviço com chunrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suite + 01 quar1o, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com chunrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 850,00
Ret. 2005 - Baependi - Com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.
Ret. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada

Ie chunrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 1.000,00
Ret. 2007 - CENTRO - APT - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2009 - BAEPENDI- APl - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
Ret. 2010 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala

de iantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2012 -ILHA OA RGUEIRA - Com 02 quar1os, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ret. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quar1os, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com chunrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga dê garagem.R$ 700,00

Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos banheiro sopial, sala com

sacada( não tem chunrasqueira), cozinha área de seOliço com 01 vaga de garagem.
R$ 850,00

Ret. 2016 - BAEPENDI-tom 02 quartos, banheiro, cozinha. sala com sacada (não
tem chunrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 850,00

Ret. 2017 - CENTRO - pUmNETE - Uma peça 10da conjugada, 01 banheiros,
NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suite com hidro e cioset + 02
quaríos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira, coama,

.
área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2020 - CENTRO - QUmtJETE - com 01 quarto, e demais dependência
conjugadas. NAO TEM GARAGEM. R$ 360,00

Ret. 2022 - Barra - Com 01 quar1o, sala e cozinha conjugadas (com anmâJios),
.é banheiro, lavanderia e garagem.R$ 550,00

I
Ret. 2024 - Água Verdi - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com

01 vaga de garagem. R$ 750,00.
Ret. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

R$ 480,00
Ret. 2029 - Vila Nova - Com 02 quar1os, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00
Ret. 2030 - Czemiewicz - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada chunrasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980.00
Ret. 2031 - BAEPENDI- Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
ReI. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700.00
ReI. 2033 - NOVA BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2036 - NOVA BRASILIA - APARTAMENTO - Com 03 quar1os, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2037 - Vila Nova - Com 01 sutte + 02 quartos, sala com sacada e chur
rasqueira, banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.

Ret. 2038 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,
banheiro social, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Ret. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro. cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ret. 2042 - Centro - 01 suite com hidro e close! + 02 quartos com sacada. 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$1.300,00
Ret. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 suite + 01 quar1o, sala
com sacada e chunrasqueira, co�nha, área de serviço. banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ret. 2044-NOVA BRASIUA - APARTAMENTO - Com 01sutte, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
ReI. 2046 - Barra - Com 01 quarto, sala, cozma e área de serviço conjugadas

com 01 vaga de garagem. R$ 480,00
Ret. 2047 - Centro - Com 01 suite mobiliada com closet e sacada, 02 quartos,

sala com sacada, cozinha mobiliada e copa, banheiro de serviço, área de serviço
mobiliada com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00

SALAS COMERCIAIS
ReI. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na fréiífe. R$ 5.500,00
Ret. 300'1 - CENTRO - Com apro�madamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00

Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500.00
Rei. 3006- BARRA - Com 50 m' com banheiro e estacKlI1amenlD em frente. R$ 750,00
Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com bllflheiros. R$ 3.300,001RW. 3008 - BARRA - Com eproximadamente 200m', com mezanino e 03

banheiros.R$ 3.600,00
Ret. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com eproximadamel)te 40m' com

banheiro, na frente estacionamento rotrtivo. R$ 500,00
Rei. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00

Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m' com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m', com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 4Om' com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 �Om' em alvenaJia com 06

salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ret. 4005 - VILA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para escritooo
+ 02 banheiros e 01lavabo. cozinha Área extema com 3.600m' aberto com 02

portas rolo para carqae descarga. BiciclefâJio na lateral com 40 m' coberto. Possui
transfonmador industrial. R$ 6.500,00

ReI. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m', com 02 banheiros e 01
escrttório.R$ 2.580,00

--._
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LOCACÃO

• Casa com 2 dormitórios + galpão de
100m2

Baependi - R$ 1.600,00

• Apartamento Vila lalau
2 dormitórios + 1 suite, sala com 2 ambi
entes, cozinha, área de serviço, bwc social,

sacada com churrasqueira e 1 vaga de
garagem coberta. R$ 770,00

• Quitioete ampla com 2 dormitórios, sala e

cozinha, bwc e área de serviço - VIla Lenzi
R$480,00

• Sala comercial Vila Lenzi. R$ 800,00

Apartamento com 2 dormitórios, sala e

cozinha, bwc, 1 vaga de garagem, próximo
a Católica Se. R$ 480,00+ condominio

Ref: 6301 - Casa com 1 suite + 2
dormitórios, acabamento em massa

corrida, porcelanato, área construída
de 130m2 e área total de 376m2

R$ 299.000,00 aceita financiamento

llha da Figueira
-_''''''''''''''--'''

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Estrada Nova

Ref. 3952 - Casa geminada com 77m2
construida, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem, ENTREGA DEZ/2013
R$ 137.000,00

CREel 3494·J

Ref 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com

churrasqueira e demais. 1,2km do
centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por

andar). R$ CONSULTE-NOS

Vila lenzi

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur

rasqueira, Salão de Festas. ENTRADA
+ PARCELAS + BALÓES + SALDO

Estrada Nova

Res. Horizon,
acabamento

ern porcela-
nato, laminado,
massa corrida,

preparação para

split, elevador,
área de festa

mobiliada, todos

9S apartamentos
com 2 garagens.

R�f: 5251 - Apto com 60m2 privativo
2 dormitórios, sacada, churrasqueira,

amplo salão de festas

Entrega MAIO/20I3
R$ 145.000,00

II!lantão: 9135·8601
9636·6160

3371-0099
WWW. P a r c i fi o v e is. c o fi. b r

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 533 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com

69m2, 2 dormitórios sendo 1 suite, 1 vaga de
garagem. Residencial Ady Frutuoso. R$ 140.000,00.

Cód: 142 - GEMINADO - Banra do Rio Cerro, com

72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno
com 300m2. R$140,000,00. •

LOCAÇÃO
CONSUlTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 66 - CASA - Amizade, com 3 dormitórios, 2
banheiros, 1 vaga de garagem. R$ 1.000,00,

êód: 84 - CASf, - Estrada Nova, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Pr6ximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
domiitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc, R$ 605,00.

Cód: 50 - APARTAMENTO -Ilha da Rgueira, 2
dormitórios, 1 vaga de garagem,

R$780,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. R$

500,00 + ccnd

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira,
com 30m2, 1 banheiro. R$ 400,00,

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro, com

600m2, salas com preparação para split, cozinha,
banheiro, 8 vagas de garagem. R$ 4.500,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, com
'8.256m2. Valor sob consulta.

Cód: 256 - TERRENO - Guaramirim,
Loteamento Denker, com 433m2.

R$ 150.000,00,

Cód: 276 - TERRENO - Nereu Ramos, com
306m2. R$ 85.000,00.

Cód: 442 - CHÁCARA - Schroeder, com

202m2, 5 dormitarias, 2 vagas de garagem,
Terreno com 15,000m2, R$ 450.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m2, R$ 100,000,00.

Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com
312m2. R$ 210.000,00.

Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão
Cavalo, a partir de R$ 75.000,00.

Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com
498m2. Loteamento Adelina. R$ 70.000;00.

Cód: 290 - TERRENO -Ilha da Figueira, com
20.000m2, R$ 300.000,00.

Cód: 440 - TERRENO - Ponta Comprida, com
.

5,000m2, R$ 130.000,00.

1
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01QlJARTO-
- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 550,00
- Rua Dona Antonia; Nova Brasãia, R$ 380,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Rua João Planincheck, Mobiliado, Nova Brasilia, R$ 750,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Semi mobiliado, Nova Brasília, 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$ 480,00

-02 Q��fU'OS-
- Ed. Lilium, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 540,00
- Ed. Centenário, Centenário, R$ 640,00 .

- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Algarve, Amizade, 13$ 580,00
- Ed. Brasãa Beliramini, Agua Verde, a partir de R$ 450,00
- Vale Europeu, RIO Cerro, R$ 490,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 720 00
- Ed Le PeIi!, Rau, R$ 600,00

'

- Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova Brasüa, R$ 900,00
- Ed. França, Baependi, R$ 500,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia, R$11 00,00
- Ed. Ruth Braun, Centr0J R$ 1100,00
- Ed. Ferre1i 2, Centro, R'I> 700,00 '

- Ed. Sunflower, Nova Brasnia, a partir de R$ 700,00
- Rua José Moreira, João Pessoa, R$ 550,00
- Rua José T Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600 00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00

'

- Ed. Dom torenzo, Centro, R$ 860,00
- Ed. Hass, Semi mobiliado, Cemro, R$ 760 00

.

- Ed. Ferre1i, Centro, R$ 620,00
'

- Ed.lmperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, a partir de R$ 750,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Trento, Cozinha semi-mobiliada, Vila Lalau, R$ 550,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00

.

- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Real Parque, Mobiliado, Rio Molha, R$1700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00 .

, Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

.'

L

oíal Cândido Portinari rompe mm (ii tradiciotíal

e ganha um novo estilo: G seu.

Criado para transforrnerseus dias agradáveis

de morar e de se admi�aT.

Com localização privileqiada no coraç;io de

Jaraguá do Sul, a 20Qm do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari aliá o prazer de

morar bem à 'praticidade do dia a dia.

- Ed. Bela VIStl, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Fragalla, Jaraguá EsqI.lBfdo, R$ 800,00
- Ed. Angelo MeneI, Vila LaIau"a partir de R$ 950,00
- Ed. TowerCentei; Centro, R$135O,00
- Ed. Zimbros. Sem moIJiIiado, Vila Nova, R$115O,00
- Ed. Jaco Emrmndoerfer, Centro, R$1200,00
- Ed. Tulipa Centro, R$ 950,00
- Ed. Jurlarla, Cozinha rmbiliada, Centro, R$ 930,00
- Ed. Bar1EI, Baependi, a parlir de R$ 680,00
- Ed. Morada da Sena, Nova Brasffia, R$1 000,00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 780,00
- Ed. Jaesser II, CzernMlwicz, R$ 78(l,00
- Ed. San RaphaeI, Mobliado, Nova Braslia, R$ 900,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. D'Argelis, Vila Nova, R$1 000,00
- Ed. AstrnI, Ilha da Iilueira, R$ 700,00
- Ed. Dom Lorenzo, Vila Lsnzi, R$11 00,00
- ];do Novo Horizonte, Vila Lsnzi, R$ 1350,00
- Ed. DianttIuS, Centro, R$1500,00
- Ed. SaintGennan, Vila Nova R$ 900,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 930,00
- Ed. MontIJermJnt, CzernMlwicz, R$ 960,00
- Ed. Vancouver, Semkmbiliado, Centro, R$ 1300,00

- 2 quartos, Rio Molha, R$ 400,00
- 2 quartos, Tifa Martins, R$ 630,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00.
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Rio Molha, R$ 780,00
- 1 suite + {. quartos, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 890 00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 1 suíte + 2 quartos, Rio Cerro II, R$ 880,00
� Casa 2 quartos + 1 suíte, Cozinha semi-mobiliada, Chico de

Paula, R$ 900,00
'.

--GUA!I�J\t·IRIM---
- Salas Comerciais, Avai, 90m2, R$ 2000,00
- Galpão, 740m2, Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 720,00

----------SCHRÕÊOiR----------
I ",. ,""�"'" �

- Casa, 2 quartos + 1 suíte, Centro, R$ 850,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 700,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
.: Sala comercial, 54m2, R$1200,00

"

www_seculus.net

- LO(AÇÃO ,(OMER(IAL -

- SALAS COMERCIAIS ---

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$ 1430,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Exp. Antônio Cartas Ferreira, Nova Brasilia, 100m2, R$1 000,00
- Rua Gov. Jorge Lacerda, Centro, R$11 00,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m2, R$ 1300,00 o

- Rua José Nartoch, São Luis, pav. superior, 150m2, R$ 1000,00
- Rua José Nartoch, São Luis, pav. térreo, 300m2, R$ 3000,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32mi', a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, a partir de R$ 750,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,OO
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasilia, a partir de 53m2, a partir

de R$1200,00
- Ed. Market Plaee, C�ntro, a partir de 3,Dm2, a partir de R$ 530,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
- Rua Valdir José Manfiini, Tlfa Martins, 80m2, R$ 1300,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua José Nartoch, São Luis, R$1500,00

-

- Vila Nova, 400m2, R$ 3000,00 .

" Nereu Ramos, 1588,68m2, H$ 11000,00
- Centro, 301,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m2, R$ 3300,00
-Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00
- Rau, 220m2, R$ 2000,00

,
�. ":1fi>,lif;JIIIIIDI!IK'if.tIC",'!ii�'H

- TE�!�!f9S-
,

- Água Verdé, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00
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MEGA FEIRÃO DE FÁBRICA CHEVROlET.
UMA AÇÃO DE VENDAS IMBATíVEL,

- '" .

EM·COMEMORAÇAO A CHEGADA DA
NOVA FÁBRICA. EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS.

NOVA 810 CAB� DUPLA
LTZ DIE8EL�4X4

PRONTA ENTREGA

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

510 Cabo Dupla Diesel 4X4 LTZ (Config. R7S), ano/modelo 201212013, com preço promocional á vista a partir de R$130.840,00 ou através de plano de financiamento com 65,86% de entrada (R$ 86.490,00), 24 prestações mensais de R$1.897,63 com

taxa zero a.m. CET: 2,60% a.a. Valortolalfinanciado: R$132.033,09. Ofertas válidas para o'periodo de 02 de março de 2013 para ° Estado de Santa Catarina, para veiculas Chevrolet O km adquiridos nas Ooncessionárias Chevrolet.

Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidadé de venda direta da fabrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o

PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

Conte Comigo

I
1
r
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VENDE-SEEMPREGOS/SERViÇOS
• Borges Eletricista residencial e

comercial, ligações novas e consertos
em geral. Fones: 9926-1371, 9994-
8588 ou 8437-5260 - Ivonei.

• Contrata-se auxiliar técnico para
consertos de aparelho de som,
Interessados entrar em contato pelo
telefone 9953-5554.

• A empresa Tubofibra do Brasil
contrata Contador para unidade
de Massaranduba. Desejável com

experiência. Os interessados deverão
enviar currículo para rh@tubofibra.com.
br ou entrar em contato pelo telefone 47
3379-5900.

• Precisa-se de revendedoras de
perfumes importados, lucro de 100%. Tr:
3276-2100/ 8406-2183.

• Procuro serviço terceirizado para fazer
em casa. Tel: 3372-0409.

• Precisa-se de vendedoras externas.
Interessadas entrar em contato 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 idoso, sem

custo de aluguel, luz e água. Salário a

.

ser negociado. Tr: 3372-0879 após as

18:30.

• Procura-se pessoa para dividir despesa
do apartamento valor R$ 350,00.
Edifício Schiochet, Barão do Rio Branco,
760 - Ap 102. Tr: 8863-4242 com
Graciel.

• 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 33764110, 9163-7000
ou à noite pelo 91qQ-6975.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas, Contato: 3275-4315 OU
9194-2435 (MARLENE).

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinãmicas e empreendedoras, maiores
18 anos, que queiram desenvolver um

negócio 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

• Atenção: Procura-se pessoas para Venda
com renda extra ou com única renda.
Serviço simples de fazer: características
do candidato: ter bom diálogo, saber
liderar grandes equipes, 'ser persistente
tendo auto estima e ser otimista. Obs:
não espere grandes oportunidades
baterem na mesma porta duas vezes.

Tel: 47 9910-7478/9140-5014.
.• Consórcio contemplado; Crédito

R$70."500,00, entrada de R$24.900,00
e assumir 106 de R$ 824,06.
Crédito R$159.000,00 entrada de
R$ 55.000,00 e assumir 115 de R$
1.570,00. Temos outras cartas. Tr: com

Valdir 8494-5911/ 9270-3638. eza.

valdir@yahoo.com.br.
• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/ 9216-
4866

..

EMPREGOS/SERViÇOS
• Escultura em frutras. Chef Guilherme

Silva. 47-32756487 ou 47-97002254

CHEVROLET
• Vende-se S10 executiva, 4x4, diesel,
2006. Tr: 3370-5591.

• Vende-se s10 cabine estendida, ano

97 a Gasolina e GNV, completa. R$
20.000,00. Aceito carro de menor valor.
Tr: 3371-6968.

• Vende-se Corsa Ret 2006, flex, com ar

condlctonàdo, direção e alarme, na cor

vermelha. Tr: 9117-1176/9600-9002.
Valor a negociar.

VOLKSWAGEM
• Vende-se Golf .1.6 Mi 2002, prata,

completo, com DVD e som, jogo de

pneus novos. Carro em ótimo estado
de conservação. Valor 24.000,00. Tr:
Hemerson 9652-1195

; Vende-se Golf Confort Line, 2.0 completo
por R$ 22.000,00. Tratar: (47) 9979-
0403.

<'

• Vende-se Montana Sport 1.4 completa,
opcionais com roda de liga leve e pneus
aro 16, na cor branca ano 2012. Valor
a negociar. Tr: 3371-0036/8413-6088

.I 8409-7052. Fotos no site da rota do
automóvel em veículos particulares.

• Vende-se Saveiro g4 ano 2009, básica
com lona marítima e pneus novos. R$
23.500,00 Tr: 9931-9410 e 3275-3538.

o· Vende-se Saveiro 2008, 1.6 flex, com ar e
·

direção. Tr: 3371-9157.

• Vende-se Saveiro City 1.6, prata
ano 2006. Preço da tabela FIPE R$
21.500,00. Tr: 3275-3538/ 8406-5033.

·-Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$
13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

-- FIAT
::::.

-

• Vende-se Palio 2005, 4 portas, branco,
GNV, 90 mil km originais, segundo dono,
R$ 13.500,00, fone: 9145-6290.

• Vende-se um Fiat Tipo, prata, completo,-

ano 95, IPVA pago ecaixa de som grande
_
com 2 módulos. R$ 6.500,00. Tr: 8890-
9854 com Marcos.

• Vende-se Fiat Uno, ano 96, 2 portas. R$
8.000,00. Tr: 3370-0983.

• Vende-se novo Uno WayCelebration,
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.
lnteressadosTr: (47) 3373-8388 ou 8803-
6698

• Vendei Palio Branco} 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpador traseiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114�
3374 com André ou 9243-8500 Néia.

FORD
• Vende-se Fusion, ano 2008 completo, teto,

códigos portas, 4 'pneus novos. Entrada
de R$ 20.000,00 (negociáveis) + 28
parcelas. Tr: (47) 9104.6677 Luís.

• Vende-se um Ford Focus ano 2005,
.

- I I '. ri, Il,. II

FORD

preto, 1.6 completo, banco de couro. R$
19.000,00. Tr: 3379-2303/ 9114-5998
Com Roberto.

• 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, desembaçador, limpador traseiro,
emplacamento 2013 pg, não precisa fazer
nada na lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-
5751(Vivo) 8447-0376 (Tim).

• Vende-se Courier 1.6, completa,
2004/2005, gasolina. Tr: (47)3370-8885.

• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar

condicionado, dir. hidráulica, vidro elétrico,
trava elétrica, alarme, modelo cabine
dupla, prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e GNV.
Falar com Paulo no telefone (47) 9966-
2597

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8500,00. Tr. 3370-1161.

MOTOCICLETA
• Vende-se moto Tornado 2Q08, preta, .

25.000.00 km, revisada, pneus novos,
nunca fez trilha, com manual e chave
reserva, R$ 8500,00. Tr: 9653-1166 com
Silvio.

• 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$
3.200,00.Tr: 9953-2627/9264-0777.

• Vende-se uma moto de trilha, 125. Valor
a combinar. Tr: 3370-0719 Falar com

Guilherme.

• 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: �055-7854 /8823-
1548. Após as 19:00.

VENDE-SE
• Vende-se freezer, 500 litros, horizontal, 1

porta. Tr 3372-3234 ou 9946-9866.

• Vende-se Ar Condicionado. portátil, Ariagel.
R$ 850,00. Tr: 9628-5650 ou 9698-7188.

• Vende-se sapato Bottero Avenida Brasil,
semi novo, usado uma única vez. Cor preto
em verniz. Número 39. R$100,00 reais. Tr:
(47) 3370-2028 ou 9234-0991 com Lidia

• Vende-se uma escrivaninha para
computador em MDF, cor marfim.
R$150,00 reais. Tr: (47) 3370-2028 ou

92340991 com Lidia

• Vende-se cama Box. R$ 300,00.1'r: 3371-
8489 com Lurdes ou Rodrigo.

• Vende-se banheira infantil branca Burigotto
com suporte.isem trocador. R$ 50,00 Tr:
3370-7160 com Susan ou Dulce.após as
17:00 horas.

. ,

• Vende-se TV Philips de 29 polegadas.
R$ 500,00.Tr: 3370-7160 com Susan ou

Dulce.

• 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.

• Vende-se Ar condicionado 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 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
dejardim. 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 câmera digital, Fujifilm, 14 rnega.
R$ 140,00. Tr: 9927-3117

• 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 1,8_4: m, àbef-tó 1,40 x

1,90 m, esptlma-do:ássêntó e cama=

d45, 'éõr-fu�rrom, 4 almofadas soltas. R$
�750,OÓ tratar com O�ir. Tr: 3372-0588/
8864-8938.

• Vende-se roupa de trilha, calça (ASW),
camisa (ASW), luvas (ASW), colete (lMS),
bota (IMS), cinturão (FOX) e capacete'
(EBF), tamanho M, cor verrnetho.vator a

combinar. Tr: com Marcos (47)9137-0090.
• Vende-se Sofá 1,60 m na cor vermelha,
tecido Chenile. R$ 350,00. Tr: 3372-05$8
/8864-8938

'. Vende-se um carrinho de bebê da Burigoto
classe 1 rosa) com base de ladeira para o

auto em ótimo estado de conservação. R$
550,00. Tr: 9652-1299.

VENDO APmAMENTO
_NO RESIDENCIAl PORTO SEGURO

BAIRRO VllA'NOVA
Com 106m2, 1 quadra do' centro,
1. suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/janta-r e cozinha(mqbiliãda)
integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira 'e 1 garagem cóm
posslbilidade de comprar outra.

4!1 andar voltado para o sol da manhã,
boa v-entilação e sem barulho da rua.

Venda direta com o Proprietário.
Valor R$ 247.000,00.

Tr: 8404-6650.

.
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Rua Unda Rux MaIbias, 36 ,.. Baependi :.. "'araguá do Sul
CEP: 89256-075 � E-mail: mg_mec:anicaJtda@holmail.com

SEU VEíCULO
USADO VALE
CO,MOLANCE

SEU CARRO
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Anjos da guarda

Região bem servida de bombeiros
Quantidade apresentada
nas cidades ultrapassa a

recomendação das Nações
Unidas para atendimento

REGIÃO
Débora Remor

Na contramão de 4,7 mil cidades brasi-
1eiras onde falta estrutura de socorro,

a região do Vale do Itapocu está muito bem
servida de bombeiros voluntários, com

abertura de novas turmas anualmente. Nos

quatro municípios onde a corporação está

presente, o número de bombeiros por habi-

Instrutor com Graduação em Desenho e Pesquisa de Moda

Professor de Ensino Médio em Matemática

Interprete de Libras

Instrutor Básico em Construção Civil

tante ultrapassa a recomendação da Organização
das Nações Unidas, que é de um socorrista para
cada mil moradores.

Guaramirirn é o melhor colocado, com um

bombeiro para cada 593 habitantes. O Corpo. de
Bombeiros conta com 43 voluntários e 16 funcio
nários efetivos remunerados. Anualmente é ofe
recido um curso de capacitação para interessados
em ingressar na corporação, e o próximo começa
em julho. "Sempre que iniciamos uma turma, es

peramos que eles permaneçam na corporação,
pois quanto mais voluntários melhor", definiu o

comandante Laury Carlos Leite, que também é
diretor financeiro da Associação dos Bombeiros
Vdluntários do Estado de Santa Catarina (Abvesc).

Ele conta que Santa Catarina foi pioneira na

implantação de bombeiros voluntários na Améri-

caLatina, quando o serviço foi fundado em Ioinvil
le, há 120 anos. "Nossa região tem essa cultura
forte do voluntariado e por isso o modelo
de BombeirosVoluntários funciona mui-
to bem", complementa o comandante
da corporação de Jaraguá do Sul, Jean
CarlosWalz. A maior cidade do Vale
do Itapocu conta com quatro se

des, onde atuam 157 bombeiros,
a maioria deles de voluntários

(veja quadro). O curso de for

mação oferecido pela cor

poração jaraguaense tem

350 horas de aulas teóricas
e práticas, com ênfase ao

combate a incêndio, com

dedicação de 100 horas.

COMUNICA ASERTURA DE
PROCESSO SELETIVO:

Vaga4 para amb os seXQli

01

Técnico em Metalmecânica (Soldagem) 01 Jaraguá do Sul até 03/03/2013

Técnico de laboratório
01 Jaraguá do Sul até 03/03/2013

(Eletroeletrônica)

Coordenador Pedagógico 01 Schroeder até 03/03/2013

Assistente Administrativo 01 Guaramirim até 03/03/2013

Analista de Sistema de Gestão (Eletroeletrônica) 01 Jaraguá do Sul até 03/03/2013

Consultor em Serviços Técnicos Especializados 01 Jaraguá do Sul até 03/03/2013
(Eletroeletrônica)

. Jaraguá do Sul até 10/03/2013

01 Jaraguá do Sul até 10/03/2013

01 Jaraguá do Sul até 10/03/2013

01 Jaraguá do Sul até 10/03/2013

Olil!Willl(fJlli!lI8;j1(1fl_��lítila!IOO1<l_dI!� �1'I1W>®:,_�iIWf_flIl,,*�lII!lIV4IOO�
toI6t!�.HjIlIIod«.f4aemQlllll<!,_�,'"al�'.�.P_d4pr....� eall!pltmelür, .�lnfrMlttúlW'a,
um éfIlIIo amlIiiInteá f®alllo

As demaIslnformaçM do processo gefttlvo podem ser acessadas
por meio do Item "Trabalhe ConO$CO" no .Itewww.$CMllal.br.

o..-_ ......... fot.i ......,."IooII_._......,.,ilII!Of�.,..do_""�do .................

o SENAI ofele<Ja aos &eIJS C()lalm!dtlles _Ias lI<:na S1!rill de�. CI)!I1I): PIal!4 dstaúdt. t<lIItIfd di! vf4a em IÍro.,." pr� 118 PMId�
complemantar, 81,"«1110 auto d_fy)�, tl(etk!l!l,IIlnflaelllllU"" UIII óllmo�Qe�,

As demais informações do proce$$O sefetivo podem ser acessadas

por meio.clo item "Trabalhe Conosco" no sitewww.$c..senai.br.
Opr_t._._"""_"".t(...)_. .......,.,",.,...,P<IIodo!.._do_""�cIo.......,._
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CalDpeonato Catarinense

[uve quer aprontar
contra o Figueirense

Técnico Pingo, suspenso pelo TJD, dará lugar
ao auxiliar João Bandoch na beira do gramado

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Difícil, mas não impossível.
A trajetória do Juventus no

Estadual comprova que o clu
be tem chances concretas de

aprontar no duelo contra o Fi

gueirense, hoje, às 18h30, no Or
lando Scarpelli. Em meio à bus
ca intensiva por patrocinadores,
os jogadores têm se mostrado
fechados com o técnico Pingo,
superado todas as dificuldades.

"Vamos nos dedicar, nos en

tregar totalmente, assim corno

ternos feito. O grupo é forte e

a única forma que podemos
ajudar o clube é trabalhando",
afirmou Evandro. "O time está
numa crescente e esta terceira

posição não é a toa. Se depender
de vontade, pode ter certeza que
vamos voltar com os três pon
tos", acrescentou o meia Max.

"Vamos repetir o mesmo es

tilo de jogo que fizemos contra o

Joinville. Somos urna equipe de-

terminada, aguerrida, que busca
nos 90 minutos a vitória", finali
zou o goleiro Wanderson. Além '

do técnico Pingo, suspenso pela
expulsão contraa Camboriú, o le
sionado atacante Lourival é outro

desfalque na equipe. Já Pingo será
substituido pelo seu 'fiel escudei-
ro' João Bandoch. Sem alterações
no onze titular, o Moleque Traves-
so deve alinhar com Wanderson;
Willian, Charles, Peixoto e Crasso;
Pedra, Evandro, Mazinho e Max;
Giso e Leandrinho.

o quê: Figueirense x Juventus
Quando: Sábado, 2/3, 16h
Onde: Estádio Orlando Scarpelli
Ouça: Studio FM e Iaraguá AM

PROJEÇÃO Leutprecht festeja a possibilidade de divulgar a cidade para o mwulo

UFC

Município não terá custos CODt o evento
Após a assinatura contratual

com o Ultimate Fighting Cham

pionship, a Prefeitura de Iara
guá do Sul corre contra o tempo
para revitalizar a estrutura da
Arena Jaraguá. Segundo Jean
Carla Leutprecht, presidente da
FME, a confirmação do evento

proporcionará um retorno ines
timável para o Vale do Itapocu.

"Oficializamos o acordo e o

prefeito Dieter Ianssen assinou
o contrato. Ternos um curto

período para organizar todos
os detalhes, mas vamos iniciar
os procedimentos para a revi

talização da Arena. O grande
benefício é que nós seremos

responsáveis apenas pela par
te estrutural. Os demais gastos
serão todos da empresa promo
tora do evento", disse.

"Estamos contentes com este

desafio, que deixará Iaraguá do
Sul em evidência no esporte.
Acreditamos que o evento vai
mobilizar muitas pessoas e va

mos lucrar também com a parte
turística. Torcemos pelo sucesso

do UFC Brasil e já pensamos em

ter o evento novamente em 2014,
nos fixando no mapa do MMA
Mundial", concluiu Leutprecht.

..

-; I

BETO COSTA/AVANTE!

MANTIDO Depois da boa atuação contra o JEC,
Giso vai continuar no ataque do Juventus

CAMPEONATO GATARINENSE
9" RODADA - TURNO
02/03
16:00 Joinville x Guarani
18:30 Rgueirense x Juventus

03/03
16:00 Atlébco-IB x Chapeooense
16:00 Gamboriú x Avaí
18:30 Metropolitano x Criciúma

7 Avaí 9 i8 2 3

8 Atlético-IB 8 i8 2 2
9 Guarani-Se 7 18
10 Camboriú 7 18

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Oassificad:>s para a semifinal

Copinhas com rodadas
decisWasne�esábado

As Copas Tricolor da Barra/ Já pela Copa Tricolor, Bar-
Guarany e João Pessoa/Nova ra/Ponte Preta e Guarany es

Geração vivem seus momen- tão confirmados nas semifi
tos decisivos. Os torneios são nais. Porém, falta definir quem
preparatórios ao Campeonato serão os seus adversários.
Varzeano de Jaraguá do Sul e Logo mais, o Clube Atlético
abrem o-calendário do futebol União enfrenta o Grêmio 99,
amador da região. às 14h15. Mais tarde, o Atlético

A Copa João Pessoa chega ENEC encara o Tigre/Tifa Mar
às semifinais neste sábado. No "tins, às 16h15. Os dois jogos
primeiro jogo da tarde, a Tec- serão realizados no campo da
nopan/Belmec/ABF enfrenta. Ponte Preta.
o Roma, às 14h. Na outra se-

mifinal, o Barrabaxo encara o

Sport Iguaçu, às 15h45. Os dois
confrontos serão realizados no

Estádio João Lucia da Costa,
na Sociedade João Pessoa.

Equipes correm

atrás dos troféus
Dori Lange e

Global Pisos.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NA BRIGA Roma (preto) é uma das equipes
que seguem na disputa da Copa João Pessoa
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Campeão

Chapecoense domina
a primeira parte

a reabilitação contra o vice
lanterna Guarani de Palhoça,
hoje, às 16h, na Arena. Em sex

to, o Joinville precisa reagir na

análise do atacante Kim. "Pre
cisamos esquecer a derrota

para o Juventus. Precisamos

corresponder ao apoio dos tor

cedores", comentou.

No domingo, o lanterna
Camboriú encara o Avaí, às

16h, no Robertão. Na briga
contra o rebaixamento, a Cam
bura não pensa em outro resul-

tado que não seja a vitória. Por
outro lado, o Leão está em cri

se e caso contabilize mais uma
.

derrota poderá encerrar o turno

na zona de rebaixamento.
Buscando reagir no estadu

al, o Atlético de Ibirama duela
contra a líder Chapecoense,
às 16h, na Baixada. Longe das

perspectivas de almejar a Sé
rie D, o técnico Mauro Ovelha
está pressionado, mas o presi
dente Ayres Marchetti garante
a sua permanência até o final
da competição.

Fechando a rodada, o Metro

.politano recebe o Criciúrna, às

18h30, no Sesi.

Verdão do Oeste fatura o título simbólico do

turno e já figura como candidato ao título

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com a Chapecoense campeã
por antecipação, a última

rodada do turno do Catarinen
se se torna fundamental para
os demais clubes lutarem por
vagas nas semifinais no índice
técnico, ou seja, a somatória dos

pontos da classificação geral ao

final da primeira fase.

Após perder para o Mole

que Travesso, o Ioinville tenta

DE BOA Com vaga garantida na semifinal, Chapecoense cumpre tabela no retlU"llo

)
Beisebol

Em feito inédito, Brasil disputa Mundial
Realizando um dos mais ines

perados sonhos. É desta forma,
que a Seleção Brasileira de beise
bol masculino encara o desafio
de disputar o Mundial da moda

lidade, no Japão. O primeiro ri
val será o anfitrião, em Fukuoka,
hoje. Bicampeões do World Base

ball Classic, os japoneses são um

dos favoritos ao título.
Por solicitação da sua equí-

pe, o catcher Yan Gomes, da mos", afirmou Larkin.

Major League Baseball, foi cor- O arremessadorAndré Rienzo,
tado da relação de convocados. do Chicago White Sox, é o grande
Na análise do técnico Barry La- destaque individual da seleção
roo, o torneio servirá de grande brasileira. Na preparação para o

aprendizado para os jogadores. Mundial, a Seleção de Larkin con

"Temos uma grande chance a - tabilizou duas derrotas em amis
nossa frente. Esta é a maior coi-

.

tosas. Inicialmente, perdeu por
sa que esta seleção já conseguiu 6 a 2 para o Orix Buffaloes e en

e queremos realizar o desem- cerrou com revés para o Fukuoka

penha dos treinos que planeja- Softbank Hawks por 2 a O.

Paranaense

Tuba x Coxa
Paulista

Clássico
Um clássico de gigantes do
futebol brasileiro vai agitar a

décima rodada do Paulistão.
Na quarta posição, o Santos en- .

frenta o Corinthians, domingo,
às 16h, no Morumbi. Em oitavo,
a derrota pode tirar provisoria
mente o Corinthians da zona

de classificação. O São Paulo
tentará manter a liderança con

tra o Penapolense, domingo, às

18h30, no Tenente Carriço.

Após dez rodadas, o primeiro
turno do Paranaense chega ao

fim e duas equipes sonham
com o título. Neste domingo, o

Londrina enfrenta o Coritiba, às

16h, no Café. Líder, um em

pate garante o título do Coxa.

Porém, o Tubarão promete
dificultar os objetivos e caso

saía vitorioso garante a vaga na

final. De quebra, garante a vaga
na Série D e Copa do Brasil.

Carioca

Domínio dos grandes
No Rio de Janeiro, a supremacia dos quatro grandes impera a

cada temporada. Em 2013, o primeiro turno não foi diferente e

.

novamente confirmou a presença do quarteto nas semifinais. No

sábado, o Vasco enfrenta o Fluminense, às 18h30, no Engenhão.
I

No domingo, o Flamengo duela contra o Botafogo, às 16h, no En-

genhão. Os vencedores decidirão a Taça Guanabara.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO,
FIAÇÃO, TECELAGEM E ARTEFATOS DE COURO DE JARAGUÁ DO SUL E

REGIÃO(SC) - STIV, entidade sindical de 1° grau, de âmbito intermunicipal, com

base territorial nos municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, por seu Presidente, CONVOCA, na forma do art. 12,
do Estatuto Social, todos os trabalhado.res que desempenham suas atividades

profissionais nas empresas MARISOL INDuSTRIA TEXTIL LTDA, MARiSOL
VESTUARIO S/A, e MARISOL COMERCIAL DO VESTUÁRIO LTDA, situadas
na Rua Bernardo Dornbusch, 1400, no Bairro Vila Lalau, em Jaraguã do Sul e

representados por esta Entidade, sindicalizados ou não, para comparecerem às
ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, que serão realizadas no dia 04
de março de 2013 (segunda-feira) às 13:50 horas (treze horas e cinquenta
minutos) e no dia 05 de março de 2013 (terça-feira) às 13:00 horas (treze
horas). As AGE serão realizadas em frente ao portão principal de acesso à

empresa, em primeira convocação, para na forma da Lei 7.7B3/1989, deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) DISCUSSÃO E AVALIAÇÃO DAS
PROPOSTAS APRESENTADAS> PARAA EMPRESA MARISOL DE JARAGUÃ DO

SUL, VISANDO QUESTÕES RELATIVAS AO AMBIENTE E CONDiÇÕES DE
TRABALHO, BEM COMO DEMAIS REIVINDICAÇÕES, INCLUSIVE DE ORDEM
ECONÕMICA. b) DELIBERAR E DEFINIR ACERCA DE PARALISAÇÃO
COLETIVA DOS SERViÇOS (GREVE), RATIFICANDO DELIBERAÇÕES
ADOTADAS NAS REUNiÕES ANTERIORMENTE REALIzADAS COM OS
TRABALHADORES; e, c) OUTROS ENCAMINHAMENTOS. Não havendo quorum
por ocasião da primeira convocação (art. 12, "IX" do Estatuto Social), a Assembleia
será realizada em segunda convocação 30 (trinta) minutos após, nos mesmos dias
e locais acima designados, com qualquer número de presença e as deliberações
tomadas por maioria simples de voto, em conformidade com a previsão contida no

Estatuto desta Entidade. Jaraguá do Sul, 02 março de 2013 - (Sábado).
GILDO ANTONJO ALVES - Presidente.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICID�E 124,1 FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE MARÇO DE 2013 www.ocponline.com.br

PavilDentação
Trânsito interditado na Reinoldo Rau
Fluxo de veículos
será proibido das
21h às 4h de sábado
e domingo para

recapeamento

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

As obras de recapeamento
asfáltico da Rua Reinaldo

Rau, no Centro de Iaraguá do

Sul, iniciadas ontem, devem

prosseguir durante as noites de
sábado e domingo. Neste final
de semana, será realizada a fre

sagem da via para depois de urna

semana ser concluída a obra
com a passagem da nova cama

da asfáltica. O trânsito no local
ficará interditado das 2lh às 5h.

Ref: 0500 - Resid. Horízon -

Jaraguá Esquerdo, Apto em

construção, com Surre + 1 dorm
e demais depend com 2 vagas de

garagem, excelente acabamento.
com 78,12m2• R$ 245.200,00

Ref: 0462 - Resid. Parintis -Ilha
da Rgueira. Lot. Molibu. Apto

com 2 dorm e demais dependo
Entrega em Dezembr0/2014.

R$ 110.500,00.

-

PLANTA0

Após a conclusão da Rua
Reinaldo Rau, faltarão apenas
duas vias - Domingos Rodri

gues da Nova e Pastor Ferdi
nand Schlunze - para que o

projeto de recapeamento ini
ciado na gestão anterior seja
concluído. Ambas as ruas ficam
na região central da cidade.De
acordo com o secretário de Ur

banismo, Ronis Bosse, ao todo
serão revitalizados 892 metros

de via, um investimento que
chegará aos R$ 606 mil. A pre
visão é de que as obras sejam
concluídas. até o próximo dia
10. Ontem, também foi finali
zada a recuperação da Rua Rio
de Janeiro. A movimentação
das máquinas no local acon

teceu do início da manhã até
as 13h e o trânsito do local foi

desviado, causando lentidão
em alguns trechos.

Ref: 0497 - Resid. Acre - Jaraguá
Esquerdo

Apto NOVO pronto com Surre + 2
dorm e demais

depeno com 103,04m2
R$ 240.000,00

EDUARDO MONTECINO

RECUPERAÇÃO Renovação da camada asfáltica começa neste sábado

NILTON • 9144·4040
ADEMAR • 9122·8728
MARCOS • 9122·2015

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0341 - Resid, Torre Di Solli -

IJaraguá do Sul. Apto com
elevador 2 dorm. E demais

Idepeno. ENTRADA DE R$
10.000,00. PARCELAS DE

R$ 500,00 P/mês até o
financiamento. R$ 130.nOO,00 "

Ref: 04:.i8 - Resid. Guilhermina -

Barra do Rio Cerro - Lot. Villagio,
Apto cf 3 dorm edemas depend,

c/76m2. Entrega para Maio de
2013, R$155.000,00.

RI na: 69,024

Ref: 0169 - Resid. Dona Wall
Vila Nova - Apto pronto para
morar! Com Surre + 2 dorm

e demais depend. com 73,27m2,
R$ 230.000,00

OPORTUNIDADE
I

Ref: 0495 - Resid. Villas Boas -

Apto surre + 1 dorm. E demais

depend Com 70m2 de área útil
DE: 125.000,00

POR: R$ 118.000,00

ReI: 0505 - Terreno em

Guaramirim no Bairro
,

Figueirinha
Com 85.000m2
R$ 540.000,00

Barra do Rio Cerro. Apto em

construção com 2 dorm e

demais Depend
$135.00000. RI nO: 69.08

Ref: 0496 - Resid, Ilha Verde -Ilha
da Rgueira

Apto com 3 dorm e demais depend,
com 68,65m2

R$128.000,OO
Aceita financiamento bancário!

Ref: 0410 - Resid. Valencia -

Vila Rau. Apto com suíte + 2
dorm e demais depend

2 apto por andar com 82m2 de
área útil. Entrada + financiamento

bancário, R$ 175.000,00
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