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Jogoem Jaraguá
Juventus precisa
s0m.ar pontos

Na zona de rebaixamento do Campeonato
Catarinense, Moleque Travesso encara

neste domingo o líder Chapecoense.
PÁGINA21

o n" 7.168 • laraguá do Sul e Vale do Itapocu
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Antenada
Novidades para
gostos variados

Dicas de produtos que
chegam ao mercado para

atender a diversão de'
toda a família

BEATRIZ SASSE,
ANTENADA,

PÁGINAS 14E15

472106.1919 • www.ocponline.com.br • R$ 3;00

SÁBADO/DOMINGO, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

EDUARDO MONTEClNO

Apenados
A recuperação nas celas
Parceria entre empresas e Conselho
Penitenciário faz do Presídio Regional de
Jaraguá do Sul referência em ressocialização.
PÁGINA21

Música
OMaluco Beleza da região
Rodrigo Seixas (foto abaixo), de Guaramirim, se
apresenta neste sábado com a banda Opala 69
para reviver ?s clássicos de Raul Seixas.�
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

A Páscoa que
precisamos

Páscoa representa libertação. Simbolicamente, a Páscoa
representa uma das mais importantes comemorações

do calendário cristão. Mas nos dias de hoje, por qualliber
.tação nós lutamosê devemos buscar, incansavelmente?

Vivemos num mundo em que o ter e o ser ganha des

taque sobre os reais valores que fazem de todos nós, pes
soas. Ser uma pessoa que saiba reconhecer os seus direitos
e deveres, e também os direitos e deveres coletivos, exige
de todos um exercício de libertação diária. Na Páscoa atual,
devemos nos libertar das pressões que o mundo da mera
conveniência e do consumismo nos impõe. Nos dias atuais,
a sociedade exerce' um papel que pretende emoldurar as

pessoas, como ela pretende que sejam.
A pressão por resultados financeiros, a serem buscados

a qualquer preço, impondo a todos uma corrida desenfrea
da pelo sucessomidiático e estéril, representado apenas por
uma conquista efêmera, necessita dar espaço para que os

valoresmorais e éticos, que nos fazem pessoas de realvalor,
possam aflorar e gerar frutos.

As conquistas vãs, sem a menor representatividade
·e importância, apenas demonstram o quanto nossa so"'

ciedade é frágil no que se relaciona com os valores que
deveriam prevalecer, sempre.A carícia essencial, o cari
nho fraternal, o amor filial, o respeito e dignidade para
com o nosso próximo, assim como a amizade verdadei

ra, precisam ser elevados aos seus verdadeires lugares
de importância.

A nossa Páscoa atual, sem desmerecer a simbologia
cristã, representa a nossa verdadeira busca pela nossa li
bertação, cavando masmorras aos vícios que nos tornam

desgraçados e levantando templos às virtudes, que nos

tornam pessoas melhores. Feliz Páscoa a todos!

OTIDIANO
Paraparticipar desta seção, envie suasfotos e sugestões

paraê redacao@ocon-eiodopovo.com.br

" Eu sou péssimo de cama.

Sou sedentário. Eu deito na

cama, peço que a menina

faça o que tem que fazer e não
me acorde se eu dormir no

meio, pois tenho insônia.
Não gosto de desperdiçar

quando durmo.

Resposta do apresentador
brincalhão Danilo Gentili, 33,
ao blogueiro Hugo Gloss, ao

ser questionado sobre o

seu desempenho com
,

as mulheres.

.
'
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COMENTÁRIO

Fantasias e saúde
São raros, raríssimos, nos hos

pitais psiquiátricos os casos

de câncer, infartos e depressão.
A razão é muito simples e extre

mamente científica: os chamados
"loucos" vivem prazerosamente
suas fantasias. A proverbial figura
do Napoleão de pátio de hospício
é uma figura a ser vagarosamente
estudada pelos "normais", pelos
tratadistas das patologias huma
nas damente.

O Napoleão de hospício co

manda legiões, é obedecido, tem
poder, realiza-se na fantasia louca
do poder imaginado pelos descon
troles da suamente. Numa palavra,
o Napoleão de hospício é feliz. In
felizes são os "Napoleões" aqui do
lado de fora do hospício. Pensam,
e acreditam conscientemente, que
são fortes, poderosos, inteligentes,
figurões, enfim. Pobres diabos.

lUIZ CARLOS PRATES

Mas o que quero mesmo dizer,
leitora, leitor, é que sem estresse,
sem o estresse neurótico, não ha
verá inúmeras dessas ditas doenças
damodernidade, as quemais estão
matandohoje em dia. Diabetes, por
exemplo. O diabetes surge, é agra
vado, em razão dos estresses que
lançam glicose na corrente sanguí
nea e com isso as taxas glicêmicas,
jogadas inutilmente na corrente

sanguínea, derrubam as pessoas.
O estresse é a porta aberta dos in
fartos e da redução das resistências
imunológicas da pessoa.

Por que o Carnaval é tão im-

portante para muita gente? Pela

singela razão de que os foliões po
dem ser, sem acusações ou prisões
hospitalares, Napoleães de pátio
de hospício no meio da rua, brin

cando, e todos por perto brincando
por igual. É a possibilidade da ''lou
cura" sem rótulos nem prisões, E o

que é brincar, fantasiar? É soltar-se
na loucura ou na liberdade por que
ansiamos e não podemos dar trelas
no cotidiano das "civilidades".

Muitos pensam que estresse é
tolicezinha fresca que vem e vai e
nada deixa de ruim no corpo e na

saúde da vida. E o pior é que ainda
hámédico néscio, falando em rede
nacional de televisão, e a dizer

que nenhuma doença tem origem
emocional. E o "ínclito",Conselho
Federal de Medicina nada diz,
quem silencia concorda. Mas eu

sei das razões ...

Corigresso Nacional, Aquilo lá está virando-uma orgia.
Falam o que querem, determinam qual deve ser o com
portamento de muitos, ou do povo, e não apareceu até

agora um único homem para roncar grosso lá dentro. Os
abutres da fé comercial estão muito assanhados.

• Falta dizer
Quem é que mais e melhor conhece a fisiologia da

mulher? Ora bolas, a mulher, só elas sabem delas. Então

por que as mulheres, em maioria, procuram por médi

cos ginecologistas e não pormulheres ginecologistas?Só .

pode ser por preconceito, burrice ou despudor. Quem
sabe da mulher é amulher. Claro que muitas mulheres

vão ficar furiosas com b que digo, talvez sejam as mes

mas que defendem "religiões" que as estigmatizam como

origem do pecado ...

• Sons
Num programa de televisão, o repórter andava no

metrô de São Paulo, perguntava de tudo um pouco e uma

das perguntas aos passageiros era: o quemais o incomoda
quando anda de metrô?A resposta quemais apareceu foi
o som alto demúsicas (lixos ruidosos) em aparelhos de ce
lular. Ah, mas isso não pode ficar assim! O cara que num

ônibus oumetrô ligar o celular em alto volume para ouvir
os lixos musicais da vontade dele tem que ser "parado'; por
alguém, porbem ou pormal. Conio porbem vai ser difícil,
o car� tem que ser sovado. E descer do veículo, é claro.

• Congresso
O Brasil é um país sem religião, laico. Vale tudo e não

vale nada em questões de religião. Daí é que não se pode
aceitar que "fulanos" de seitas religiosas tomem conta do

t OBITUÁRIO

A igreja alpina virou lugar de peregrinação de fiéis. A bela

localização, num dos pontos altos do Morro da Boa Vista serve de

motivação para caminhadas organizadas pelo grupo de católicos

que estimulou a construção desse templo. Na semana passada, em
celebração à Páscoa, houve uma pequena procissão com símbolos
católicos até a igreja. Depois foi feita um missa.

ti III I llIlHtithIH' .

v:

• ELEONORAKOCHADAM, de
Jaraguá do Sul, faleceu segunda-feira (25),
aos 93 anos.

• VENDEUN ZIElSDORF, natural de
Blumenau, morreu na segunda-feira (25),
em Jaraguá do Sul', aos 73 anos.

• VITORIAASCICIANECKER, de
Jaraguá do Sul, faleceu terça-feira (26),
aos 8sanos.

• VIlSON ,RUFINO DACUNHA, de
Guaramirim, morreu na terça-feira (26),
aos 54 anos.

• ADEUNOMATIAS,DECARVALHO,
de Jaraguá do Sul,morreu na
quarta-feira (27), aos 76 anos.

• SILVIABECKWEISS, de Schroeder,
morreu na quinta-feira (28), aos 51 anos.
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EDITORIAL

A relig�ão irfluencia
as deczsões depoder

CHARGE
VAI TER RESSURREICAO?

Embo�a o Estado se diga laico, ou

seja, exerce as ações sem a interfe
rência da religião, na prática fica difícil
entender essa distinção. Principalmen
te quando segmentos do meio político
usam as crenças religiosas para con

quistar votos, cargos e poder. Assim,
ganham influências para barganhar
espaço e pressionar para que as decisões

que levam ao interesse desses segmentos
sejam privilegiadas.

Não dá para ignorar que os poderes
Legislativo e Executivo recebem uma in
fluência do corporativismo religioso que
surge em bancadas de parlamentares com
tendências dos mais diversos credos.

Os partidos politicos, ligados a uma
.

onda de crenças que surgem cada vezmais
na população brasileira,

r

principalmente
entre as menos politizadas, usam artifícios

para atrair esses pregadores para cativar
eleitores. Algumas siglas de partidos pe-

DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30' Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda.

quenos, tomados.por militantes influen
ciados e motivados por diversas doutrinas
da fé, conquistaram espaço em cargos de
influência, têm voz ativa em determina
dos núcleos de poder e começam a serem

vistos como possíveis aliados durante as

disputas eleitorais a fim de atrair votos
deeleitores que seguem as crenças que
eles representam.

É difícil dizer que a religião está longe
das decisões do Estado. Todas asdiscus
sões, principalmente à respeito de normas
quemexem com o comportamento huma
no e definem sansões ou não para determi
nados tipos de ações, como o aborto, por
exemplo, seguem uma decisão com influ
ência religiosas. O Brasil ainda não tem

condições de se denominar, na prática,
uma nação laica. E como ainda somosuma I

populaçãomuitq dependente das ações do
Estado, algumas posturas do poder são
avaliadas sob o ponto de vista religioso.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam,
necessariamente, o jJosicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveis, preservando asflorestas.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

.(�
CREMATÓRIO
CATARINENSE .

4733760711
BR 280, km 75 • nO 9100

Nereu Ramos· Joraguá do Sul se
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Bruna Rafaela participou da celebração religiosa com o filho

Cauã, de dois anos, que dormiu durante a caminhada ao morro

O casal Sirlei e Osmar pecorreu os 3,5 quilômetros sem

calçados como forma de se aproximar do calvário de Cristo

..

•

�

AFE UE
MOVE UMA

,w

MULTIDAO
CINC Il

Fiéis renovam a crença em tradiclonal via sacra

realizada há 13 anos no bairro Rio Molha.

Qsom das orações e do canto melodioso vindo
de uma verdadeira multidão rompeu a ma

drugada de ontem no bairro Rio Molha. Em pro
cissão, cerca de cinco 'mil fiéis percorreram apro
ximadamente 3,S quilômetros para demonstrar

fé, refletir, cumprir promessas ou fazer pedidos.
Por volta das sh, o grupo partiu guiado pela luz

tímida das velas. Em lS capelas, chamadas de es

tações, seguiram os passos de Jesus Cristo em seus

últimos dias até a ressurreição. Crianças, jovens e

idosos repetiam em coro os hinos religiosos..
Além de enfrentar a subida,. Sirléia Fernandes,

36 anos, e seu pai, Osmar, 69, fizeram todo o per
cursos com os pés descalços. O esforço foi enfren
tado com entusiasmo pelos dois. "Eume sinto com
missão cumprida chegando mais perto do que Je

sus passou", comentou.
, ! t • t ( • I Recém recuperado de um enfarte, � atitude tam-

bém é uma forma de agradecimento para Osmar que
atribui sua boa saúde a Deus. "Só tenho a agradecer,
recebi muita graça e estou recuperado", disse.

Levada pela tradição da família, Bruna Rafaela

Spezia, 23 anos, fez boa parte da caminhada com o

filho Cauã, de dois anos, nos braços. Como mora
dora do bairro, Bruna afirma que a via sacra é um

. símbolo para a comunidade. "Todo mundo parti
cipa, passa de geração para geração e vale muito à

pena fazerparte dessa celebração", destacou.
Este é o 13° ano da procissão. A organização

é por conta do grupo de casais da comunidade
Rainha da Paz e pastorais que preparam leituras

e canções. "Eu' acredito que esse é um momento

. com tanta participação porque faz bem para o cor

po, espírito e renova a fé. Isso tudo em meio a um

cenário lindo, na natureza", destacou o represen
tante do grupo, Francisco Deretti.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Durante o trajeto, as pessoas oraram e

acenderam velas como aqradeclmento

CERIMÔNIA
COMEÇOU COM
PEQUENO GRUPO

Católicos acordaram
cedo para a tradicional

procissão da Paixão e

Morte de Cristo'

Com O passar dos anos,
a caminha que iniciou com

pouco mais de 10 pessoas,
em 2000, ganhou corpo.
Muitos repetem anualmen
te o trajeto, como o casal

'

Cecília e José dos Santos,
73 e 74 anos. "Cada vez dá
mais vontade de rezar e a

caminhada é a verdadeira

devoção. Não deixo de par
ticipar", disse Cecília. Já as

intenções de José são desti- '

nadas a um grupo específico.
"Nessa caminhada tão boni
ta eu rezo pela conversão da
nossa juventude", contou.

Apesar de os jovens se

rem minoria, alguns esti
veram presentes. "É meu

primeiro ano, participei do
encontro de jovens e conhe
ci muitas pessoas que me

trouxeram hoje. Como Jesus
morreu por nós, acho im

portante estar aqui por ele",
disse Débora Grossklags, de
16 anos.

A via sacra terminou por
volta das 7h30, corri uma

benção. Na descida os fiéis

aproveitaram para acender
velas nas capelas e fazer ora

ções pessoais.

"
Cada vez dá mais vontade

de rezar e a 'caminhada
é a verdadeira devoção.
Não deixo de participar.

Cecília dos Santos,
participante da cerimônia

"
Todo mundo participa,

,

passa de geração para

geração e vale muito

a pena fazer parte
dessa celebração.
Bruna Rafaela $pezia,
moradora do Rio Molha

"
Eu acredito que esse é

um momento com tanta

participação porque
faz bem para o corpo,

espírito e renova a fé.

Francisco Derettl,
um dos organizadores

---�---- --�

Eucaristia

Jovem integra
'_', '-,��alhos na igreja

Este ano, a Páscoa terá um significado especial para
Luiz Ricardo Lennert, 26 anos. A religiosidade já faz

parte do cotidiano da família, que reside no bairro Ga

ribaldi, mas a partir deste domingo, o jovem passa a in

tegrar ativamente a Igreja comoministro da Eucaristia.
A ideia surgiu damãe, OdeteMaria Lennert, 50 anos,

e foi aceita com timidez. Durante a preparação, a moti
vação foi crescendo conforme Luiz conhecia a natureza

da função, que normalmente é executada por pes�s
mais velhas. "É uma formação muito importante pára
todas as pessoas, traz paz de espírito. Agora conheci a
fundo os rituais e sei seus significados", disse.

Para o padre Carlos Alberto Rodigues, nos últimos
anos o número de jovens trabalhando de forma ati
va na igreja tem aumentado. Ele acredita que a maior
liberdade dentro das famílias tem mostrado que a fé
é uma escolha. "O número poderia ser maior, mas

conforme os jovens percebem que essa é uma adesão
livre, desperta o interesse de participar", destacou.
Comunhão, batismos, casamentos ou velórios. Osmi
nistros trabalham como braço direito dos padres 'na
realização de celebrações religiosas, e até suprem a

carência dessa figura dentro do templo.
Com adesão à função, Luiz espera mostrar para

outros jovens a importância da renovação e da partici
pação na comunidade. "Mais jovens .devem.J2,aitÍcipar,
queremos mostrar que somos capazes. Até para ajudar,
porque as pessoás mais velhas acabam deixando seus

postos", disse. A fa:mília se orgulha da opção e vontade
do jovem. "É gratificante, me sinto realizada. Toda fa
mília tem participação grande na Igreja, isso é uma ver
dadeira dádiva", afirmou Odete. A missa em que Luiz
será enviado comoministro acontece neste domingo, às
8 horas, na comunidade Saríto Estevão.

LÚCIOSASSI

'CAÇ- "...

Luiz espera mostrar para outros jovens a

importância da participação na comunidade
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Patricia Moraes

Perícias na pauta da Câmara
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A s denúncias envolvendo as perícias
.L\.médicas feitas pela agência da Previ
dência Social em Jaraguá do Sul voltam a

ser debatidas pela Câmara. Nesta semana,

requerimento do vereador Pedro Garcia

(PMDB) para que a gerente do instituto,
Jutália Rodrigues, esclareça os procedi
mentos realizados pelo órgão foi aprova
do em plenário. A audiência pública ainda

EM FOCO
Convenção.do PP, que vai
reconduzir Ademir Izidoro na '

presidência, foi transferida para o

dia 17 de abril. Líderes do partido
no Estado devem pintar por aqui.

• • •

A troca de secretários, depois da
avaliação dos 100 primeiros dias,
não deve acontecer. O balanço
é de que a equipe vem atingindo

às expectativas.
.. .. ..

Os R$ 52 milhões angariados no
governo federal e anunciados

pela administração anterior não
estão gatantidos. A necessidade
de um projeto executivo fez com

que o projeto voltasse à estaca
zero na Prefeitura.

não tem data para acontecer, mas deve ser
marcada entre os meses de abril oumaio .

No ano passado, Natália Petry (PMDB)
levantou a questão na tribuna. Diversas
denúncias chegaram à Casa de que os mé
dicos peritos liberavam ao trabalho um

grande número de pessoas contrariando
laudo de outros profissionais. O caso mais

grave envolveu um caso de suicídio de uma

Abrindo a frente
Vereadora Natália Petry (PMDB) tem

levantado a problemática das perícias do INSS
nos últimos dois anos. Até agora, o órgão não
se pronunciou oficialmente.A expectativa é de

que, com realização de uma audiência pública, a
<,

gerência regional mude de postura.

Nova peça?
Na próxima segunda-feira, a Pre

feitura de Massaranduba deve conhe
cer qual será a empresa vencedora da

licitação para as obras 'de conclusão
do Hóspitàl lV1l.hlifipal. O editai tem
�oni.o�vàlor' de R$ 600 mil. A opo
�lçãó brinca, já que a abertura dos

envelopes foi marcada para o dia 10
de abril. Em se tratando desta obra,
todo cuidado é pouco.

1

Qualidade naAvevi
AAvevi, em parceria com a Câmara de

Joinville, vai oferecer um treinamento a

servidores interessados em atuar como

auditores internos da qualidade. Segundo
o presidente Valmor Pianezzer, será mais
um passo para a implantação do Progra
ma de Qualidade em Serviços Legislativos
- Proquales, nas Câmaras de Vereadores
associadas. O curso vai começar no dia 5
de abril, em Joinville.

paciente que se tratava para depressão e

teve a licença suspensa pelos peritos. Ou
tra questão é a falta de profissionais na

agência que abrange toda região, ou seja,
226 mil pessoas. Isso causa a demora nos

atendimentos, que levam em torno de 90
dias e revela o descaso do governo federal
com milhares de trabalhadores que preci
sam recorrer ao sistema.

Saúde ganha aporte
Com a previsão de economizar so

mente com a redução do quadro de fun
cionários cerca de R$ 20 milhões nos

próximos quatro anos - são R$ 5 milhões
a cada 12 meses - a administração muni
cipal já definiu o destino deste recurso:

a saúde. Também existe uma negociação
com a Câmara de Vereadores para que
as sobras do Legislativo, em torno de R$
4 milhões ao ano em média, sejam mais
um aporte ao setor.

Debuzão
Três meses depois de assumir o car

go e seis meses após a vitória nas urnas;'
o prefeito Dieter Janssen (PP) continua
indo trabalhar de ônibus, pelo menos

duas vezes por semana. Na opinião dele,
as faixas exclusivas melhoraram o percur
so, porém, ainda há muito a fazer. ''Vamos

agora avaliar os itinerários e a renovação
dos pontos de ônibus", anunciou.

Sem nepotismo
A oposição anda afoita dizendo que

a nomeação do presidente do Ipplan,
Benyamin Fard, caracterizaria nepo
tismo cruzado, porque ele é casado
com a sobrinha da esposado vereador
Pedro. Garcia (PMDB) .. Pelo entendi
mento do Supremo Tribunal Federal,
não há parentesco nem por afinidade
neste caso. Haveria se a sobrinha direta
de Garcia fosse a escolhida.

FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

A SEMANA

1. Não vamos fechar os olhos

para nada, nosso compromisso
é com o contribuinte e com

os dispositivos legais.

Oieter Janssen (PP) sobre
varredura interna e novo

sistema de auditoria que deve

ser implantada pela Prefeitura.
,

2. Antes dos Estados

quebrarem, senhores
deputados, precisamos de

um novo Pacto Federativo, que
atenda Estados e Municípios
de forma mais justa.

Carlos Chiodini (PMDB),
em discurso na tribuna da

Assembleia.

,
3. Nunca esse País teve

uma pessoa que chegou na

Presidência tão preparada
como a Dilma. Diferentemente

de quando eu cheguei, de
quando chegou Fernando

Henrique Cardoso.

1;.ula, ao comparar Dilma
Rousséff com efe e FHC,
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ENTREVISTA
JORGINHOMEllO.

Deputado federal, Jorginho Mello,
deixou o ninho tucano no ano passado
para se abrigar e comandar o PR em

Santa Catarina. O partido foi taxado
por muito tempo como braço do PT no

Estado, mas o novo presidente afirma
em entrevista à coluna que a reestrutu

ração está bem encaminhada, inclusive
em Jaraguá do Sul.

Como o senhor vê esta nova fase
do PR no Estado?

Vejo como altamente positiva e pro
dutiva. Tenho percorrido o Estado, du
rante os fins de semana, reconstruindo o

partido. E posso assegurar que há muita

procura e aceitação. A meta é filiar lide

ranças de qualidade em todos os 295mu

nicípios. Não estamos preocupados com

quantidade.
O que projeta para o partido em

Jaraguá do Sul?

Jaraguá do Sul é uma cidade-exem

plo, modelo para o Estado e o país. É
próspera, tem uma população ordeira,
trabalhadora e que investe em inovação.
É uma potência e se destaca também em

eventos esportivos e culturais. Para Jara

guá, temos feito vários contatos e posso

garantir que, como nos demais muni

cípios, teremos um PR de qualidade e

pronto para as eleições de 2014.
"O senhor é autor de dois proje

tos que visam combater o crescente
índice de violência em estádios. Um
deles prevê a instalação de câmeras
demonitoramento e detector deme

tais, dentro e ao redor das arenas.

Outro projeto pune com mais rigor
as torcidas organizadas. Como está
a tramitação destes textos?

Verdade, tenho defendido com vee

mência que os estádios sejam devolvidos
às famílias, à sociedade brasileira e não a

bandidos que se travestem de torcedores

organizados.Muitos cobram dos jogadores
e se o jogador não paga, é vaiado durante

as partidas. Até isso eles fazem, fora a vio-

-lência, o tráfico de drogas, enfim. Semana
passada, protocolei junto à liderança do
meu partido pedido para que às duas ma
térias seja conferido o caráter de urgência,
o que aceleraria sua aprovação visando a

Copa doMundo de 2014.

O que planeja politicamente para
2014?

Com o PR reestruturado em todo o

Estado, projeto uma forte nominata de

deputados estaduais, com reais possibili
dades de elegermos até cinco parlamen
tares, bem como a federal, onde eu devo
concorrer a novo mandato. No âmbito
da majoritária, estamos avaliando qual
vai ser o posicionamento. Ainda é muito
cedo para definir essa questão.

UFSC em Blumenau
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

deve instalar até o fim do ano um campus em Blume
nau. A previsão é de que as aulas iniciem no primeiro
semestre de 2014 e de que sejam abertas 400 vagas
para cinco cursos de graduação.

IMÓVEIS -r

ai
www.imoveisplaneta.com.br I

(47)3275-01 00
DIVULGAÇÁO

Sem tarifa>
A Câmara dos Deputados

aprovou nesta semana 0- pro
jeto de lei que concede isenção
do pagamento de pedágio a

moradores que comprovarem
residência ou exercer atividade

profissional permanente no mu
nicípio em que esteja instalada
a praça de cobrança. O projeto,

.

de autoria do catarinense Es

peridião Amin (PP), será agora
apreciado pelo Senado.

A RÁDIO QUE
II "I, .. I SAfE A AUDIEIUCJl
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Feliz cidade
O arquiteto neozelandês

Mark Wigley, em entrevista ao

jornal O Globo, alerta que as

cidades brasileiras não foram

pensadas para os mais velhos
nem para as crianças. Foram
desenhadas para pessoas em

idade de trabalho. E para os

carros. Mas a expectativa de
vida aumenta e a possibilidade
de muita gente chegar aos cem
anos vai exigir uma reinvenção
da vida urbana. Tema que pre
cisa entrar na política já, antes
que saia dos trilhos de vez.

Cobrança
em casa

Planejando seguir os passos
do pai, Jackson Ávila diz que
antes vai desempenhar o papel
de fiscalizador. E a cobrança,
segundo ele, começa em casa,
no acompanhamento das ações
do presidente da Câmara, José
de Ávila. Uma delas é pela ban
deira da criação de um espaço
apropriado para eventos espor
tivos, como o arrancadão.

V'
DMJLGAÇÁO
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Religião e política: uma
relação em entendimento
l'RI1BUNA Polêmica põe em cheque a relação entre
as crenças religiosas de políticos e o Estado laico

Verônica Lemus

A polêmica envolvendo o depu-
1"\tado federal Marco Feliciano
(PSC), pastor eleito para ser o presi
dente da Comissão dos Direitos Hu
manos da Câniara dos Deputados,
motivou debates de teores variados
ao redor do País. Além da figura em
si do pastor, que fez declarações
consideradas racistas, homofóbi
cas e machistas - como quando
disse que estimular a mulher a

ter os mesmos direitos que o ho
mem pode criar unia sociedade

predominantemente homosse
xual - a situação também coloca
em foco questões mais profundas,
como o crescimento da bancada

evangélica no Congresso, e ques
tões delicadas, como a relação en
tre política e religião.

Ao falar no crescimento da ban
cada evangélica dentro das-institui
ções políticas, como o Congresso
Nacional, o debate recai sobre a

.condição do País como um Esta
do laico. Conforme explica o dou
torando em Sociologia, professor
Dauto da Silveira, um Estado laico
é aquele que não se forma pormeio
das decisões da igreja e suas insti

tuições republicanas não são guia
das por valores religiosos, embora
respeite todos. Por isso, o fato de
o Congresso conter uma bancada

que defende a bandeira evangélica
pode gerar.resistêncía por parte de

quem mantém posições mais críti
cas às religiões.

Para o professor, quando a ban
cada ou mesmo o deputado Felicia
no expressa sua opinião, contrária
ao aborto e à união homossexual,

"
A petítlcaa boa política
não a dos corruptos,
busca o bem estar social,
a religião também. Ela

busca a justiça social,
a'dignidade humana, a

religião também.

P_twNop,m�
filmdoaoPR

..

por exemplo, eles estão dentro de
sua liberdade enquanto políticos,
liberdade essa garantida pelo ca

pítulo 50 da Constituição. "O pro
blema é que ele (Feliciano) faz isso
sob a égide dos valores evangélicos,
anacrônicos com a realidade posta e
fortemente talhado de preconceito e

discriminação. Ao fazer isso, ele fere
os princípios constitucionais de res
peito ao próximo", analisa Silveira.

Da mesma forma, o presidente
do DEM de Jaraguá do Sul,Adernar
Possamai, considera o extremismo
um fator que pode prejudicar o de
bate político de questões essenciais
para a sociedade. "Sempre que há

exageros de alguma parte é a so

ciedade que paga o preço", diz o ex
vereador, que é católico praticante.
Para ele, a opção religiosa de cada

político é apenasmais uma entre to
das as suas ideologias, como as que
o levaram a escolher determinado

partido político. "O que não pode é
ser intransigente. Se você radicaliza
e passa: a ser contra tudo que não é

evangélico, aí não acontece o deba-
-

te, aí não se decide nada", avalia.
Para o publicitário Elias Raas

ch, que trabalhou em campanhas
eleitorais pela região, é democráti
co que os diferentes segmentos da

sociedade, entre eles os religiosos
como os evangélicos, busquem par
ticipação política e escolham seus

representantes. "Essa participação
religiosa na política é natural hoje
em dia", ava1iou, referindo-se tam
bém à existência de partidos de

orientação religiosa, como o PSDC
- Partido Social DemocrataCristão,
e o PSC - Partido Social Cristão, do
deputado Marco Feliciano.

,
o que não pode é ser

intransigente. Se você
radicaliza e passa a

ser contra tudo que
não é evangélico,

.

aí não acontece o

debate.

Ad&MAr pO§nmai�
ptê81�nt'l! '{io �iM

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CONTRAPONTO Para Ademar Possamai (E), há problema
quando os debates são radicalizados. Para o pastor
Nogueira, religião e 'a boa política' têm os mesmos princípios

Ban�da evangélica
Pastor e vereador
defendem convergência

O pastor José Nogueira
Marinho, que concorreu como

candidato a vereador pelo PR
nas eleições passadas em Jara

guá do Sul, avalia que política e

religião têm pontos de conver

gênçia, o que permitiria uma

boa relação entre ambos. "A

política, a boa política não a dos

corruptos, busca o bem estar

social, a religião também. Ela
busca ajustiça social, a dignida
de humana, a religião também.
A política valoriza os princípios
éticos e os valores, a religião
também", defende Nogueira.

Ainda na visão do pastor, a
religião não é incompatível com
a prática política, pelo contrário,
ela "soma" princípios formando
um político competente e com

prometido, ajudando-o a man

ter uma postura ética. "O fato de
o Estado ser laico não quer dizer

que as pessoas não tenham di
reito a sua religião, mesmo na

política", considera. Além disso,
Nogueira aponta para o fato de

que as decisões políticas, .como
de vereadores e deputados, não
são tomadas de formas arbitrá-

rias e nem são impostas. "Tudo
é discutido, todos têm o direi
to de defender suas opiniões,
através de argumentos", disse
o pastor, avaliando ainda que
os princípios que deram ori

gem aos Direitos Humanos, por
exemplo, são os mesmos que
estão naBíblia, como a fraterni
dade e a igualdade.

O vereador jaraguaense Joci
mar de Lima, do PSDC, é evan

gélico e compartilha da mesma

opinião do pastor quando enten

de que é possível relacionar polí
tica com religião. "Porque todos
os espaços e entidades da socie
dade têm o direito de participar
politicamente, e a comunidade

evangélica, que está crescendo
muito no Brasil e na região e vai
crescermuitomais, também tem

direito", alêga, Em razão desse
crescimento no número de fiéis,
o vereador, que é também pre
sidente 'do PSDC no município,
acredita que os evangélicos vão
aumentar a atuação na política.
"Será comum ver deputados,
senadores evangélicos. Virão no

mes fortes por aí", garantiu.

Fenômeno

A força dos
fiéis refletida
no poder
o crescimento no nú

mero de fiéis no Brasil é

algo que já estava emmen

te da maioria dos candida
tos das eleições passadas
e também dos candida
tos do pleito presidencial

. de 2010. "Na eleição, a

candidata Dilma Rous
sef (PT) fez alianças com

a base evangélica e com

a católica também. No

ano passado, ela aceitou
a proposta de distribui
ção do 'kit gay' e, quan
do houve a rejeição dos

evangélicos, repensou e

tirou da ordem do dia",.
relembrou o doutorando
em Sociologia, professor
Dauto da Silveira. O kit gay
continha revistas de histó
rias em quadrinhos para
adolescentes como parte
do programa de prevenção
de doenças sexualmente
transmissíveis e Aids.

Por conta da democra- .

cia representativa, em que
a sociedade é representa
da politicamente por líde
res eleitos por ela, éque
esses apoios de segmentos, .

não apenas religiosos, são
cada vez mais importantes
para a classe política. "Pre
cisamos repensar a estrutu
ra democrática brasileira,
ou melhor, o mundo carece

de outro 'modelo' de fazer

política, porque estes as

suntos se repetem em to

dos os cantos do mundo",
avalia Silveira.

Crescimento
e�tioo
emnumeros

Desde o ano de 2000,
a população de Jaraguá
do Sul cresceu aproxima
damente 32%. Passou de

108-489 mil para 143.123
mil habitantes. Neste perí
odo, os números mostram
a queda da porcentagem
de católicos, que passa
ram dos 74%, em 2000,

para 71,5% em 2010. Já os

evangélicos subiram dos

23,74% para 26,1% da po
pulação no último Censo
de 2010.
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Eles vão
tocar Raul
AO VIVO Rodrigo Seixas e Banda Opala 69 recebem
o primeiro guitarrista da banda, Muri. As imagens do
show serão gravadas para o making of do OVO

Bárbara Elice

Se o rádio não toca a música que
você quer ouvir, procure dançar

ao som daquele antigo rock n' roll.
De corpo�esguio, óculos escuros e

cavanhaque, Rodrigo Seixas ser

penteará no palco igual à inspira
ção do cover - o Raul. Junto deles,
a Banda Opala 69 vai transformar
o público em malucos beleza, num
show especial que acontece hoje à

noite, no bar Licoreria.
, A-.apresentação ,

será um evento

de boas vir.íqas a.ç"Muri, o primeiro
guitarristHlo.0.'palà 69, que chegou
à cidade �p�,s, 'três anos na Itália.
Alémdas sprpresas que o vocalis
ta Rodrigo Seixas afirma preparar
para o show, serão gravadas ima

gens para o'making of do primeiro
DVD do grupo. "Ao vivo, a gente tem

.

uma energia muito bem legaL To
camos muito rock n' roll e a perfor

.

mance.da galera"'é.muito boa. Num
show em' RioiNJgrinho cinco pes
soas subiram no palco, então todo
mundo quer participar, cantar. Ao
vivo tem uma cara bem legal", conta
o cover de Raul Seixas, Rodrigo.

O repertório está sendo monta

do com clássicos, como "Metamor
fose Ambulante", e outras obras
menos populares, como "Ângela". A
escolha das músicas não é uma ta

refa fácil: em 21 anos, Raul Seixas

lançou 22 álbuns. "Dá para montar

uns cinco repertórios diferentes",
brinca Rodrigo. No show deste sá

bado, além 'da formação original da
banda, haverá a participação espe
cial de um trompetista "e tudo o que
o Raul merece", anuncia.

Gravação

Segundo Rodrigo Seixas, a

ideia de gravar o DVD ao vivo sur

giu para .divulgar o trabalho da

banda, cuja carreira já soma dez

anos, e também do próprio cover,

que já se apresenta há 15 anos. O

plano é gravar as imagens de sho
ws no mês de abril ou maio deste
ano. "Como o Raul tem repertório
grande, tem músicas que não po
dem faltar. Ele ia do rock ao baião,
era realmente brasileiro, não tinha
rótulo", ressalta Rodrigo.

As próximas apresentações de

Rodrigo Seixas e Banda Opala 69
estão marcados para 5 de abril em
São José, (> de abril em Araranguá e

19 de abril em São Francisco do Sul.

o quê: Rodrigo Seixas
e Banda Opala 69
Quando: Sábado,
30 de março, às 23h30
Onde: Licoreria, na ruaDomingos
Rodrigues DaNova, nO 188, Centro
Quanto: R$ 10feminino
eR$ 15masculino

Rua Gov. Jorge Lacerda, 247
CenIJO • Jaraguá do Sul

32J5-34J5
www.fellowsídíomas.com.br
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Bom dia!
Chegou sábado, dia 30 de

março, Dia Mundial da Juven
tude! Oba! O finde promete altas

temperaturas e bons agitos sociais
na nossa região e no litoral cata
rinense. A agenda festeira está
assim "oh!" tem de tudo. Bons fil
mes, bons restaurantes e muitos
encontros. Que tal algumas dicas

para você se orientar e ficar por _

dentro do que o sabadão reserva

para você, para seu lado par, para
os papagaios, periquitos e cia li
mitada! Vamos lá! Se vai almoçar
a 'dica é Confeitaria Bela Catari-

na, Restaurante Parque Malwee,
Galo Londrino ou Lehmann's
Restaurante. Se resolver jan-
tar, que tal Cheers lrish, Pizzaria
Domíni, Pizzaria Rainha e San
Sushi? Todos são ótimos. Mas se

preferir azarar, dançar e curtir, o
tiro certo é o baile de Páscoa no

Amizade, com a Banda Real do
Paraná. Não tem erro! Caso não

esteja afim de nada, pegue seu ca
rão, busão ou a "bike" e vá curtir
os dias de sol no nosso maravilho-
so litoral. Combinado!

Buxixo
Recebi pelo meu fio vermelho

aqui, em Mariscal, dando conta

que um jovem boa pinta e coloca
do botou uma aliança de compro
misso mimão direita da bem-nas
cida namorada. Mas pede para
não divulgar por causa dos inve

josos. A família da ex dele ainda
faz bico quando encontra os dois -

juntos. Sr. Bruno, porfavor, mais
uma na mesa 12, menos aquela
Devassa!

Homenagem w:
A diretoria e colaborado

res da CDL de Jaraguá do Sul
celebraram dia 26 demarço os
20 anos de dedicação de Juva
nir Franzen Novaski Pedrotti,
a Jú, como é conhecida, à en
tidade. O presidente Neivor
José Bussolaro entregou flo
res à colaboradora e destacou
a atuação de Jú no dia a dia da

entidade, expressando o cari
nho de toda a equipe.

MUNDO DOS BIlINQUEDOS

.... / 413370-097& Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Su1- se

MAUruC10 HERMANN

PUS Claudio Sertoldi e Aurea Vieira
conferindo as delícias do Irish

Almoço de Páscoa
Os Restaurantes ParkAurora vai movimentar no domingo o

tradicional Almoço de Páscoa. Mais informações reservas pelo
telefone 9915-0330.

.

DIVULGAÇÁQ

3370-3242

"
- Muitos gastam dinheiro

que ainda não ganharam,
comprando coisas de

que não precisam, para
impressionar pessoas de

quem não gostam.

wmSmith

Feijojuve
Para o próximo dia 20 de

abril um grupo de amigos de

Jaraguá está movimentando
uma mega feijoada em prol
do Juventus, a Feijojuve. A
cozinha ficará por conta da

equipe de Sérgio Lazzaris,
Tato Branco e amigos. O va

lor do convite está sendo ven
dido ao preço de R$ 30.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Na segunda-feira, dia 1 Q de

abril, quem troca idade nova são
Zenira Lux e Márcia Ewald. Os

cumprimentos da coluna.
• • •

Os ingressos para a tradicional
Galetada da Apae, que rola

dia 4 de maio, na Igreja Matriz
São Sebastião, já estão sendo
vendidos. O valor é R$ 15.

• • •

A linda pimpolha Zelia Maura

Caglioni Murara Mahfud,
filha dos amigos Claudia e

Mauro Manfud, paixão dos
avós Tibério e Laci, festeja no

domingo, 31, seus oito aninhas.
A festa com os amiguinhos

será dia 6 de abril.

(47) 3375 - 3624
Rua Miguel LelUlert. 29 - Compá - se

Encontro
Na última quarta-feira, o

empresário Moacir Schmitz,
leia-se Lecimar Malhas, reu
niu na sua paradisíaca casa

um famoso grupo de pes
caria, entre eles: Humberto
Pradi, Arno Bebber,A1kidor
Lueders, Mário Pereira, Vol- .

nei Torres, Luiz Nicolodelli,
os irmãos TIdo e EvilasioVar
gas e mais tnípes de impor
tantes da urbe. O encontro

foi regado com cardápio. es
pecial de Tato Branco e Ema

Bombani. Bom demais

KIA
O poder de surpreender

Power Imports
(47) 3275-0808

Av-.Prefeito Waldemar Grubba, 1371'- Ba';pendi.

Reunir amigos?
. o Supermercado Brasão está

vendendo um fardo de cerveja com
12 latinhas ao preço de R$ 14,28.
Muito barato!

Capopeira
O nosso folclórico Edson "Capi

varamonstro", dono de um físico in

vejável, fruto de muita musculação,
aeróbica eboa alimentação, radicali
zou de vez e largou academia. Dizem
os mais chegados que depois que
conheceu um baixinho de 1,20m,
campeão de capoeira, o "fortíssimo"
só pensa em berimbau, golpe deAr

rais, rasteira e claro, venerar o seu

novo mestre dos mestres. Titia não
vai acreditar!

1411 3055-0024
1411 3022-1355

Maxim's
O coiffeur Mauricio Machado Ri

beiro e sua Lúcia, da Máxim's Con

cept, movimentam novidades mil

para 2013. Volto ao assunto.

Fofocódromo
Alguém pode me dizer quem é

aquela loirinha que está em todas
as baladas e sempre termina a noite

acompanhada? Dizem que a galera
língua de veludo já lhe deu o "cari
nhoso" nome dé "garotaMiojo", basta
três minutinhos cozinhando no ouvi
do dela que consegue. Como diz uma

amigo: "urubu demora, mas canta".

PostoMime
O Posto Mime, uma das maio

res redes de combustível do Brasil,
inaugurou na terça-feira, dia 27, em
Balneário Camboriú, mais uma im
portante filial. A localização fica n�
Rua Israel, 317.

APOIO O casal amigo Alessandra
Theurer e Evaldir Theurer, da Locajá,
também prestigiou o concorrido
happy hour da AMA

MAURICIO HERMANN
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Hâppy Easter!

Mestre em Inglês e conce@aptatum.com.br

Chegamos ao fim de mais uma "HolyWeek" ( Semana é a festa'do povo Judeu que celebra a libertação dos
Santa). Ela começou com o "Palm Sunday" (Domingo Israelitas da .escravidão do Egito. "Why Passover?"
de Ramos. Depois, vivemos a "Holy Thursday' (Quinta-

.

Por que "Passover"? Porque Deus "passed over"
Feira Santa)' quando Jesus celebrou "the Last Supper" (passou) pelas casas do povo israelita, sem ferir seus
(a última ceia). Na Sexta-Feira Santa, ou "Good Friday", primogênitos. Em seguida, o povo Judeu, "passed over"
Jesus é crucificado. Temos, então, o Sábado de Aleluia, (passou) oMarVermelho a pé enxuto. "Thus, the Jewish
ou "Holy Saturday", seguido do Domingo de Páscoa, ou passed from slavery to freedom". Assim, o povo Judeu
"Easter Sunday". "On Easter Sunday, Christians celebrate passou da escravidão para a libertação. E eles celebram
the resurrection of Jesus Christ from the dead." (No essa passagem todos os anos. "Passover is a eight-day
domingo de Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de' . festival". A Páscoa judaica dura oito dias.
Jesus Cristo dos mortos). A palavra "Easter" tem origem . �/'i

germânica-saxônica e que dizer "ressurreição". Ifyouwant "What about some Eastern symbols, such as the

toreadmoreabouttheoriginoftheword"Eastern",youcan colorful eggs and bunnies?" E os símbolos de Páscoa,
access (wWw.answersingenesis.org/articles/2011/04/19/ . como os ovos coloridos e os coelhinhos? Os ovos de

name-easter-pagan). páscoas nos lembram que há vida dentro de algo que
parecemorto. Os coelhinhos são símbolos de fertilidade,
ou seja, vida! Vamos celebrar a vida. Feliz Páscoa para'
você e sua família! "Let's celebrate life. Happy Easter for
you and your family!"

.

Qutra palavra para Páscoa em inglês é "Passover".
"Passover is the Jewish festival to celebrate the freedom
of Israelites from slavery in Ancient Egipt". "Passover"

IDIOMAS
F1M DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013
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4732754823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br
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Essa ilha está a 27ó09' de mais distantes mistérios de uma

latitude sul e a 109°26' de longitude gente que decidiu ir longe para
oeste. Isso significa dizer que você fincar, entre tantos outros enigmas,
está sobre o solo mais distante de estátuas gigantes que parecem
qualquer lugar povoadodo planeta, reverenciar seus criadores rapamii.
em pleno Oceano Pacífico, a 4.100 Não há dúvidas de que essas

km do Taiti e a longos 3.700 km da belas esculturas feitas com rochas
costa da América do Sul. Ela está vulcânicas são O cartão postal
longe, mas não está sozinha. mais divulgado de Páscoa. No

A Ilha de Páscoa, cujo nome entanto, as opções de atrações
é uma referência ao domingo de são tão variadas quanto os

Páscoa de 1722, em que foi (re) questionamentos' formulados
descoberta por navios ocidentais, é sobre essa pequena ilha de quase
uma das três extremidades de um 170 km-. As descobertas vão além

triângulo imaginário formado pela ,

dos olhares distantes dos moais.
Nova Zelândia e .pelo Havaí, ilhas A ilha é o topo de uma imensa
localizadas na chamada Oceania cadeia rochosa que teria se formado
Remota. Mais do que formar há uns trêsmilhões de anos e que se

uma imensa área de milhões de esconde a três milmetros no fundo

quilómetros quadrados, esse do mar. Foi a partir de grandes
conjunto de territórios distantes explosões vulcânicas que surgiram
tem em comum a mesma origem lugares de beleza rara, em todo o

polinésia e um certo gosto por mundo, como os vulcões Rano Kau
histórias intrigantes. e Rano Raraku.

E é ali, em Te Pito o Te Henua Sob aquelas pontas rochosas
(no "umbigo domundo", em língua que um dia foram o berço de

rapa nui), que viajantes de bom lavas quentes se escondem outro

gosto encontram os melhores e mistério de Páscoa: as cavernas

-_ -

�=--.......�'�==

TURISMO

Ilha de Páscoa
Museu a céu aberto em pleno Pacífico

Sul, é o lugar mais distante do planeta

subterrâneas interligadas por
escuros e largos ,corredores
naturais formados pelapassagem,
há milhões de anos, daqueles
trabalhos vulcânicos. A princípio,
entrar em uma delas pode
parecer uma ideia amalucada de

algum guia irresponsável. Mas

quando os primeiros metros são

ultrapassados, abrem-se amplos
salões de pedras com janelões
naturais com uma vista única do
Pacífico.

Mas como teriam chegado
até ali aquelas imensas rochas
vulcânicas talhadas de até 86
toneladas? Algumas pesquisas
defendem a ideia de que eram

transportadas em troncos que
rolavam sobre o terreno irregular
da ilha. Outras afirmam que
estruturas feitas

.
com pedras

lisas ajudavam no transporte,
assim como se movimentassem
uma imensa geladeira, Mas a

melhor das teorias é a que vem da

tradição oral. Para ela, os moais,
simplesmente, caminhavam.

Localizada na costa norte de Páscoa,
Anakena é uma tranquila praia qe areia fina,

.

com coqueiros e águas esverdeadas

'" .

J:4. misteriosa caverna Ana Kakenga.
O local serviu como refúgio para os nativos

durante as guerras entre tribos da ilha

-,�
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Pascoacom
chocolate saudável!

Bebidas 8QUçaradas pOdeDllttstar
180mil pessoas por ano, diz estudo

Aos apreciadores de refrigerantes e de outras bebidas artificiais
açucaradas, um alerta: de acordo com umapesquisa da Escola de Saúde
Pública deHoroard, nosEstados Unidos, 183milpessoasmorreram no

mundo em 2010por consumi:.. los. Os cientistas analisaram dados com a

quantidade de bebidas açucaradas consumidaspor idade e sexo. Então,
determinaram como as iguarias afetaram taxas de obesidade, diabetes,
doenças cardíacas e certos tipos de câncer. Concluiu-se queforam
diretamente responsáveispor 133milmortespor diabetes, 44milpor
doenças cardiovasculares e seismilpor câncer, em 2010:

Mas os autores afirmam que os cinco anos de levantamento lhes
permitiram tirar conclusões sólidas sobre o assunto. "Acho que nossos
resultados devem realmente impulsionar a criação depolíticas eficazes
para reduzir o consumo de bebida açucarada, uma vez que causam um

número significativo de mortes", disseapesquisadora Gitanjali Singh.
-AAssociaçãoAmericana de Bebidas criticoupublicamente o estudo .

•

A Páscoa já está chegando e logo pen
samos no chocolate. Muitas pessoas têm
dúvidas se é somente uma guloseima ou

se tem algo dé saudável em comer cho
colates. A matéria prima do chocolate é o
cacau, e este já era considerado pelos As
tecas o alimento dos deuses. Talvez po�
que as sementes do cacaueiro escondiam
diversas propriedades.

Mas, quase cinco séculos após os es

panhóis enriquecerem o paladar europeu
com este' sabor irresístível, muitas pes
quisas científicas mostram que o choco
late amargo, aquele com mais cacau, tem
sim muitas propriedades funcionais im

portantes para a saúde .

.

Quando as pessoas falam em choco
late já pensam: é delicioso, mas engorda!
Entretanto, o consumo de chocolate com
mais cacau apresenta benefícios para seu
corpo. Um estudo realizado na Univer
sidade Hospital Colônia, na Alemanha,
revelou que o consumo rotineiro de 25g
(dois quadradrinhos de uma barra) de
chocolate amargo reduziu os níveis da

pressão arterial.
Os chocolates meio-amargo ou amar-

go, que possuem concentrações altas de
cacau (acima de 70%), têm flavonóides, .

epicatequinas e ácido galático. Devido à

ação antioxidante destes compostos, aju
da a manter saudável o coração e células.

Além disso, o chocolate possui tam
bém substâncias estimulantes como a

cafeína e a teobromina, que ajudam no

raciocínio, além de promover um esta

do de euforia e agitação. Possui também
efeitos sobre a serotonina e a dopamina
cerebrais, substâncias responsáveis na

regulação do humor, o que leva as pesso
as a se sentirem bem quando comem. É
rico em sais minerais como maganésio,
potássio, cálcio, ferro, fósforo e vitami
nas como A, B, D e E.

Entretando, por ser rico em calorias,
pois contém carboidratos e gorduras,
deve ser consumido com moderação, ob
servando a quantidade, o horário e o tipo
de chocolate.

Dê preferência para o lanche da tar
de com uma fruta (por exemplo, maçã),
para dificultar a absorção. Coma devagar
e com calma, isto fará com que a diges
tão ocorra mais lentamente, lhe promo-

.. U- _

FOTOS DIVULGAÇÃO

verá mais saciedade emenos quantidade
você irá comer. Para os indivíduos que
necessitam seguir dietas especiais, já há
no mercado chocolates diet, sem lactose
e sem glúten, de soja e de alfarroba. Es
tes apresentam menos gordura, açúcar
e como consequência menos calorias.

Mas, procure ajuda profissional para sa

ber qual é o inais indicado no seu caso.

Quando for comprar, verifique na tabela

nutricional do produto os ingredientes e

compare o teor de gorduras.
O correto é seguir uma dieta balance

ada, a prática regular de atividades físi
cas e adequar o consumo moderado des
ta iguaria no seu cardápio, assim pode
ser considerado saudável e nutritivo e

um ótimo aliado no plano alimentar.
Feliz e abençoada Páscoa para você e

sua família!

Expectativa de vida cresce seis horas por dia
Que a expectativa de vida é hojemaior do que em épocaspassadas, todos

sabem. Porém, um levantamentofeitopeloEscritório de EstatísticasNacionais
da Inglaterra chegou a um número quemostra esse aumento. Segundo
informações do órgão, a cada dia a expectativa de vida cresce seis horas. Para
as mulheres, o aumento identificado é umpouco menor: quatro horaspor dia.
E esse crescimento vem sendo registrado nas últimas três décadas.

Pelas contas da entidade, ummenino nascido nospróximos 28 dias, viverá
uma semana-a mais do que os que chegaram ao mundo até o momento.

Avanços da medicina, melhorias no acesso ao coriforto e à alimentação são
tidos comofatores que levam ao aumento de anos vividos. Segundo o relatório,
a expectativa de vida atingiu o número mais altopara homens e mulheres. Eni
1901, a expectativaera de 4sanospara homens e 49para as mulheres.

.'
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Novo Adorei a capa do novo disco do Hugh
Laurie, "Didn't It Rain". Pra quem não sabe quem é, ele é mais
conhecido por seu papel como Doutor House, do que como
cantor. Gravado no OceanWay Studio, em Los Angeles, a página
oficial do artista informa que neste trabalho ele "parte de sons de
Nova Orleans em direção ao blues rio acima e dentro do coração
americano". Cópias em CD, vinil e MP3 já foram disponibilizadas
para a pré-venda. Uma versão limitada com cinco faixa bônus,
encarte com 40 páginas, com textos e fotos também estão sendo
oferecidos para os fãs do ator e cantor. O álbum será lançado
oficialmente em 6 de maio.oprimeiro trabalho de Laurie "Let
Them Talk" surpreendeu positivamente os fãs e críticos.

8�If2iSl,Çn?'abe:=OOos 00

recursos apresentados funcionarão como esperado e já
está rolando a especulação em cima da versão miniatura
do aparelho. Amídia norte-americana está dizendo que o

Galaxy S4Mini será lançado entre junho e julho. Ele teria
tela 4.3" Super Amoled de 256 ppi e processador 1.6GHz
Dual Core. O fato do modelo já ter sido listado no site
oficial da Samsung deu aindamais força aos rumores.

Não dá nem tempo do aparelho novo ficar velho.

Uma das maiores séries da
atualidade, que virou 'febre',
está chegando com seu terceiro
ano neste domingo de Páscoa.

,

Game OfThrones, adaptação
da obra de George R. R. Martin,
será transmitida no Brasil e no
exterior, simultaneamente, pelo
canal HBO. A história se passa no
mundo fantástico deWesteros,
onde as famílias mais poderosas
estão desesperadas para 'assumir
o trono de ferro que representa o
poder da coroa da região. Quem
já acompanhou as duas primeiras
temporadas dessamegaprodução,
deve estar bastante ansióso para
o terceiro ano da série, que deve
retomar a história com base em
sensacionãis ganchos que ficaram
em aberto emjunho de 2012. Por
se tratarde uma adaptação, vocês
também podem optar por ler os
livros de George R. R. Martin,
"As crônicas de gelo e fogo".
Atualmente, a série literária se

encontra no quinto livro. A previsão
é de que ainda se publiquem mais
dois. Então vamos nos preparar
para mais uma temporada de novos

episódios cheios de Daenerys, Jon
Snow, Arya, Jeoffrey, Cersei, Sansa,
Tyrion, dragões e toda a fantasia.

Afinal, "o inverno está chegando ...
"

Beatriz Sasse

4O anOs. U;" doo álbuns
mais icônicos da história do rock, The DarkSide of the
Moon, oitavo disco de estúdio do Pink Floyd, completou <

40 anos no dia 24 de março. Lançado em 1973, o disco
. foi o primeiro do grupo britânico a chegar à primeira
posição da lista Billboard e, apesar de ter ficado apenas
uma semana no topo, o trabalho permaneceu na lista
até 1988, totalizandó 741 semanas. Composto por
David Gilmour, NickMason, RQg�rWatei� é:Richard
Wright, ele é o sexto álbum dQ"PinkFlbYd�p'Ós a saída
do mentor Syd Barrett. No muiido;iri�s�a:e 23 milhões
de cópias já foram vendidas; PSl�.á cel�br�a� quatro

.

décadas desde a chegada d� cláS�iGos,.co���oney,
Breathe, On The Run, The ,Gr..eat Gig ln 11íe�Sky e

Eclipse aos ouvidos do mundo, o Pink Floy4' convida os

fãs para visitarem o site oficial (darksídeao.pinkfloyd.
com). Nele, Storm Thorgerson, designet):Hámoso
prisma refletor da capa, criou outras vi variações do
original que serão reveladas ao longo dos meses.

Mais
9ame rs Apesar dos preços

salgados, principalmente se comparado a outros

países, o faturamento pela venda de consoles cresceu
43% no Brasil em 2012. Isso significa que esse mercado
movimentou aproximadamente 1 bilhão de reais só no
ano passado. Seguindo a mesma linha, á venda de jogos
cresceu 72% no mesmo período, o que equivale a uma

.

arrecadação de pouco mais de 600 milhõesde reais. Os
dados são da empresa de pesquisa GFK Imagine se o

preço por aqui fosse mais competitivo... -
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Georges St. Pierre, lutador canadense de MMA, também conhecido como ÇSP, e que detém-o títUlo'�,
dos.meio-médio no VFC, será o vilão B�tn)C the Leaper em Capitão.América.z, de acordo com o site -�

-

Latino Revié'«(Cdiír isto, "Capitão América 2'" soma três vilões; uma:'vez que 'Ossos Cruzados (Frank
Grillo) eArnim Zola (Toby Jones) já haviam sido confirmados anteriormente. Com direção deAnthony
e Joe Russo e est{éia marcada para 4 de abril de 2014, o filme terá também em seu elenco Sebastian
Stan como Bucky/Soldado Invernal, AnthonyMackie como Falcão, Scarlett Johansson como Viúva
Negra-Samuel L. Jackson como Nick Fury, EmilyVanCamp como Sharon Cartere Cobie Smulders
comoMaria Hill.Robert ReMord negocia o papel de Pierce, um dos líderes da S.H.I.E.L.D:

..

Mandarim Vilões de
filme deação são sempre "bacanas". E os dos filmes baseados
em história em quadrinhos, então ... Quem não lembra do

, .

inesquecível Heath Ledger como Coringa, em Batman? Ele era

o máximo! Mas abraçar tanta maldade tem consequências,
como está vendo agora Ben Kingsley, intérprete do Mandarin

_

em "Homem de Ferro 3". "OMandarin é um retrato humano
do mal, em uma escala grandiosa. Ele despertou algumas
camadas demoníacas em mim... fiquei meiólouco," disse o

atar em entrevista. Em "Homem de Ferro 3", Robert DowIiey
Jr. volta como Tony Stark; Gwyneth Paltrow como Pepper
Potts e Don Cheadle como Rhodey, agora já como Máquina
de Combate. As novidades no elenco são Ben Kingsley, Guy
Pearce, Rebecca Hall, Wang Xueqi e James BadgeDale. Pearce .

será um dos criadores da tecnologia Extremis e Xueqi vive um
cientista velho amigo de'Stark, que lhe oferece uma ajuda com

-

a Extremis. O longa estreia por aqui no dia 26 de abril.
.
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E O canal Essa eu encontrei lá
no somentecoisaslegaís.com.br e achei legal compartilhar com
vocês. O pessoal do site fez uma seleção dos top 10 melhores
canais do YouTube para acompanhar. Eu trago pra vocês cinco,
que vi e achei bem bacanas. Claro que a quantidade de canais

disponíveis é imensa e tudo é questão de gosto, mas o bacana
dessas listas é você descobrir alguma coisa que você ainda
não conhecia. Dá uma conferida, porque tem muito canal do
YouTube que dá de dei a zero em programas da TV aberta.

Porta dos' ._--_.
Fundos:
Talvez o canal

mais çomentado
domemento. Traz

quadroscômicos sobre
situações do cotidiano,
ou mais ou menos isso!

Manuaf do
mundo:

No Manual do mundo,
Iberê Tenório 'ensina

a fazer inúmeras

traquinagens ! -De
origami a experiências

científicas.

GoPro:.
O canal da Gol'ro,
marca de filmadora

esportiva, serve para
mostrar que a qualidade

c

do equipamento
é realmente

surpreendente.

1

I

li
Valor: R$ 4 mil - A frase "Deus

seja louvado", usada no
dinheiro brasileiro desde 1986,
foi esquecida nos primeiros
lotes de real, em 1994, mas o
ministro da fazenda Rubens

Ricupero resgatou os dizeres.
Como Ricupero durou apenas
cinco meses no cargo, a nota
de R$ 50 com assinatura dehi e
a frase é raríssima

.�

� ...

Freddíew:
Um canal de vídeos'
de ação, com efeitos

especiais e forte
influência do mundo

dos videogames.

�;��(ifra-�CIU9 :
Pra quem quer

(
aprender a tocar
algum instrumento,
ou simplesmente gosta
demúsica, o canal do
famoso site Cifra Club é

-, essericial.

s s
Algumas notas de real valem
até 400vezes mais do que seu

valor de face. É que, para os

colecionadores de moedas,
ou numismáticos, quanto
menos exemplares com as

mesmas características estão
em circulação, mais ela ganha
valor. Outro fator que influencia
a cotação é a conservação da
cédula: no estado de "flor de

estampa" (novinha em folha,
sem dobras e com alto relevo

preservado), ela vale mais do
que uma nota que já passou por
várias mãos. Para a.infelicidade
dos numismáticos, a vidamédia -

. de uma nota é.curta: uma cédula.
de R$ 2 dura 11 meses até ser' .

�

recolhida pelos bancos. Será . .

que você tem alguma? Fonte:'
mundoestronho.abril.combr. ,,'

..: ! t t I i J t \ t 1 : I t .
'"-

_ � ; .... ::t

Valor: R$ 2 mil - Até meados
dos anos 90, .as notas que

saíam com defeito na Casa da
Moeda eram descartadas e,

no seu lugar, eram impressas
notas com um asterisco

no número de série. Foram

impressas cerca de 400 mil
notas de R$ 5 e R$ to com o

pequeno - e precioso - detalhe

'mm;nmmjl

Ao girar uma moeda no eixo

horizontal, o lado contrário
fica de cabeça para baixo. Se.
estiverem no mesmo nível,
trata-se de uma raríssima
e valorizada moeda com
"reverso invertido"

Cotações do Catálogo de Cédulas do Brasil (2011).
'f ! M�ip,?R�riCfmP'Il��mqrn lWm�lmtpmRWfM1:9r

: !

{

Malabarize-se:
Um canal sobre
malabarismo com

tutoriais para quem
quer aprender e vídeos
maneiros com artistas
mostrando seus

números .
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

boa resolução para 9 contato@beatrizsasse.com.br. Não publicaremos receitas já divulgadas.

FONTE E FOTO, CYBERCOOK

Torta de uva com chocolate
o 2 embalagens de biscoito de maizena
o 100g de castanha dopara
01 xícara (chá) demargarina
-Raspas de chocolate a gosto

Creme de chocolate:
o 2 envelopes de gelatina incolor sem sabor
o 2 latas de leite condensado
o 2 latas de creme de leite
o 2 xícaras (chá) de chocolate empó
o 4 colheres (sopa) de rum
.' Uvas Itália eRubi, sem sementes.cortadas ao meiopara decorar

Prepare a massa. Leve ao processador o biscoito maizena, castanha do pará e bata até
obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte amargarina e amasse bem com os

dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (2scm de diâmetro).
Leve ao forno médio (lS00C) preaquecido por cerca de 10 minutos, ou até que as

beiradas comecem a pegar cor, e reserve.

Prepare o creme de chocolate. Dissolva a gelatina em seis colheres (sopa) de água fria,
leve ao banho-maria ou microondas e deixe aquecer sem ferver. Bata rio liquidificador,
o leite condensado, creme de leite, chocolate em pó e o rum. Acrescente a gelatina
dissolvida e deixe bater mais um pouco. Despeje o creme de chocolate sobre amassa,
espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve à geladeira por três horas. Retire a

torta da geladeira, desenforme, decore com as uvas e as raspas de chocolate e sirva.
FONTE E FOTO, VILAMULHERffERRA

,.

v
_

Salada de berinjela
01 xícara (chá) de vinagre de vinho branco
o 50 g depassas sem sementes, pretas ou brancas
o azeitonas verdesfatiadas (100g)
o 1 maço de manjericão
o 4 cebolas médias
o 1 pimentão verde grande

o 1 pimentão vermelho grande
o 1 pimentão amarelo grande
o 3 berinjelas médias
01 xícara (chá) de azeite de oliva
o Orégano
o Sal

Depois de bem higienizadas, corte as berinjelas em quatro pedaços pelo sentido
do comprimento e torne a cortar cada pedaço em quatro ou cinco. Deixe-os numa
mistura de água com um pouco de sal (1 colher de sopa) e um pouquinho de vinagre,
enquanto corta os demais legumes. Corte também os pimentões em pedaços grandes,
do tamanho das berinjelas. Descasque as cebolas e corte-as em quatro partes. Escorra
bem as berinjelas e coloque-as numa assadeira (ou um refratário) juntamente com
os demais legumes que foram cortados. Junte metade do maço de manjericão (só as

folhinhas) tempere com sal (use pouco) junte todo o vinagre e apenas 1/4 de xícara
do azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido e.após uns 10 ou 15 minutos retire e

misture bem com uma colher. Volte a assadeira ao forno e deixe mais 15 minutos (a
minha levou mais 20). Se tiver dúvidas sobre o tempo, teste furando a berinjela com
a ponta de um grafo, elas devem estarmacias e no fundo da assadeira ainda haverá
um pouco de vinagre. Retire do forno e passe para um recipiente com tampa (de
preferência de vidro) junte as passas, as azeitonas, orégano a gosto e o restante do
azeite, misture e corrija o sal se necessário. O restante das folhinhas de manjericão pode
ser acrescentado agora ou somente no momento de servir. Deixe descansar pelo menos
uma noite (ou um dia) na geladeira antes de servir.

I'ONTE E FOTO, MAlZENA

Filé de peixe assado
COIn molho de laranja
o 6filés médios depescada
o 1 colher (sopa) de suco de limão
o Sal epimenta-do-reino a gosto
o 4 colheres (sopa) de óleo

, o 6 biscoitos água e sal triturados

Molho
o 1 colher (sopa) de óleo
o Meia cebola pequenapicada
o 4 colheres (sopa) de amido dgmilhoMaizena
o 2 xícaras (chá) de suco de lardnjà

.

Tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta. Reserve por 15 minutos.
Preaqueça o forno em temperatura baixa (150°C). Passe os filés pelo óleo e pelo
biscoito. Arrume-os em uma assadeira média (33 x 23 cm) e leve ao forno por 45
minutos ou até dourarem. Dissolva o amido de milho no suco de laranja e reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Junte o amidode
milho dissolvido, abaixe o fogo e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire e

sirva os filés acompanhados do molho.

Dica: Se desejar, salpique sobre omolho uma colher (chá) de pimenta em grão (rosa ou
pimenta-do-reino verde).

'I'
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para êcontato@beatrizsasse.com.br.
A "

Daiane Sasse comemorou aniversário
no dia 27 e recebe o carinho de sua

família. Os amigos desejam
muitas felicidades

Em clima de Páscoa, o pequeno
coelhinho Miguel Artur Pianucci
Schilipacké completou 5 meses

de vida, no dia 29. Mamãe Fran e o

papai Nil agradecem a Deus por esse
maravilhoso presente. Te amamos.

Luiza da Silva comemorou

aniversário de 7 anos no dia 29.
A mamãe Viviane deseja

um feliz aniversário, muita saúde
e muitas alegrias, sempre

Gislaine recebe os parabéns
por mais uma conquista em sua

vida. Ela se formou no curso de

Pedagogia da FURB. Familiares,
arnlqos e namorado desejam muito
sucesso nesta nova etapa da sua

vida! Parabéns!

A eadadla vencendo os obstáculos
da vida, a cada dia uma mulher
vencedora. É assim que Inês está
se recupera de uma meningite
bacteriana. Dia 18 fez um ano,

que ela e sua familia lutam pela
recuperação e acreditam, com

muita fé, que logo estará totalmente
saudável. Um agradecimento

especial a todos que, de alguma
forma, ajudaram nessa melhoria

Jullya completa "1 ano e 8 meses

neste sábado, para alegria' dos
pais Thais e Jonatas. Eles desejam
muitas felicidades a ela que é o

presente mais precioso!"

Luís Fernando Almeida (E), diretor do Procon de

Jaraguá do Sul, com o senhor DietrichHermann
Wolfram Hufenüssler, no evento do Rotaract Club
de Jaraguá do Sul; quando foram entregues duas
prensas, um computador e uma impressora para

a casa de apoio Padre Aloisio Boeing

Volney Klettenberg comemora

aniversário neste sábado e recebe os

parabéns da família e, em especial, dos netos.
"Feliz Aniversário, vovô, te amamos muito e

adoramos brincar com você!"

Maurício e Sandra Rodrigues completaram no

dia 26, 25 anos de casados. Parabéns ao casal!

oePI7
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20í3
Adriano Colombo
Adriano Hosa Pinto
Airton Volkmann
Aldo Jochem
Ana Maria da Silva Venancio
-Aurea Maiochi
Beatriz Wenk dos Santos
.CaiQ Uno Becker
Camila Piontkiewicz
Celi Forlini
Claudete Aparecida Bortolini
Deise G. Muller
Edeltraud Marcarini
Elio Vicenzi
Elzina Guetz
Geison Luiz Viergutz
Guilherme de P. -Jensen
Guilherme Selhorst
Gustavo Selhorst

Jeorge L. R. Vegini
Louhuana Candido Silva

.

M. Solange Demetrio
Marcos Junkes
Maria Luciana Castilho
Marilia Kanler Moreira
Milton Maiochi
Paulo Roters
Roberto Onelli

Rogerio L. tescowlez
Rosileia R. Michels
-Rosineide Giacomozzi 8erri
Sandra Mara Blesing
Sandra Marcia Canegoste
Talita Beatriz Kamrott

Volney Kettenberg.
Wellington M. Batalha

t
I

• Céline Dion - Cantora
• Eric Clapton - Músico
• Norah Jones - Cantora
• Rosi Campos - Atriz
• Vera Zimmermann - Atriz

.s:m3
Bruna Henz
Camile G. Morssco
Carolina Gnwuch
Claúdia M. E. Kitzderger
Daise Jacobouski
Daniel Heleodoro
Edina M. B. Sarti
Edina Pedrotti
Elisa Maiochi
Elisa Monique Reinke
Elisabeth Guinther
Euridice A. Teixeira

Felipe Schmitz Régis
. Fernando F. Freiberger
Helga Gutz
Jair Franke
Jaison C. Fritz
Katia C. Wasch
kelin Sanches
Ketelen Kruger
Leonora M. Krueger
Marcelo Piazera
Maria Carolina da Silva
Marlene Parabone Malgarin
Murilo Schunke
Nice Maria Deretti
Patrícia Wendramin'
Reinaldo Kanzler
Roseli Moreira Da Silva
Silvana Baumann
Valdicléia Correia Rosa
Vanessa Bortolini
Vera Lucia Becker

1

• ChristopherWalken - Ator
• Ewan McGregor - Ator
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas

O clone da esposa
o sujeito está no bar, caindo de bêbado, quando olha pra única

mulher do estabelecimento, sentada, tomando uma cerveja.
Cambaleando, ele vai até lá, põe.amão sobre a perna dela e começa

a abraçá-la. Imediatamente a mulher vira um tapa na cara do bêbado,
que se defende:

- Desculpe, moça! Hic... Eu pensei que fosse a minhamulher!
Você é igualzinhaminha mulher!

- Sai daqui, seu bêbado! Vagabundo, desgraçado, filho da ...
- Tá vendo? - interrompe o bêbado. - Você também fala

igualzinho ela!

Cinema
Programação de 29 a 4/4

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

Programação de 22/2 a 28/2

ARCOPLEX 1
, A Hospedeira - L�gendado. -

Diariamente - 14h, 16h30, 19h, 21 h300

ARCOPLEX2

'G.l.Joe: Retalhação - Legendado. -

Diariamente - 14h30, 16h40, 18h50, 21 h

ARCOPLEX3
, Os Croods - Dublado - Sexta, segunda,
terça e quinta-feira - sessões: 15h, 1lh,
19h, 21 h. Sábado, domingo e quarta
feira - sessões: 13h30, 15h30, 1lh30,
19h30, 21h30

.GNCGARTEN

'Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:15, 19:40 - DUB

'Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG

'Os Croods (3D) ·13:00,17:30 - DUB
, Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC

-Os Croods - 15:50, 17:50, 19:50 - DUB

-Oz - Mágico e Poderoso - 13:20 - DUB
, Parker - 21 :50 - DUB

'A Hospedeira - 14:10, 16:40, 19:10,21 :40 - LEG

'G.I. Jae: Retaliação -18:45, 21 :15 - LEG

'Jack - o Caçador de Gigantes - 13:40, 16:15 - DUB

'G.I. Jae: Retaliação (3D) - 13:50, 16:30 - DUB

'G.I. Jae: Retaliação (3D) . 19:00, 21 :30 - LEG

-
,
..

"

Jack - o

Caçador de
Gigantes

Jack (Nicholas
Hoult) é um fazendeiro
que adquire grãos de
feijão com a única

recomendação de que
não devem ser molhados.

Obviamente, isto acaba
ocorrendo e criando um
enorme pé de feijão que
vai dar em um mundo de

gigantes. Em meio a tudo
isso, a princesa 1sabelle

-

(Eleanor 'fomlinson)
é sequestrada pelos
gigantes e Jack se unirá
ao Rei (Ian McShane)
numa cruzada para a

salvar a jovem.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 comi 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.

o
lca
""
::::I
-

O
CI)
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Palavras Cruzadas

VERTICAIS
1. o que protege o fruto! Comprimir violentamente
2. Palmeira cultivada por suas folhas, e pelo palmito,

frutos e sementes comestíveis / O grande pintor
contemporâneo Mabe (1924-1997)

3. Ponto, pinta redonda! (Esp.) Resistência física!
O ator norte-americano Maguire, de "O Homem
-Aranha"

4. Preposição que expressa variadas relações! Ba
talhador

5. O I dos químicos / Caldo! As iniciais da atriz e

cantora norte-americana Turner
6. A estação mais fria do ano / Meio ... furado \

7. Que não sente emoções ou paixões / Arbusto cuja
casca cede um bálsamo aromático e cuja madei

ra, serve para construção e dormentes
8. Colinas de areia características das praias nor

destinas / Indivíduo de tribo aruaque que vive no

Oeste do Mato Grosso do Sul
9. Segundo a Bíblia, o irmão de Caim / Argamassa

própria para cobrir paredes.
'U:!Jf:.i :JI[:!1;;1l:)� Jd'} r: I

PREVISÃO DO TEMPO
, '

,

Fontes: Epagri e Tempo Agora

HORIZONTAIS
1. Prato típico de restaurante à beira-mar
2. Corpúsculo mínimo! O tipico bar dos ingleses
3. De você ou dela! A atriz Keaton, de "Neiva Neu

rótico, Noiva Nervosa"
4. Abreviatura de conta corrente! Língua de terra' 3

,

que penetra um pouco no mar ou no rio \
5. Apogeu / (Med.) Palavra latina que significa força,'

energia
6. Espécie de uva da França, com as quais são pro

dutidos vinhos muito apreciados
7. Utensílio de marceneiro
8. As iniciais-do ator Selton / O escritor norte-ame

ric-ano Krakauer, de "Na"Natureza Selvagem" /
(Náut) Abrevia�ura de .eslillordo

9. Lugar onde se abatem reses·pãra o consumo '

10. Pala positivo de uma bateria elétrica I Ministério
da Educação

'

11. Elogio, lóuvor I Não grosso
12. Ato de retirar o invólucro de
13: o 'arquiteto paulistano Ohtake / Precede tetra ou 11

quadri.

Sol entre
nuvens

Sábado: Nevoeiros isolados ao
amanhecer com sol namaioria das

regiões. Chance de chuva fraca no
Litoral:DomingosNamadrugada
,há previsão de chuva isolada no
, Litoral Norte. No decorrer do dia,
sol entre nuvens e temperatura
mais elevada em se.

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 18°e
MÁX: 28°e ,

Parcialmente
Nublado

Y"i;
Instável

SEGUNDA
MíN: 18°C
MÁX: 29°e 1.........

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 4/3

-. NOVA 11/3

• CRESCENTE 19/3

"CHEIA 27/3

� ...
-a ... ); J ,4

T":;;"" Chuvoso

TERÇA �
Mí�:19oe �
MAX: 26°e Trovoada
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•
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•
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JOINVILLE
• GNC MUELLER

'G.I Joe: Retaliação (3D) ·19:40 . DUB
, G.I. Jae: Retaliação (3D) - 22:10 . LEG

-Os Croods (3D) - 13:00, j 5:15, 17:30 - DUB

-Os Croods . 14:00, 16:00 . DUB
, Vai Que dá Certo- 18:00, 20:00, '21 :50 - NAC

'Jack - oCaçador de Gigantes ·14:15, 16:40, 19:10, 21 :40 - DUB

A RECREATIVA

Plll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H

Cristal surpreende os devotos e sua famílía, ao cantar na
igreja uma música de ritmo forte. Cassiano gosta do canto de

Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que
Cassiano está vivo. Rafael e Cristal discutem. Cristal avisa a

Amparo que sairá de casa. Chico avisa ao comandante que
falou com Cassiano ao telefone, e que ele lhe pediu ajuda.
Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída

no teta da mina. Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato

que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom
Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda
seus capangas irem atrás dos prisioneiros.

• GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Felipe se irrita ao ver que Juliana e Nando estão juntos.

Nieta não consegue perdoar Dino. Ulisses reclama com Se

míramis por ninguém ter assistido a sua luta. Carolina pensa
em como falsificar o exame. Roberta e o filho procuram os

diamantes no escritório. Kiko beija Frô. Felipe não aceita o re

lacionamento. de Juliana e Nando. Dominguinhos interrompe
a discussão. Analú se revolta com Q fracasso de seus planos.
Nando pressiona Juliana. Kiko leva Frô para o hospital. Char
lô combina mais um plano com Olívia contra Dornirguinhos,
Nando volta para a casa de Ulisses. Roberta chega à casa de

Nieta para falar com Nenê. Nando decide procurar Roberta.

Salve Jorge
Théo reencontra Morena na igreja e beija a amada

Morena (Nanda Costa) não aguenta mais ficar isolada e

resolve fugir de seu esconderijo. E ela vai direto a um lugar
muito especial: a Igreja de São Jorge. O que ela não imagina é
que o destino reserva uma surpresa. Já Théo (Rodrigo Lom
bardi) faz como prometeu a Érica (Flávia Alessandra) e vai

Juliana discute com Felipe por causa de Nando, e o empre

sário decide convencer Fábio a reatar com a filha. Roberta

esquece o celular na Positano. Fábio beija Juliana. Roberta se·
surpreende ao encontrar Nando em sua casa.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Morena questiona o comportamento de Theo para

Helô. Ayla confronta Bianca, e Zyah acaba discutindo com a

esposa. Farid aconselha Ayla a agir como Bianca para não

perder Zyah. Maitê e Bianca decidem voltar para o Brasil.

Pescoço liga para Delzuite e finge estar com sua família.
Mustafá ameaça Russo. Aisha encontra uma família do Rio

de Janeiro que procura por uma criança desaparecida com

a mesma pulseira que ela tinha quando bebê. Helô e Stenio

ficam juntos. Wanda provoca Lívia falando sobre-Theo, Mo

rena descreve a boate da Turquia para Jô. Zyah repreende o
.

comportamento de Bianca com Ayla, mas acaba beijando a

ex-namorada. Zyah se desculpa com Ayla e Farid desconfia

de sua atitude. Toda a comunidade vê a matéria sobre o

assalto no cinema e descobre que Pescoço e Vanúbia pas
saram a noite juntos. Delzuite expulsa Pescoço de casa.

Wanda pede para ver Nunes. Lívia se encontra com Elcio.

Helô descobre que Rosângela está no Brasil e pede para
Sheila se fingir de isca para ajudar na investigação.

• JAMAIS TE ESQUECEREI· SBT
• BALACOBACO - RECORD

Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de respensabilidade das emissoras.

Fofocas
Som Brasil volta
com PatríciaPillar

A nova temporada de Som Brasil, tem es

treia prevista para o dia 26 de abril. Luiz Glei
ser e Patrícia Pillar contaram aos jornalistas a

alegrià e dedicação que destinam à produção
da atração. A ideia inicial, e que se mantém
viva até hoje, é a de que o programa celebra a

música nacional e aproveita esta plataforma
para lançar grupos novos e trazer grandes no
mes ao pálco. "Estamos no sétimo ano, e este
é um cas� exemplar de qualidade que a Rede
Globo dedica à nossa música brasileira e que
nós fazemos com um esmero técnico inacre

ditável", diz Gleiser. Patrícia Pillar retoma o

posto que já ocupou algumas vezes, sendo in
clusive'a primeira apresentadora da atração,
há sete anos. A atriz comemora esta reestreia
e não esconde a felicidade.

Scherer se encantou
com parto da esposa
..

Desde antes do nascimento de Brenda, _

Fernando Scherer e SheilaMello já demons
travam que estariam-no ranking de papais
mais corujas do Brasil. Sempre comparti
lhando todos os momentos da gravidez com
os fãs através das redes sociais, foi através de
seu perfil no Twitter que o. atleta anunciou

que a pequena tinha chegado ao mundo. "É
gool! Nasceu a Brenda! Eba!", escreveu na

noite da última terça-feira, dia 26. Dividin
do com os seguidores todos os momentos de
noites em claro e cada suspiro da caçula, o
pai babão afirmou que o parto foi um mo

mento marcante para ele. "Fiquei ao lado e

é muito amor, muito carinho, fiquei muito
emocionado. É uma beleza natural o parto
normal, uma coisa que a gente não vê sem

pre. É um evento, né?", explicou o nadador,
que já tem uma filha de 17 anos, Isabella, de
um relacionamento anterior.

até a igreja marcar a data de seu casamento. Ele mal conse

gue acreditar ao se deparar com sua amada ali, viva! Os dois
se aproximam e aMorena conta toda ahistória sobre a terem

. confundido com outra pessoa. Eles se beijam ardentemente.
Estas cenas vão ao ar a partir de segunda-feira, 1 de abril.

Hor�scopo
A poesia éo transbordamento espontâneo de

sentimentos intensos: tem sua origem na emoção
recordada num estado de tranquilidade.Wordsworth

�Áries
.. 20/3 a 19/4 - Fogo',

A Lua escorpiana acentua

a sua natureza secreta, miste
riosa e desconfiada, daí a sua

inclinação para agir de forma
mais sigilosa e discreta que o

normal. No campo afetivo, esta
é uma fase de maior erotismo e

intimidade. Cor: vermelho.

,,,
Touro

.

20/4 a 20/5 - Terra

Este e um dia em que pode
rá ter êxito para trabalhar em

equipe. O desejo de compar
tilhar a sua vida sentimental
deve crescer agora, por isso, a

relação a dois ganha uma nova

alavancada: curta a companhia!
Cor: roxo.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Bom dia para mudar a sua

rotina, seja no ambiente do
méstico ou de trabalho. O de

sejo de ser útil pode falar mais
alto neste sábado. Mas, tenha.
cuidado para não sacrificar
demais a sua vida sentimental.

Cor:pink.

Câncer
21/6 a 21./7 - Água

A Lua transita pelo seu "pa
raíso astral" e só não aproveita
quem não quer. Não perca a

chance de satisfazer a sua crian

ça interior.A noite, seu charme
ficamais forte, podendo marcar
presença aonde for. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O dia revela sinais de forte

ligação emocional com a famí
lia. O romance e a intimidade
contam com boas vibrações.
Uma abordagem erótica pode
intensificar a relação a dois. Fi
car em casa pode ser uma boa

pedida. Cor: azul-claro.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A Lua transita pela Casa da

Fortuna, indicando que terá

maisdeterminação para con

cretizar suas ideias. Confie nos

seus instintos nos negócios.
Vencer o sentimento de posse
será o seu maior desafio a dois.
Cor: rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você terá habilidade para
descobrir as coisas antes dos
outros. Poderá ter sucesso nos

estudos, em pesquisa e assun

tos que envolvam concentra

ção. Astral de intensidade no

amor: agora é tudo ou nada.
Cor: preto.

Escorpião
23/1Da21./11-Água

Sua individualidade vai es
tar em destaque, podendo se

mostrar mais controlador(a)
que o normal. O desejo de mu
dar as condições do ambiente
em que vive pode vir à tona.

Use e abuse do seu charme com
o par. Cor: tons claros.

Ire. Sagitário_II 22/11 a 21/12 - Fogo
A Lua escorpiana desperta a

sua natureza secreta, misterio-
sa e desconfiada. Há uma ten

dênciaa reprimir seus desejos,
mas, ao mesmo tempo, você
estará mais vulnerável às ten

tações de um romance secreto:

cuidado! Cor:marrom.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Excelente astral para se

aprofundar nos assuntos do seu
interesse. A Lua aguça a sua

intuição e traz intensidade às
suas emoções. No amor; tenha
cuidado com a possessividade.
Romance superficial não terá
vez. Cor: pink.

.

Aquário
I 21/1 a 18/2 -Ar

Agarre a chance de fazer no
vos contatos e obter vantagens
profissionais. O dia permite um
engrandecimento. social, por
isso conheça novos lugares e.
pessoas. O período é de renova

ção em sua vida amorosa. Cor:
amarelo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A Lua escorpiana favore
ce os estudos e os cursos de

aperfeiçoamento. Assuntos que
envolvam pesquisa ou planeja
mento serão favorecidos nes

te momento. Na vida a dois, o
astral é de grande intensidade
com o par. Cor: laranja.
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As ruas fantasmas
de Jaraguá
Você não vê mais as pessoas namorando na rua,

. quase não vê o beijo, o afago, aquele abraço pro
longado. Apenas o mecânico e desgastado andar de
mãos dadas. Os adolescentes ainda se beijam ardoro

samente, ficam pendurados um no pescoço do outro

ou mesmo partem para um amasso de proporções go
dzillescas. Mas e os adultos? Os bancos das praças se

transformaram num lugar de descanso e observação,
onde se espera acabar o sorvete para continuar a ca-

.

minhada, ou onde dá para espiar os carros passando,
ou onde se mata tempo. Cadê os beijos no bancos?
Aqueles que nos deixam sem jeito, que dão inveja? A
paixão, essa vermelha e ardilosa lei da natureza, que
fez com que eu e você estivéssemos aqui hoje, que fez
com que nossos pais sentissem algo carnal, químico
ou metafísico um pelo outro, está expulsa da vida pú
blica. Nos permitimos exibir nossos carros, celulares,
tablets, mas temos vergonha de fazer um carinho, dar
um. beijão prolongado na nossa companhia em plena
rua. É o claro isolamento do afeto, do toque, do gesto.
É uma espécie de ausência que torna todas as 'ruas de
todas as cidades um pouco fantasmas, já que elas dei
xaram de ser o palco das expressões humanas para ser

apenas um trajeto. As ruas que já foram significado de
liberdade e revolta, hoje significam medo e violência.
Ausência, esta é a palavra. É a palavra que o calçadão
do Bairro Ilha da Figueira, aquele que acompanha o rio
e a Rinaldo Bogo, também entende.

Os casais não passeiam ali, ninguém estanca para
olhar o rio, é apenas trajeto. E pata piorar.ríali tiraram
duas árvores lindas e frondosas, que ornavam o cami
nho. É assim que as coisas funcionam. Dá trabalho?
Corta. Ausência. Cada banco vazio que eu observo en

quanto caminho pelas ruas de Jaraguá do Sul me lem
bra daquelas duas árvores sumariamente assassinadas ..

A falta de afeto público na nossa espécie parece atingir
outras categorias também, foi-se o olhar benevolente'
para com as árvores e rios, e assim vai-se tudo. O afe
to .não é mais público, ninguém se importamais com a

afeto, das pessoas, das coisas, das árvores.
-A ausência vai permeando tudo. Somos a todo ins-

também a prática de oferecer automóveis como pre
sente de Natal, e a particularmente grotesca equação
que compara as joias com diamantes à devoção eter

na. A mensagem, em cada um dos casos, é bastante
clara: se você ama alguém, compre alguma coisa. Um
fenômeno relacionado a esse é a transformação do
verbo "curtir" ("like", em inglês) que, graças ao Fa

cebook, deixa de ser um estado de espírito e passa a

ser um ato que desempenhamos com o mouse - deixa
de ser um sentimento para virar uma opção de con

sumo." E continua, devastador: "Não existe a possi
bilidade de curtir cada partícula da personalidade de
uma pessoa real. É por isso que um mundo de curti
ção acaba se revelando uma mentira. Mas é possível
pensar na ideia de amar cada partícula de uma deter
minada pessoa. E é por isso que o amor representa ta
manha ameaça existencial à ordem tecnoconsumista:
ele denuncia a mentira."

E na ausência, nas rápidas curtidas, nas telas, vão
se os enamoramentos, vai-se a paixão, e fica um vazio
enorme dentro do nosso peito.

carlos.schroeder@gmail.com

tante impelidos para ela, para fugir do contato humano.
Telões e televisões invadiram todos os espaços: rodovi
árias, aeroportos, bares, academias e escolas. E nós não
olhamos mais pará as pessoas, mas sim para as telas.
E elas dizemo'que não devemos mais conversar, e sim
olhar para a tela: do celular, do tablet, das televisões
em todos os lugares. Não devemos mais olhar os pás
saros, para as árvores, para as pessoas, mas sim para
a tela. É uma troca, do real pelo virtual. E essa troca é

. também ausência. Não preciso nem dizer que alguém
está lucrando com isso, a todo momento. E há, claro,
a mercantilização da paixão, muito bem lembrada pelo
escritor norte americano Jonathan Franzen, em um dos
seus brilhantes ensaios: "Todos saberão citar seu favo
rito dentre os nauseabundos exemplos da mercantiliza
ção do amor. Eumencionaria a indústria do casamento,
os comerciais de TV que mostram lindas criancinhas e
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Renúncia coletiva da
diretoria e presidência
do clube Juventusonline

I .'

A diretoria do Grêmio Esportivo Juventus convocou a

imprensa para uma coletiva na segunda-feira, dia 25, para
oficializar a renúncia conjunta de todos os diretores e do pre
sidente Jerri Back Luft. A notícia repercutiu de forma bas
tante negativa nas redes sociais por parte dos torcedores, que
julgaram como "traição" a renúncia coletiva. Jeferson Luís
de Oliveira assumiu interinamente, já no dia seguinte, a pre
sidência do Juventus, e prometeu brigar até o último suspiro
pela permanência da equipe na elite do futebol catarinense.
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uma tentativa de suicídio no último
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:' :IPLAN1': O
final de semana, quando um hOnÍem'o

•

POLICIAL
intencionava se atirar de uma ponte, no
Bairro Baependi, em Jaraguá do Sul.

• Polícia apreende 27máquinas
: caça-níqueis em Jaraguá d�Sul i

'

Uma ação da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, realizada na
sexta-feira, dia 22, resultou na apreensão de 27máquinas
caça-níqueis. Três pessoas foram detidas, mas como é uma

contravenção leve, vão responder a um Termo Circunstanciado.
.

� .
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Vida mais diar
atrás das gra
EX�MPlO Presídio

Regional de Jaraguá
do Sul é referência

em ações voltadas à

ressocialização dos
apenados

Débora Remor

Sem fazer alarde, com trabalho
sério e o apoio de empresas da

região, o Presídio Regional de Ja

raguá do Sul se transformou num

exemplo bem sucedido para o Es

tado. Sim, existe superlotação e

tentativa de fuga, mas também são

céleres as revisões de processos e

análise de progressão
. de regime,

além da oportunidade de trabalho e

condições de uma vidamais digna.
Quase toda semana a juíza

Anna Finke Suszek e os promotores
de Justiça da Vara Criminal da Co
marca de Jaraguá do S!Jl realizam
visitas nas dependências do Presí

dio, no Bairro Jaraguá 84. "Quando
os pedidos de revisão de processo
chegam ao Fórum, eles são analisa
dos e decididos em uma semana",
garantiu a magistrada. "Cobramos.
por mais investimentos por parte
do governo em relação à infraestru-

.
tura, mas as condições dentro do
Presídio também são satisfatórias",
complementa.

O promotor do Ministério Pú
blico Márcio Cota é enfático em

dizer que os órgãos públicos têm
tido pouca preocupação com a uni

dade prisional do Vale do Itapocu.
"O Presídio de Jaraguá do Sul é

exemplo para todo o Estado, um
modelo de ressocialização, mas isso'
graças à ajuda das empresas e ao

trabalho realizado pelo Conselho
Comunitário Penitenciário de Jara-

guá do Sul", elogia.
.

Na última semana as Secre

tarias de Estado de Segurança
Pública e de Justiça e Cidadania

divulgaram investimentos de R$
500 mil, sendo que metade destes
recursos será destinada principal
mente à construção e recuperação
de unidades prisionais e centros

socioeducativos para menores in
fratores. Ainda não foram infor
madas as cidades beneficiadas. O
déficit no Estado ultrapassa a cin
co mil vagas.

a

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I

Y;RABAl.HO Parcerias com .empresas oferece'
aos detentos novas oportunidades após a pena

AUnidade prisional de Jaraguá do Sul foi
inaugurada em 1996, com capacidade para
76 presos. Hoje o Presídio conta com 212 va

gas, porém acolhemais de 300 detentos.

DADOS iEsm11ÍsTecos
• Capacidade: 212 vagas
• Ocupação: atualmente são 342 reclusos

(excesso de 130 detentos)

• Homens: 2S8 .• Mulheres: 54

Do total de 354 detentos, 165
desenvolvem atividade remunerada.

,;

• Homens: 141 • Mulheres: 24
* Fonte: Presídio Regional de Jaraguá do Sul,
referentes ao dia 28 de fevereiro de 2013
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Apoio da comunidade àsmelhorias
O Conselho Comunitário Peni

tenciário, fundado em 1997 como

ama entidade da Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul, tem a

prioridade de implantar projetos de

profissionalização e ocupação labo
ral. Entretanto, o Conselho tem fei
to grandes aportes de recursos. No

ano passado, cerca de R$ 54 mil fo
ram investidos em reformas e cons

truções de estrutura física.
"Existem necessidades urgentes,

como a compra de medicamentos
ou de cobertores. Se for esperar
pelo Estado, o insumo chega no ano

seguinte e queremos evitar que os

detentos tenham uma vida subuma
na. Não estou falando em hotel cin
co estrelas, mas numa condição de
vida decente", defende o presidente
do Conselho Álvaro Leithholdt.

Os conselhos penitenciários de

Jaraguá do Sul e Guaramirim finan
ciaram metade dos custos - R$ 110

mil - para a construção de uma nova
ala industrial. Um galpão está em fase
de acabamento e em breve vai dispo
nibilizar 90 vagas de trabalho aos de
tentos demaior periculosidade.

Atualmente 46,6% dos apena
dos desenvolvem alguma atividade

remunerada, entre artesanato, co

zinha, limpeza, montagem de pe
ças, pré-moldados, fabricação de

baquetas, lajotas e plásticos. Para o

diretor do Presídio, Cleverson Dres- ,

chler, o trabalho funciona como

uma válvula de escape, acalmando
os ânimos dos apenas e melhorando
a auto-estima. Para cada três dias

trabalhados, o detento tem a redu

ção de um dia de pena e recebe um
saláriomínimo pormês, que é enca
minhado a família.

da VeigaFaria. "� preciso combater
o preconceito para com essas pesso
as, elas não podem ser punidas duas
vezes pelo mesmo erro", detalha.

Cerca de quinze pessoas conse

guiram ter a Carteira de Trabalho
assinada pela Weg depois de cum

prir as penas. "Oferecemos traba
lho como forma de abrir uma porta
quando eles saírem do presídio, dan
do a possibilidade, uma chance de

reinserção. Dos 15, apenas dois fun
cionários trabalhando na produção.
Alguns não conseguem se adaptarmi
mudam de cidade", explica Faria.

r
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Mais oportunidades de trabalho
Desde 2007 as empresas oportu

nizam trabalho dentro do Presídio
e empregam ex-detentos. Hoje o

"ProjetoÂncora" é apoiado por qua
tro empresas e pela Prefeitura de

Jaraguá do SuL Uma das parceiras
é aWeg, que implantou dois setores
de trabalho: montagem de isolantes

capacitores e rebarba de peças de
alumínio. "Utilizamos as peças nos

nossos produtos, mas o resultado
maior é com a inclusão e integração
social dos apenados", conta o dire
tor de recursos humanos da empre
sa de motores elétricos, Hilton José

EDUCtNÇ/À'O .,.-.

Dententos são
,

estimulados ao

aprendizado
e chegaram a

participar das
provas do Enem

deve receber o aval do Ministério Pú
blico e do Tribunal de Justiça sobre
as obras permitidas.

Ações sociais, como concerto de

quarteto durante o Festival de Música

(Femusc) e a participação no Exame

Nacional, do Ensino Médio (Enem),
ajudam os detentos a esquecer as gra
des. No dia 8 de março, as mais de 50
mulheres receberam uma mensagem
de comemoração do Dia das Mulheres.

M�

Ações visam hwnanizar a estrutura
Uma parceria do Conselho Pe

nitenciário de Jaraguá do Sul com
o Senai deve trazer novos cursos

profissionalizantes para a unidade

prisional. "Existem verbas federais
e estaduais disponíveis, mas é preci
so apresentar projetos de qualidade
para conseguir os recursos", defen
deu o presidente do Conselho, Ál
varo Leitholdt. O Conselho também
construiu uma biblioteca. Em breve

(
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Seguro desemprego Sine

Apesar das inúmeras placas de procu
ra-se fixadas nas entradas das empresas,
não para de crescer as solicitações deste

beneficio, que utiliza verbas do Fundo de
Assistência aoTrabalhador (FAT). Em ja
neiro, o posto de atendimento do Sine em
Jaraguá do Sul recebeu 454 requisições
do beneficio. No mês de fevereiro foram

927 solicitações. Em março, até o dia 22,
eram 735. Apenas nesse curto espaço de

tempo já sãomais de duasmil requisições
de seguro-desemprego. De uma forma

geral, as empresas estão encaminhando

poucas vagas para o site do sistema, que
é utilizado pelo Sine para direcionar os
trabalhadores para novas oportunidades.

o órgão reabriu no dia 23 de janeiro; depois
das férias de final de ano, enfrentando uma

grande demanda de pessoas. O atendimento fi
cou muito prejudicado, pois a média de serviço
diário, então de 49 pessoas, passou para um pico
de 74 em um dia. Embora a principal função do
Sine seja atuar.na intermediação de mão de

obra, o fato é que a sua maior carga de trabalho
está relacionada com o seguro desemprego.

Gasolina PostoMime Documentos
O relatório do Banco Central con

firma a previsão de um aumento de
5% do combustível até o final do ano.

Aos poucos, a gasolina deixa de ser re
lativamente barata e a conta do carro

começa a pesar um pouco mais no or

çamento.

A rede Mime de postos inaugurou,
na última quinta-feira, uma filial em
Balneário Camboriú. Além dos serviços
de abastecimento (gasolina comum e

gasolina V-Power, etanol e diesel), terá
lavação, troca de óleo, lubrificação e

uma belíssima loja de conveniências.

Está em curso um amplo esforço por parte da

direção do Sine para difundir, entre empresas e

sindicatos, uma metodologia de preparação dos
documentos dos demitidos. O objetivo é que as

pessoas cheguem ao posto com todas as infor

mações. Atualmente, muitos atendimentos ficam

comprometidos por falta de papéis.

A Fiesc iniciou uma ampla campanha para promover os portos catarinenses que,
inegavelmente, sãoum diferencial em relação aos demais estados da federação. Santa
Catarina possui mais de 500 quilômetros de extensão costeira, onde estão instalados seis

portos: Itajaí (foto), Navegantes (Portonave), São Francisco do Sul, Imbituba, Itapoá e

Laguna. O Estado apresenta grande competitividade dentro do cenário logístico brasileiro.
A posição geográfica privilegiada e a demanda por serviços põem Santa Catarina no mapa
dos negócios internacionais: há linhas disponíveis para todos os mercados do mundo,
considerando praticamente todos os tipos de cargas, além de navegação de cabotagem.
Cada um dos portos catarinenses possui características próprias.de gestão e também
em relação à cargamovimentada. A ampliação e modernização dos portos catarinenses
acontecem com investimentos públicos e também privados, numa demonstração do
reconhecimento do mercado do potencial de negócios do setor em Santa Catarina.

Portos, catarinenses

Inadimplência
\

De acordo com a Serasa Experian, a inadimplên-
cia das empresas teve uma queda de 12% em feve
reiro, na comparação com janeiro. No acumulado do

ano, no entanto, o índice registra alta de 2,2% em

relação aos dois primeiros meses de 2012.
Sthe tmar
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• ANIVERSÁRIOS
Na próxima segunda-feira,
dia 1 º, comemoram aniversário:
• 48 anos - Construtora e Incorporadora Jaraguá
• 27 anos .; Seifert Jóias e Relógios
• 27 anos - Refrigeração Frigomaq
• 26 anos - Arte Maior Instrumentos Musicais
• 22 anos - Barra Velha Wille Hotel
• 22 anos - Jardinagem Amor Perfeito
• 20 anos - Ambience Ind. e Com. de Móveis
• 20 anos - Galvanização Batisti
• 19 anos - EMF Manutenção e Com.
• 18 anos - Tecila Eletroindustrial
• 18 anos - Modelação Estrela
• 16 anos - Fidelis Bebidas
• 14 anos - Auto Mecânica Nicoluzzi
• 13 anos - Q Ótimo Sorvetes

/

• 11 anos - Tutela Contabilidade

o jeito [nteligsnte de aprender inglês! (47) 3371'·7665

www.thesmartoneidiomas.com.br
at81l�1imenltl@UteSRwtI:meIlmanras.l:mm,.br I ... lttesmarlo êdiDmas
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íNDICE PERíODO

SELlC 7,25% 6.MARÇO,2013
TR 0,000% 29,MARÇO,2013
CUB 1.210,03 MARÇO,2013
BOVESPA +0,57% 28.MARÇO,2013
NASDAQ +0,34% 28,MARÇO,2013
AÇÕES PETR4 18,35 -0,38%

VALE5 33,24 -1,16%
BVMF3 13,64 +1,11%

POUPANÇA 0,4134 30,MARÇO,2013
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -Q,50% US$109,620
OURO 0,00% US$1597,310

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0200 2,0215 +0,55%
DÓLAR TUR, 2,0100 2,1200 +1,92%
EURO 2,5906 2,5935 +0,88%
LIBRA 3,0696 3,0732 +0,96%

Brasil e China
Antes da cúpula dos Brics

- Brasil, Índia, China, Rússia e

África do Sul - que aconteceu em

Durban, na África do Sul, Brasil
e China assinaram um acordo de
troca de moedas, no valor de R$
60 bilhões. Desta forma, os dois
países realizarão os acertos de
suas contas trocando diretamen
te iuanes e reais, sem passar pela
conversão para o dólar. Assim, re
tiram da área de atuação do dólar
cerca da metade dos valores de
suas transações comerciais.

IF/SC
Esta marcada para o próxi

mo dia 18 de abril, às 19:30h, a
reinauguração do Campus Ge
raldoWernhinghaus, que foito
talmente reformado e equipado
pelo Instituto Federal (IFSC).

_ Essa unidade, assim como o

Senac e a Católica, estará in

tegrada ao Distrito de Inova

ção, que está sendo estrutura

do pela Prefeitura. Este novo

campus possui instalações e

equipamentos de primeira li
nha. Eles poderão ser muito

(

bem utilizados na qualificação
de profissionais de alto gabarito.

- Redes sociais
Promover alicerces tácitos às

pessoas responsáveis pelas estraté
gias de marketing organizacionais
por meio do uso eficaz da nova for
ma de relacionamento com cliente.
Esses são os temas de palestra or

ganizada pela Apevi que acontece

no dia 25 de abril, no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul. A pa
lestrante será Josiane Fernandes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Finanças'
Contas vencidas
ontem não têmjurosRevelações dos anos'

de chumbo no Brasil
ÀTONA Arquivos
da ditadura estarão à

disposição de consultas

na internet a partir da
próxima segunda-feira

Agência Brasil

OS arquivos e prontuários do
extinto Departamento Esta

dual de Ordem Política e Social
de São Paulo, (Deops), órgão de

repressão do país no período da
ditadura, poderão ser acessados
na internet a partir da próxima
segunda-feira (1°). Ao todo, cerca
de 1 milhão de páginas de docu

mentação foram digitalizadas.
O trabalho é resultado daparce

ria entre a Associação dos Amigos
do Arquivo Público de São Paulo e

o projeto Marcas da Memória da
Comissão deAnistia, do Ministério
da Justiça, com o apoio da Funda

ção deAmparo à Pesquisa do Esta-

Saiu ões Humana

Premier

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUÇÃO!

do de São Paulo (Fapesp).
De acordo com o Ministério

da Justiça, as informações, além
de serem um importante regis
tro histórico, poderão facilitar o

trabalho de reparação feito pela
Comissão deAnistia, uma vez que
poderão ser usadas como ferra
menta para que perseguidos po
líticos consigam comprovar parte
das agressões sofridas.

A digitalização dos documentos
foi feita em dois anos e deve con

tinuar até 2014. Para a realização
do trabalho, a Comissão deAnistia
transferiu mais de R$ 400 mil à

Associação de Amigos do Arqui
vo. Em dezembro de 2012, o Mi
nistério da Justiça autorizou novo

repasse, de mais R$ 370 mil, para
digitalização de outros acervos.

A cerimônia de lançamento do
portal na internet está marcada

para a próxima segunda-feira,
as lOh30, no Arquivo Nacional
de São Paulo.

DNULGAÇÁQ

REPRESSÃO Durante a ditadura militar,
1964/1985, os protestos eram proibidos

"
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VAGAS OPERACIONAIS
"••

11'" _;�

VAGAS ADMINISTRATIVAS

Encarregado de Tinturaria
Encarregado de Estamparia
Estilista
Expedidor
Gerente deLola

.

Impressor de plásticos
Inspetor de Qualidade (Têxtil)
Mecânico de-Manutenção
Mecânico Industrial/Têxtil
Modelista
Montador Industrial {Metalmecânico)
Operador de Corte /Têxtil
Operador de Bordado
Projetista de Móveis
Técnico em Refrigeração
Técnico de Garantia de Qualidade/ISSO 9001
Técnico de Impressoras
Técnico de Informática
Técnico de Segurança do Trabalho
Tecelâo

.

Tintureiro
Torneiro Mecânico
Operador e programador de Fresa CNC
Operador de Empilhadeira
Operador de Fresa convencional
Operador e Programador de Centro de
Usinagem CNC
Instalador Técnico
Soldador (MIG /MAG e TIG)
Vendedor de Bazar Fino
Vendedor Interno / Ferramentas
Vendedor Técnico

As contas que vence

ram ontem, durante o fe
riado de Sexta-feira Santa

poderão ser quitadas na

proxima segunda-feira
sem incidência de mul
ta ou juros, informou a

Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). Tanto
contas de consumo (água,
luz, telefone e televisão

. por assinatura) como car

nês podem ser pagos no

dia útil seguinte aos feria
dos sem encargos adicio-

. nais aos consumidores.
Por estarem com a

data ajustada ao calendá
rio de feriados, os tribu
tos - federais, estaduais e

municipais - que vencem

no fim do mês também

poderão ser pagos em

abril sem prejuízo.
De acordo com a Fe

braban, quem quiser fazer
pagamentos no feriado

poderá recorrer aos canais
eletrônicos de atendimen
to. A população poderá

._

Analista de Custos
Analista Contábil/Fiscal
Assistente de Comércio Exterior
Assistente de Engenharia de Produto/Têxtil
Assistente de Processos/Têxtil
Assistente de Logística/Transportadora
Assistente de Marketing
Assistente de Vendas
Caixa/Crediarista
Comprador
Coordenador de Vendas/Têxtil
Estagiários (Administração/Contábil ou
Financeiro/TI)
Recepcionista de Hotel

�"""'"�""" """\J

VAGAS ESPECíFICAS··
Almoxarife
Analista de Qualidade (Metal Mecânico)
Auxiliar de PCP (Têxtil)
Cortador Têxtil
Desenhista Têxtil
Eletricista de manutenção
Eletricista de Instalação
Encarregado de Corte (Têxtil)
Encarregada de Costura
Encarregado de Tecelagem

Auxiliar de Produção - Diversas Vagas
Auxiliar de Frigorífico
Auxiliar de Expedição
Auxiliar de Tinturaria
Auxiliar de Corte (Têxtil)
Almoxarife
Auxiliar de Padeiro
Balconista

Operador Caixa
Camareira
Conferente
Copeira
Costureira
Cozinheira

Empregada Doméstica

Estoquista
Frentista
Fiscal de Loja
Jardineiro
Lavador de Veículos

Operador de estamparia
Operador de logística (expedição)
Operador de autoclave
Vendedora de Loja
Repositor
Zelador

usar caixas eletrônicos,
páginas das instituições
financeiras na .internet,
celulares e atendimento

por telefone para realizar
as operações.

Os clientes podem ain
da agendar o pagamen
to nas próprias agências
bancárias, nos corres

pondentes bancários (es
tabelecimentos comer

ciais autorizados a fazer .

operações bancárias) ou

nos caixas eletrônicos. Já
os boletos bancários de
clientes cadastrados como
sacados eletrônicos po
derão ser agendados ou

pagos por meio do Débito
Direto Autorizado (DDA).

r

:, "';\; �.�, .. i·,,:;j�·.:�ll���'� �.:,;_::,"��"/,:������.: 'c�·;c·l!,'.,�· .. :'c ,'�" �;�"'� :,.,-�. '_';�{',.�t:�"';. _:��:��
'D,emais infor�ações acesse: www:premieremp�egos.com.b! ;:

, \. , •
�
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
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Juve tenta sUp'erar a
crise contra o Verdão

LUTANDO Apesar do momento ruim, equipe depende apenas
de suas forças para permanecer na elite do futebol catarinense

Pre�isa?do �e �ma re

açao imediata no Ca

tarinense, os jogadores do
Juventus tentam deixar a

'goleada para o Criciúma
no passadoe focar na fuga
do rebaixamento. Desta

forma, as atenções estão
voltadas para o duelo de

grande dificuldade contra

a Chapecoense, neste do-

mingo, no João Marcatto.
O goleiro Wanderson

está confiante nesta revira-
.

volta na competição. "Sa
bemos que temos três jogos
em casa, com a possibilida
de de somar nomínimo seis

pontos. Estamos na briga e

tenho certeza que vamos

nos doar ao máximo para
permanecer na Primeira

I
.t ' ,

1$

Divisão", disse.
"O que passou, ficou no '

passado. Ninguém espera
va, mas não adianta ficar
se lamentando. Tenho cer
teza que temos chances de

permanecer na elite. Ago
ra é focar nos resultados
e esperar a presença dos

torcedores, que certamen

te estarão nos apoiando",

comentou o arqueiro.
A motivação de Wan

derson está exposta na ta

bela. Entre os quatro jogos
que restam ao Tricolor,
três deles serão realiza
dos em casa: Chapecoen
se, Guarani e Figueirense.
Desta forma, o Juventus

depende apenas do seu de
sempenho para conquistar
o objetivo, pois ainda terá
um confronto direto con

tra o Guarani.
Com o terceiro cartão

amarelo na derrota para
o Criciúma, o zagueiro Pa

ganelli está suspenso e não
enfrenta a Chapecoense.
Devido ao desfalque, o técní-

.

co Rafael Rocha faz mistério
e só definirá o time titular no
treino de hoje, às ioh, Com
um plantel reduzido, existe
a possibilidade de Rocha

improvisar algum jogador
de outra posição na zaga.
O duelo entre Juventus e

Chape está marcado para
às 16h.

HENRIQUEPORTO/AVANTE! Esquema tático

Zagueiro Paganelli não joga porque cumpre suspensão por cartão amarelo

CLASSIFICAÇÃO - GERAL

Coi. TImes P J V E D GP GC SG A%

:2 Figweir.en.se �8 14 8 4 2 25 !1'5 .1:0 66;7�'{'
3 Avaí 22 .14 6 4 4 24 22 2 '52,4%

.'
4 Metrosclttano 20 14.6 2 6 :17 22 -5 47.,6%
'5 CriCiíiima :1:9 .14 5 4 5 31 17 .14 4'5,2%
6 Atlético-IB j!9 .14 5 4 '5 20 .1'7 3 4!,\,2%
7 JClimville .18 14 4 6 4,28 21 7 42,9%
8 Bwarani .14 14 4 2 8 la 27 -1<433,3%
'9 Jwvemws :l3 _14 4 .!L 9 :1'7 34 -1,73;1,0%
.1'0 Oarnbonil1i :12 14 3 .3 8 .:14 25 -.1.!L28,6%

6' RODADA - RETURNO

CAMPEONATO CATARINENSE o adversário

Chapecoense com cinco desfalques30/03
16:00 Figueirense x Atlético-IB

31/03
16:00 Juventus x Chapecoense
16:00 Joinville x Avaí
16:00 Metropolitana x Camboriú
18:30 Guarani x Criciúma

Sem contar com os zagueiros
Rafael eAndré Paulino, os volantes
Wanderson e Dudu Figueiredo, e o

meia Nenem, a Chapecoense viaja
bem desfalcada para Jaraguá do
Sul. Pressionado na busca por re

sultados, o técnico Gilmar Dal Po
zza também optou pelo mistério na

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, . tIll'!l3"@!!I!!j""i$fjIllli'.,l!IIi·S!JII·!i1ll!11diI!llL"!J,:m;U1llil11ii1lft,fi

"

escalação. "Não vou mudar muito
a maneira de jogar. Nosso objeti
vo é primeiro jogar bem e através
disso o resultado será uma conse

quência. Sei que o Juventus não
vive um bom momento, mas te-'
mos que ter o cuidado e respeito",
comentouDal Pozza.'

OCP24
www.ocponline.com.br

SERViÇO
·Oquê:
Juventus x Criciuma

-

·Quando:
Domingo,16h

-Dnde:
Est. João Marcatlo

·Ouça:
Studio FM e Jaraguá AM

PROVÁVEIS
ESCAlAÇÔES:'

•
Juventus
1 - Wanderson

2 - Maicon

3 - Nêgo
4- Dema

6 - Michel

5 - Piter

7 - Zé Vitor

8 - Paulinho

10 - Max

11 - Lourival

9 - Gledson

Técnico: "

Rafael Rocha -�

Chãpecoense
1.- Nivaldo
2 - Galiardo

3 - Fabiano

4- Dão

6 - Fabinho G.

5 - Ruan

7 - Paulinho Dias

8 - Diogo Felipe
10 - Athos

11 - Fabinho Alves

9 - Rodrigo Gral

Técnico:
Gilmar Dal Pozzo

I
'Árbitro: Edmundo Alves do
Nascimento (CBF)

,

'Assistentes: Eder
Alexandre (CBF) e Diego
Leonel Felix

• 4° Árbitro: Marcelo Segalla
• Delegado: Ricardo Tomas
Moreira

--�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,',

: ,,�,� �:.�.

LEIE

l'I�t9JI
�1Il9<ll!11r'lt�,
lIilf:MS!dIAA�

L__ � �

t�',
__==M" =�

1-I.a8r_�
I

'

1�..........�����.....�

l'
�_�l�����

•

�"'1I1l1m.�

ae"""",, ,. '_ •.. _ ��,��_

1�"'1W·.11........

•L__���.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,
I
I
I
,
I
I
,
I
I
,
,
,
I
I
,
I
,

I i 11;lí���llltlili-'lÍililfI'l�lJl!líld.lilM,,!\!I/Ii;I�,

I' ��r,�®i"'�$á�s"'�ii!'lw.,
: tt§Ma�,���"'"",,,i�li'!i3!'elWlIlfi�
I��, .

,� � ��r�m>!1!B9!li'"f

1-····
I'
,
I

: ..---------------------------.

I
li'

I!l�
Il

-,�

...-��,.��
:1W>2ID2

III Th!rll!1!Á<i!<Jr�l'ef;!lólll(lje�llllll1'

I tllJlI1lll!!ll'�tf®

lL- ..

Z I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

tr- :-�-

11-----=,
li
"

II
'li
IL��

"

: 11ilffif®OOimí®tIDlJlrrt'

l����!®

I
I
,
I

: M11il!Z
1'iI...r�I��ffi:.
1�1�
I
,

[.1... __ ...... =_ ... ��_-_- __--.--�_-

..
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE �ARÇO DE 2013 I IMÓVEIS I 3

LEIER
IMétl'!'S

j�---��---.-----I
'1
I

!

f
I
I
I

j
IDlI1Joli'rt illilliz"elí 2Df ., lio LoIs,

'tlné:;a:n..6S�tJ

===-=.= _._--_ ..

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

_._j'l

...� ii
-� "-�-.-�-

ii
:1
11
!;

f
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

1�7,64l2 _ <97 mo, .�
lf"@;;>ll .<J& <!j"f"lS"'fII, �
��"1§J>j!!" _�a
ooro.ll�JJ<lÍI9.a>"",,�,
�9l!i"",!l i' s:;aJa <lI' jafllar
�<-�

Residencial Ele aos �:. -
-

Residencial Horizon

1.4�9 - �rn..-", ,..lIIite
!!jlf�',,��"'1�,2

I ""ªIiI���,�$
���

, "1lI!I,�,, �"'"lIltl� l:l!Mi
_Ji;i,-�!i!!l!"�<I!ffl
�

I-��-�J)l_a.!l@ lfelllJa_®
-$ÍS\""""llfiKi.�eWffll)aí)(lll;l"
em �s�, imÓl'*" <l.Wfl

-espa'l'(!) �llJjn,,.,j,
!P;";'.:1",�<9 u,p;>l �ujl'ado,
!1Wl'SS �\jíMdo, (.'led< «P"
.:IeI':"r<o:d,o.

Consulte-nos I

1� _�� .. z
�,�de�
�®��,�,�
de -iIlI;!i, _dJi_
�fj,!$qlwlrilil iIf1W�"
1Iªf�,

�

__
.

--BaêPJõdi-''''''�"''''''�'''''- �'�� I
�{ls " ;1iIr_dlc,_a<lt> ifill1'

�§;P:tit �-eN f@>,atl<.'Iruo &'11
'

�<!1lSil;.r", iilll!'lill;1,h!i@ I)>!i'§ I
!Iil�ll&t{(,Is�1R0f"",ta'wl@�;l_(i)IS II
:;ilmtWnle;;,

Residencial trnpe

U�-�.il,�,
�$liJlÍfc>!"JllfilillÍll?,
Iffl@l!t:j <110111_ tlfi!piIiIÇIi1
lIl�!lra.tlt. I'hi;y�ro!lf!d
�Ijjp<lilf§,�y...d;<r,
@.�"''' 1 ÓMmicWffit1>·� 1
lSi>tUe

'.

R$ 240.000,00 R$ 360.000,00 Consulte-nos

Jaraguá Tower Residencial Pérola dI) Vale

9�:l ' ilpIJrt<lTOOI1lC (001'
C!Qfll I dtlrl'l'lllhfjf:! .. 1 fI!IiW
1Wf1l1<ll, t>i!IJª�",twW li']Ilfll.a!,
OO%lnllll, PWIi com mlwel§.
!W(1l> dfllMilrvír;g, s_rJa corri
ehlJ!Til"ll�I.jI'il,

-82,3-jl,j! -apa.n\ª-,rceale ,C9r:f1 2
.dem,llclrJ0.l> + 1 1'1liJ,e. <sala d�
"'la.r e j!;l:Itl;lr. coziJln�, o#c.
á

r e a ,de s!lr·yl�o.
ct'l;Jrrl!!l�\:ieira C1j)JTl $��a�a.
prédJo eem piscl'11!! eele�va.
,salã.e de fe�tas. �aJA.Q çjjj
J0�g�. j1faY!lr<!l�,)d, 2
ej#,yaçlor{l,s. Q.. rJl>jjem
gB.yela. e n tr eqa
SlProxim_lldaRltmtll

ll�ll<il2 apan"me,;lO I1Jpo S)
eem ;2 l!I.oJ1l"il.(mios, llQ:(JnlJ.a•

"" ewe, árell!l� seNJçlJ II ,",aca�...
I)ll>m !lllwf<J"'1ue:ira.

'\-

R$ 230.000,00

, Ar�IIPtl\l,I)�:R '" ,J
Residencial Challl ai na! ResidenCIal Dona Wall

-��=-��:l-
"

1.4r·1'ilfjll(ltH!llIlIiQ 1/#10
jfHI""!IHj�, ilf{;l"

.

.."",,""......-
íÍ!lâOOlltll'lll !30mi,1 �1I11!1" 2-

IIlUlJM1I'211lil1liíll1li1lll(i!!IIlffl'§!!lI!§ ali (1!iklr/j§fIUII,§llllIlQIl
QJllIlYfl'tl§(juglfil (fll6hll,IIMkI
!lfll viMO), fim! JI®l1i1T1l11I1k1-
IJllm muu eOfrjal},
i®IlIfflllnÚl

14§O-U 1 §!;!i!!I' .. .2
Ilólflllltórjllll, ul# IUI
jlIfjl$f/�W, OOglrlllJl, lirOll®
JHlflil§(/ I UIHlíSliI I)lím
!!ÍlWfllJJtjlllilljil, l.IW& 11 wlm

lifJ!I§l/Jllljll(i!I!liTfj,

"
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1264-02· casa dealvenaria,com 100m'.
3 dormitórios. sala deester, cozioba, !>WC,
área de serviço.
R$ 380.000,00

dormitórios, sala de estar/jantar, bwc, sala de
tv, churrasqueira, sacada, piscina, cozinha,
edicula, salão de festas � vagas de garagem.
Consulte-nos Area Terreno 1,277m'2

"'Amizade

Av.MIIre,WDeodorod. 'OIISet., J698 • FOII': 472101-05DO
IlfelJdim.nIo@l.ier.lOm.br • www••eier.imb.br

1249"()2 - 1 suite + 2 dorm.. sala de

�estarJjantar.
interneUtv, churrasqueira

rívatíva, sacada,edfcula, piscina, salão de
estas. alarme, 2 vagas d" garagem.
$ 670.000,00 Area Terreno 405m2

918"()2 • casa com 3 dormitórios, sala de jantar.
cozinha, bwc, área de serviço, portão elelrônico,
jardime garagem. piso cerâmico.
R$190.000,OO .

Area Terreno 420m'

I ...�arr� do Rio Cerro I.

I
I

... Barra do Rio Cerro

1024.()2 • casa com 3 dormitórios, copa e

cozinha, bwc, despensa, jardím e garagem.
R$ 280.000,00

Área Terreno 485m2

"'Centro

dorm. + suite closet, sala de
estar/jantar,mezanino, área de serviço,
churrasqueira com sacada, aquecimento a

gás,)ardim, quintal e duas vagas de garagem.
R$1.200.000,00 Area Terreno 612m'

1452"()2· casa com 8 dormitório", 2 cozinhas,
2bwc.
R$150.000,OO

Area Terreno 432m'

_Nova Brasma
.

j

1446"()2 casa com 212 m', 3 dormitérios,
-cozinha, área de serviço, churrasqueira, bwc,
sala de estar, sala de jantar é uma vaga de
garagem.
R$ 650.000,00 Area Terreno 25.000m2

974"()2 casa com 2 dormitórios + 1 suíte,
sala de estar, cozinha, bwc, área de serviço.
R$ 265.000,00

Área Terreno 1.180m2

I _Cenlro/Piçarras

I
"'Centro

1217·02· com 2 apartamentos independentes
apto superior com 2 dormitórios + 1 suite, + 1-
suite. sala garagem para 2 carros edícula com
dormitório, cozinha. área de serviço e varanda
R$ 580.000,00

903..()2 • com 2 suites, 1 lavabo, sala de estar,
jantar e cozinha integrados, área de serviço,
garagem para 2 carros. Imóvel com piso
porcelanato.
R$295.000,00

1383·02· casa de alto padrão no condomínio
flamboyant. 1 suite master+1 suüe normal + 2
dormitórios escritório, bwc's, edícula. piscina
com cascata,jardim, duas vagas de garagem.
R$1.5SO.000,OO Area Terreno 800m'

"'Rau

877"()2 • com 3 dormitórios + 1 suíte, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, copa, bwc,
churrasqueira egaragem.
R$ 385.000,00

1159"()2 - casa com3 dormitóríos, sala deesJar
e jantar, """IAha, bwc, área de serviço e 2

vagasdegaragem.
R$1,s9.000,OO

Área Terreno 215m"Área Terreno 365m2

1437'()2 - com sufte master + suite hidro+ 2
dorm., sala de estar/Jantarlhome theater,
lavabo, 3 bwc, mezanino. churrasqueira,
piscina, jardim, 4 vagas de garagem.
R$ 700.000,00 Area Terreno 520m2 Area Terreno 350m"

I ... Estrada Nova

1244-02 • casa germinada de 18m' com 2 Idormitórios, sala de estar com internet e ts,
cozinha, bwc eumavagaâe .garagem.

IRS 139.000,00
.

Área Terreno 181m"

902..()2 • com 2 dormitórios e um bwc no anda'I'
superior, sala de estar, jantar e cozinha
integrados, 1 lavabo. área de serviço,
churrasqueira e 1 vaga de garagem.
R$165.000,00

"'Nereu Ramos _Nova Brasília

1287-02 - casa com 103 m', 2 corm, + sufte,
sala de jantar, área de serviço, churrasqueira
privativa, portão elelrônlco. jardim, uma vaga
de garagem.móveis da cozinha e bwc.
RS 275.000,00 Area Terte.no 337m'

1243->02 - com 352m', 3 d"""lIórlos, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, jardim e uma vaga<legaragem.
R$ 430_000,00

ATea T1!rreno 352m'

"'São Luis Vi1a Rau

1S01.()2 casa com 150 m'. 2 dormitórios <

suíte, sala de estar, bwc, área de serviço,
despensa e uma vaga de garagem.

'

RS 260.000,00

1212-02 - casa com 2 dotmilórios + 1 .sulIe,
sala de estar e janlat, cozinha, bWc, ãma de
serviçoe2garajjens
R$ Z40JlOO,OO

Ãfea Teneno42Dm"Área Terreno 442m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I 1310..02 com 2�Qrm!lórios, sahl de es�r, .sala
I de jal1ll!r. coll,iha. bi.vn, área de serviço li uma

I va'Q1!Oê garagem. Prédio com pisdnll coleUva li
• playgTOtmll.
! RS130.000,00 kea pnv. 57m'

I'

, _Baepeadi

. "

I
I
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1151' 02·çom 2 dormllórfos + 1 suíte. sela de
OOllf a jantar, sacada com cu=nul'l'8squeira e

I \laga de llllrllgem, prédio com salllo de
'festas, blclcle!ãfio,
ft520UOO,00 Ára. Prl"', aGm'

1192..Q2 cem li dotmitólios. sala de estar.
�. bwc e mea de S9IViço, 1 v�a 00
gaIagem
RS1:i1S.4IIIG.0lI

Area Privo SOm'

130fl.o2 com 2 dorm... suite, cozinha. bwc,
área de serviço. churrasqueira c/sacada e uma

vaga de garagem, salão de festas, bicicietérlo.
el9'iador, portão eletrônico
R$ 280,000,00 Área Prlv. 79m'

."
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i IMOBILIÁRIA

(47) 3055 3412
www.itaivan.com.br

www.terranovaimoveis.com.br Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

IMÓVEIS
LANÇAM ENTOS
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,

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

Incorporaçlo - 203,825

'sleGe itoivan
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

IMÓVEIS DE r=
LANÇAMENTOS �
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Plantão

'.:. LANÇAMENTOS
.

4788229850

Design contemporâneo.
localização privilegiada.

Acabamento de alto padrão.
-----RESIDENCE-----

localização prtv,legiada no Loteamento
Chompognat, a coucos minutos
do centro da cidade.

Terraço com scíõc de testas decorooo.
churrasqueira e piscina com oeck.

Estru,turo pronta poro receber aquecímento
a gós e tubulação para ógua quente
preparado para sistemas monocomondo.

Elevador de alto tecnologia com
capactdode paro 8 passageiros e
sistema de resgate automático.

AI�o requinte em detalhes, decorados
com revestimentos PorcelanoS:Q e

inlerruptares Sírndh,

,

Area Privativa
de 127.39m2
e 128.54m2•
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·Ref. 5036 - Vila Nova
·02 dormitórios
·kea privativa: 64,0Qm2
·A partir de R$195.084,65
•Entrega: Agosto/2015

Res Gracilis II

·Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
·Area privativa: 8O,15m2 J

·A partir de R$206.oo0,00
.PRONTO PARA MORAR!

·Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
·Area privativa: 60,07m2
·A partir de R$200.000,00
.Entrega Novembro/2014

Res. Maria Lui�a_.

·Ref. 5338 - Nereu Ramos
.02 dormitórios
.Area privativa: 68,31 m2
·A pdrtir de R$160.000,00
.Entrega Junho/2013

·Ref. 5290 - Nova Brasília
·Suíte máster + 02 suítes
.Area privativa: 157,04m2
·A partir de R$729.033,94
·Entrega Março12014

, I

�itaivan
cn
...
r--

'u
Q)

Ü

,

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

IMÓ 'EIS DE
LA ÇAME

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

.Ref. 5197 - Amizade

.02 dormitórios

.Area privativa: 64,00m2

.R$ 155.000,00
=Pronto para morar!

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

·Ref. 5001 - Piçarras
·Suíte + 02 demi suítes
.Area privativa: 124,67m2
·A partir de R$ 474.031,79
.Entrega Maio/2013

..
:' Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850'5

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
.02 dormitórios
.Area privativa: 71 ,93m2
·A partir de R$ 193.000,00
·PRONTO PARA MORAR!

Res. Elegans

·Ref. 5025 - Nova Brasília
·Suíte + 01 dormitório
.Area privativa: 79,30m2
·A partir de R$ 248.900,00
·Entrega Setembro/2013

·Ref. 5090 - São Luís
·02 dormitórios
=Área privativa: 60,44m2
·A partir de R$ 149.000,00
=Pronto para morar!

·Ref. 5039 - Jaraguá Esguerdo
.Aptos com 02 dormitórios
.Area privativa de 63,91m2
·A partir de R$ 157.369,53
·Entrega Março/2012

·Ref. 5278 - Jaraguá 99
'02 dormitórios
.Area privativa:48,20m2
.A partir de R$ 105.662,31

.Ref. 5261 - Vila Lalau
·Suíte + 01 dormitório
.Area privativa: 58,00m2
.A partir de R$152.500,00
=Entreqa Dezembro/2013

.Ref. 5251 - Barra do Rio Molha
·02 dormitórios
.Area privativa 53 ,85m2
.A partir de R$129.500,OO
·Entrega Fevereiro/2014

·Ref. 5106 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Area privativa: 65,29m2
·A partir de R$134.000,00
·Entrega Junho/2013

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

·Ref. 5042 - Amizade
.02 dormitórios
·Area privativa: 53,37m2
·A partir de R$ 145.744,08
·Entrega Dezembro/2013

·Ref. 4783 - Centro
·�ptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 72,1 Om2
·A partir de R$ 215.000,00
=Entreqa Maio/2013

-Ref. 5002 - Centro
•Aptos com 03 su ítes
·Area privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 481.168,84
.Entrega Setembro/2012

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

·Ref. 4959 - Czerniewicz
.02 dormitórios
.Area privativa: 112, 13m2
·A partir de R$ 289.000,00
.Entrega Julho/2013

·Ref. 5035 - Centro
.03 suítes
·kea privativa: 129,02m2
·A partir de R$608.491,78
.Entrega Agosto/2014

·Ref. 5315 - Amizade
·Suíte + 01 dormitório
.kea privativa: 8O,00m2
.A partir de R$162.000,00
·Entrega: Setembro/2013
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·Ref.5357 - Itapema
·Suíte máster + 03 suítes
.Area privatiya; 404,16m2
·NEGOCIAVEL

T
I

• Ref. 5291 - Centro
• 01,02 ou 03 dormitórios
·kea privativa: 62,63m2
·A partir de R$255.893,03
·Entrega Outubro/2014
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.Ref.4937 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 102,01 m2
·A partir de R$ 428.972,20
·Pronto para morar!

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
.Aptos com 02 dormitórios
·Area privativa: 61 ,22m2
·A partir de R$ 184.435,03
.Entrega Maio/2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
;'

IMOBILIÁRIA

IMÓVEIS
PRONTOS

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

oRef. 5341.- Tifa Martins oRef. 5235 - vila Nova oRef. 5386 - Barra do Rio Cerro oRef. 5292 - Centro
002 dormitórios 001 dormitório 002 dormitórios 001 dormitório
oÁrea grivativa:50,73m2 oÁreajQrivativa: 46,07m2 oÁreajQrivativa: 57,53m2 'oÁrea grivativa: 38,18m2oR$13 .000,00 . -ss 1 .000,00 oR$ 2 .000,00 oR$15 .000,00

Residencial Belo Arvoredo

Ref. 5239 - Vila Nova
02 dorm itórios cf sacada

I BWC mobiliado?

, Vaga de Garagem
Area privativa de S1,42m2

oRef.5342 oRef. 5216 - Centro oRef. 5165 - Centro oRef. 5201 - Amizade R$ 1100000,00002 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oÇobertura Duplex 002 dormitórios
i' oÁreatsrivativa: 79,40m2 oÁrea grivativa: 395,71 m2 oArea!crivativa: 21 0,00m2 oÁrea rivativa de 63,93m2

-ss 1 9.'000,00 oR$98 .000,00 oR$ 9 0.000,00 oR$15 .000,00

-Ref. 5390 - Água Verde
002 dormitório
oÁrea privativa: 55,20m2
oR$ 172.000,00

oRef. 5387 - Centro
=Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 84,06m2
oR$ 202.000,00I

I
i'
1
I

oRef. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 55,07m2
oR$ 125.000,00

oRef. 5389 - Vila Lenzi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa de 93,28m2
oR$ 330.000,00

oRef. 5349 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios <,
oÁrea privativa: 112,10m2
oR$ 330.000,00

oRei, 5352 - Água Vereie
002 dormitórios
oÁrea total de 47,39m2
oR$106.ooo,00

oRef. 5205 - Barra do Rio Cerro
003 dormitórios
oÁrea privativa de 65.,81m2
oR$ 118.000,00

oRef.5245 - Guaramirim
002 dormitórios
oÁrea privativa: 58,77m2
-ss 120.000,00

5377 - Vila Lenzi
02 dormitórios

Sacada cf

churrasqueira
Próximo a

Arena Jaraguá!
Area privativa

54,70m2
R$ 1450000,000

oRef. 5337 - Nova Brasília
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa de 72,00m2
oR$250.000,00

oRef. 5348 - Vila Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa de 69,36m2
oR$ 150.000,00

oRef. 5193 - Vila Lalau
001 dormitório
oÁrea privativa: 42,oom2
oR$118.900,00

Res. Jardim das Mercedes
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o Ref. 6378 - Vila Nova
o Suíte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 350,35m'
o R$ 795.000,00

o Ref. 7508 - Nereu Ramos
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 337,50m'
o R$178.000,00

oRef. 7476 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 128,75m'
oR$ 298.000,00

o Ref.7513 - Centro
o Casa de Madeira
o Area imóvel: 120,00m'
o R$ 300.000,00

.

'ü
CD

Ü

,

IMOBILIARIA
RUq' Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do. Sul - se

,

,IMÓVEI,S
'PRONTOS

o Ref. 7509 - Schroeder
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 60,00m'
o R$ 135.000,00

oRei. 7333 - Nova Brasília
003 Suítes
oArea imóvel:'284,00m'
-ss 780.000,00

oRef. 7502 -Ilha da Figueira
002 dormitórios
oArea imóvel: 70,00m'
oR$ 410.000,00

oRef. 7468 - Amizade
=Suite + 02 dormitórios
oArea imóvel: 161,00m'
oR$ 500.qOO,00

oRef. 7480 - Nereu Ramos
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 115,46m'
-ns 200.000,00

-Rof 7291 - B. Rio Cerro
002 dormitórios

.

oArea imóvel: 54,00m'
-ss 138.000,00

oRef. 7472 - Estrada Nova
002 dormitórios
oArea imóvel: 70,00m'
oR$159.000,00

oRef. 7437 - Amizade
oSuíte cf closet + 02 dormitórios
oArea imóvel: 194,17m'
-ss 590.000,00

oRef. 7514 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 03 dormitórios
oArea imóvel: 265,00m'
oR$ 550.000,00

=Ref. 7518 - Ilha da Figueira
003 dormitórios
·Area imóvel: 180,00m'
-R$ 330.000,00

-Ref:7484 - Três Rios do Sul
- Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 76,70m'
-R$ 290.000,00

-Ref. 7495 - Barra do Sul
-02 dormitórios
-Area imóvel: 86,00m'
-R$ 125.000,00

-Ref. 7173 - Jaraguá do Sul
-04 suítes
-Area imóvel: 253,00m'
-R$ 905.000,00

-Ref. 7308 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 143,53m'
-R$ 390.000,00

-Ref. 7118 - Vila Rau
=Geminados c/ suíte + 02 dorm.
-Area imóvel: 170,61m'
-R$ 250.000,00 'cada

-Ref. 7517 -Ilha da Figueira
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 300,00m'
-R$ 550.000,00

7446 - Centro
Imóvel comercial

Excelente para instalação de
escritórios e/ou consultórios.
Área construída de 290,00m2
Área, do terreno de 620,00m2

NEGOCIAVEL

f
I

I
I
f

-Ref. 7512 - Schroedér.
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 100,00m'
-R$220.000,00

-Ref. 7516-Jaraguá 84
-02 dormitórios
-Area imóvel: 38,00m'
-R$ 65.000,00

-Ref. 7338 - Vila Rau
-03 dormitórios
-Area imóvel: m'
-R$ 270.060,00

r

l.
1

-Ref.7511 - Barra do Riq Cerro
-Suíte + 02 dormitórios
-Area· imóvel: 244,39m'
-R$350.000,00
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-Ref. 7510 - Rio Cerro II
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 146,00m'
-R$ 128.000,00

-Ref. 7515 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 167,15m'
-R$ 430.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

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

IM
PRO

EI
TOS

Ref. 2446 - Três Rios do Sul
Terreno Comercial
Jdeal para Prédio!

,Area do terreno de
11.267,99m2
NEGOCIAVEL

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

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

·Ref. 2580 - Baependi
=Terreno 'em condomínio fechado
de alto padrão
·Área imóvel: 1.739,30m'
·R$ 340.000,00

·Ref.2578 - Guaramirim
·Terreno Residencial
·Área.imóvel: 10.700,00m'
.R$ 585.000,00

.Ref. 2582 - Vila.Lenzi
·Terreno Residencial
·Área imóvel: 793,17m'
·R$135.000,00

·Ref.2583 - Vila Lalau
,
·Terreno de Esquina
·Área imóvel: 1,0207,11m'
·NEGOCIÁVEL

·Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo
·Terreno comercial
·Área imóvel: 887,30m'
.R$ 450.000,00

·Ref. 2459 - Centro
·Terreno de comercial e central
·Área imóvel: 474,25m'
·R$ 550.000,00

·Ref. 2496 - Vila Nova
·Terreno residencial e comercial
·Área imóvel: 315,00m'
.R$ 120.000,00

·Ref.2558 - Vila Lenzi
·Terreno
·Área imóvel:5.811 ,00m'
.R$ 680.000,00

·Ref.2430 - Três Rios do Sul
•Terrenos Residenciais
·Área imóvel:332,45m'
·A partir de R$ 95.000,00

·Ref.2420 - Amizade
\

·Terreno
.Área imóvel:306,34m'
.R$ 94.000,00

·Ref,2566 - Amizade
·Terreno
.Área imóvel: 465,OOm'
·R$ 689.000,00

.Ref.2341 - Três Rios do Sul

.Terreno residencial
·Área imóvel: 2.437,08m'
.R$ 130.000,00

.Ref,2424 - Nereu Ramos
•Terreno Lot. Demathê
.Área imóvel: 418,51m'
.R$ 95.000,00

.Ref. 2516 - Vila Nova
·02 Terrenos
·Área imóvel: 1.078,00m'
·R$ 540.000,00

·Ref.2525 - Czerniewicz
·Terreno Comercial
·Área imóvel: 764,40m'
.R$ 280.000,00

.Ref, 2470 - Itaiópolis
·02 Terrenos
.Área imóvel: 674.574,50m'
·R$ 990.000,00

·Ref, 2567 - Nereu Ramos
·Terrenos Residenciais
·Área imóvel: 300,14m'
• A partir de R$100.000,00

·Ref. 2474 - Ubatuba
·Terreno Residencial
·Área imóvel: 364,00m'
·R$ 90.000,00

·Ref. 2569 -Shroeder
.Terreno comercial bem localizado
·Área imóvel: 600,00m'
.R$ 205.000,00

·Ref. 2581 - Centro
·Terreno comercial com 03 càsas
edificadas
.Área imóvel: 1.885,13m'
·NEGOCIÁVEL

• Ref. 2579 - Centro
·Terreno comercial
=Área imóvel: 960,00m'
·NEGOCIÁVEL
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.Ref.2295 - Amizade
·Terreno
·Área imóvel: 329,74m'
·R$105.000,00
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.Ref.2584 - Estrada Nova

.Terreno Residencial

.Área imóvel: 392,00m'

.R$90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul- SC

,

IMOVEIS
'"

LOCAÇA0

• e. -

• Ed. 4 Ilhas
• 1 suíte + 2 dormitórios.
• R.$ 1.365,00 + cond.

• e. -

• I suíte+ 1 dormitório
• Ed.Arion
• R$ 1.100,00 + cond

• e. - 5
• Ed. Juliana
• I suíte + 2 dormitórios
• R$ 880,00 + cond.

• e .A-
• Ed. Jaéser II .

• I suíte + 2 dormitórios
• R.$ 780,00 + cond.

• 2 dormitórios
• R.$ 660,00 + cond.

·Re. I
• Res. Brasilia Beltnunini
• 2 dormitórios
• R$ 500,00 + cond.

• I suíte + 2 dormitórios
• Res. Verticale

.

• R.$ 990,00 + cond.

• Apartamento - Czerniewícz
• I dormitório
·R$690,00

• e. -8
• Res. Dona Wall
• I suíte + 2 dormitórios

; R.$ 880,00 + cond.

• e.

·Res. Gama
• 2 dormitórios
• R$ 700,00 + cond.

• e .A-
• Res. Gonzaga
• 2 dormitórios
• R.$ 430,00 + cond.

e .A-
• I suíte + 2 dormitórios
• Ed. Barcelona
• R.$900,00 + cond.

• e. -

• Apartamento - Vieiras
• 3 quartos
• R$ 650,00 + cond.

• e. -

• Cond. Res. Amizade
• 3 dormitórios
• R$ 550,00 + cond.

• Res. Arena
• 2 dormitórios
• R$ 600,00 + cond.

·Re.
• Apartamento - Ribeirão Cavalo
• I dormitório

_

• R.$ 450,00 + cond.

ef.A-8
• Ed. Dynael
• 1 suíte + 2 dormitórios
• R.$800,00 + cond.

·Re. - 6
• Res. Tulipas
• 1 dormitório
• R.$ 560,00 + cond.

• área
'R$ 1.320,00 + cond

• e. -

• I suíte + 2 dormitórios
• Ed. Arilbal Gomes
• R$ 770,00 + cond.

• e.
• Ed. Ruth Braun
• 1 suíte + 1 dormitório
• R$ 1.100,00

• Ref.A-895
• Ed. Maguilu
• 2 dormitórios
• R$ 580,00 + cond.

Residencial Denilson Piva

Ref.A-846·
Apto térreo
R$ 660,00
Livre de condomínio.

Ref. A-847
Apto segundo andar
R$ 680,00
Livre de condimínio,
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• Ref. B-808
• Nova Brasilia
• 2 suítes + 2 dormitórios.
• R$ 2.250,00

IMOBILIÁRIA

-_

• e.
• Jaraguá Esquerdo -

• 3 dormitórios
• R$ 1.250,00 + c?od.

• e. -

'Amizade
• área de aproximadamente 31 nf
• R$ 700,00

• Vila Lenzi
• Área de 310m'
• R$ 10,00 m'

�
- - ---------

I

. Plantão

LOCAÇÃO
479945-8037

• e. - 25
• Schroeder - Rio Hem
• I suite + 2 dormitórios
• R$ 750,00

• Ref. B-833
• Vila Lalau
• 1 suíte + 2 quartos
• Sala de TV

i
• Próximo aAnhanguera
I. R$1.150,OO

• Ref. C-178
• Baependi .

• Area de 160m2
• R$ 2.200,00

• e. -

• Santa Luzia
• Área de aproximadamente 450m'
'R$8m'

• e.
• Jaraguá Esquerdo
• Area de 115m'
• R$ 1.600,00

• e.
• Nova Brasilia ,

• Área de aproximadamente 1601)1'
• R$ 2.200,00.

• Ref B-830
• Amizade
• 2 dormitórios
• R$ 600,00

• e. -

• Jaraguá Esquerdo
• 2 dormitórios
• R$ 900,00

• e.
• Ribeirão Cavalo
• 2 dormitórios
• R$450,00

• e.
• Nova Brasilia
• Área de 142 m'
• R$ 3.000,00.

• Czemiewicz
'R$ 880,00

• Ref B-836
• Amizade
• 2 dormitórios
• R$ 800,00

• e. -

• Schroeder
• 2 dormitórios
• R$ 480,00

• Ref C-20!
• Jaraguá Esquerdo
• Area de aproximadamente 800 m'
• R$ 9.600,00.

• e. -

• 3 dormitórios
• João Pessoa
• R$ 880,00.

• e. -

• Barra do Rio Molha
• I suite + 3 dormitórios
• R$ 1.800,00

• e. -

• Baependi
• I suite + 3 dormitórios
• R$ 1.980,00

• e. -T6'1
• Baependi
• Area de 160 m'
• R$ 2.200,00.

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e13h30 às 18hlS - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

-

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

IMOVEIS
I'-.;

LOCAÇA0
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Creci/SC 2.807-J imóveis

Com 66m' - 2 Dormitórios, Sala de Estar

Jantar, Lavanderia, Banheiro, Sacada com

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

Com 74m' - Suíte + 1 Dormitório, Sala de
Estar/Jantar, Cozinha, Lavanderia, Ampla
Sacada com Churrasqueira e 1 Vaga de

Garagem.
R$ 220.000,00

l Jaraguá 99 E 178

RESIDENCIAL PRADI
Com 60,19m2 - 2 Dormitórios, Sala de

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

R$ 130.000,00

Com 70m2 - 2 Dormitórios, Banheiro,
Sala, Cozinha, Lavanderia e 1 Vaga de

Garagem,
R$ 165.000,00

•

Fone: 47 3276-' O
47 9248-9078 (Vivo)

Plantão 479672-1052 (Tim)

Com 105m' - Suíte com Closet + 2

Derrrutôrios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Banheiro, Lavanderia, Sacada com

Churrasqueira e 2 Vagas de Garagem.
DE R$ 335.000,00
POR R$ 299.000,00

I Jaraguá 99 E 161.

Com 110m2 - Suíte + 2 Dormitórios
2 Banheiros, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha Lavanderia e 2 Vagas de

Garagem.
RS 160.000,00

Casa com 50 m2 - 1 Dormitório, Sala de

Estar/Jantar, Banheiro, Área de Serviço
-

e 1 Vaga de Garagem.
DE R$ 149.000,00
POR R$ 129.000,00

Com 150m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Sala
de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia, Área de Festa com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
DEss 299.000,00
POR R$ 280.000,00

Com 240m2 - Superior: Suíte Master + 2
Dormitórios e Banheiro. Inferior: Sala de

Estar/Jantar, Escritório" Lavanderia,
Copa, Cozinha, Dispensa, Banheiro, Área
de Festa, Piscina e 3 Vagas de Garagem.

ACEITA APARTAMENTO

Jaraguá Esquerdo
-

. -

E 1'66,

Com 63,45m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Lavanderia,
Sacada com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
Semi-Mobiliado, Vista Privilegiada, Local Tranquilo.

RS 169.200,00
----=����----

Terreno com 950m2 / Área Construída de 110m2
Próximo a Argi

Apartamento com 78,45 m2 - Suíte + 1 Dormitório, Banheiro,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

!�r-'-R$189;OOO,OO��
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

Ruda 9927-6069 I Andersen 9185.6002-

Acesse nosso site:

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

_---

REF 1526 • Res. Algarve - apto mobiliado com

02 dorm, sacada com churrasqueira e 01 vaga.
R$145.000,00

.

REF 1576 - Apto novo 02 dorm sala cozinha
lavanderia 01 vaga.Area priv 67,00m'. Proximo
creche municipal R$130.000,00

REF. 1575 - Brasilia Beitramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia 01 vaga. Area privaljva
48,00m' - R$ 106.000,00

REF 1486· Residencial Villar- Vila lenzi - apto de
63,91 m' privativos com 2 quartos
R$ 159.000,00

.REF. 657 - Centro -Spíte, 03 dorm. e gar.pl3 carros. - R$ 3.00�,00

.REF. 876 - Corupá· 311orm, sala, COZ, 2 vaj@Sgaragem - R$OZ�O,OO.
REF. 582 -Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, çOZ, garagem - RS 650,00
REF. 849 - Vila Nova - 3 dorm, sala, COI, lavand, garagem - R$ 780,00
REF. 901 - São Luis - 3 dorm, sala, COl, garagem - R$ 850,00
REF.115 - CZemiewicz - 3 dom!, 2 bwc, $3Ia, CQl, Iavand e gat- R$ 650,00
.REF. 2qO - Vila Lal!lu -1 suíte, 1.dorm, �ala,. GOZ, garagem,; RS 950,00
flEF. 678· Vila NoWa -1 suíte, 2 dorm, sala, a bwc; coz (mob),
garagem - R$ 2000,00

'

APARTAMENTOS
REF. 887 - Am�de· 2 dorm, coz, area serv, sala, bwc e gar. -R$ 600,00
REF. 811 ,Cenlro - tsuíte, 2 dorm, COZ, sala, garagem - R$ 800,00
REF. 642 - Cenlro -1 dorm, sala; tiOzinha - R$ 430,00
REF. 835 - São luis - 1 suíte, 1 donD, sala, cozinha, sacada cf
churrasq. R$ 7011,00.
REF. 823 - Vila Lenzi -1 suite, 2 dorm, sacada C/ churrasq. - R$ 2200,00.

REF. 850 - centro -1 suíte, 2 dorm, cuz (mob), garagem - R$ 970,00
flEF. 861 � Ilha da Figueira-1 SIIite,l dorm, sala, CQZlgar. - R$ 750,00 REF. 875 - Casa.Çqmercial - Cenlr!!" 3 dorm, 2 salas.,..çoz, 2
REF.86S;.�Centro -1 suíte, 211!!rm,2 sacadas, garaglJtlj - R$1.000,OO·· bwc, 2 vagas degárag'eln·� R$ 300.()',00
ffF.491-�-1. 2Ibm,saIa,à!l,sa:adaegll-R$8OO,OO REF.468 - centro - sala cf 32m2, bwc - RS 670,00
REF. 328 • Barra - 2 dorm, tiOZ; sacada C/ churrasq, gar.- R$ 650,00 REF.702 - Centro - sala C/ aproximadamente 22m2 _.R$ 500,00
REF. 721 - Vila Nova -1 suite, 2 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 900,00 "

.

REF. 903 - 95 m? - 2 bWC - R$ 8000,00
REF. 889 "Czemiewicz -1 suite, 3 dorm, sala, COl,.gar.· R$1100,OO REF. 855 - Barra -185 m2 -'2 bwc, depósito e sacada - R$ 2000,00
REF. 661�- Centro - 2 dorm, S!lIª, tiOZ, garag�m • R$,600,OO
REF. 899· Baependi - 2 doIm. sãIã, COl, sacaJãr)churrasq, gIlf.-R$ 600,00.
REF. 226 - Czerniewicz -' 1 suíte, 1 dorm, sala, COl, sacada cf churrasq,
garagem - R$ 680,00

.

REF. 898 - Nova Brasília -1 suíte, 2 dorm, s.ala, tiOZ, sacada C/
churrasq, garagem - R$ 900;00.
REF. 489- Barra do Rio M 2 dorm, CUZ (lnob),bwc, sacada cf
churrasq, garagem - R$ 680,00.
REF. 306 -Centro -1 suite,1 dorm, bwc, coz, garagem, (Iodo
mobiliado) R$ 2500,00

GALPÃO
REF. 739 - Barra -130 m2, 1 bwé - R$1.300;00
_REF. 795 -Ilha da Figueira - 700,00 m2 - R$ 7.000,00.
REF. 670 - BR 280 KM57 -galpão tiOm1.125 m2. R$11.000,00
REF. 838 - Guaramir,m - 350 m? - R$ 3.500,00.
REF. 890 - Vieíras - com 1000 'rtt2 - RS 8000,00

TERRENO
REF. 760 - Nova Brasília - 300 m2 - R$ 700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
I M O V E I S ,_'

�r - ". �
� ",-

(reei 2354-3J

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

- REF.1379 - - Ótima localização, na Rua 1 3 de, Maio, Bairro Amizade.
- 54,7 8m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

Ref 1545 - Ótima localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;
Manoellopes, Bairro Jaraguá Esquerdo, - Sala em Dois Ambientes;

- Plantas com 87m2, 97m2 'e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1 - Área de Serviço;
Dormitório; - Banheiro; ,

-REF.1470 -Banheiro
- 77,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
- Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de 'estar e jahtar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Holl de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

- Socada com churrasqueira - Ótil!)a localização, Bairro São luis,

- REE1524

-Ótima

localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

óreopnvonve.

- Rlf.1530

-.ÓIina t.ocâizaçóo, no Boino Tres Rbs do SU;

- Socada com churrasquero;
- Aportanentos com 2 do!mi1órios;
- 01 vaga de esIacIonamenfo, coberta;
- ,Apartafnentos com 59,7rri' de ÓIéO privaIivó.

Apena; 6% de entrada

F\:J1q:xJ1Ie do progano Mma Cosa lVIirl1a VIda.

ser uIizodo como enltoda,!1O 1i'a1ciamen!o jlJ1Io à (;;!lf.'

INCORP. R.3-63,823

ElZA

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
Apartamentos o porlir de

R$ 213.000,00

REF.1413 - Ótíma Ipcalização, na Rua 25 de
Julho (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 dorm., Ampla sacada com Churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
Área de festas e Playground decorados.

- REF.1540
- Ótimo localização, no Bairro Ilha do

Figueira;
- 60,75m' de área privativo - 2

Dormitórios;
- 67, 18m' de área prtvativo - 1 Suite +

1 Dormitório;

- 01 vago de garagem;
- Sola em dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinho;
- Área de Serviço;
- Banheiro;
- Valores o partir de R$ 158.000,00

REE1582 - Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa; .

- 02 Dormitórios;
_

- Sala emdoís

!)mblentes;. :: '. >"

'Sq�ada com

Chúrrascjuelra;
- Cozinha;
- Área de serviço:
- 01 Vaga de garÇlgem

-Entrega �m Março de
2014

WWW.VIVENDAIMOVEIS.COM' .

�,.
. ,��- ,,�. ,
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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: 47 9107 . 1865
atendimento@megaempreendimentos.com

rJ�-----TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS--------"

BAEPENDI

cóo. 608 - Lotes com linda vista da
cidade, lugar tranquilo, rua asfaltada e

próximo ao Centro. Área de 735m2.

APAR11RDE180.000,00 -

FlNANClÁVEL

cóo. 323 - Situado no Condominio
Jardim Cristina, local tranquilo, área
verde e condominio de alto padrão.

Possui área total de 860m2.

AS195.OOO,OO

cóo. 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.

AS850.000,00

"

NOVABRASfuA

coo. 669 - Localizado na Rua João
Planincheck, terreno possui ampla frente em
26 metros e área total de 1521m2. Galpão

com área construída de 400m2

CONSULTE-NOS!

cóo. 715 - Amplo terreno
com 764m2, localizado prox. ao

Centro, lugar alto e tranquilo.

AS280.ooo,oo AS420.000,00

cóo. 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
'€dificio residencial e comercial.

.CASAS

"

CÓD. 716 - Situado no Loteam. Bella Vista, possui
1 suite rnaster.2 suites, escritório, sala de estar/jantar,
sala de TV, cozinha, área de festas c/ churrasqueira
e piscina com deck, lavabo, depósito e 2 vagas.
Ambientes mobiliados e excelente acabamento.

R$900.000,OO -ACEITA
IMÓVB.DEMENORVALOR

cóo. 710 - Amplo terreno c/600m2,
casa possui 3 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha mobiliada, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem.

R$285.000,00 - ACErrA
APTODEMENORVALOR

AS9OO.OOO,OO

PRONTO
PARA'

CONSTRUIR
Terreno

plano com
área de
525m2.

R$125.000,OO

GUARAMIRIM

coo, 712 - Linda casa, contendo 1 suite
c/ closet, 2 dorm., cozinha, sala estar/jantar,
área de festas c/ churrasqueira e lavabo,
lavanderia, jardim de inverno e garagem.

R$3OO.OOO,00 - FlNANClÁVEL

cóo. 221 - Possui 1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, cozinha mobiliada, churrasqueira,

lavanderia e 2 vagas de garagem.

DER$220.000,00
PORR$198.OOO,OO

CÓD. 711 - Situado próx, ao Fórum, possui
1 suíte c/ hidro e sacada, 2 dorm., bwc social,

sala intima c/ sacada, éozinha mobiliada, sala de
estar, sala de jantar, área de serviço mobiliada,
despensa, área de festas c/ churrasqueira,

garagem para 2 carros. Acabamento refinado.

BARRARIO
- CERRO
CÓO. 631 - Possui

1 suite rnastsr.z dorrn.,
escritório, bwc social,
sala de estar/ jantar,

cozinha integrada, lavabo,
churrasqueira interna e

2 vagas de garagern.
Amplo terreno
com 1.016m�.

RS450.000,00-
ACEITA1MÓVB..DE
MENORVALOR

Conta com 1 suite, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, área de festas cf

churrasqueira, bwc social, lavanderia,
dispensa, amplo jardim e garagem.

Terreno com 390m2•

AS340.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��-----------------APARTAMENTOS

JARDIM DASMERCEDES
VILANOVA

CÓD. 654· Possui 2 quartos, sendo 1 cf

sacada, sala de estar/jantar, cozinha integrada,
bwc social, lavanderia e 1 vaga de garagem.

Excelente localização próx ao Clube Beira Rio.

R$125.OOO,OO - FlNANClÁVB.

JUUANACHRISTlNA
AMIZADE

Possui 1 suite, 1 dorm., sala de estar/jantar,
ampla sacada cf churrasqueira, bwc social,

lavanderia e 1 vaga de garagem. Área privativa
de 84m2, rebaixo em gesso e piso laminado.

R$220.000,oo -

PRONTOP/MORAR!

REStO.GENEBRA
AMIZADE

CÓD. 725 - (MOBILIADO)
Contem 2 quartos, sala

. de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e 1 vaga
de garagem. Área privativa
de 70m2. Imóvel fica todo
mobiliado e cllmatlzado.

R$200.000,OO -

RNANClÁYB.

RESID.DIANlHUS - CENTRO RESID. GRAND UFE
-VILANOVA

.,
�

..
'rl'

4 ..
'-"

_

_1t'..:..A-;.••_.......i._....� f'ut :;
CÓD. 490 . Apto finamente decorado e

mobiliado, possui área de 114m2, sendo 1 suite,
2 dorm., sala de estar/jantar, ampla sacada c/
churrasqueira, cozinha integrada, bwc social,

lavanderia e 1 vaga de garagem.

R$369.000,oo

LANÇAMENTOS�================

MILANORESIDENZIAI F-CENTRO

Em área nobre do Centro da cidade, o

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

bringuedoteca e fitness. O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2de área privativa com
Sala de estar I home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opcional), 1 suite master + 2 suítes, Lavabo, Área de
serviço, 3 vagas de gar8:gem, Depósito individual e

Preparação completa para climatização.

CONSULTE-NOS!

HORrzoNRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaço gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APARTIRDER$246.OOO,OO

CÓD. 529 - 1 suite c/ hidra, 2 dorm.,
cozinha, sala estar/ jantar, bwc social, escritório,

lavanderia, sacada c/ churrasqueira e

. 2 vagas de garagem. Área privativa de 123m'.

Edificio oferece 2 elevadores, salão de-festas,
piscina, playgraund e ótima localização.

R$270.00Q,OO

cóo. 104 - Possui 1 quarto,
sala de estar, cozinha integrada,
bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Pronto pI morar!

R$145.000,OO

RESID. JARDIM DEMONET
CENTRO

CÓD.713
·Edificio de alto

padrão, apenas
1 apto por andar.
Possui 244m'

de área privativa,
sendo 4 suites,
sala intima, sala
de estar/jantar,
espaço gourmet,
sacada, cozinha,
lavabo, lavanderia
e 3v,!gasde .

garagem; Apto fica
mobiliado.

eód. 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.

CONSULTE�NOS!

ED�RAZIa.RESIDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marcof2015

APARTAMENTO:
• 3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar f jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

RuaAugusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Clube
Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lãminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iEnge.tec·IMOVEIS

Ó1fiMõ]ifVfÓVEl.. COMERCIAL. ""

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,OO 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$989.0QO,OO

Bairro: Santo Antônio
Casa com 1 suíte + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem.
Terreno com 747,52m2. R$235".OOO,OO
Terreno de esquina com 747,52m2, ótima localização comercial.

Bairro: Champagnat
Suite mãster + 2 demi-suite, demais dependências, TODAMOBILIADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bairro: Ilha da Figueira
Edificio Di Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de

estar, bwc, lavanderia, sacada com churrasqueira, apto mobiliado. R$200.000,OO

o Edificio

· 02 apartamentos por andar
· 02 ou 03 vagas de garagem
· Salão de festas com

churrasqueira
· Espaço gourmet
· Sala de fitness
· Sala de Jogos

· Quiosque do Ipê
· Piscina com prainha
· Varanda da piscina com

churrasqueira
· Play-ground
· Bicicletário
· Instalações de serviços

iEnge,tecIMOVEIS

Você escolhe sua conquista

•

Bairro: Baependi
Casa alvenaria com 1. suíte + 3 qtos,
sala estar, sala jantar, lavanderia,
cozinha com dispensa, 2 bwc, área de
festa com churrasqueira, garagem para
2 carros, portão eletrônico.
Valor: R$300.000,OO

Bairro: Centro

Apto. com 01 suíte, 01 quarto (Planta original alterada
01 suíte+02 quartos) Sal. de jantar e estar; escritório.
COZ., lavanderia, churras, e 02 vagas de garagem.O·1
quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370.000,00.

Bairro: Barra Velha - Região do Tabuleiro
Terreo: 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.

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

1

1
t

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- 3 ambientes de sala
- cozinha i'l�grada
- saGada com churrasquerra .

,

- 2 suítes (sendo uma cf elosere b1'lnh
', 'mais 1 dormitório

.

- 'bwc social, lavanderia
- salão @ festas privativo'

I
Terreno Bairro: Jaraguá Esquerdo .

.

. ..
.

. .
I

I Condomínio das Azaléias I U Terreno Bairro: Nova Brasllia I. Terreno Bairro: Vila Nova Terreno Bairro: Estrada Nova -: I Terreno Bairro: Estrada Nova

l��LeiE_6-ªW.!!" R$17_§ OOQ.ºº_J U,��R$1�O_O�OO� L Are. 1.��",,-����_ ;_1�,��B,!l3."'_�3�.��J��lJ���a 7��!!,�R� 1 ����I!_._-=,
8e)3corxto-CCm!;l!!erni' 4.59iT'J6.4, infor.marIlmi que as informações e ilustrações neste matartaltêm carácter exclusivamente promociorlal. de acoreo com omemprial,descritivo. Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas Ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contrato. - ValoreS'slljeito à alterações sem aviso prévio.

,.

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

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122
.I"

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGuÁ DO SUl-SC

ReI. 2209 - Apto - ReI. MOlllda da Serro - Nova Brasilia
mntendo: 01 suíte, 02 donnitórios, hwcsodal, sala �slnr, _da

mm churrasqueira, rozinha lavanderia, garagem,.. Area privativa:
85,oom2 - Valor: RS 220.000,00.

Ref.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:
01 'suíte, 02 darm., bwc soriul, sola estar, socado com chur

rasqueira, cozinho, lavanderia, 02 vagos garagem. Semi
mobilicdo. Área privativa: 1 00,25m2. Vaiar: RS 375.000,00.

ReI. 2139 - Bairro Joraguó Esquerdo - Torre Di Soli
Residendol- AplOS contendo 02 dormitérles.bwr sodol, solo
estar, socodq com churrasqueira, cozinho, lavanderia, Dl voga
garagem. Area privativo o partir de 60,07m2. Incorporação

sob matrícula 5.340. Valor o partir de: 135.000,00.

ReI. 2210 - Apto - Res Itatiaia - Czerniewicz -

contendo: 01 suíte, 02 dorm., bwc social, solo estar,
sucede com churrasqueira, cozmhu, lavanderia, 01 vogo
estodonamento coberto. Area privativo: 107,00m2.

. Vaiar: RS 230.000,00.

ReI. 2110 -Apto no Centro· Res.ltolia . Contendo: suíte
(om doset, 02 demi-suítes, lavabo, e�or/iontar, sotado com

churrasqueira,tubuloção poro égua quente, medidor indiv(duol
de égua, tubulação poro splU. Prédio com 02 elevadores. Ar�o
pivativo:121,00m2 mais Dl ou 02 vagos de garagem. Vaiar: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

ReI. 1190 - Coso alv. João Pessoa - contendo. 03 dor
mitórios, bwr, solo estar, rozlnhn, lavanderia, vorondo,
garagem. Área oprox. toso: 70,00m2. Área terreno:'

450,00m2. Vaiar: RS 180.000,00.

ReI. 2187 . Apto - Boependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
Dldorm., DWC, solo �ar, sotacln com c�urrosqueira, cozinho,
lavanderia, Dl vogo gorºgem. Areo privativo: 65,30m2. Vaiar:

R5 175.000,00.

Rel2195· Apto - ReI. D. verginio - Centro-contendo: 01 suíte,
02 donn., bwc social, jOio�r, socado com mUrTtlSllueiro, cozinho,

lavanderia, garagem. Area privativo: 88,31m2. Vaiar: RS 210.000,00.

ReI. 1191 - Sobrado - Vila Novo - remendo. suíte mósler,
02 dorm., bwc sedcl, solo e�or,lovobo, solo ionlor, cozinho,
Javonderio, dependência empregado, óreo festas, garagem.
Areo cproxrese. 267,00m2. Areo terreno: 353,50m2. Mobili·

ado. Vaiar: 900.000,00.

ReI. 1185 - Coso olv. - João Pessoa - contendo: Dl suíte, banheiro
hidromossagem, 02 dorm., bwcsodel, solo eslnr, selq iontor, .

rozinho, lavanderia, éreo I�os, garagem pi 02 rorros. Areo opro�
coso: 230.000,00. Areo terreno: 499,80m2. Vaiar: RS 410.000,00.

L1058�Co;a·Ilalpnl·OOO2IjJ01Ds.saO.C01irIE,IMt,"'deseriço._
R$450,00 •

L1005·Co;a·Ce<1tro·00 02sU1es. 02<J.011DS, saaeraC01irIE, 021Mt's, área de
seriço, ,"",""._poa02caros.T<XIaflUlKla,lXlItã:l_H$I500,oo
Li 086 - casa - Barra do Rio Molha - Com 04 dormitórios, sala, cozinha, área de
serviço, bwc, garagem. R$ 660,00 + taxa de lixo
L1088 - Casa-Vila lerzí - Com 02 suítes 01 com guarda- roupa + 02 quartoS;
01 com guarda - roupa, 02 bwc, sala, cozinha mobiliada, depósito, escritório, área
de serviço mobiliada, dispesa, garagem, piscina.Casa locIa murada com portão
ele1ronico.R$ 2.200,00
L1089 - Casa - Centro - Com 03 quartos, sala, BWC, cozinha, área de serviço,
sacada, garagem, área de festa.· R$950.oo

.

l2249· npatanerm- Vila Nova· Com 01 suite, 02 quartos, bwc, saia, codcha,
área de serviço, sacada com churrasqueira. R$1.100,00 + cordornnó.
l2252 - Apartamento - Âgua Verde - Com 03'quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
e gafâgem. R$ 650,00 + condomínio.
l2255· Apartainento· cereo- Com 01 sue.üt quarto, sala, cozeta, bwc, área
de serviço, 02 vaqas de gar:agem, semi mobiliado. R$1.150,00 + conOommio.
L2258 - Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviÇÇl, sacada com churrasqueira, garagem. R$ 560,00 + condomínio
l2261 "Apartamento· Centro . Com 02 quartos, saia, costa. bwc. área de
serviço, garagem. R$ 650,00 + condomínio
l2265 " Apartamento • CzemieWicz . Com 02 quartos, sala, cesta 1Mt. área de
SOf'IÍÇO, gamgem.R$ 600,00 + condomInio
l2267 . Apartamento. Cerün-M_ lntt- R$ 450,00 + condonino
l2271 .1IjJartana1ID. Nova Brasla· 00.02 QlOf1Ds, sala, cozirIla, 1Mt, área de
SOf'IÍÇO.02vagasragamgOl1(01 cobfftae01 descobertl).R$700,oo+COi"OOririo
l2273 . Apartamento· Centro - Com 01 suite, 01 quarto, saia, connha, área de
servço, 02 bwc·s,·02 sacadas, 02 vagas na garngem. TODO MOBILIADO. R$
2.500,00 + condomínio.

-

l2275 . Vila Nova· Apartamento· Com 01 suite, 02 quartos, Sala copa, connha,
lavanderia, 01 bwc, sacada com churrasquelra, vaga de garagem. R$ 900,00 +
condomínio.
l22Bl . Apartamento - Baependi· Com 01 suâe, 02'quartos, saia. COlinha,.IMt,
área de serviçQ, sacada com churraSqueira, garagem. R$ 780,00 + condomínio
l22B2 . npatarremo- BaejJen<fi . Com 01 suile, 02 quartos, saa, cozinha, área
de servço, bwc, sacada com churrasqueira, garagem. R$800,oo + condômínio .

l22B4· Apartamento· Água Verde· Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área d<>
serviço, garagem.R$ 500 + condomínio
12286 - Apartamento - Czemiewlcz - Com 01 su�e, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, gar. R$ 800,00 + condominio
12289 - Apartamento - Czemíewlcz - Com 01 suite + 01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de servço, sacada com churrasqueira, gar. R$ 700,00 + Condon:llnío:'
l2291 . Apartamento· Com 01 suite, 02 quartos, saa, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada, garagem.R$ 700,00 + condomínio
l2293· Apartamento . CenIro . Com 01 qUarto, connha, bwc, área de serviço.
R$ 350,00 + condomínio

-

L3042· Sala Crmertal- Centn- Com 60 rn', bwc.R$ 900.00
L3072 - Sala Comercial - Vila Rau - Com 01 bwc, medindo 40m2. R$ 800,00
L3075 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 90m2, 02 bwc.A$1.900,OO
L3079 - Sala Comercial- Vila Nova - Com aproximadamente.sOm2 e 01 bwc. R$
1.200,00 + condomínio.
L4017· Galpão· Centenário· Com 02 pisos, 02 bwc's rredindo212m'.R$ 2.000,00

;;4Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



261 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

20 ANOS COM VOCÊ!

. ....,

�
-o
.,.,

5
o

O
LU
""
U Ir

IMÓVEIS www.gj·rolla.com.br
Rua BaJ;ão do. Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do 51,11 rse I 4i3275 5000 I girofla@girolla.com.br I www.girolía.o.om.br

ii

1068: AMIZADE - CASA ALVE
NARIA d suite + 2 quartos, chur
rasqueira, garagem pf 2 carros.

R$ 300mil- Pode ser financiada.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas
de alvenaria, terreno cJ 860m2• R$
680rilil - 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.
em construção - Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2. R$ zsoron

1336: SÃO Luís - SOBRADO d 300m2 - suíte cJ closed e sacada, 2 suítes,
1 qto, área de festas com píscína R$ 600mil .:...Aceita imóvel. até R$ 400mil
no neqócio..

1226: JGUA ESQUERDO�T�ÓTI-,:
MA CASA ·cf' suíte master -I- 34

qtos, árEaa festas cf piscina.
- R$,95bmil

.

.lente para fins comerciais ou resi-
_
dendais. CONSULTE.

-

1163: GASAALTOPADRÃO c/ suíte
master + 2 demi-suítes, excelent�,
área de festas d piscina. Mobiliadéi
e decorada ACEITA IMÓVEIS. • "

_:-.....
'

1·

suíte- :" .? qtos, churraqueira.
R$340mW'

.

'.]' .....

I .. "

1232: JGUA ESQUERDO .;CASA
ALV. d 146m2 - em rWa principal;
pode sér.utâizaôa Comercialmente.
g$ 420AliL� Estuda proposta G/ ap-
tos: c . '_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTOS • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

3114: JGuÁ ESQUERDO - APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. À partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HORjZON - APTOS C] SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf"2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCElAS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUíTE + 1 QUARTO, ÁREA PRIVATIVA DE 84M2. PREÇO PRO

MOCIONAL, APROVEITE! APENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

3007: CENTRO - MllANO RESIDENZIALE (PROMA) '

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR. APTOS C!

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDi\DE! ci 3 SUiTES,
.

AMPLA SACACAGOURMET, 3 VAGAS DE GARAGEM. EX·

CELENTE PADRÃO DE ACAEAMENTO. ÁREASOCIALAM·
PLA, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. R.1. 1-65.549

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 20S MiL. RI. 1-60.083 - ENTREGA

EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3431: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções 'de plantas, para aproveitar
bem cada m' dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.I. 7-20.073

3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suite +

2 qtos ou 1- qto. Consulte-nos.

APARTAMENTOS PRONTOS

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
ACRE':" suite + 2 qtos. A partir de
R$ 26Dmil

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m' de área privativa - suite d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

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, privativa. R$ 197mil
hall decorado. R$ 235mil - Financiável

3108: CZERNIEWICZ-MORAOADE MADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suite ri sacada t 2 derni-

•

suítes, 2 vagas de garagem Excelente área sodal no
úffimo andar, com. espaço gounnet, piscina, tudq en

treguemobiliado e decorado. AcabamenloAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendkJas com condições
especiais. CONSULTE. R.1. 23.260

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUiTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA ii .

CIDADE: APENAS 2 APARTAMENTOS POR ij5
ANDAR VISITE O APTO DECORADO. RI. 5
4-31.988 E

(j;
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- Apartamentos novos, cf suíte + '"

2 quartos. Prédio cl 2 elevadores, r
área de festas com amplo terraço, Cii

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- p

Ias + fínanciamento.
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Três Rios do Sul
3 Dormitórios

Casa - Rau
03 Dormitórios (1 Su ite)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO Rua Go�emadorr Jorge IEacerda, nº233.
�1R\wa e fJrrelThtBI a €-aB'aS' de. ��IDa) I Jarrag'lllá do StJl

Ref: 0261 - Res .. Santa

Rita, Apto. 1 suite, + 1

dormitório +

sacada.churras, e de mais

depeno
Colocar bem grande'

excelente acabamento cf
massa corrida, roda teto

em gesso, churras. cf boca
de granito.Sol da manhã

78,12m2Priv.+ 11m2de

área externa.

R1.28.835

Valor R$ 159.900,00.

Ref: 0341 - Resid. Torre Di Solli -

Jaraguá do Sul. Apto com
elevador 2 dorm, E demais
dependo ENTRAD1X. DE R$
10.000,00. PARCELAS DE
RS 500,00 P/mês até o

financiamento. R$130.000,00

ReI: 0169 - Resid. Dona Wall
Vila Nova - Apto pronto para
morar! Com Suíte + 2 dorm

e demais dependo com 73,27m2.
R$ 230.000,00

Ilha da Rgueira. Lot Malibu . Apto
cf 2 dorm, e demais dependo cf

55m2. R$119.000,00
RI. 21.978.

Lenzi. Apto novo, com Suíte +
. 1 dorm, e demais dependo
Com 67,36m2. R$159.800,00

RI nO 10.705

Ref:0523 - Ed. Torre de Ouro. -

Centro. Apto c/ suíte + 2 dorm,
+ 2 banheiros. + 2 vagas de

garagens. E demais dependência.
c/93m2. R$ 260.000,00.

Barra do Rio Cerro. Apto em

construção com 2 dorm e

demais Depend.
$ 135.000 00. RI nO: 69.084

Ref: 0462 - Resid. Parintins
Ilha da Rgueira. Apto c/ 2

dormit c/ sala de estar e jantar
e demais dependência.
c/54m2. R$111.103,00.

R1.11.798

. Ref: 0420 - Terreno. - Barra de
Rio Cerro.

Lot, Vilaggio.
c/340,39m2

Aceita Financiamento Bancário.
R$ 90.000,00.

Linda Casa 3 quartos - .Arnlzcdê
Casa com 137,50m2 área construída .

.

1 suíte + 2 quartos; churrasqueira ..
Garagem para 2 carros.
Terreno com 461 m2

R$/299.000,00 - averbada, escriturada.

.

Apto NOVO - Vila Lalau
1 suíte + 2 quartos. Garagem.
Sacada com churrasqueira.

R$ 243.550,00

Apto suíte + 2 quartos-Vila Nova
Sacada com churrasqueira,
garagem. Prédio com piscina.

R$ 340.000,00

.

Sítio com 49.750,OOm2
Casa mista com 4 quartos.

71agoas com criação de peixe. '

R$ 400.000,00
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(47) 3275-0100
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VILA LENZI-:Apartamento sala/
cozinha conjugados, 2 quartos,
banheiro, despensa, lavanderia.
Não tem garagem. Aluguel R$
480,00 + Txs.

BAEPENDI- (próximo Marisol)
- Ed. Miami, apartamento com

sala (churrasqueira), 2 quartos,
banheiro, cozinha, área de serviços,
garagem coberta. Aluguel R$
570,00 + Txs.

BAEPENDI- Residencial Jardim

Europa (Ed. Dinamarca)-Apar
tamento com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira, cozinha,
banheiro, garagem coberta. Aluguel
RS 630,00 + Txs.

BAEPENDI- Residencial Jardim

Europa (Ed. Portugal)- Apartamen
to com 2 quartos, sala, sacada com
churrasqueira, cozinha, banheiro,
garagem coberta. Aluguel RS
580,00 + Txs.

VILA LENZI- Ed. Dom Pedro, 1 suíte
com sacada + 1 quarto, sala com
sacada, churrasqueira, banheiro
social, cozinhá, área de serviço,

� . �.. ,

garagem. Aluguel RS 700,00 + Txs.

BAEPENDI- Res. Bartel-l suíte +
2 quartos, cozinha, área de serviço,
banheiro, garagem. Prédio com playe
salão de festas. Aluguel RS 670,00 + Txs.

CENTRO - Ed. San Gabriel- Apar
tamento com 2 quartos, sala com
sacada, cozinha, banheiro, garagem
coberta. 'Aluguel RS 550,00 + Txs.

LOFT COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,
PRONTO. UMA VAGA DE GARAGEM
COBERTA. PRÉDIO COM ELEVADOR.
VALOR R$ 95 MIL. COO 1025

�, SALAS COMERCIAIS

CENTRO - Marcatto Center - Excelen
tes salas comerciais. Consulte-nos

(�) JARAGUÁ ESQUERDO
BARRA -Rua Feliciano Bortolin. Salas
comerciais novas - de 107m2 e 129m2
(com mezanino).,Estacionamento
fácil. Consulte-nos!!

VILA LENZI- Sala comercial 45m2.

Aluguel RS 480,00 + Txs.

'�' GALPÃO
SÃO LUIZ - Galpão novo, pé direito
alto, 320m2 construídos com divisão

para escritórios + 3 banheiros. terreno
aproximadamente 600m2• Aluguel RS
3.200,00 + Txs.

.

RES. GARDEN FlOWERS. APARTAMENTO
COM TAMANHO DIFERENCIADO. FINAMENTE
MOBILIADO. POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS.
ÓTIMO ACABAMENTO, PISO PORCELANATO. UMA
SUiTE MAIS DOIS DORMITÓRIOS, [lUAS VAGAS
DE GARAGEM .. PRÉDIO COM SAIJNA, HGME
THEI\TER, ACAOEMI"". SAbA DEJoGos, PISCINA E
AMPLO SALÃO DE FESTAS. ÓTIMALOCALIZAÇÃO.
COD1080

ÓTIMO TERRENO COM ÁREA DE 371.25 M2

PRÓXIMO A UNIVERSIDADE CIITÓUCA. COM'
FRENTE DE 15M, FUNDOS15M, LATERAL
DIREITA 24,75M, LATERAL ESQUERDA2�,75M
. COO 1162

Apartamentos, área -54,42 m privativa,.o2
quartos, sala estar e jantar integradas, cozínha
e. área de serviço, sacada contchurrasquérra,
pcrcetanaro. teto"'em gesso, ';"assa corrtoa.. 01·
vaga de garagem. R$140.000,OO.C0D 1149

APARTAMENTO NOVO COM surra MAIS 2

DORMITÓRIOS EM ÓTIMA LOCALlZAÇÁO
NA BARRA DO RIO CERRO. SACADA COM
CHWRRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.

COO 1181

A partir de:

BAIRRO AMIZADE

Jaraguá do Sul

IMÓVEL EM FASE DE ACABAMENTO!
UNIDADa DISPONíVEIS:
Apto 01 Suíte+01 dormitório - 201, 203. 401, 503, 601, 003� 70.1, 703
Apto 01Suíte+02 dormitórios - 302 e 704

• Ampla sacada' com GRILl a carvão;
• Instalação de gás e água quente. na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de aroonditiooado (sistema spliQ.No
telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
.• Hall de entrada com e.levador;
• Vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmete terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e parquinno;
• 04 Apartamentos por andar•

..
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REF.932 - BARRA DO RIO CERRO - 01 SUÍTE, 03 DORMITÓRIOS. R$ 689.000,00.

REF.973 - SÃO LUIS - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 380.000,00

(47) 3372-0555
PLANTÃO

8ETY 9156:;7700 J �LEVERSON 9156-6677

Deodoro da F.onseca, 1384, Ce(1tro . ": .

REF.971 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$ 137.000,00

REF.966 - SANTA LUZIA - SÍTIO - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 480.000,00

REF.947 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 350.000,00

REF.954 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$S50.000,OO.

REF.939 - TIFA MARTINS - 01 SUÍTE, 02
-DORMITÓRIOS. R$ 230.000,00.

REF.977 - BARRA DO RIO CERRO - 04

DORMITÓRIOS. R$ 750.000,00
REF.938 - SÃO LUIS - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. F$ 280.000,00

REF.937 - BARRA DO RIO CERRO - 01

DORMITÓRIO. R$·140.000,00
REF.952 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE, REF.896 - CENTRO·- 02 DORMITÓRIQS.

01 DORMITÓRIO. R$145.000,OO. R$ 210.000,00.
REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$.140.000,00.
REE759 - CENTRO - Ql SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 250,000,00.

RESERVESUASAlAjA1
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

APAKD\MENTOS; 550.00.
REE169 - ED.PADRE FELlCIO' 01 DORMITÓRIO. R$ REEll1- APART - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS. R$
430,00. 750,00.
REE273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. REE122 - ED.lMIGRANTES - VILA RAU - 02 DOR-

R$ 550,00. MITÓRlOS. R$ 550,00.
REE280 - ED.DONAWAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REE289 - ED.lLHA DOS AÇORES - VILA NOVA - 01

SUÍTE, 01 DORMlTÓRlo. R$ 600,00.
!l.EE311 - ED.ESTRELA DO VALE AJ?ART NOVO TRÊS
RIOS DO SUL - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 590,00.
REF.31s - RES.BAEPENDI - BAEPENDI - 02 DOR- SALACOMERCIAL;
MITÓRlOS: R$ 600,90. REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl- SALA COM-

REE314 - EDAREZZO - CENTRO, 01 StlÍTE;02 DOR- ERCIAL COM 100,OOM2• R$ 2.200,00.
MITÓRlOS. R$1.100,00. REF.276 - YJLA RAU - SALA COMERCIAL COM

REE023 . RES.JAQUELlNE �. VILA NOVA - 01 DOR- sl,OOM2. R$ 600,00.
MITÓRlO. R$ 480,00. REE281 - CENTRO - SALACOMERCIAL COM 80"00M2
REF.ll1 . APART - CENTRO - 01 DORMITÓRIO. R$ R$1.800,OO. .

CASAS;
REF.231 - CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - 02

DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.24s . CASA DE ALV -,02 DORMITÓRIOS - TRÊS
RIOS DO NORTE - R$ 360,00.

REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

sOO,OOM2• R$ 6.000,00.
REE108 - ILHA DA FIGUEIRA· SALA COMERCIAL

COM 140,OOM2• R$1.100,OO.
REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMER·

CIAL COM 8s,OOM2• R$ 600,00.
REF.313 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM

190,OOM2, R$ 2.600,00.
REE312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA

COM 60,00M2. R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M2.
SALA 02 COM 280,00M2.
SALA 03 COM 224,8sM2•
SALA 04 COM 219,34.
SALA OS COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,ssM2,
SALA 07 COM 321,27M2•
SALA 08 COM 388,49M2.
SALA 09 COM 321,27M2•

GALPÃO;
REF.308 - GUARAMIRlM - AVAÍ - GALPÃO COM

6s0,OOM2• R$ 7.100,00.
REE291 - FIGUEIRlNHA - GALPÃO COM 344,OOM2 R$
3.500,00.
REF.278 - GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.200,OOM2•
R$ 13.200,00.

' .

GUARAMIRlM - GALPÃO COM l.s00,OOM2•
R$16.S00,OO.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 3.000,OOM2.
R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRlNHA - GALPÃO COM 7s0,OOM2• R$ .

�.50<5,OO.
REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,OOM2,
R$ 9.000.00. .

ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,ÕOM2
R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,OOM2•
R$9.800,00.' .

SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,OOM2. R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DAMARlSOLCf 3s0,OOM2• R$4.900,OO.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13b30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAM,OS TAMBÉM COM HORÁRIOMARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.

I r

!

�

!
: �
I
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013

INTER
M ó E sv

(47)3371-2117
LOTEAMENTO

VENDE R$130.000,OO
Apart. Amiz;>de, 2 dOlm, sala, coz, galag

coberta, salão ,de festas, pJa}' gro�nd.
quadra de espOlte.

VENDE R$ 1.200.000,00
Nova Brasilia terreno, com área

total de 2.571,05 m2.Casa-Ana Paula 01 suite, 02 dmm.
02 salas 180m" Blcelente iJnovel.

LOCAÇÃO

V-=NDE R$ 80.000,0
Financiamento pela CEF ou Direto c/ Entrada + 36X,

NÃO PERCA TEMPO
GARANTA JÁ O SEU

Nova 8rasilia-Apait. 02 dGlm. sala7
<XlZ. ",aga gavagem, pl"OJ<. Madri.

·Apatt.Centro'Ol.SI!lite.02 <I_o,;os.,.eez.sacaàa_rrasqueíraegaragem.Ed.Onix R$ 950,00
"Apart. Centro 01 ."'la. ®"ii ""'1m., ooz, sacada ItlÍIlbUllaS_im e garagem. Res. ,Mamoa RS 790,00
"Apart C1mtro 113 donnltõriGs,. �ha d .garagem. Edl!icio Ol>na Alma RS 750,00
·Apa,t.Centro 113c1omii1iilJjgs, oo_la dgamgem Edifico Gardênia RS 700,00
·Apart.NovaBrasília 11200_os, cozimhal'salad_,.", Edifico Klein R$ 550,00
casa Rua João P,laniChec1< 04 doonitóJiias. ""'zInlla. sala e !ilaTagem. IPonto CGmer.cial R$ 1.200,00
aSa Vila Rau 02 demiílfuios. <miilliha, saia, ir_ de .._iÇ!> e garagem. R$ 800,00

"Sala CQlDeraal- d.42"" <lefoo>,m1eaC.E.FnaAV.lMareclaalDeodoroda Fon"""" R$ 2.500,00
SaIa'Comen:ial- <CIi87I1ri'pr.Gx.aml-;1ercadolLanissa,TriisRiosd"Su! RS 750,00

• MAISCONOtilllÍlNlO

www.interimoveis.net Casa, 02 tl0rrnitóoos, sala. cozinha,
galagem coberta, salão de festas,

VENDE R$ 290.000,00
Ed. Munique· Centro, Excelente apart. Excelente Terreno na Pref. Waltlema
01 suíte, 2 dorm. sacada churrasqueira. Gruba. Defronte Cllroen, 2.763,25m'

R$ 1.300.000,00
ExceleBte lerreoo<:Om área total-de
1.2411m2, defrenlerom a Marechal.

Rua .João Pico'li, 104 - Centro - .Jaraguá do SullSC Plantão Vendas: 8404-8498(01) 1 9183-2333 (vivo) I 9698-S446(tim)

3Osl/tOÓ Fead� ygdod
3371-07 8

www.imobiliariajardim.com
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO. ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
-

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

Lalau, Vaior R$800,00 + R$SO,OO cond .

• Res. Saint Mori1z • Vila Nova: Apartamento com
três dormitórios (sendo uma suite), saia, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$1.050,00 + Cond .

• Galpão. Guaramirim • Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

, Apto· Vila Nova· Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite), sala, rozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
,

Valor: R$ 750,00 + comi

Apto· Vila Nova- Apartamento NOVO com tres
quartos (sendo uma suite), sala, coznha, area de

serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas,

Vaiar: R$ 1.000,00 + cond.

Casa- TIfa Martins· Casa com três quartos, duas
salas, rozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

Amizade - Casa, 1 Suite, 2
Dormitórios, 2 Garagens, Piscina.

R$ 500.000,00

Apto· Cenro- Apartamento com dois quartos, sala, .

cozrna, area de serviço, banheiro, sacada com
churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Apto. Nova Brasãa- Apartamento com dois

quartos, sala, cozinha, area de serviÇo, banheiro,
sacada con churrasquaira e garagem.

Valor R$ 660,00 + cond.

centro- Ed. Gehring, 1 Suíte Master,
2 Dormitórios,Garagem 2 carros,

excelente infraestrutura. R$ 630.000,00

__�__=,L,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H0064 Residencial Santo
Pio -Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA R$160.000,00

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$ 147.000,00 _

'.

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

ÁguaVerde

HOO51 Ed. LonGras

R$122.000,QO Baependi
Residencial São Luis. Área
TotaI70.42m2• R$: 149Mil

H135R Casa de A..lvenar- HOO75 Terreno com 40-2,70
ia. R$: 380Mit Centro m2 Rau R$�O.OOO,OO

H646Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$ 660,00

H657 Residencial Santorini II R$
570,00 Tres rios do Sul + Cond.

H27 Casa deAlvenaria 02 quartos,
Corupá R$550,000

H660 Apartamento 03 quartos,
Nova Brasilia R$ 620,00

H661 ED. Barcelona, 01 suíte + 02
quartos Vila Nova
R$ 900,00 + Cond.

H801 Sala CML 60M'
Centro, R$,900,00

H802Sala CML 32M'
Centro, R$, 850,00

H5l8 Sala Cm1117M'
Nova Brasilla, R$, 800,00.
HS17 Sala CML, Centro
6Om', R$ 490,00 + Coud,

H8ll Sala CML32 m2 Centro R$550,00

H812 Sala CML 60m2 Centro R$750;00
H520 sala CML 60m' centro R$690,00

H30 Casa de alvenariqDl suíte + 02
quartos Á_gua Verde R$ 900,00

H31 Casa de alvenaria 01 suíte + 02
quartos A\lai Guararnirim

R$l.500,OO

H666 Ed. Letida Ap 303 Vila La
lau 02 quartos R$ 640,00 + cond

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila La
lau 02 quartos R$ 640,00 +cond

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650.00 + cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$: 690,00.

H649 Beltramine 02 Quartos
Água Verde R$: 500,00 + Cond,

H652Waldomiro Bartel
Baependl, R$ 800,00 + Cond.

H653 Ed. Imigrantes
Vila Rau, R$:540,00 + Cond.

H654 APTO duplex Ed. Ana Isabel.
R$ 2.000,00 centro

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H663Apartamento CzerniewiczD1
Quarto R$ 690,00

H664 Ed. Don Arcanjo 01 Suite + 02
quartos Vila Lalau R$ .800,00 .. Cond

H29 Geminado 03 quartos
Amizade R$ 670,00

Ilha �.s�9�.;\r.�R�?2.��0,QO
V���I�u�l�o6:�&�
H509Terr"no 11.300m'
Vila Nova, R$, 3.000.00

t.���n�tl�?t.8�60
H512Sala CML 185M'

Barra Rio Cerr:o,R$:2.000.PO

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$:2.500,OO
H514Sala CMl43rY12
Vila Lênzl, RS,800,QO

Ed. Brasília, 02 Quartos
ÁguaVerde, R$: 615,00 + Cond.

Ed. Dona Wal, 0-3 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

Ed. Salonara, 01 Quarto
Santa Iuzía, R$:280,00

H641 Apartamento, 03 auartos.
Nova Brasília, R$: 620,00

.H41b Quitinete 01 Quárto
Nova BrásOia, R$: 480,00

----========---+--�----------�--
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s
www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junio� 233 - Centro - Guaramirim

47 3373-3404
47 3373-0066

CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
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 veicutação.

EM 2013 TRAGA SEU IMOVEL PARA A WS E GARANTA
"

UM BOM NEGOCIO!

Cód. 386 - Corticeira em Guaramirim/SC - Casa em alvena
ria, com 02 dormitórios, bwc social, duas salas, lavanderia,
cozinha e garagem. Casa toda murada, possui escritura. Área

do terreno: 213,68m2, Valor: R$117.000,OO

HeI. 402 - Centro, em Guaramirim. Sobrado de alvenaria contendo
02 dormitórios, 02 banheiros, cozinha mobiliada, sala de estar,

sala de Iv, área de festas, lavanderia, 02 vagas de garagem, jardim.
Toda murada. Área construída: 163,00m'. Valor: R$320.000,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

Ref. 368 - Escolinha, em Guaramirim - APTO COM DOIS DORMITO
RIOS, BWC SOCIAL, SALA CI SACADA, COPA, COZINHA, LAVENDE
RIA, SACADA CI CHURRASQUEIRA, VAGA DE ESTACIONAMENTO
COBERTA. ÁREA PRIVATIVA: 73,22m'. VALOR: R$120.000,oO

Ref. 365 - Centro em Guaramirim - Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa, cozinha, area de serviço e garagem. Área

do terreno: 3.808,OOm2. - Valor: R$115.000,OO.

Ref. 388 - Centro, em Guaramirim - Casa em alvenaria com 1 sufte
com hidro + 2 quartos, sàla de estar, jantar, cozinha com moveis sob
medida, banheiro social, garagem para dois carros, ár.ea de serviços e

dispensa. Casa Ioda murada com portão eletrônico. Area construída: I ,

142,00m', Area do terreno: 370,00m'. Valor: R$350.000,OO

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

Ret 333 -Ilha da Rgueim/Guaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000,OO

Área construída: 52,1Om'
Área do terreno: 484,00m'

Cad. 379 - Centro em Schroeder - SC. Casa em alvenaria, coiTlendo
02 doonitórios, bwc social, sala e cozinha conjugados, lavanderia,
despensa. Toda murada, pode ser financiada. Area construída:

.. I' .; li : II J 65,20m2. Valor. R$160.000,OO I., ,

.
.

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M' DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADO

APORTA0 ELETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTu.
OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$110.000,OO

Cad. 347 - Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA
C/1 SUITE + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SER
ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL. 76,00M' DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO

CI 360,00M2. - Valor: R$170.000,OO, pode ser financiada.

Cód. 383 - Amizade em Guaramirim/SC - Terreno com
. 1.900,OOm2 de área, localizado no Bairro Amizade.

Valor: R$290.000,OO

---�.- _____.IILAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ws 47 3373-3404
47 3373-0066www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Financiamentos

CAIXA
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.

Páscoa é a r.enova�ão da vida
e da espera.nça de um mundo mêlhor.
Que nesta data os melhores sentimentos renasçam em seus corações

Cad. 364 - Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m' noBairro Escolinha em Guaramirim. Terreno
com ruas pavimentadas e pronto para construir. Valor:

R$80.000,OO

Cad .. 391 -Ilha da figueira, em Guaramirim - Casa de alve
naria com 03 dorm�órios, 02 banheiros, sala, cozinha, la
vanderia, garagem, toda murada. Servidão com Rua Daniel

Campregher, Ilha da Figueira. Área construída: 100,00m',
Área do terreno: 366,45m'. Valor: R$140.000,00

Rei. 371 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com
361 ,25m' contendo infraestrutura completa, pavimentado e

documentado. Ace� financiamento.
Localizado no loteamento São Mateus, Bairro Rio Hem.

Valor: R$78.000,OO

Ref. 376 - CHACARA no Rio Branco, Guaramirim - CHACARA COM
ÁREA DE 20.000M', CONTENOO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2
DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SALA, COPA, CO�NHA, VARANDA,

GARAGEM.A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENTE DE
ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANlTAÇÃO E MATA VIRGEM. TEM
ESCRITURA. Área do terreno: 20 OOO,00rTfr y�l�n��17�.yo0o'\O,

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

Ret. 395 - Centro, em Guaramirim. Apartamento
. contendo 2 quartos, Sala de estar/jantar, cozinha,

área de' serviços e sacada com churrasqueira.
Área privativa: 71,1 Om2. Valor: R$155.000,OO

Cad. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em

alvenaria contendo 01 suíte + 02 dormãórios, bwc
social, cozinha, lavanderia, saia.]

toda murada, amplo jardim. Pode ser financiada. Área
f 1 ) : :: construída: 75,05m'. Valor: R�215.000,OO

Rei. 366 - Vila Fre� em Guaramirim - Possui duas casas sen
do: Casa em alvenária com 3 domnttóriQs, bwc social, co�nha,
lavanderia, 02 salas, varanda,'garagem PI 3 carros. Ampla área
verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, cozma bwc
social. Área do terreno: 4.550,OOm' - Valor R$320.000,OO

w,. •

.WWW.lmOVeISWS.COr.n

Ref.- 370.., Centro em Schroeder - Terreno com

459,OOm', localizado no Centro de Schroeder, em rua
asfaltada. Possui Escritura.

. Vaiar: R$9a.OOO,oO

Rei. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50m', contendo intraestrutura completa e pavimentado.
Possui escritura. Localizado no loteamento SãaMateus, Bairro

rio Hem. Valor: R$75.000;OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DASEMAN

ALUGA-SE Ref. 1313 - ALUGA-SE Galpão com
aproximadamente 480,00m2
Rua: João Franzner, 391 - Bairro São
LuisValor a negociar.

GALPÃO

SÃO LUIS

VENDE
Ref. 13123 -APARTAMENTO - Rua Goiás
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - Residencial AKIRA
Área total: 103,43m2. Área privátiva: 82,67m2•
01 suite, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira e

01 vaga de garagem.

APARTAMENTO

VILALENZI
<'

VENDE Ref - 13141 - CASAALVENARIA
Rua Bahia, 40.
Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,00m2. - Área construída
aprox.: 300,00m2.

CASA

VILA NOVA

VENDE
Ref 1322 - CASAALVENARIA. Rua Frederico

Wilhe;lm Sonnenhohl, 412. Vila Lalau - Jaraguá do
Sul. Area do terreno: 450,00m2. - Area construída

CASA. aprox.: 150,00m2. 04 dormitórios, 02 bwcs, 03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem

VILA lAI.AU p/ 02 carros. Edícula nos fundos.

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 473371-1500 - Fax 473275-1500

Plantão 479975-1500 - chale@chaleimobilíaria.com.br

VENOE ReI - 1330 - Rua Henrique Marquardt
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul - BOlGARI
RESIDENCIAL. Divisões internas

APARTAMENTO Aptos com suíte + 02 dormitórios, sala estar{jantar,
cozinha, bwc, area de serviço,

eZERN I EWIez sacada cI churrasqueira e garagem, ou
suite + 01 dormitório e demais dependências.

VENDE
APARTAMENTO

JARAGUÁ
ESQUERDO

Ref: 13145 - Rua Waldomiro Schmidt Jaraquá
Esquerdo - Jaraguá do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOU.
Divisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cI churrasqueira e garagem.

VENDE Ref - 1343 - CASAALVENARIA -

Rua Bertha Weege, 2561
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 1.000,00m2. - Área
construída aprox.: 260,00m2.

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE Ref. 13111- Residencial RICHARD STRAUSS.
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni. Próx.: A Igreja Rainha da Paz. Vila
nova - Jaraguá do Sul - Com 02· quartos ou 1
suite + 01 quarto e demais dependencias. Registro
de Incorporação RI- 70.225

APARTAMENTO

VILA NOVA

VENDE
APARTAMENTO

CENTRO

Rei - 13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. Residencial Dona Verginia
Área total: 88,00m2. Divisões internas: 01 suíte,
02 dormitórios, sala estar{Jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

VENDE
CASA

NOVA BRASILlA

VENDE
APARTAMENTO

CENTRO

1371 - CASAALVENARIA. Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasilia - Jaraguá do
Sul. Área do terreno aprox.: 566,00m2. - Área
construída: 400,00m2.
Sendo frente cl24,00 m, fundos c/ 23,00m, lado
direito cI 26,00m e esquerdo cf 22,50m.

Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco, 77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área total: 114,04m2.
Área Privativa: 97,40m2.,03 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

VENDE
TERRENO

VILA NOVA

Ref-13100-TERRENO
Rua: Frederico Curt Vasel - Vila Nova.
Área do Terreno: 960,00m2
Sendo: frente e fundos cf 30,00m, lado direito e

esquerdo c/32,00m

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013 I IMÓVEIS I 37

I Apartamentos com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga

I de estacionamento. Prédio com área de festas.

Metragem do apto: 59,00m2 frente 60,00m2 fundos
I Fase final de construção entrega prevista para 30/04/20.13.

I Valor: R$ 145.000,00
RegistrE da incorporação N° _62� l�'.4 R·1

Córretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00

Residencial Atlantis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada Apto com 3 quartos 69,50 m2 R$ 165.000,00

i com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 Valor R$148.000,OO. Matrícula 70.950
� �M=at�r[c=u=la�no�6=2=.O�01�.�----c----

'-- -,- --;- - h� - - ----- ---- ---

Terreno na Rua Pastor

Albert Schneider -

Barra do RioCerro

481m2.

R$ 212.000,00

I
r· Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202.
i 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

l com churrasqueira. 59,34m2• R$135.000,00.
�__,_ __ �Matrícul_a:.:fi2.B9JL .

Aptos com 2 quartos §3,85 m2 R$135.000,00
Ma1ácuLa]0.-9_56 __

3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net

Lote 09

R$ 90.000�00

Plantão: Anclerson 965'J·'028

www.imobiliariareal.net

Baependi
01 suí(e,02
dormitórios e

demais

dependências.
R$ 241.000,00

Casa, na Barra do Rio Cerro
Q2 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00 + 1:2,00

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 dosmitórios e demais

dependências, R$ 850,00 + condomínio

Chioo de Paula - 562,87m'
R$ 240,000,00

Barra do Rio Cerro
450rn" R$ 160.000,00

/

Jaraguá 99
303,8rn". R$ 90.000,00

Barra do Rio

Cerro

01 suite,01

dormitório,

.oernas

dependêndas,

R$ 160.000,00

Centenárto - Com galpão fundos.
01 suíte, 02 dormitórios e demais
dependências. R$ 350.000,00

Rio Cerro I
558ni R$ 95.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário deAtendimento:
8:30 às 12:00
13:30 às 18:30

IIVIÓVEIS Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1380
Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 630.1 - Terreno no

Amizade com 800m2•
Valor R$150.000,00.

Ref. 631.1 -Apartamento no amizade
com dois quartos, 1 banheiro, sala,
cozinha, área de serviço e garagem.

Quartos, cozinha e banheiro
mobiliados. R$126.000,OO.

3275.1100
Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.

Casa geminada NOVA, possu'i Alvenaria, com 2 dormi nos

2 dormit., ótimo acabamento demais dependências, em
Área construída de 75!T1' terreno de 450 m'.

Imóveis para locação
AMIZADE - Ed. 4 Ilhas - Apart. 3 dormitlsuíte; Aluguel: R$ 890,00
CENTRO - Resid. das Tlllipas - 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 dormit/suíte, demais dependo
VILA LAlAU - Galpão área 300 m' (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA LALAU - Apart. 2 dormit., demais dopend.(Próx. WEG)Aluguel: R$ 690,00
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., domaisdepend. Aluguel: R$ 700,00 �pçÕes com 1 ou 2 dor Ias

VILA RAU - Sala comercial área 70 m',_.""'.,,,moo ..,. Aluguel: R$ 750,00 Rua Antônio Francisco Oiemonn
Bairro Vila Nova - Próx. Centro

.'

Ref. 627.1 -Apartarnento no Amizade com 2
quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira e garagem.
Totalmente mobiliado. R$190.000,OO.

Ref. 636.1 - Casa no João Pessoa com

1 suíte closet, 2 quartos, banheiro, sala
de estar e jantar, cozinha sob medida,

área de serviço e garagem.
R$295.000,OO. -

lRICARDO

CÓO 460 - CASA DE ALVENARIA.Bairro
Amizade.LotBamento Acácias 11.3 Qtos. 1

Banheiros e, demais dependências.
1 Vaga de Garagem. Valor R$120.000,00.

"RESIDENCIAL ESCOllNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2·

Otos.1Banheiro e,demais '

deD�ndéncias. Sacada c/Churrasqueira + 1
Estacionamento p/carro.
y��r.!l$1�Il:O�O,�Il: _

J
,

:.l
I
I
I
I
I
,

r i
I I
i CÓU 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 i; côo 457 - Apartamento.Bairro Água I ii 010s.1 Banheiro e, demais dependências.Sacada i i l,Ierde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais I I

: c/Churrasqueira. r : dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor: }:: 1 Vaga de Garagem. r'l de 100.000,OO.Pode ser Financiado.:- CÓU 456 • APARTAMENTOS. Bairro Barra do
L . V3lor8$130.00n,OO_. J L_, ---_�-- J i
--- ..

------------.�_"=��-�-�:::::;:.:::::.:;:;---------------'�'--'-- ---'-"--"�---�-l !
, 1 I

coo 452· Casa de: :
I I

Alvenária. Bairro i:
, I

Vila Rau.1 Suíte,2 : :
I!

0I0s.2 Banheiros e.l :
. demais II

dependências. : i
I j

2 Vagas de "

Ii: N' 301 • 1 Suite, 2atos.,1 Banheiro Social e,

I I
demais dependêncías. Sacada c/Churrasqueira.

R$ 275 000 00 :: cll Vaga de Garagem.
_

I

• , • I I R$ 275.000 00
• i

�'_""�"-'�"'+" L,.... . ..,.-.,---_._-- -_"" -----,""-w-,..,J. r- :--!-H-t+ l-H--I i-,;-t-H..,.,,+Kõ.,+-,-·-t-r�r':-·-_:_·7-':-;-_:-_:_�

J

Rio l'Y1otha. :
N°s 202/302·1 SUite,2 atosl Banheiro Social I

e, demais dependências. Sacada I

C/Churrasqueira. i
Com 1 Vaga de Garagem: R$ 265.000,00. i
Com 2 Vagas de Garagem: R$ 275.000,00 i

I

I
N°s 203/303 > 1 SUlle,1 ato., 1 Banheiro Social i

e; demais dependências.Sacada I
c/Churrasqueira. :

c/1 Vaga de Garagem. I
Valor R$ 225.000,00. :

!

Garagem.
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,

MOBILIARIA

9 .B< 112/

5· 5 5
35-4977 18478�7790

47

Terreno 470m2, emelenle IOtallzação, frente
para asfalto, Rua Padre Gabriel Lux.

Seminário, Compá/SC, RS 98,000,00,

Terreno 334m2, localizado em

frente ao Camping Barra do

Sul, a SOOm da praia. Barra
do Sul/se. RS 35.000,00.

Chácara 203,400m2, riãcho, uma área Chácara 132,020m', com 10 a lSmll pés de Chácara 72,336,30m', com
desmatada de aproxlmad. 6.000m2, • • • �

. nascente, pastagem e rancho. No

,
localiz. Estr, Rio Natal, Bomplandt, eucalipto, localIZada no RIO Natal, Sao 8�nto perímetro urbano. Estrada

CorupajSC. RS 85.000,00. CorupájSC. R$ 165,000,00,' doSuljSC, R$ 220,000,00, Garobaldi, Jaraguá do Sul/SC.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Terreno 300m', 12m de frente, locallz,
quadra 15 Planta Baln. Majorca (barra do
Rio Acaraí), Ubatuba, São Francisco (Se.

RS 24.000,00.

MAYIiUtZ
fIt�e Âft�ªtª Ji\.Y�H'H" �7�
ãêirr�< �ffê eê fl\!� eªft'�

Ref.: 3671 - Apto na Vila Nova com 3 dormitórios,
cozinha, copa, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, salão de festas 1ij.,141niUlHl'
cozinha, bwc, sala de estar, rua astatada.

R$ 160.000,00
mobiliada, copa, 2 bwc's, sala de jantar/estar, escritório,

depósito, churrasqueira. R$ 450.000,00
cozinha, copa, bwc, sala de estar, edícula, 3 vagas de

garagem. R$ 160.000,00

i
l
1

i

1
I

I
1

.�
j
1
I
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CORRETOR
DE IMÓVEIS

003 - Sànto Antonio, terreno com área de 89.268,00m'.................................................................... . R$l 800000,00
011-Massaranduba terreno com 1 OO.OOOJ'00I11".............................................................................. . R$ 135 000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 4/5.650,00m' .R$ 960.000,00
029 - N�reu Ramos, terreno com 4.31710m' .r--: , , , R$ 2 000 000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m . Aceita unoveis como parte do pagamento R$1.000.000,00
038 - Ribeirão Cavalo, terreno com 17.590,11 m' R$ 300.000,00
048 - Ribeirão Cavalo - terreno com área de 51.000,00m' . R$ 80.000,00
051-Nereu Ramos,terreno com 660,00m' R$135.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,OOm' (com 02 galpões) R$ 480.000,00
��� ��7�����������e�g�o�·m'4ã2�mi:::::::::::: ::.::::::::: :::::::: :::: : :::::::::::::: ::::: : ::::::: �� �:���:��:�
080 - Nereu RarIJos, terreno com 1.893,00111"............................. .. R$ 700.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00111"........... .. R$145.000,00
097 - Nereu Ramos - terreno com 349,16111" ,.... .. R$ 100.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00111" .. R$ 350.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo PI indústria). Aceita imóveis..................................... .. R$ 450.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171,80111". .. .. .. . .. R$ 90.000,00
125 Vila Lenzi com 1.377,10m'. . . . . .. .. .. R$300000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,,00m' .. .R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com h3,60111" .. . .... . .. . . R$120 000,00

, CASAS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

008 - Amizade - Casa com 168,00111" e terreno com 370,00m'. (aceita apartamento de menor vaJprcomo formade pagamento) R$ 550.000,00
019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 01100m' e terreno com 364,00m' R$ 138.000,00
021 -Schorqeder, casa de alvenaria com 1/3,OOm' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menor valor. R$ 180.000,00
035 - Rlbelrao Cavalo, casa de alvenana com aprox. 80,00111" e terreno com 443,50m' R$ 138.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m' R$ 120.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00111" R$13O.000,00
057 - Nereu Ramos - Geminado em alvenaria com 90,OOm' R$110.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m2 R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00111" R$ 650.000,00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,OOm' e terreno com,378,00m' i , : , R$ 550.000,00

��iY��:,Ug����Oa:=:n�c�,;;>���g��rt\e.l.1�:��� .. �.t!lff�.fK). c.o.�.��.. .'.a.�� ����.nt���'����: :::: :::::���g:g�:gg
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m'mais galpão. Ten: cf 1.574,lOm'8aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
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

030 - S.anto_Antonio - cl casa de alv. rancho lagoa, c( área de 175.000,00fQ'. aceita imóvel de rrenorvalor., R$500.000 00.
23? - Rlbelrao Grande do Norte c/123.30D,il0rf12,c/ agua corrente, plantaçao de arroz, banana R$ 500.000,00

033 - Rio da Luz] sitio com uma
casa enxaimel oe 15D,OOm' e
terreno com 56.00O,,00m'.R$

650.000,Ou

004 - Vila Nova. apartamento com área
privativa de 49,33m'. R$115.000,OO
(aceíta terreno ou casa mais retirada de
menor valor como forma de pagamento)

Casa Nere Ramos.................... . ..

RI600'00Apartamento Centro............ .. ,.......................... .R 700,00
Apartamento Centro .. .. ,............... . R 850,00
Apartamento Nereu Ramos.............. .. . R 430,00
Apartamento t)lereu Ramos.......................................... .. _ R 470,00
Apartamento Agua Verde.............................................. .. R 550,00

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I, Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergarilo • Centro
I

LEILAW.MANTAU
Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guaramirim - SC - CEP: 89270-970

Corretora de Imóveis
,. Fone/Fax: (47) 3373-1905

CRECI011420

· Ávai - Guaramirim
· Área do Imovel: 150m'
· Área do terreno: 562,5m'
· R$180.000,OO
· Troca or a artamento.

Ref. 213.1- Chacará
-Ponta Comprida - Guaramirim
'Área do Imóvel: Aprox. 100m'
'Área do terreno: 10.000,00m'
'R$ 250.000,00
'Aceita troca por casa ou terreno.

-Ref 219.1 - Sobrado .

'Nova Esperança - Guaramirim
'Área do Imóvel: 164,42m'
'Área do terreno: 378,91m'
R$ 370 000,00

· Ref. 189.1- Casa
· Centro - Guaramirim
· Área do imóvel: 105,37m'
· Área do terreno: 420,80m'
· R$ 310.000,00

· Ref.193.1-Casa
· Centro - Guaramirim
· Área do imóvel: 250m'
· Área do terreno: 959m'
· R$ 480.000,00

· Re!. 209.1 - Apartamento
· Escolinha - Guaramirim
· Área do Imóvel: 64,59m'
· R$ 120.000,00
· Aceita financiamento
· Minha Casa Minha Vida.
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IMÓVEIS

·t. IIa
47 3370-2900

www.imoveiscapital.net
CRECI 3171�J

o nosso desafio é fazer você feliz VENDA ALUGA ADMINISTRA

Schoroeder:
Centro
Terreno com ôoo.oornê

Shoroeder:
casa com 46,OOm2 com um banheiro,
sala e cozinha conjugada e :2 quartos.
Terreno com 450,OOm2

Apertol1lento '0111 72,OOm2 lendo 1 quarto
IJ limo .ultlJ, bonholro 50clol, ,,,,Inho o Jalo
conJugado, ."",do eom churrõJquolro,ôroo
do forvlço II tloro;,m ,

Jaraguá Esquerdo:
Terreno com 350,oom2
Ótima localização.

Z�el'iliewi(lZ:
Apartamcmo com 98,oom�- com 3
quartos uma suite, um banheiro
social. sala, cosínhn mobiliada, área de
serviço, área do festa, sacada e

ara cm

Centro!
Aportamllnlo com 98,OOm1s11I1do 3 quartos
1 fUllo,
cozinha, ,010, banholro loelol, ároo do lorvlço
ároa d. fosta o goro;om,

Jo&o Pes�oo:
Apartomonto 51,OOm3• 2 quor1os,cezinno fi 3010
conjugado,
hurrasqueira I1g

sacado, bOf1he;rQ seelel ê go!'Ogem. ,

aarrQ do Rio CQfro:
Apartamonto com a9.QO,1'l�
!\l8f'ldQ 2 qV(utQ$
1 Sl..tltQ. '0,10
eqzinhf:1, br:tnhetirp 'S:ocigl
churrQsqueiro nQ so�e:td(.l
e ÇJU(q@OfTl

Vila Lolau:
Apartamento eofl'l 2 quartos 1 suito e

um banhoiro sotial,cotinha, sacata
com churrasqueira,

-

área do aerviço,sola li garagom.

VU(lI,\jIl�1
b»'\I,\IUllllI.\tu '

Aj)ul'tumvtltOil�m:l (1U(1rl(i.� sllndu l
8Utt�, �i11"
llQ�ll1hll. �bUfl'llllqllClriUlll
81lClldu. oollbt1rtl
80\ltlll � IWrol\®l.

Rua. Profo Marina Frutuoso, 810 -(Atrás do Antigo Angeloni). Jguó do Sul
(Todos os' valores sob consulta)

l
J •

{
i
�

I
j
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I
I veNDAS

473273 5443
Pt.ANTÃO

4184845501

APARTAMENTO
.�nQ$
�OJJ�
·MlADtfJfM
��
ÁtIA��

IMÓVEL • CAMINHÃO • EQUIP.
AGRICOLA· CAI DE GIRO •

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CREOIJO ltURADA

RS 950 Mil
R$ 810 Mil
RS 615 MIL
RS 535 Mil
RS 348 Mil
RS 310 Mil
RS 255 Mil
RS 210 Mil
RS 145 Mil,.
RS 125 MIL

O co bi r

RS 82 MIL
R$}9 MIL

. RS 62 Mil
R$43 MIL
RS 33 MIL
R$ 29 Mil
R$21 Mil
R$19 Mil
R$14 Mil
RS11 MIL

VENDO APARTAMENTO
NO RESIDENCIAL PORTO SEGURO

BAIRRO VILA NOVA .

Com 106m2, 1 quadra do centro,
1 suíte + 2 dormitórios, WC, Sala
estar/jantar e cozinha(mobiliada)

'f' integrada, lavanderia, sacada com

churrasqueira e }. ga.rgg�[TJ com
possibilidade de comprar outra.

4Q andar voltado para o sol da manhã,
boa ventilação e sem barulho da rua.

Venda direta com o Proprietário.
V;:tlor R$ 247.000,00.

Tr: 8404-6650.
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663
(47) 9103-7819
(47) 8429-9334

Corretor de ImóveisD
D

DO
DOO
DOO

�oom,br
veis,ÇQntbr

«l3eW\ aventurado aquele que te"",€: ao Set\noY e anda aos seus cttW\iV\hos»

S./MOS :I.;2_8::I.

Resi'dencial

��

Ref: d254

Amplos apartamentos com:

2 dormitórios
Sala de Estar

Cozinha
Banheiro Social
Área d.e Serviços
Salão de Festas
Sacada Grill

1 Vaga de garagem

�
bSil

UlQ;iJ

VENDAS EXCLUSIVAS BB�

Jaraguá Esquerdo
Próximo à Karlache Malhas

Acesse: www.dauer
"k, 11;1,11 II htf L I tr1 t H 1

b r

:t
'.

.

"{ !
." L
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CEL. PROCÓPIO GOMES DE OUVElRA. 210 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-se

CRECI 12556 .

(47) a371 ..8310
8408·4.47.

www_proma.com.br
comercial@proma.com.br

� facebook_com/PromaConstrucoes

.
�
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��
Berta
imóveIs

Empreendimenlos Imobiliários

�
Jal�'MOB'UÁ"A

�EGOm

1ft
IMOBILIÁRIA

Piermann

� IMOBILIÁRIA

�\cha",el
H.I'lIItfCOMSI'RfltORAEINCOI!PORAllOMlTílA. GIRASSOL

IMÓVEIS
BarraSul
A imobiliária da Barra

/

&
RENATO ..JR

PIAZERA

ImS1tNamGRECo. 5330

JR.AVJENNA
R e s d

1
.

Suíte + 2 Dormitórios

-Ãrea privàtival l lOüm"
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nicolini - Centro

LDCACÃD
* 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

* Quitinete 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 construida
de 130m2 e área total de 376m2

R$ 299.000,00 aceita financiamento

Ilha da figueira

. Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Três Ries de Sul

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

Estrada Nova

,
",

- -----

---�. -_

e c en

1
.

I
�

Vemlas: f
327Q-1594 I
www.hwolf.com.br J

'IMOBILIARIA

Â\CllíJt'et
GIOEI.12-l

Ref.: 38712

Casa gemi-
-

nada com 3

.',

....

f

f
f
t

t
�
I

)

t
I

....
j

,

!
I
I
I

"1
)
j

I

·1
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ui
a::
o

Av. Mal. Deodoro, 191 Alameda 25
Centro - Iaraguá do Sul - se

bertaimoveis. comó v e 5 www.m

'APARTAMENTO COM 64M2

'03 QUARTOS, SALA,
COZINHA MOBllJADA.

*LAVANDERIA,BWC,SACADA

'01 VAGA DE GARAGEM

*R$ 155.000,00

1 f", CASA DE ALVENARLA COM 188M2
v" J

"

f ;. 03 QUARTOS,SALA,COZINH� MÓVEIS SOB i I * Casa com 80m2
1 I MEDIDA E DEMAIS DEPENDENCIAS r i * 03 quartos e demais dependências I: í* 04 VAGAS DE GARAGEM - I

I * 'T' 686 .,

'I' AREA DE FESTA COM OI DESPENSA,OI BWC,
I
I rerreno com m- I

01 COZINHA,Ol GARAGEM, II * Local tranquilo próximo a mercado!
1* TERRENO COM 480M'

I i * 01 vaga de Garagem I
(��_29_9�,O����_� , __ ....::_� j '<"J�,-$__tQ_Q,QQQ"Q_O � "- ,.I

• Casa com 350m2 - Alto padrão
* 02 suítes.o 1 dormitório
* DependênCias amplas
• 02 vaga de garagem I

I
L�H2º.&09-,Qº , ._. ,_._j

'AP�TAlV1ENTO COM

120M2

'SENDO 01 SUi'TE,02

Dotmitórios,SAl.,A,COZINHA,
LAVANDERIA.
* 02 VAGAS DE GARAGEM.
• De R$ 340.000,00
• Por R$ 270.000,00

I
i

1
i
i'
I

1
1
, " Apartamento com 66m2 ,1
1* 01 suíte,OI Dorm, é demais dependências f
!
• 01 vaga de garagem • j

!
• próximo a mercado, farmácia, posto de combustível

I<':,�§J_?2c900,oO ," __,_" • .__., ..__�.'

" 40 m2. de frente

• R$ 900.000,00
* Apartamento com SOm2

.

* 02 quartos e demais dependências
otvaga de garagem

* R$ 128.000,00

• casa com 170m2
* 03 quartos e demais dependências
* 03 vaga de garagem'
• Terreno com 375m:>'
,:_�t�RQJ2Q03Q.º � _

�*:ámo.t1atíIlnOl d:Ull.tll'irllu, BV\Cc,��R'il�

'MÍ))1��'''''o:m 3d:nl1,!!1'" l ruíe(_l,ii1I1Qlna"nrl>, rumõ""'1;n d;> ,"�ell""[l'ucrjil R$

REE' llal6 - �ti·�nm(l c001 ce d:urml'ú:6.!ilB, Cilo1Ilh:,l. (cm Jlne:> s.::b nulro. 0000 éea &:- �:ntp eglllyru
RS 650.00 + rondo

�Õ.M�3(��jJl,afi�Hgueira -

Apaname(U�02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de, serviço e garagem.. RS

Ref. 11039 - Baependi- Apartamento 01 dofmitorio. s�la/Cl.lz!nha, banheiro. área de serviço e garagem. - R$ 480,00 +
cond.flxo

i REF. 11041 • Guaramtrim - Apartamento 01 dormitório, sala/cozinha conjugados, área de serçtço e 01 vaga de garagem
I R$ 450.00 scond.

'I REF. 1 i040 � Centro- Aparrámentc 01 suite, 02 dormitórios, 5.:1.1a, cõzjnha, banheiro. área de. servíço e garagem - R$

I
800,00 + ccnd.

.

'f REE 11045 • Três Rios d.o Norte
- Apartamento 02 dormitórios, saia/COZinha. banheiro, área de serviço e garagem - R$"

500,00 + R(_70.00 cond.

II REE 11027 - Baependi - Apartamento 02 dormiíéríos. sala/cozinha com móveis sob medida, banheiro. área de serviço e

garagem - R$ 620,00 + cond.
,

,SlIa_
I REE1l:xJ1·(lnJl)·feb<lmlrlll1Jliar""""'-l30m'·R'Smm
i REE12:llHt'" I'r.m.,Si" an'Olilli1llll· ;Klm',RS xO,;tH cní

JI
( �3OCO - GallXio -Aprox .3COrI"l2 com 02 escritórios, 03 BWCs. w.tinha e área de@ilpí.·k\.R$ 2.6.X1,OO I J

..
'- ,-----,-----,_._--------_._--_.---,�,-,------�- ------,�
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B I L I Á R 1- A..

EGOTTI
IV\. CJ-

E www.paI1cimovei3.cnm.br

3371-0031www.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I M CJ'B I L r Á R-I A

MENEGOTTI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

,

IMPERDIVEL
ELZA REF: 6352. APARTAMENTOS NO TRÊS

RIOS DO SUL. RESIDENCIAL ELZA.
02 QUARTOS, SACADA COM CHUR

RASQUEIRA, ACABAMENTO COMPLE
TO, VAGA DE GARAGEM COBERTA,

AMPLA ÁREA DE LAZER E CONVIVÊN
CIA. ENTREGA EM ABRIL DE 2015.

INCORPORAÇÃO: R.3-63.823
VALOR: À PARTIR DE R$119,792,97

LOTEAMENTO'
G'UILHERME
MENEGOTTI

,."
.

BAIRRO CHICO DE PAULA,
./ LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00

REF: 6374

LOCAÇÃO
.

CASAS,

BAIRRo.GIICo. DE PAULA -RUA ARTHUR
-

BREITHAMPT,Lo.TE 120- 02 QTo.S, S1, coz, BWC, LAVE

GAR .R$ 450,0
BAIRRo.,GUAMlRANGA - RUA o.LANDA PETRY

SATLER, N° 210 - 03QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO. JGuA ESQUERDO. -RUA Ho.RAClo. PRADI, N
37- 02QTo.S, SL, coz, BWC, LAV:R$ 400,00
RUA joxo CARLo.S STEIN, N" 80 -03QTo.S, SI., coz,
BWC,LAYE GARAGEM.R1;690,00
CASA SCHRo.EDER - 'RUA AMAZo.NAS, N" 287 - CEN

TRO.=Ü2QTo.S, SI., COZ, BWC, LAV!lê GAR .R$ 600,00
CASl\ SCHo.Ro.EDER -RUA PRESIDENTE Co.STA SIL

VA,396 -DI SUITE, 02QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV E
.
GA

RAGEM.R$ 800,00
BAIRRC'HiHA DA FIGUEIRA,RUA

.

ALVINA Go.RGES

XAVIER, N" 186 -03QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00
RUA 768, N" 481 - 03QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO. TRllS nros DO. SUL -RUA WALDEMAR RAU,
'N" 2438 FUNDo.S -02QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 445,00"
BAIRRO' BARRA -RUA HANNo.VER,SfN" 03 QTo.S, SI,.,
Co.Z, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
CASA Co.RUPA - RUA ANO. Bo.M, N" 1380 -02 QTo.S, SI.,
Co.Z, BWC; LAV E GARAGEM.R$ 450,00 .

BAIRRo.,AGUA VERDE -RUA WALY EMlLIA Mo.HR, N"
314 -03 QTo.S, S1, coz, BWC, LAVEGARAGEM.R$ 700,00

BAlRRo.,JGUA 84- .RUA PAULINA KRUGER LESCo.W-

ICZ, N" 186 -OI QTo., S1, Co.Z, BWC, LAV E GARAGEM.
R$ 500,00
CASAGUARAMIRIM -RUAVICTOR BRAMo.RSlÇl,N 150

-04 QTo.S, S1, coz, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 680,00
BAIRRO. TRllSRIo.S DO. No.RTE -RUA RI 013 - Lo.T. So.U
ZA - 02 QTo.S, 81, coz, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 450,00

ESMERALDA

-RUA NELSo.N NASATo., N 46 -02 QTo.S, S1, coz, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00 -EDIE FERRETTI I

BAIRRO. CZERNlEWlCZ -R. FRl\NCISCo. To.DT, N"

960 - 02 QTo., S1, Co.Z, BWC, LAV, SACADA G CHUR

RASQUEIRA E GAR R$ 620,00 EDIE GUILHERME

-R.PAULo. BENKENDo.RF, N ° 230 - DI SUITE, 02 QTo.S,
S1, coz, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

890,00,OOEDIE 04 ILHAS
-BAIRRO. VILAliNZI, RUA MARIA UMBELINA DA SIL

VA, N" 500 ,IQTo., S1, coz, BWÇ, LAV: R$42Q,00
RUA MARCELO BARBI,N" 314 - 02QTo.S, S1, coz, BWC,
LAVEGAR.R$440,OO
RUA Jo.Ão. ANDRÉDOSREÍS,sm -01 SUlTE, 02 QTo.S, SI.;
Co.Z, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 91O,OOEDIE
BELA VISTA

RUA ERICo. NEGERBo.N, sm -02QTo.S, S1, Co.Z, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00
RUA VICTo.RRo.ZEMBERG;N° 384 -DI SUITE, 02 QTo.S,
SL, coz, BWC, LAV, GAJ>. R$750,00.EDLE PICCINlNI

BAIRRO. TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE To.P

Fo.L -LOT.Co.RUPA -2QTo.S, SL, Co.Z, BWC, LAV E GAR.
R$380,00
BAIRRo.,TIFA MARTINS -RUA Jo.SENARIDCH, N° 1606
-02QTo.S, S1, coz, BWC, LAV EGARR$ 350,00
BAlRRo.,VILA No.VA -RUA o.SWALDo. GLATZ, N" 40
- 02QTo.S, S1, Co.Z Mo.BILIADA, BWC, LAV E GAR.R$

600,00,
RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI SUlTE, 02 QTo.S,
S1, Co.Z, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 1.000,00
EDIE DNA. WAL

RUA Jo.SE KRAUSE N° 221 - DI SUITE, 02 QTo.S, S1, coz,
BWC, LAV, CH1JRRASQ.GAR R$ 900,00 EDLE BARCELONA
RUA ÃNGELO To.RlNELLl,W 199 -OI SUlTE, OI QTo., S1,
Co.Z, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ nO,OOEDIE
Co.PENHAGEN
-RUAWALDo.MIRo. SCHM!TZ,W 160 -2QTo.S, S1, coz,
BWC, LAV E GAR.R$550,00
BAIRRo.'JGUA ESQUERDO. -RUA ADDo.LARATA DALRl

PRADI,N"126-2QTo.S,SL,Co.Z,BWC,LAVEGARR$500,OO
RUA WALDo.MIRo. SCHMITZ, N 160 -2QTo.S, SL, coz,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,Oq
BAIRRO. AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N" 225--
2QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAVE GAR.R$ 560,00

- RUA roxo BAPTISTA RUDo.LF,W49 -2QTo.S, 51, coz,
BWC, LAV E GAR.R$ 450,00

• ".

BAIRRO. BARRA - RUA PLÃCIDo. SATLER, N; 87
-

- OI

SUITE, 2QTo.S, S1, COZ, BWC, LAV É GAR.R$ 600,00
EDIECEZANE

BAIRRO. AGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 -2QTo.S,
'

S1, Co.Z, BWC, LAV E GARR$ 550,00 EDIF. BRASÍLIA
BELTRAMINI

BAIRRO. AGUA VERDE oRUA BR 280, N" 1570 -2QTo.S,.
S1, Co.Z, BWC,'L'}V E GAR.R$ 480,00 EDIF. BR.j.slLIA
BELTRAMIN

RUA IMIGRANTES,W 304 -2QTo.S, 51, COZ SEM! MO
BILIADO., BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 -EDLE BRUNA
MARIANA

BAIRRO. ESTRADA No.VA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, W 87 -2QTo.S, S1, coz, BWC, LAV,SAC. Cf
CHURRASQUEIRA E.GAR.R$590,00
BAIRRO. T.RllS aros DO. SUL -RUA ADAMANDo.

FREDERICO. Jo.SE KLEIN, N°85 2QTo.S, S1, Co.Z; BWC,
LAV,SAC. Cf CHURRASQl1EIRA E GAR.R$500,OO
BAIRRO. BAEPENDI - RUA REINo.LDo. BARTE1, W370-

2QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV EGARR$ 550,00
BAIRRO. No.VA BRAsfLIA -RUA LEo.Po.LDo.

JANSSEN,N° 286 - 2QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAV, SACADA
Cf CHURRASQUEIA EGARR$ 650,00 EDIF. MAKTUB
-RUA Jo.SE EMMMENDo.ERFER, N 1425 - - 2QTo.S, SL,
Co.Z, B\\IC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIA E GAR.'
R$ 880,00,00 EDIF. LACA.STER

APARTAMENTo.S,

-MAL. DEo.Do.Ro. DA Fo.NSECA, 855 -02 QTo., S1, coz,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00 EDIE MENEGo.TTI
-MAL DEo.Do.Ro. DA Fo.NSECA, W 88 - oi SUITE, 02
QUARTo.S, S1, coz, BWC, LAV, GAR. R$ 1.000,00 -EDIF.
LESSMANN
-Go.V Jo.RGE LACERDA, N" 373- oí QTo.S, S1, coz,

-

BWC, LAV, CHURRASQUEiRA GAR R$ 700,00 -EDIF.

FERRETT111
-- RUA EXP. GUMERCINo. DA SILVA, W 600 -DI SUITE,
02 QTo.S, S1, coz, BWC, LAV, CHU)UV\SQUEIRA GAR.

R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA EPITAClo. PESSo.A,W III - 02 QUARTo.S, SL, coz,
BWC, LAVR$ 600,00 EDIE JARAGuA
-RUA PRo.C. Go.MESDE o.LIVElRA -OI SUlTE, 02 QUAR
To.S, S1, Co.Z, BWC, LAV,SACADA, GAR. R$ 1.400,00 -

KITINETE

BAIRRO. -SÃo. LUIS -RUA FRANCISCO." HRUSCHKA,
LOTE 148 -SÃo. LUJZ - OI QTo. E Co.Z fUNTo., BWC. R$
250,00

'

BAIRRO. -sxo LUIS -RUA FRANCISCO. HRUS€HKA, N°
916 -1'QTo., S1, coz, BWC, LAV EGAR.R$ 530,00

.

BAIRRO. - VILA RAU - RUA CARLo.S ZENKE,N° 224 -

0IQTo.,CGZEBWC.-R$300,OÚ
.

TERRENO.,
.

RUA'Jo.SÉ THEo.Do.RO'RIBEIRo. r- ILHA DÁ FIGUEIRA -

30X60M2R$l.OOO,OO·
.

CASA�OMERCIAi_":.RUA M:\X:._WlLHEIM; N" 258 c03

QTo.S, S1, Co.Z, BWC, LAVE GAI< .R$1.800,OQ-lOOM2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO. - RUA GUILHERME
DANCKER,N" 161 - 34 M2 - R$>440,OO
SALA Co.MERCIAL -AV:MAR. DEo.Do.Ro. DA Fo.NSE

CA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA Co.MERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N" 91 -

90M2 R$ 1.200,00

EDLE ANA PAo.LA

-RUA o.SCAR Mo.HR, N 77 -01 QUARTO., SL, Co.Z, BWC,
LAV:R$ 600,00 EDLE NATALIA SCHIo.CHET

-RUA JACo.B BUCK, N° 71 - 02 SUlrES, , $L, Co.z,
BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$

1.300,OOEDIF. RUTH BRAUN

-RUA roxo PICo.I:LI, -OI SUITE, 01 QUARTO., S1, Co.Z,
BWC, LAV,CHURRASQUElRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

I
,

j
\ I

:'1
f;
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�\chiJ�el
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

SolardoIpê

1 Suite máster com closet e

hidromassagem + 2 suítes

Living para 3 ambientes

Lavabo

Cozinha com churrasqueira
Salão de festas mobiliado e decorado

Sala de fítness

Sala de-jogos
Piscina

Play-groud
Bicicletárío

2 ou 3 vagas de garagem

Apenas 2 apartamentos por andar

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,OOm2 útil,
I suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,
moveis sob medida, Ed, Isabela, próx. da
verdureira da Raquel - R$ 250.000,00 -

aceita ap. de menor valor

Cad. 250 - Centro - Villa Soleggiata -

120m2 privativo - suíte + 2 dormitórios,
lavabo, sacada com churrasqueira, de

mais dependências e 2 vagas de garagem
- CONSULTE-NOS

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída - R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancário)

Cód. 134 - Centro - Ap com 89m2 - I suíte
+ 2 quartos, churrasqueira, demais depend
ências, sacada fechada com sistema reiki,
garagem para 2 carros - R$ 220.000,00

Cód. 0136 - Amizade - Casa mobiliada fL
climatizada, suíte cf closet + 2 quartos,
área de festa com churrasqueira, piscina

com deck e cascata - R$ 550mil

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,
I quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com

çloset e hidro + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno
com 470m2, frente com 20m

Próx. ao Chopp Club
R$115.000,00

�,
Parelmoveis

CASAS

Rel. 1003 - Centro P/ FINS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 banhei
ros, cozinha com armáíos, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500.00

Rel. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, ama de
serviço,01 bwc, garagem, toda murada. R$ 700,00

ReI. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 saias, 02 banheiros,
cozinha, dep, de emprngada, ama de serviço, garagem, casa toda murada. R$

- 2.800,00

APARTAMENTOS
Rel. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, ama de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Rei. 2001 - Vila Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozinha, banheiro social, ama de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00
Rei. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, ama de serviço,

sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, agua inclusa
no aluguel, luz intema mlógio indMdual .. R$ 700,00.

Rel. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quarto,", sala com sacada, cozinha,
banheiro, ama de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Rei. 2004 -IUHA DA RGUEIRA - Com 01 suite + 01 quarto" com banh�ros social, todos
com cozrna ama de serviço sacada com churrasqueira e 01,vaga de garagem.R$ 650,00
ReI. 2005 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com' sacada,

. cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.
Rel. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro s,Ocial, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, ama de serviço com 01 vaga de garagem.R$1.000,00
Rel. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,banheiro, ama de
serviço com'01 vaga de garagem. R$ 700,00, Oondominio apro�mado R$150,00.
Rei. 2009 - BAEPENDI-APT - Com 02 quartos, s,Ja com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de servíço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rei. 2010- CENTRO - Com 01 SUITe + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala de

jantar, cozinha, sacada, ama de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
Rel. 2011 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, ama de serviço,

banheiro e 01 vaga de garagem. Condomínio aproximado R$ 150/180.
Rei. 2012 -IUHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, ama de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630.00
Rei. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, érea de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagefll R$ 600,00

'

ReI. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,
cozinha, ama de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 60.0,00

Rel. 2015 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos banheiro social, sala com sacada(
não tem churrasqueira), cozmaaea de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 850,00
Rei. 2016 - BAEPENDI- com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não

tem churrasqueira), ama de serviço com Oi vaga de garagem. R$ 600,00
_

Rel. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros, NAO
TEM GARAGEM. R$ 350,00.",

Rei. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suite 'com hidro e coset + 02
quartos, com sacada, 02 saias, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$1.500,00
Rel. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozma, área

de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Rei. 2024 - Água Verdi� Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha, ama

de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rel. 2025 - CENTRO - Com 02 quartos, um deles com cama de soíero e o outro
coni cama de casal, guarda roupa e cnaoo mudo, sala com sacada, estante, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,ama de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio ap�mado R$150/180.

Rei. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, ama de serviço com 01
vaga de garagem. R$ 750,00.

.

.

Rei. 2028-Baependi - Com 01 quarto; � cozinha e aea de serviço conjugadasH$ 450,00
Ret. 2029 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro, ama

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00 '

Rei. 2030 - Czemiewicz - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha mobiliácla, ama de seríiço com 01 vaga de.

garagem�$ 980,00
Rei. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

ama de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rei. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, ama de

. serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rei. 2034 - CENTRO - Com 01 suite +02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha com
móveis sob rredda, banheiro, depend�n<ia de emprngada com banh�ro e 01 vaga de
garagem. R$1.000,QO. Pnídio não tem elevador, Condomínio aproximado R$135,00.

Rei. 2037 - Vila Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, ama de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 800,00

Rel. 2038 - BAEPENDI- APT ., Corri 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, ama de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00

Rei. 2039 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro soéía; sala com sacada,
cozma, área de serviço com Ó1 vaga de garagem. R$1.1 00,00. Condomínio apro�

mado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador
Rel. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha ama de

serviço e garagem.R$ 720,00
Rei. 2042 - Centro - 01 surre com hidra e closet + 02 quartos com sacada, 02 saias,

02 banheiros, cozma, ama de serviço e garagemH$1.300,00
Rel. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01' surre + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, ama de serviço, banheiro, com uma vàga de

garagem. R$ 630,00 .

Rer. 2044 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - COm 01 suite, sala; cozinha, érea de
serviço .banheiro, garagem. R$ 490,00

Rel. 2047 - Centro - Com 01 surre mobiliada com closet e sacada, 02 quartos, sala
com sacada, cozinha mobiliada e copa, banheiro de serviço, ama de serviço moóiliada

com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00
ReI. 2049 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quarto.s, sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, ama de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.300,00 - Con

dominio aproximado R$ 250,00, prédio com elevado[
Rei. 2052 - CENTRO - com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, ama de

serviço, dependência de emprngada com banheiro (apenas o santánc) e 01 vaga de
garagem. R$ 600,00.Condomínio ap�mado de R$100,00 mais.

Rei. 2053 � CENTRO - Com suite, 02 quartos, sala com sacada com churrasqueira, sala
de TV cozinha rrootaoa, lavanderia e 02 vagas de garagem. R$1.350,00. Condomínio

ap�mado de R$ 300,00, prédio com elevador e salão de festas coletivo .

.

SAlAS COMERCIAIS
Rei. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com apro�madamente 490 m'com 02 banhei-

ros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Rel. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$1ó500,OÔ
Rei. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00

Rei. 3006 - BARRA - Com 50 m' com banh�ro e estacionamento em frente, R$ 750,00
Rei. 3007::' CENTRO - Com apro�madamente 170m' com banheíros. R$ 3.300,00
Rei. 3010 - VILA NOVA - Com aprollÍmadamente 30m' com banheiro e estacionamento

na frente, agua e Luz a combinar R$ 600,00
Rei. 3011 - CENTRQ - Com aprollÍmadamente 49m' e banheiro. R$ 550,oo.reais.

Rei. 3012 -BARRA - Com aproximadamente' 400m' com04 banh�ros.R$ 6.500,00
.

Rel. 3022 - CENTRO' Com aproi<ír:nadamente 60m', com banheiro e estacionamento
na,frente: R$ 900,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 DOm' em alvenaJia com 06 saias,
01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com laje, piso:

pedra ardósia R$ 1 0.000,00
Rei. 4005 - VILA RAU - com 75Qm' de ama térrea, com 03 salas para escritório + 02
banheiros e 01 lavabo, cozinha. Area extema com 3.600m' aberto com 02 portas rolo
para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m' coberto, Possui transfomnador

industJial. R$ 6.500,00
ReI. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m', com 02 banheiros e 01

escritMo.R$ 2.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Páíêfmóveis www.parcimoveís.com.br FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE MARÇO DE 2013 7

COMPRA - VENDE
ALUGArsarra

Imobiliária da Barra

- ADMINISTRA
3376 0015 - vendas(ã&imobiliariabarrasul.com

www.imob·liariabarrasul.com

Excelente oportunidade
de locação.

Apartamento de dois dormit4rios DO·
i

Bairro Nova Bras.Oia, muito próximo I

ao centro, excelente oportunidade.

R$ 620,00

L
IMOBILIÁRJA

Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099

��

PciCfmóveis
WWw.Pucimoveis.co m . b· r

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 550 - APARTAMENTO - Barra do RioBerro,
.

com 71 m2, 2 dorrn�órios sendo 1 suãe. 1 vaga de
garagem. Residencial Ducali Di tucca

R$140.000,00.

Cód: 150 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
com 211m', 4 dormttórios sendo 1 suíte, 3 vagas
de garagem. Terreno com 390m'. R$ 300.000,00.

Cód: 188 - GEMINADO - Estrada Nova, com 54m', 2
dorrnttórios, 1 vaga de garagem. Terreno com 157m2.

R$ 148.000,00.

CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE GALPÕES! Cód: 442 - CHÁCARA - Schroeder. com 202m',

1 'j.
.

5 dormitarias, 2 vagas de garagem. Terreno com
Cód: 66- CASA-Amizade, com 3 dormitórios, 2· 15.000m'. R$ 450.000,00.

banheiros, 1 vaga de garagem. R$ 1.000,00.
-

IJ Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão Cavalo, a

1...
Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dormitórios, 1 i. partir de R$

75.000,00.,. vaga de garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00. ,

tj Cód: 200 - TERRENO - Amizade, com 359m'.
.

..

Cód: 43 -CASA- Três Rios do Sul, com 2

t
R$ 110.000,00.

dormitórios,1 vaga de garagem. Próximo a Recreativa
.

Cód; 250 - TERRENO _ Três Rios do Sul, corn
da Celesc, R� 605,00. 352m'. R$ 100.000,00.

t'
Coo: 71 - PESQUE PAGUE - Guaramirim, C/ restaurante Córí: 256 - TERRENO - Guaramirim, Loteamento

de 180m', 31agoas com peixe. R$1.5oo,00. Denker, com 433m'. R$ 150.000,00.

1. Cód: 85-APARTAMENTO- Três Rios do Norte, Cód: 260 - TERRENO - Centro, com 357m'.
com 2 dormitólios, 1 vaga de garagem. R$ 500,00 R$ 298.000,00.

S
+ cond.

C:ód: 261,- TERRENO -Jaraguá 99, com 644m'.
t Cód: 89-SALACOMERCIAL-lIllada Rgueira, com R$149.000,00. l

30rri',1 banheiro. R$ 400,00. Cód: 276 _ TERRENO _ Nereu Ramos, com •
Cód: 97 -APARTAMENTO- Vila Nova, com 139m', 3

306m'. R$ 85.000,00. j
dormitórios sendo 1 sute, 2 vagas de garagem. Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com

R$1 .450,00 + cond 312m'. R$ 21 O,OOO,Op.
Cód: 65 - SAlJI COMERCIAL-Centro, com 40m', 1 Cód: 290 - TERRENO -Ilha da Figueira, com

banheiro. R$ 600,00, 20.000m'. R$ 300.000,00.

Cód; 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com Cód: 440 - TERRENO - Ponta Comprida, com
450m', terreno com 1.100m'. R$ 4.500,00. 5.000m'. R$130.000,00

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitório� 1 v29ª de

garagemTerreno com 169m2. RS 139,OQQ,OQ.

I TERRENOS/CHÁCARAS

I
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Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar.
o
-'='0
.!!1C"\J
">'''
Q)

•

0::", Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Su!', a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

,

f
- Ed. Bela VISIa, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Fragatla, Jaraguá EsquerrJo, R$ 800,00
- Rua Barão do Rio Brarm, Mobil�do, Centro, R$1381J,00
- Ed. Angelo MeneI, Vi� taeu a par1irde R$ 950,00
- Ed. TowerCente( Centro, R$1350,00
- Ed. Unbros, Semi mobiliado, Vi� Nova, R$1150,00
- Ed. Jaco Ernrnel)doerfer, Centro, R$1200,00
- Ed Veneza, Cozinha rmbiIOOa Vi� LaJau, R$ 850,00
- Ed. BarIEI, 13aejB1cI, a partirde R$ 660,00
- Ed. MOOldadeSena, NovaBrnsila, R$1(xx),00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 780,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$ 1 (xx),00
- Ed. Jaesser II, CzemieMcz, R$ 780,00
- Ed. San RaphaeI, Mobilado, Nova BrasiIia, R$ 900,00
- Ed. BarcekJna, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. D'AngeIs, Vila Nova, R$9OO,00
- Ed. AsIraJ, 1113 da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Dom lorerrlO, Vila Ulf12t R$11 00,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$1500,00
- Ed. SaintGerman, VilaNova, R$ 950,00
-Ed. \t.lncouverl, SemirmbiJ�do, Cen!ro, R$1300,00
- Ed. Esplendor, Baeperldi, R$ 930,00
- Ed. LebIon, Baependi, R$ 860,00

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasíla, R$ 380,00
" Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00

- Rua João Planincheck, Mobiliado, Nova Brasnia, R$ 750,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasnia, R$ 580,00
- Ed. Dom Emilio, Semi mobiliado, Nova Brasnia, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00
- Ed. Ror de Lótus, Centro, R$ 650,00

---- 02 QUARTOS-

- Ed. Maria Luiza, Centro R$ 980,00
- Ed. Ulium, Cozinha mobiliada, Vila Laau, R$ 540,00
- Ed. Centenário, Centenálio, R$ 600,00

.

- Ed. Amarillys"Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino rndi, São Luis_ R$ 500,00
- Ed. Algarve, Amizade, R$ 500,00 .

- Ed. Plimula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Brasma Beltramini, Agua Verde, a partir de R$ 500,00
- Ed. Cristiane Monique, Centro, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 490,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a �artir de R$ 720,00
- Edle Pe1it, Rau, R$ 600 00
- Ed. França, Baependi, R$ 500,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. San Pietro, Nova Brasãa, R$ 700,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasma$R$1100,00: ��ad:e:'e�������om��a�Nciv�Oé�ma, R$ 770,00
- Ed. Sun1lowe( Nova Brasma, R$ 700,00
- Rua José Moreira, João Pessoa, R$ 550,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José 1 Ribeiro, Serv Miguel Petry, Ilhada Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 700,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Hass, Semi mobiliado, Centro, R$ 760,00
- Ed, Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed, Impenalis, Banra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed, Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Rua Pres. E�itácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed, Trento, Vila Laau, R$ 550,00
- Ed, Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed, Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Real Panque, M RIO Molha, R$ 1700,00
- Ed, Marangoni, Vila $ 720AÇ,0
- Ed, Granada, Vila N 1300,w
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

-CASAS-

- 2 quartos, Tffa Martins, R$ 600,00
- 2 quartos, Tlía Martins, R$ 950,00
- 2 quartos, Chico de Paulo, R$ 800,00
- 2 quartos, Rau, R$ 720 00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Rio Molha, R$ 780,00
- 2 quartos + 1 suíte, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 890 00
- 3 quartos, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 3 quartos, Ilha da Figueira, R$1200,00

UARAMIRI

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
- Casa 3 quartos + 1 suíte, Amizade, R$ 1480,00
- Galpão, 2112m', Rio Branco, R$ 14800,00
- Salas Comerciais, Avai, a partir de R$ 670,00
- Galpão, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 900,00
- Casa 2 quartos, Ilha da Figueirá, R$ 650,00 •

-SC!fROEDER-
- Casa, 2 quartos + 1 suite, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 quartos, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos + 1 suite, Centro, R$ 780,00
- Sala comercial, 54m', R$ 1200,00

wwvv.seculus.net

- SALAS COMERCIAIS-

- Ed, Tulipa, Centro, 97,4m', R$1430,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova Brasflia, 100m2, R$ 900,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m2, R$ 1300,00
- Rua José NarIoch, São Luis, pav. superior. 150m2, R$1 000,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. térreo, 300m2, R$ 3000,00
- Rua Mal. Deodono da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centio,60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, a partir de 53m2, a partir
de R$ 1200,00

- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 40m2, R$ 580,00
- Ed. Maliket Place, Centro, 30m2, R$ 550,00
- Rua Roberto Zieniann, Czemiewicz, a partir de 30m', R$ 800,00
- RuaValdir José ManfTini, Tlfa Martins, 80m2, R$ 1300,00
- Casa comercial, Rua Affonso Barlel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Hany Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$1500,00

.

- GALPÕES

- Nereu Ramos, 1588,68m2, R$ 11000,00
- Jaraguá Esquerdo, 526m2, R$ 4000,00
- Centro, 301,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m2, R$ 3300,00
- Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00
- Rau, 220m2, R$ 2000,00

-TERRENOS

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Rgueira�3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00
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Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

1/2PARCELA SEU CARRO 1/2PARCELA
--�==�=-�__F------

�gQ��?:_-- R��&Q9.tº9"M��lZ4&.C!:," .. -

;RS 80.000,00 RS 325,36* RS 45.000,00 RS 261,00*
.RS 115.000,00 RS 392,36** RS 70.070,00 RS 406,00*.�;: /)'!I1fI"IIIIIIIfI����/!I!Hffil�I/IIffI��JIlII!rIrIfIfmlIIr�",,"F" "r_",'_�Rf'l!ff!!I"!!F_n�I""'"
JRS 140.000,00 RS 478,38** RS 100.100,00 RS 580,58*
Rs200.000,OO RS 6'83,40** RS 160.1�0,OO RS 774,22**

i,'Ifl"} ·!l/l!im,�,'If!ffl.rfll�����_1f!.��fI1'-"IiI'ffI'""""· "�'WI'rml/f.l1�'!'I'IIIfflI"I'nqlKmt:J��!!!II"':lr��mm�'f/lIIIII�I!ff!II11I11lr�ltr�Wi!1sgiP.f!JtRS 230.000,00 RS 785�91 ** RS 240.240,00 RS 1.161 ,32�
'Plano 100meses **Plano 120 meses
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• Aulas particulares de Língua
Portuguesa para ensino
fundamental, médio e concursos

públicos. Prof". Marilene Maria
Schmidt. (47) 9955-5948. E-mail:
mary.ms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista: A empresa
Tubofibra do Brasil contrata
Eletricista Mecânico 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 pessoa do sexo

feminino, maior de idade, para
trabalhar como atendente e caixa,
comércio na llha da Figueira.
Mais informações tratar com
Dinaldo - 3273-2423.

• Excursão:Patagônia/ Argentina/
Chile de 20/04/13 a 02/05/13
- 13 dias e 12 noites. Saindo de
Porto Alegre e seguindo a Buenos
Aires/Ushuaia/Punta Arenas/
EI Calafate. Pacote inclui aéreo/
hotel/terrestre com rodoviário e

todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. A

partir de U$ 2.986 por pessoa,

parcelados. Maiores detalhes
tratar fone - 3371 3993 ou

99738281.
•

• Escultura em frutas. Chef

Guilherme Silva. 47-3275-6487
ou 47-9700-2254.

• Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas e

consertos em geral. Fones: 9926-
1371,9994-8588 ou 8437-5260
- Ivonei·.

• 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
contatá pelos fones: 3372-0013/
3273-5673 ou 9662-6777.

• Senhor trabalha como

acompanhantes de idosos. Tratar
no fone: 9119-6794.

• Atelier de costura Marlene, faz
-

reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435

Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um 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-

�844. bemestaredinheiro@yahoo.
, com.br

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-
2946 / 9216-4866

• Disk frete e mudanças.Tr: 9277-
2798/8465-6251/3370-3414/
9708-4475.

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k.
TR: 8406-2183/ 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tri 9197-1665/9702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
árvores. Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceirizado para
fazer em casa o dia todo. Tel:
9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tel:

3375-2006/9146-4864.

• Pousada Canina>- hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

f'

• Vende-se bicicleta nova,

masculina aro 26, cor vermelha
com branco, 18 marchas, aro
preto, suporte de guidão em

alumínio, freio vee-break,
acessórios coloridos - Colli Bike.

Apenas R$ 250,00. Tratar: 9185-
.

4615/9655-6743.

• Vende-se compressor de ar Shults

10bar, valor R$1.500, tratar com
Alexandre 9lO1-7885 32750128.

• Troco fomo microondas 18 litros
Philco pouco uso por forno
elétrico nas mesmas condições.

tratar: 33723922 ou 96166379 com

Walter.

• Vende-se filhotes de Pinscher. Tr:
3273-2347.

• Vendo filhotes de Pastor alemão
branco. Tr: 3376-0608 Sandro

• Vendo cachorro yorkshire, com

1 ano 3 meses e vacinado. R$
500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se duas câmaras frias para

congelamento. Tratar com Edemar
3376-1481 ou 9973-8743.

• Vende-se ar condicionado split
Cornfee Cyclone - 7,500 Btus, Frio
- Novo na caixa. Valor R$ 750,00

Tratar: 9185-4615/9655-6743
• Vende-se bebê conforto joaninha
para menina, R$70,00. Tel: 3054-
0458 ou 9123-8917 - Elisete.

• Vende-se pranchões para
móveis rústicos (mesas). Valor a
combinar. Tratar com Luciana:
3370-4924 ou 9934-4300

• Vende-se berço infantil com
colchão. Valor a combinar. Tel:
3370-0983

APARTAMENTOS

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Bairro Baependi.
Apartamento semi mobiliado.

Aluguel R$375,00 aluguel
+ R$60,00 de condomínio.
Interessadas ligar: Sandra 9115-
9126 ou 9603-1280 (Fran)

• Vendo apartamento novo no

bairro Vila Lenzi próximo ao

centro. Área total de 94,05m2,
sala em 2 ambientes, sacada
com churrasqueira, 2 quartos,

.

cozinha, lavanderia, 1 banheiro,
e 1 vaga de garagem. Ótimo
acabamento, pode ser financiável

pelo programa minha casa e

minha vida. R$ 143.000,00. Tr:

(47) 8820-1162.
• Vende-se apartamento no centro

de Jaraguá, com 1 suíte e 2 demi

suítes, sacada gourmet, lavabo,
ampla sala e cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 395.000,00. Aceita
se apto em Balneário Camboriú,
inclusive de maior valor, Tr:
<8403-6600.

• Alugo apartamento com 2

quartos, 75 mt, com garagem, na

rua Francisco Piermann, aluguel
R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
125.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASAS

• Vende-se casa de alvo com 125
m com laje, garagem para 2

carros, 3 quartos, sala, cozinha,
copa, portão eletrônico, interfone.
Próximo de Mercado, Faculdade.
R$ 225.000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

• Alugo casa de alvenaria (fundos)
sala/cozinha, 02 quartos,
banheiro, lavanderia, varanda.
Próximo à Casa da Cultura de
Guaramirim. Valor a combinar.
Fone 3373-1435/9979434. Falar
com Aurea.

• Vende-se casa de 120m2,
terreno de esquina, terreno de

450m2, 3 quartos, sala cozinha

garagem, toda murada. Valor

R$200.000,00. Tratar com Ailton

9103-3926.

• Vende-se casa geminada,
loteamento Firenzi, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, área total
70m2• Entrada + financiamento,
R$ 140.000. Tel: 9103-3926
Ailton.

• Aluga-se casa fundos, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem. Rua Rio
de Janeiro, 87. Sorhente casal,
R$700,00. Tel: 47 9929-1715.

• Vende-se casa no Bairro Estrada
Nova. Com 125 metros, alvenaria,
3 quartos, sala e cozinha

conjugada, garagem .para 2

carros, murada, portão eletrônico,
interfone, estrutura para receber

outro piso. Próximo de escola,
farmácia, faculdade, mercado. R$
225.000,00, lugar tranquilo, rua
sem saída. Tr: 9919-1152 I 3376-
3089 (após horário comercial).

CHÁCARA
• Vende-se chácara no Garibaldi/
São Pedro, 240.000m2, cas� mista,'
ranchos, cercas, lagoà, água
corrente, 6.000 pés de eucalipto ..
Tratar:'9973-3412 / 3376-0081

SALA COMERCIAL

• A Associação Rêcreativa dos

Servidores Públicos Municipais
(ARSEPUM), informa aos

interessados que está disponível
para locação a quadra do Ginásio
de Esportes no período matutino.
Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.
• Aluga-se sala comercial 30m2

perto do Museu da Weg,
R$400,00 mensal. TeI3275-2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.
em Schroeder, na Rua Marechal
Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na

vila Lenzi apartir de R$ 380,00
e Casa na Vila nova 3 quartos.
Próximo ao Papágaio autopeças,
Tr. 33714364 com Ivonete.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00.
Tr: 9958-8075 com Bruno.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315
com Marlene.

• Vende-se FLASH Vídeo Locadora
e Conveniências. Tr: 3376 1684
ou 9905 2584.

• Aluga-se galpão 160m2, bairro
Nova Brasília, valor a combinar.
Tratar com Marlene 3371-5904 ou

9933-9964.

• Aluga-se galpão, rua Campo
Alegre, 196. Metragem 270 a 300
m2• Preço a combinar. Tratar com
Aniceto 3372-1173 ou 9997-0019

• Aluga-se Galpão de 160 mt" na

Nova Brasília. Valor a combinar.
Tel: 3371-5904 / 9933-996�.

TERRENOSILOTES

• Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2 lotes de 723m2

cada, e 1 lote de 350m2• Valor
a combinar. Fone; 9911 8216 e

33752520.

• Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser

financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar 479955-
0833 Irineu.

• Vende-se terreno ern Schroeder

I, Vila Paraíso, casamista de

15x30m2, terreno estruturado.
Valor a negociar ou trooo ror casa
na praia" Tratar com Saulo 3374-
2252 ou 8825-3163.

• Vende-se Terreno em Schroeder -

Centro, com 450 m2 escriturado,
R$ 95.000,00. TI': 9104-8600.
Creci 14482.

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m,

rua Guilherme Tomelin, Bairro
Caixa d'Água, Guaramirim,
perímetro rural, valor R$
50.000,00. Tel: 8815-3002 ou

8422-1925. Tratar com Dário.
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André(47) 9993-2048.
. I

• Vende-se Fusca ano 76, branco, 4

pneus novos. Valor R$3.000,00.
Tratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se Corolla l.8, 2012, prata,
9.300 km, Valor R$55.000. Tratar
com Arildo 3372-2435.

• Vende-se Renault Logan
Expression 2009, vermelho,
completo, com manual do

proprietário, chave reserva;

Segundo proprietário. Valor a
combinar. Tratar com Daniel após
as 18hrs 9962-3584.

• Vende-se Corcel I 1972, R$
4.500,00 e Kadet 96, R$4.800,00.
Telefone: 9625-8805 - Valmir

• AF RODAS. CORSERTO
DE RODAS IMPORTADAS E

NACIONAIS. AUTO CENTER

(SUSPENSAO, FREIO, PNEU,
RODA, BALANCEAMENTO E

GEOMETRIA). CONTATO: 3371-
3040

DIARISTA

• DISK DIARISTA,
LIMPEZA RESIDÊNCIAL,
ESCRITÓRIOS, EMPRESAS E

CONDOMÍNIOS. LIMPEZA DE

TOLDOS E VITRAIS. TRATAR
FONE (47)8427-5016 COM
DANIELA.

GALPÃO

• Aluga-se galpão novo na

Barra do Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-4615
/9655-6743

VOLKSWAGEM

• Gol G5 2009, i.o, Preto, 4p, Flex,
completo: ar-condicionado, direção
hidráulica, alarme, vidros e travas

elétricas, som, chave reserva.

Manual, Nota Fiscal, com todas as

revisões na concessionária, muito
bem conservado, troca por terreno.
(047) 9213-3567 com Alexandre.

• Vende-se Saveiro l.6, ano 2009,
geração 4, branca, pouco rodada.

Valor R$23.000,00. Tel: 9931-9410
.ou 8406-5033.

• Vendo Goll.O, ano 1994, azul, em
ótimo estado, R$8.000,00, aceito
material de construção no negócio.
Tratar: 3372-1303.

• Vende-se Gol 99, prata, 4 portas,
16 válvulas. Com alarme e som.

R$1O.500,00. Tratar: 8897-0958-
Claudemir

• Vende-se VW Fox 1.0 Trend, 4
portas, Ano 2009, Quilometragem:
42.000, cor prata. Opcionais:
Completo, ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos,
retrovisores elétricos, banco
motorista com regulagem de altura,
banco traseiro retrátil, todas revisões
em dia, IPVA 2013 pago. Preço
R$28.500,00. Telefone (47) 8847-
8985 - Leo.

,

• Vende-se Golf Confort Line, 2.0
completo por R$ 22.000,00. -Tratar:
(47) 9979-0403.

• Vende-se Golf Sportline 1.6 2008,
vermelho, 2° dono, 87.000 km. Valor

R$35.000,00 ou R$37.000,00 na'
troca. Tel: 9697-3806 - Everton.

FIAT

• Vende-se Palio 1.4, 2008, completo,
flex, 4 portas. Apenas 26.800 km.

Valor R$24:800 (à vista, si troca).
Único dono. Ótimo estado. Contato:

(47) 9991-3390.
• Vende-se Fiat Strada 1.4, ano 2010,
modelo Treking, vermelha, com dir.

hidr., 36.000km, único dono. Valor a

combinar. Tratar com Nilson 9953-

9966.

• Vende-se Palio 2005, 4 portas,
branco, GN:v, 90 mil km originais,
segundo dono, R$ 13.500,00, fone:
9145-6290.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador traseiro. R,$
11.500,00. TI: 9114-3374 com André

ou 9243-8500 Néia.

FORD

• Vende-se Ford Ka GL 2004,
completo, prata, ótimo estado.
Tratar com Evandro 3376-1496

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

km, branco, todo revisado, 4

pneus novos, R$13.900,00. Foner
:

9103-7772.

• Vende-se um Ford Focus ano

2005, preto, l.6 completo, banco

de couro. R$ 19.000,00. Tr:
3379-2303/9114-5998 Com

Roberto.

• Ford Ka 2003 prata l.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.

CAMINHÃo
• Vende-se caminhão Fiat Iveco, ano
2000, com baú. Tratar com João
9181-3777.

• Vende-se caminhão Mercedes 66,
gabine baixa. Lata, carroceria e

pneu em ótimo estado. Motor, caixa e

diferencial revisados com mecânica

de 1113. Preço a combinar 'Iratar

com Aniceto Pedroti 9997-0019

• Vende-se caminhãoWolkswagen,
toco, modelo 17 210 ano 2001.

Carroceria Graneleira. Preço a
combinar, Tratar com Valdemar

8855-2072 ou 3373-0190.

• Vende-se Bros 125, ano 2004, azul,
partida elétrica. Valor R$3.800,00.
Tratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, fmal 9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

• Vendo moto Honda CG Titan 125,
ano 2002, azul, em ótimo estado,
com bauzinho. Preço a combinar;

Tratar: 3372-1303.

• Vende-se moto Suzuki l.100, Ano:
1998/1999, Preta. Telefone: 3376-
1573.

• Vende-se Twister 250, ano 2007,
amarela, R$4.800,00. Fone: 9953-
3878 ou 3370-0719.

• Vende-se CRF 250 R, 2004, em
ótimo estado, guidão e capa de

.

banco ainda original, moto a toda

prova. R$ 11/.500,00 somente

venda. Tr: 3055-7854 / 8823-1548.

Após as 19:00.

OUTROS

• Vende-se Siena Fire 2009

completíssimo (ar; direção, farol
auxiliar, som, vidros elétricos e

alarme). Único dono. Preço: R$
21.200,00 contato: 88144953

ou 3370 4553.

• Vende-se Kia Soul 2010, cinza,
abs, airbag, bancos em couro, _

câmera de ré, 60.000km. Valor
R$ 40.000,00 - á vista. Tratar com

• Troco terreno na Vila Rau por
casa em Barra Velha. Tr: 3371-
6968

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264/ 8800-9346.

• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti III - bairro
Santo Antônio. R$ 60.000,00.
Aceito troca. Tr: 9.979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66
- bairro Izabel, Corupá, 40
metros do asfalto. R$ 65.000,00
Aceito troca. Tr: 9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Montaria 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 / 8409-7052. Fotos no site

da rota do automóvel em veículos

particulares.
• Vende-se Zafirá2006 - Elite,
preta, completa, 4 pneus novos

R$29.500,00 - Fone: 9103-
7772.

• Vende-se Captiva 2010 . R$
65.000,00 - Troco por material

de construção. Fone 3275-0128
ou 9101-7885.

• Vende-se Corsa Hatch 2006, flex,
com ar condicionado, direção
e alarme, na cor vermelha. Tr:
9117-1176/9600-9002. Valor a

negociar..
PEUGEOT

• Peugeot 207 1.6 XS 4 portas
2008/2009 completo{ar digital,
farol e limpadores automáticos) R$
25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano 2008,
completo, 4 portas, prata, em
'excelente estado. R$7.000,00 de

entr�da e assumir financiamento.
Tratar com Leandro 9658-8618 ou

8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 l.4 XR Sport
- 2011 - Branco 26.000 km AI;
Direção, vidros, travas, MP3 Player;
Rodas de liga. 29.800,00 sem troca.

Marcel- 99124880 ou 3371-2106

• Vende-se Peugeot 307 Sw, 2007,
automática, banco de couro Top de
linha. R$26.000,00 + Prestações.
Tr: 8812c7170.

• Vende-se malharia

com 4 teares em Ótimo

estado, oportunidade para
investimento. Tratar: 9185-

4615/9655.-6743/3376-
1378

TERRENO

•Vende-se terreno com

412,00M2 (12,5 x 33,0)
no 101. Hesidenciul Mass
- Rio da Luz - Acesso

asfaltado,contrato direto

com proprietário. Tratar:
9128-5957/3376-0081/
9655-6743

COROLLA

• Vende-se CoroIla XLI 1.6,
automático, 16v, preto,
2006, 2° dono, 82.000 Km.

Original, em perfeito estado,
ótima procedência. R$
31.900,00. Tratar: 9185-4615
7'9655-6743/3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta 1.0 Hatch

2007 - Branco, baixa km,
original, boa procedência.
Ipva pago até 2014. Apenas r$
17.900,00. Tratar: 9128-5957
/3376-0081 / 9655�6743

FILHOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor a

combinar. Tratar com Viviane

(49)8835-5277 ou Sérgio (47)
9706-7671.

FILHOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor a
combinar. Tratar com Viviane

(49)8835-5277 ou Sérgio (47)
9706-7671.
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CARLOS MENESES vinha impondo um ritmo forte e conquistou a terceira posição na classificaçãogeral·da categoria AIB

São Pedro estraga
a festa de piloto

Jaraguaense emais
96 competidores

FONTE

Barulho de Motor

o piloto jaraguaense Carlos
Meneses foi para o Autódromo

Municipal Lourenço Schreiner,
em São Bento 9.0 Sul, com o ob

jetivo melhorar ou ao menos re

petir o bom resultado conquis
tado em sua última competição.
No sábado em suas primeiras
voltas realizadas no 1 ° tremo
livre, CARLOS MENESES vinha

impondo um ritmo forte e con

quistou a terceira posição na

classificaçãogeral da categoria
A/E.

No 2a treino livre, optando
sempre em poupar equipamen
to, terminou na terceira coloca

ção, 01:34.646 em sua melhor
volta.

Box aberto para 15 minutos
de treino 'classificatório, CAR
LOS MENESESfoi em busca da
melhor posição no grid de lar-

gada, na terceira volta consegue
cravar a marca de 01:34.011, o
terceiro melhor tempo da cate

goria Mini Fórmula Tubular B.
Um resultado motivante para a

equipe e o piloto novato neste

certame.

Na manhã de domingo, dia
24 de março, a atividade de pis
ta de CARLOS MENESES, co

meçou com a Participação no

destile de todos os pilotos e seus

carros, uma ótima maneira que
os promotores de campeonato
encontraram para aproximar
ainda mais o público dos pilotos
participantes no Campeonato
Catarinense deAutomobilismo.

Andando calmamente pelo
desafiador traçado do Autódro
mo Lourenço Schreiner, CAR
LOS MENESES pode observar a

presença maciça de um ótimo

público e sentir o calor humano
emanado pelos que estavam do
outro lado da cerca admirados e

torcendo pelos pilotos.
Na 1 a bateria, CARLOS ME

NESES alinhou seu carro na 8a

posição do grid de largada, 3a

posição da categoria Mini Fór
mula Tubular B.Desde a larga
da passou a travar uma grande
disputa com Carlos Sestrem,
mantendo este duelo até pou
co mais da metade da corrida,
quando optou permitir a ul

trapassagem do carro nO 33 de
Carlos Sestren, pois o carro de
SidemarBonkoski, .que estava
mais à frente, passou a perder
rendimento e fatâlmente seria

ultrapassado em pouco tempo.
Optando por trocar o certo pelo
duvidoso, pois a manutenção
da disputa com Carlos Sestrem

poderia resultar em uma quebra
ou erro, Carlos Meneses acele
rou para ultrapassar o carro n°

275 de Bonkoski e terminou a

prova na 3a colocação da cate

goriaMini FórmulaTubular E.

"Mais uma vez pude sentir o
carro, somos competitivos e se

remos em todas as etapas, tive
uma adaptaçãomuito fácil com
o traçado e o calor do público só
mostra que a categoria é muito
aceita por todas as cidades que
estamos competíndo. Quero
agradecermeus patrocinadores
que sempre estão me apoiando,
sem eles eu não poderia com

petir este ano, essa conquista
é compartilhada com eles tam-

bém", comentou o "piloto.
Um convidado que havia

negado o comparecimento
apareceu, São Pedro deu seus

primeiros passos no autódro
mo, e com ele veio a chuva não

prevista que acabou com a fes
ta, ficando à FAUESC a decisão

darealização, em outra etapa,
das corridas não realizadas nes
ta 2a etapa, entre elas, a 2a ba
teria da categoriaMini Formula
TubularA/E.

.

o resultado da 1ª bateria das categorias
Mini FórmulaTubularA/B foi:

1° - n° 60A - Amaro Lenfers.
2° - nO 77A - Sandro da Silva.

3° - nv 44A - Henrique Tischner
4° - nO 201A - Marcelo Oliveira.
5° - n° {6A - Edson Luiz Pedro.

6° - n- 5A - RomirRoeder
7° - n° 4B - Lorenzo Santangelo.
8° - n° 33B - Carlos Sestrem.

9° - n- 55B - Carlos Henrique de Meneses.
10° - n° 13A - Celso Rodrigues França.

11 ° - nv 76B - Marlon da Silva.
12° - n° 275B - SidemarBonkoski

Para a temporada de 2013 CARLOS MENESES conta com o

patroeínio de:

Supernova FM - 101.9
DuduMotos

Durnke Painéis e Outdoors
Ducati Lavação e Película

Despachante Petry
www.braquLcom.br

Bradesco Financiamentos
TcM Express - Encomendas Rápidas

Gorges Martelinho de Ouro

l
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Henrique Porto

AVANTE!
e avanteesportestg'gmail.corn

Hoje escrevo minha última coluna.Confesso que não está
sendo fácil abrir mão deste espaço, que compartilho com vo

cês desde 2010. Porém, novos compromissos profissionais
assumidos me impedem de continuar, até mesmo para ga
rantir a isenção e a imparcialidade do conteúdo. Agradeço a

oportunidade dada pelo amigo Julimar Pivatto. Acredito que
utilizei este espaço de fortna satisfatória, promovendo o nosso
esporte, em todas as suas modalidades. Por fim, meu muito
obrigado a vocês, leitores, queme acompanharam e contribui
rammuito com sUélf opiniões. Para o alto e avante!

Liga'
Indefinida a data da eleição
da nova diretoria da Liga
Jaraguaense de Futebol.
Marcia Stein já afirmou
não ter interesse em

r

seguir no cargo. Rogério
Tomaselli é um nome que
ganha força nos bastidores.

Agrada aos dirigentes dos
clubes da Primeirona. Já é
meio caminho andado.

Praça
A areia fica ou a areia
sai? Essa é uma das

polêmicas de momento
no nosso esporte.
Depois do campeonato
de vôlei na praça, a
FME quer saber se o

material permanece
no local ou não. A

quadra provou que.
pode ter novos usos, o
que é muito bom. Mas
creio que a areia deva

sair, sendo recolocada

quando necessário.

Varzeano
Sobre a decisão da
FME de restringir a
participação de atletas
noVarzeano, é preciso
esclarecer urn ponto. Há

tempos defendo a teoria

que os clubes confundem
as funções da Liga e da
FME.A Liga é regional e
seus torneios são abertos
a todas as cidades do Vale.
A FME é urna autarquia
municipal, portanto, tem
urn compromisso com a

.

população de Jaraguá do
Sul. E é cobradapor isso!

Contabilidade'
Consultoria Empresarial
CIIrJSt:...

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

. _ 'I. : , .'1 I I,.

www.gumz.com.br.
(47}33714747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

, � , •. , I ,l:. '

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

1

1

DIFERENCIAL Apoio do torcedor sempre foi fundamental para o sucesso do salonlsmo jaraguaense

CSM fortalece seu

programa de sócios
FACILIDADES Pagamento agora pode ser feito' por cartão de crédito. Sócios

terão descontos e produtos oficiais e participarão de sorteio de brindes

Com o objetivo de facilitar a vida
dos torcedores, gerar comodi

dade na aquisição dos ingressos e

oferecer beneficios reais para aque
les que apoiam o time durante toda
o ano, a.CSM remodelou seu projeto
de sócios, o "Amigo Torcedor".

Na assinatura do plano, o tor

cedor recebe uma carteirinha, que

permite a entrada livre em todos os

jogos da equipe na Arena Jaraguá.
Quem aderir ao plano terá descon
to de 20% na compra de camisas e

'souvenirs' oficiais da eSMo Também

participará do sorteio de brindes.
Em relação aos valores, os diri

gentes dividiram em quatro modali
dades: cadeiras não numeradas CR$
100,00 ou 5X de R$ 20,00);' cadeiras
numeradas setores 1 e 2 CR$ 250,00
ou 5X de R$ 50,00), setores 3 e 4

CR$ 200,00 ou 5X de R$ 40,00) e se
tores 5;6 e 7 (R$ 150,00 ou 5X de R$
30,00). Pagando a vista, o torcedor
terá um desconto de 5%.

Entre as formas de pagamento
aceitas constam o cheque e boleto
bancário. Neste ano, a novidade é a

inclusão do pagamento. por cartão

de crédito. Os interessados em se as

sociar devem entrar em contato pelo .

telefone (47) 3276-1045, em horário

_comercial, ou pelo email jaraguafut
sal@hotmail.com.

A expectativa é que sejam rea

lizados cerca de 30 jogos na Arena

Jaraguá em 2013, contabilizando
amistosos,Liga Futsal e Estadual.1[1

@,I
pevi

•

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

capac'itacao@apevi.com.br

Abri.l:

6, 13 e 2Q - Desenvolvendo o Potencial do Repre
�entante para Melhores Resultados em Vendas, das
8h às 12h

8 a 11 - Treinamento nas organizações e os indicado

res de resultados do investimento em Treinamento e

Desenvolvimento (T&D) nas empresas, das 19h às 22h

13, 20 e 27 - Oratória Modema (nível básico), das 8h às 12h

15 a 17 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 19h às 22h

15 a 18 - Qualidade no Atendimento Telefônico,
das 19h às 22h

16 a 20 (3a a sábado) - Fotografia Digital para Em

presas, de terça à sexta-feira das 19h às 22h e no

sábado das 8h às 12h

,

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de �araguá do Sul

fi! Católicacle
Santa catarina

ANTARES
PR! • r ... 8 RI CAOOS
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Avaí e Figueira·
crescem no final
do Campeonato
HORA CERTA Furacão mira a liderança, enquanto o Leão

quer entrar definitivamente na briga por uma vaga na semifinal

Agência Avante!

D estando quatro ro

ftdadas para o encer

ramento da primeira fase
do Campeonato Catari

nense, Figueirense e Avaí
confirmam a ascensão e

chegam em alta na reta

decisiva da competição.
Hoje; o Furacão mede

forças contra o Atlético de
Ibirama, às 16h, na Arena
Joinville. Devido a puni
ção do TJD, o clube terá

que cumprir a perda de
mando de campo e ficará

. distante do apoio da sua

fanática torcida. Após
quatro jogos suspenso, o

técnico Mauro Ovelha re�

torna a beira do gramado
eserá a principal novida
de da equipe do Alto Vale
do Itajaí.

No clássico da rodada,
o Joinville ainda sonha
com uma vaga nas semi
finais e encara o Avaí, do
mingo, às 16h, na Arena.
Na análise do técnico Ar
turzinho a possibilidade
de título é uma realida-
'de. "O futuro é promis
sor e espero que a gente
consiga a classificação.
Se chegarmos, vamos lu
tar de igual para igual",
comentou. Apesar da vi
tória sobre o Guarani de

Palhoça, o técnico Ricar
dinho acredita que o Avaí

precisa corrigir os erros.

"Precisamos entrar nos

jogos mais.atentos. Pelos
nossos objetivos no cam

peonato, temos que ter

esta atenção", afirmou.
Em jogo que interessa

ao Juventus, o Criciúma .

enfrenta o Guarani, do
mingo, às 18h30, no Re
nato Silveira. Um pouco
antes, o Metropolitano re

cebe o Camboriú, às 16h,
no Sesi..

Vitórias do Tigre e da

equipe blumenauense se

rão fundamentais para o

Moleque Travesso.
LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

DESALOJADO Punido pelos atas da torcida, Figueirense joga hoje em Joinville

Atletismo

Bolt disputa desafio no Rio de Janeiro
O corredor jamaicano

Usain Bolt virou atração
principal no Rio de Ja
neiro. Desde que chegou
a cidade na quinta-feira,
mobilizou parte da popu
lação carioca e chamou a

atenção nos diversos lo
cais que visitou.

Bolt participará de um

evento no domingo inti
tulado "Bolt contra o tem

po". O desafio será mar

cado. por uma corrida de

150m, domingo, em Copa
cabana. O objetivo é supe
rar o seu próprio recorde
mundial.

Com cara de final
,

Em jogo com cara de final, o Atlé
tico-PR enfrenta o Londrina, hoje, às
'16h, no Ecoestádio. Com 16 pontos no

returno do estadual, a vitória coloca o

Rubro-Negro na liderança da competi
ção. Utilizando a equipe sub-zg no tor

neio, o técnico Arthur Bernardes terá o
.

time completo. Destaque para o meia
Zezinho, revelação do clube.

. Luxa não agrada
A audácia de Luxemburgo não está

sendo aceita no Grêmio. A insistência
no esquema de três atacantes revolta

alguns jogadores. Após a derrota para
o Cruzeiro, Barcos protestou. "Ter três
atacantes faz você não saber o que pre
cisa e o que pode fazer", comentou.

Domingo, o Grêmio enfrenta o Passo

Fundo, às 16h, no Vermelhão..

Pensamento fixo
Líder e com vaga assegurada nas

quartas de final, o São Paulo se prepa
ra para o clássico contra o Corinthians,
domingo, às 16h, no Morumbi. Sem

pensar em poupar os jogadores titula
res para a Libertadores, o técnico Ney
Franco pode surpreender. "Temos que
jogar todos os jogos determinados. Va
mos dar o nosso máximo", declarou.

LéoMoura retorna
Seus oponentes serão Após conquistar a primeira vitória

Daniel Bailey, Alex Quifio- na Taça Rio, o Flamengo estámotiva-
nes e um brasileiro, defini- do para encarar o Audax, domingo, às
do por eliminatória. 16h, em Moça Bonita. Poupado na úl-

Curiosamente, o astro tima rodada, olateral Léo Moura deve
se mostrou amante do fu- retornar ao time. A dúvida do técnico
tebol. "Gosto muito de fu- Jorginho está no meio-campo. Com
tebol e quero encontrar o boa atuação contra o Bangu, Rodolfo
Neymar", disse. ".. .. pode. roubán a vaga.de Carlos Eduardo.

Forlán é dúvida
Após frustrar sua torcida no empa

te em ° a ° com o São José, o Inter
nacional está focado na recuperação.
O Colorado enfrenta o Esportivo, hoje,
às 21h, no Vale. O uruguaio Forlán se

lesionou e pode ser desfalque. No en

tanto, o técnico Dunga contará com a

presença do argentino D'Alessandro,
que se recuperou de lesão.

Galo quer a ponta
Vice-líder do Mineiro, o Atlético

MG torce por um tropeço do rival Cru
zeiro e prioriza a vitória contra o Tupi,
domingo, às 16h, no Independência,
As novidades devem ser Richarlyson,
Josué e o zagueiro Gilberto Silva. "Com
o apoio dos torcedores, pretendemos
continuar invictos em casa", afirmou o

meia Bernard.

Neymar em baixa
Sem marcar há seis jogos, Neymar

está pressionado e deixou a Vila vaia
do no empate com o Mogi Mirim. No
entanto, garante tranquilidade para
os próximos jogos. "As pessoas estão
acostumados a ver os meus gols, mas
vai normalizar", afirmou. No domingo,
o Santos encara o Oeste, às 18h30, no
Alfredo de Castilho.

Pedreiro artilheiro
Aos 19 anos, Michael trocou a vida

de' pedreiro para brilhar no futebol.
Na estreia como profissional, marcou
os três gols da vitória do Fluminense
contra o Macaé, mas prega humilda
de. "Não tem como não se espelhar no
Fred, ídolo e atacante da seleção", dis
se. Hoje, o Fluminense enfrenta o Boa

vista, às 16h, em Moça Bonita.
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o renascer de
".

um campeao
Final

1986 - o ano prometído.;
o Campeonato Estadual de Atletismo

ocorreu no período de 23 a 25 de maio de

1986 na cidade de Criciúma, e o "Rambo",
apelido que Ademir recebeu por se parecer
com Silvestre Stallone, confirmou sua exce

lente fase. Venceu com sobras os 400m com

barreiras e os 400m rasos.

Jogos Abertos de Santa
Catarina de 1986

Estes jogos, realizados em Joinville, pode
ríamos dizer que foram os "Jogos do Ademir":
correu, venceu, encantou e emocionou. Na

disputa dos 400 metros com barreiras, liderou
a prova de. ponta a ponta e ultrapassou cada

obstáculo com gestos atléticos sincronizados
beirando à perfeição. De quebra, estabeleceu
um novo recorde para a prova. Nos 400m ra

sos, travou um duelo espetacular com o atleta

olímpico Evaldo Rosa, que competia por Flo
rianópolis. Fizeram vibrar e emocionar o gran
de público presente. A cinco metros da linha

de chegada, os dois gigantes estavam rigoro
samente emparelhados, foi quando o jaragua
ense, nUlJ1 esforço sobre-humano, deslocou-se
como o próprio vento, transpassando o tempo
e o rival. Venceu por um décimo de segundo.
Neste mesmo ano, Ademir foi premiado com

o "Troféu o Jornaleiro", homenagem efetuada

pelo jornal ANotícia, ao melhor atleta do ano,
Recebeu o troféu das mãos de Zico, craque do

Flamengo e da Seleção Brasileira.

José Augusto Caglioni.-'

'-HISTORIA DO ESPORTE
FOTOS DIVULGAÇÃO

ADEMIR ROESLER

Um guerreiro vencedor
no esporte e na vida

AdemirRoesler
Nasceu no dia 26 de novem

bro de 1963, na cidade de Três
Passos (RS). É filho de Mamo'
Roesler e Maria Terezinha Ro

esler. Tem cinco irmãos: Ado

lar, Adair, Almir, Nadir e Rose.
Casou-se com Sueli Roesler e

tem três filhos: Maicon, Jona
than e Rafaela.

JASC 1986

Após a

chegada dos
400m rasos o

jaraguaense
Ademir

Roesler caiu

pelo esforço
despendido. Foi

compensado
pela conquista

do ouro

Olimpíada do imigrante
Promovida pela Federação Paulista deAtle

tismo e pelo Jornal do Imigrante, foi realizada
na pista do Ibirapuera em São Paulo nos dias

13, 14 e f5 de junho de 1986. Competindo pela
equipe dos descendentes de alemães, Ademir
deu o troco em quem o havia vencido em Curi

tiba no mês de maio, durante o Troféu João

Carlos de Oliveira: venceu as provas de 400m
rasos e 400m com barreiras.

Os negócios da
família prosperavam

Ademir adquiriu terras no Paraguai,
na cidade denominada Primeiro de

Marzo, e passou a criar gado. No dia 23
de maio de 2008 vendeu 30 cabeças de
gado, e recebeu o pagamento em dóla

res. Ao passar em frente a uma lancho
nete (no lado paraguaio), parou para
um lanche e tomar uma cerveja. Subi
tamente começou uma briga no interior
do estabelecimento; Houve um tiroteio e

Ademir foi atingido por balas perdidas.
Fora alvejado pelas costas, os projéteis
'causaram graves lesões em vértebras' e
medula, além de órgãos internos. Em

'estado gravíssimo, ele foi transportado
para o'Hospital de Toledo, nó Paraná.

Pura fatalidade, nada lhe foi roubado.

Apenas se encontrava no lugar errado e

na hora errada...

Empresa genuinamente CA'TARINENSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

ISem consulta ao SPC/SERASA

.,ICrêditos com excelentes taxas

I'Sem cobrança de seguro e ta'rifas

Ligue para nôs:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões ao Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

OCP27
www.ocponline.com.br

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

JE TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

O�. OO/flei'11. lia/li
Diretor Técnico Respónsável CRM:SC 8535 RQE 4471

Renascer
Saiu do Hospital em cadeia

de rodas. Passou um período no

Hospital Sarah Kubitschek em

Brasília. Os médicos não lhe de
ram nenhuma esperança de que
voltaria a àndar. Com a mesma

determinação que um dia afirmou
ao seu treinador, quando este lhe
dissera que poderia ser um ótimo
barreirista...

"Desculpe-Írie, professor, eu

não serei apenas um ótimo barrei
rista. Serei campeão"! E foi.

Prometeu aos médicos e enfer
metros:

"Dia desses voltarei aqui an
dando"! E voltou. I
O encontrei

Na cidade paranaense de Dom

Armando, no dia 14 de março de

2013, revi Ademir. Estava fazen
do equoterapia na hípica que leva
o mesmo nome' da cidade. Está
caminhando normalmente com o

auxílio de uma bengala. Entramos
no túnel do tempo e revivemos por

alguns instantes os grandes mo

mentos de sua brilhante carréira

atlética. Com a voz embargada
pela emoção, disse-me, que quan
do a saudade dos bons-tempos de
atleta lhe vem à mente lembra da

mensagem que este professor lhe
enviou, e que fora proferida por
Amadeus Mahfud:

"Existe sempre um recorde- a
ser batido, um caminho inexplo
rado em algum lugar do mundo. E
quando não houver mais sonhos,
haverá lembranças e a imaginação
para fabricar outros sonhos".

Ademir disse: "Agradeço a

Deus por estar vivo. Sou imensa

mente grato a minha família que
tem me dado todo apoio nos mo

mentos difíceis, ao senhor, profes
sor, que me mostrou o caminho

para a vitória, aos jaraguaenses e

chapecoenses, que sempreme tra
taram com muito carinho. Muito

obrigado. um grande abraço em

todos vocês. Deus lhes pague."

\
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Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, 'cozinha, área de serviço, bwc social, 1 vaga de

garagem. R.!. n° 3.841. A Partir de R$ 155.000,00

Residi Walter Bartel . Baependi

Sobrado c/Oi suite com eloset, 02 quartos, sala de
jantar/estar, cozinha (mobiliada) bwc social, lavanderia,
área de festa com churrasqueira e fogão á lenha, 02
vagas de garagem.(ACEITA FINANCIAMENTO
BANCÁRIO). R$ 450.000,00

Casa com 01 suite mobiliada com eloset, mais 02
dormitórios (sendo 01 deles mobiliado), banheiro
social mobiliado, sala de estar, sala de jantar: cozinha
com mobília sob medida, lavanderia mobiliada,
garagem para 02 carros, área de festas e piscina.
Ficam no imóvel 03 aparelhos de ar condicionado
split. Valor: R$ 550.000,00

Terreno no Lot. Viena

Res. Soberano
-VIla Nova

Apto TIpo 01: 01 Suíte
mais 01 dormitório,

sala de estar e jahtar,
sacada com

churrasqueira, cozinha,
área se serviço, bwc
social, garagem. Apto
TIpo 02: 01 Suíte mais
02 dormitórios,sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se

serviço, bwc social,
garagem. A Partir de

R$ 213.000,00

Apartamento com 3
suítes (sendo 1 com
eloset + sacada),

ampla sala de jantar
/ estar, sacada com

churrasqueira,
cozinha, área de
serviço, lavabo e 2

Vagas de garagem.
Apenas 02.

apartamentos por
andar. Apartamento
com acabamentos
internos. R.1. na

5.839.
A Partir de

R$ 450.000,00
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