
Novidades

Exposição sobre
Paulo Lemiski

Liga Futsal

CSMligada
para a estreia
Equipe de Jaraguá do Sul
treina forte para encarar
a Krona, de Joinville, na
próxima segunda feira.
Clássico está marcado

para às 20h15. PÁGINA 24

E ainda: filme inspirado
em canção do Legião
Urbana e nova versão
do game Xbox 360 são

algumas dicas.
BEATRIZ SASSE,

ANTENADA,
PÁGINAS 14E15
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SÁBADO/DOMINGO, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

Setqr de Oncologia do Hospital São José e referência no at�ndimento
dareqlão Norte. Aumento dos casos por ano variam entre 50/0 e 8%.

,
-

PÁGINAS 4 E 5

Sociedade em festa

l'Bier" no aniversário
Saúde

Campanha contra gripe
Vacinação começa segunda-feira e .

segue até o dia 26 deste mês. Na região
serão distribuídas 45 mil doses contra a

Influenza. Em Jaraguá do Sul devem ser

imunizadas 34 mil pessoas. PÁGINA 23

Comunidade

Cursos de prevenção
Conselhos de Segurança realizam curso

-de estímulo a líderes de bairros, visando
qualificá-los para difundir orientações e

evitar ocorrências, assim como solicitar

melhorias, PÁGINA 8

Para comemorar os 70 anos de fundação, a
tradicional Associação Esportiva e Recreativa
Vieirense realiza neste sábado, das 23h às 4h,
o Baile da Cerveja. Os ingressos MIX-antecipados custam R$ 20.

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZE_RA JÚNIOR
• Advogado

Advogado essencial
Santa Catarina vive dias sombrios no que diz respei

to ao acesso à justiça pela população de baixa renda e

que não pode arcar com os custos da contratação de um

advogado para defender seus direitos. Com o fim da defen
soria dativa que foi honradamente prestada pelos advoga
dos catarinenses até março passado, a assistência jurídica
que deveria ser prestada como um serviço público essêncial,
simplesmente deixou de existir,malgrado o Estado de Santa
Catarina tenha realizado, por imposição de ordem emanada
do STF, concurso público para o preenchimento de cargos
de defensor público estadual, em um númeromuito aquém
na demanda estadual.

Tal situação fezeclodirum caos no judiciário catarinense,
ondemagistrados, deumahoraparaoutra, viram-se acéfalos
daimportanteeindispensávelpresençadeumadvogadopara

.

atuarnadefesa de questões que clamampelapresençadeum
defensor, sob pena de emperramento da própria máquina
judiciária, com apossível paralisação dos processos, que sem
a presença indispensável dos advogados, não pode tramitar
regularmente. Tal situação expôs de maneira nua e crua,
mais uma vez, uma dívida do Estado de Santa Catarina para
com os advogados catarinenses, démais deR$ 100.000.000
(cem milhões de reais) relativos a honorários não pagos.

Esta situação serviu, dentre outras questões, para de
monstrar o quão importante é o papel que o advogado exer
ce na sociedade e o quanto 'o judiciário sempre necessitou
dos mesmos para a realização da justiça de maneira plena.
A 23a Subseção da OAB/SC, com sede aqui em Jaraguá do
Sul encontra-se alinhada à proposição da OAB''Seccional
de SC, no sentido de defender que, enquanto a dívida exis
tente não for paga, ficará muito distante a celebração de
um novo convênio entre a OAB/SC e o Estado de SC, que
possibilite éj. prestação dos serviços nos moldes em que era
realizada pela defensoria dativa.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para" redacao@ocorreiodopovo.com.br

ManutençÃO
Trânsito fica interditado

A Rua Bernardo Dornbusch, na Vila Lalau, fica
interditada para o tráfego de veículos neste domingo,
das 7h às 13h, para a manutenção da passagem da li
nha férrea Durante este período, o trânsito para aces
so à Guaramirim e BR-280 será possível somente pela
ilhada Figueira. O trecho interrompido abrange o cru
zamento com a Rua Carlos Eggert até a ligação com

Prefeito Waldemar Grubba, Já o desvio para quem

trafega pela Rua Bernardo Dornbusch será realizado

pela Rua Carlos Eggert, seguindo através da Rinaldo

Bago, com retomo pelaRua LuizAlves, até a JoséThe
odoro Ribeiro. Haverá placas de sinalização.

COMENTÁRIO

Entre sem bater!
Üque vem a seguir é fato. Um

pai entrou, desatentamente,
no quarto do filho que estava es

tudando com uma colega. O filho
tem 16 anos e a colega 14. O pai
abre a porta sem bater, não se dá
conta do "risco", e dá de cara com
a garota pelada na cama do filho.

-Ai, Prates, pelada é muito

forte, a menina estava nua, diz

assim, fica melhor! "Não, não

digo assim, a despudorada es

tava pelada. Já me disseram
incansáveis vezes que agora é

assim, que os pais já não mais
se surpreendem com essas "mo
dernidades". Desculpe-me, o pai
do guri falhou grosseiramente
na educação e os pais da guria
nem se fala. Tem cabimento
uma sem-vergonhice desse ta

manho? E ainda ouço pais estú-

lUIZ CARLOS PRATES

pidos dizerem que é melhor que
os filhos "namorarem" dentre de
casa do que saírem por aí a cor
rer riscos de todo tipo, afinal, as
coisas vão de mal a pior nas es

quinas da vida ...
Não, me desculpe, é falta de

vergonha na cara, é desrespeito a

tudo e a todos. Casa de família não
é motel, ainda que os donos da
casa sejam pessoas fracas, sem pu
dores nem respeitos aos indispen
sáveis valores éticos da educação.

Bom, não vamos longe: dia
destes os jornais do mundo pu-

blicaram uma notícia vinda dós
Estados Unidos e que tratava da
desconcertante presença do vírus
HPVemmeninas, em "garotinhas"
de colégio ... Elas lião fazem o sexo

propriamente dito, fazem "brinca
deirinhas" com namorados, "na
moros" que envolvem riscos por
que para sexo propriamente dito
falta muito pouco, ou nada... Um

despudor infanto-juvenil, tudo por
.
culpa dos pais que não educam.
E se alguém pensar que são casos

raros, pontuais, esse alguém passa
atestado de "ingênuo". Podia ter

usado a palavra burro.
De fato, filhos educados só

nos filmes da década romântica
de Hollywood. Que pena, vamos
de mal apior. - Ah, e o pai aque
le saiu pedindo desculpas por,
ter entrado sem bater...

sabendo quem morreu, entre os conhecidos, quem fez
isso ou aquilo, onde encontrar boas ofertas de casas, car
ros, terrenos, saber de festinhas locais, casos de polícia,
tudo, tudo está no jornal da cidade. E olhe que paraburro
o Buffet não serve. Quem tem 48 "bilhões" de dólares no
banco não acredita em Papai Noel. E você, por exemplo,
está então entre os inteligentes. Sacou? Na mosca!

• VOando
Sim, quem corre menos está voando ... A Folha con

toa que só agora as papelarias estão repondo o estoque,
tinham zerado o estoque de livros-ponto, tudo em razão
da legalização trabalhista das domésticas. E quem "ras

pou" os estoques? As empregadas, por suposto. Vai ser
uma rasteira sem precedentes nas patroas, especialmen
te nas que "confiam" na amizade com as servas ou então
não estão nem aí para o que acontece... E quem achar

que a empregada é uma tonta, desavisada, vai levar um
tombo inesquecível. Olho vivo, porque cavalo não desce ,

escadas, como dizia o llírahim ...

• Falta dizer
Cientistas alemães estão dizendo o que digo há déca-.

das na televisão: imagens de dor fazem doer mais a nossa
dor. Exemplo? Editores de telejornais - estúpidos - mos

tram imagens de crianças sendo vacinadas e abrindo o

berro com aquelas agulhas deste tamanho. Precisammos

trar aquelas cenas? Quando as crianças vão à vacinação já
começam a chorar lá na calçada. Mas é claro, elas têm na

lembrança as imagens das enormes agulhas. Estúpidos,

• Jnmais
Warren Buffet, americano e um dos três homens

mais ricos domundo, diz enfaticamente que o quemais o
interessa ele só acha no jornal da cidade. É ali que ele fica

- ,

t"'�E·-S�ff :o.ç te !\GU'"
O Samae reiniciou o Projeto de Educação e Valorização
da Água (Proeva), que tem foco na preservação do
meio ambiente e uso correto desse recurso natural.
Ontem, alunos da Escola Antônio Estanislau Ayroso,
de Jaraguá do Sul, visitaram o Samae para conhecer o

processo de captação e tratamento da água.
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LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3166
04 - 11 - 16 - 34 - 63

t OBITUÁRIO
• AMARILDO CAVALIERE morreu

quinta-feira, dia 11, em Jaraguá do Sul.

,

Ele tinha 35 anos e deixou pais, esposa,
filha, irmão e amigos. O sepultamento
ocorreu ontem, no cemitério da

Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

.�AGLASENAPPDRAEGER

morreu quinta-feira, dia 11, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 7.8 anos e deixou
esposo, filhos, netas, bisnetos e amigos.
O sepultamento ocorreu ontem no

Bairro Rio da Luz 1.

• ANGELINAB. ZAPELLAmorreu

quinta-feira, dia 11, em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 61 anos e deixou irmão,
esposo, filhos, noras, netos e amigos.
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

Estruturapara
combater o câncer

Dentro do setor de Oncologia do Hos
pital São José, pacientes diagnos

ticados com câncer buscam o alívio no

atendimento profissional desempenhado
por uma equipe de médicos e enfermeiros
voltada exclusivamente para amenizar o
sofrimento causado por essa doença, que
atingemilhares de pessoas.

Graças ao apoio da iniciativa privada e

de doações particulares, a cidade pode con
tar uma unidade especializada em dar esta
nova esperança. A estrutura se tornou re

ferência não apenas na microrregião, mas
para o Norte e Planalto Norte do Estado.
Pacientes São Bento do Sul, Rio Negrinho
CampoAlegre, Mafra, Porto União, Canoi
nhas, Irineópolis e Três Barras são atendi
dos pelas equipes jaraguaenses.

Considerado um mal silencioso, o

câncer deve atingir 520mil brasileiros em
2013. Por ano, o aumento de pacientes

tratados no setor especializado do hospi
tal jaraguaense varia de 5% a 8% ao ano.

E a tendência, segundo as previsões, é que
esse tipo de procedimento exigirá amplia
ções dessa unidade e mais investimentos.

"
Estima-se que o câncer deva atingir
520 mil brasileiros durante este ano

A prevenção sempre será a melhor al
ternativa para se evitar o risco de sofrer a
doença. Essa medida é adotada com as

práticas de hábitos saudáveis, como ali

mentação balanceada, exercícios físicos,
limitações do álcôol � do fumo, além de
buscar uma vida menos estressante e um

equilíbrio entre mente, corpo e espírito. O
câncer encontra abrigo quando há um de

sequilíbrio emocional.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919 • 99021380' 91614112

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

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

r;;,"!{" O Correio do Povo utiliza papel produzido a partir de
ç:;J' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
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CREMATÓRIO
CATARINENSE

473376071f
SR 280, km 75 • n'" 9100

NerGIJ Romol· Jaraguá do Sul se
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SAUDE

ONCOLOGI

ENFRENTANDO
ADORPARA

BUSCAR A CURA
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Segundo o Ministério da Saúde, somente neste ano, o Brasil deve

registrar o surgimento de 520 mil novos casos de câncer

Um crescimento desordenado de
células que invadem os tecidos

e órgãos do corpo. Esta pode até ser

uma explicação simplificada, mas todo
. o universo em torno do câncer émuito
mais complexo e, consequentemente,
doloroso. A cada ano, segundo o Ins
tituto Nacional de Câncer (Inca), a do
ença provoca cerca de oito milhões de
mortes em todo omundo e este núme
ro deve dobrar ao longo das próximas

"

décadas. Para 2013, por exemplo, as
estatísticas doMinistério da Saúde in
dicam o surgimento de 520 mil novos

casos, somente no Brasil.
Diante de uma epidemia global,

muito há de se fazer para estimular o

BATALHACONTRA
O PRECONCEITO

Enquanto o exame Papanicolau, que
serve para diagnosticar o câncer de colo
de útero, está amplamente dissemí
nado entre as mulheres, o mesmo não

acontece com a mamografia. Conforme
Stoeberl, apesar das rotineiras campa
nhas nacionais, o teste ainda enfrenta
o preconceito da população feminina.
"O acesso ainda é restrito e há pacien
tes que o consideram dolorido", diz. O

mesmo ocorre com o exame de próstata.
Muito difundido no imaginário dos ho

mens, o toque retal não é a única maneira
de se prevenir e descobrir a doença preco
cemente. Hoje, existe também o PSA (An
tígenoProstático Específico), um simples
e praticamente indolor teste de sangue

que consegue diagnosticar diversos tipos
de câncer que atingem esta glândula.

cuidado e o diagnóstico precoce. Ele
não dá garantia de cura, entretanto,
aumenta significativamente as chan
ces de os pacientes se depararem com

ela ao longo do tratamento.
Referência regional no assunto,

o setor de oncologia do Hospital São
José, de Jaraguá do Sul, existe desde

2009 e centraliza as ações locais do
Sistema Único de Saúde em torno do
câncer. Consultas, exames, quimiote
rapia, radioterapia e cirurgias, todos
esses serviços são oferecidos gratui
tamente na unidade.

Conforme o médico Luís Carlos
Stoeberl, que chefia o local, antes do
credenciamento junto ao governo fe-

deral, os atendimentos eram pulve
rizados por diferentes espaços. Nos

últimos quatro anos, porém, quem é
acometido pela doença ou pela des

confiança de portá-la é encaminhado
ao Hospital São José e, na Oncologia,
recebe tratamento multidisciplinar.

E não são apenas os pacientes da

microrregião de Jaraguá do Sul que
desembarcam diariamente na enti

dade. Em determinados procedimen
tos, como na quimioterapia, a abran
gência inclui municípios como São

Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo
Alegre. Já na radioterapia, também
entram na lista Mafra, Porto União,
Canoinhas, Irineópolis e Três Barras.

RANKINGDOS
,..

TUM:ORESNAREGIAO

::tIlulheres
10·Mama

2°·Pubnão

3° • Intestinos

4° . Colo de útero

Homens
1° . Próstata

2°·Pubnão

3Q • Intestinos

4° • Estômago

AUMENTO É
PROGRESSIVO

No ano passado, a unidade de On

cologia instalada no Hospital São José
realizou exatas14.034 consultas médi
cas. Deste total, 931 pessoas receberam
tratamento de radioterapia e outras

6-489 precisaram de quimioterapia.
De acordo COm o diretor técnico do

setor, Luís Carlos Stoeberl, os números
revelamum aumento gradual de 5 a 8%
de casos de câncer ao ano. Ele comen

ta que isso se deve ao envelhecimento

gradativo da população mesclado ao

fato de a cidade contar com uma uni

dade central de tratamento. Outro mo
tivador é o serviço preventivo, mais dis
seminado atualmente em comparação
às décadas passadas. Entre os pacien
tes diagnosticados, de 30 a 40% são
totalmente curados. Os demais 60%
carecem de tratamento paliativo. Esses
dados, segundo Stoeberl, poderiam ser

inversos. "Amaioria chega a nós já com
"a doença avançada", resume.

Chefe do setor de Oncologia do Hospital São José, Luís Stoeberl, avalia os

números e diz que aumento dos casos gira em torno de 5 a 8% ao ano
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Mesmo durante as sessões de quimioterapia, Antonio Wintrich tenta não se abater com a

doença. Para isso, conta com o apoio da família e, principalmente, da filha, Rosinha

FERIDAESTRANHAE DOLORIDA

Em 28 de maio de 2012,
o agricultor AntonioWintri

eh, 81 anos, foi surpreendido
por um sangramento inten
so na mão direita. O que era

apenas uma ferida que não
cicatrizava o fez entrar para
as estatísticas dos pacientes
portadores de câncer. Socor
rido pelos bombeiros, o idoso
quase não resistiu à hemor

ragia e, após a confirmação

do diagnóstico, acabou sendo
obrigado a amputar parte do

braço. A cirurgia aconteceu

menos de um mês após a en

trada na emergência do Hos

pital São José.
No entanto, a batalha da

famíliaWintrich contra o cân
cer ainda não terminou. De

pois do procedimento, dois
nódulos apareceram próxi
mos à axila do paciente. Por

isso, ele voltou a ser interna

do, dessa vez, para sessões de

quimioterapia. Foi em meio
a uma delas, a terceira de um
total de seis programadas, que
a reportagem de O Correio do
Povo conversou com Antonio
e a filha, Rosinha, 45. "Essa
doença desgasta muito todos
os envolvidos", comenta ela.
Mesmo assim, o objetivo é não
desanimar. "Estou me sentin-

do melhor, logo que soube,
pensei em uma só coisa: tinha

que tratar", conta Antonio.
A força e a fé do pai dei

xam Rosinha orgulhosa e têm
amenizado a apreensão sen

tida' desde a descoberta da

doença. Apesar de ter perdi
do a mão, ele não se abateu.

Hoje, conformado, reapren
deu a viver e a depender de
um só braço.

CONFUSÃO DE DIAGNÓSTICOS
Uma dor constante no ou

vido levou Ari Lanfelst Farias,
55 anos, aos consultórios mé
dicos. Por quase dois anos, ele

percorreu diversos especialis
tas, do dentista ao otorrinola

ringologista, do neurocirurgião
ao oncologista. Até mesmo por
tratamentos nos dentes e uma

cirurgia na cabeça ele passou.
Mas, depois detantas idas e vin

das, em novembro de 2011, os

exames finalmente indicaram a

causa correta de tanto incômo
do: um tumor na base da língua.

Com sessões de radioterapia e

quimioterapia, Farias chegou a se

despedir da doença. Entretanto,
as dores voltaram por duas vezes.

Agora, ele trata de uma extensão
do tumor que se alastrou pela
mandíbula. Durante seis meses,

precisará cumprir uma agenda
de internações. Ao longo de uma

semana, a cada 30 dias, receberá
quimioterapia na unidade de On

cologia do Hospital São José.
Sem conseguir se comunicar

normalmente por causa da reti
rada cirúrgica da língua, Farias
também necessita de sonda para
se alimentar. Com a vida virada
do avesso, ele, assim como An

tonioWintrich, tenta superar os
desafios e sobreviver a cada no
tícia negativa. "Quando a pessoa
se entrega à doença é pior", en
fatiza a esposa, Marli Terezinha

Gasparetto, 55 anos, que não es

quece os aprendizados trazidos
pelo câncer. "Hoje, damos mais
valor às pequenas coisas, não

reclamamos à toa e somos uma

família mais unida", completa.

Depois de consultar vários especialistas,
Ari Farias descobriu um tumor na base da língua.

Hoje, ele e a esposa buscam superar a doença

OCP4eS
www.ocponline.com.br

TRATAMENTOS
• Radioterapia

, O equipamento de radioterapia
instalado na Oncologia do Hospital
São José é o único da região. Por
isso, os atendimentos acontecem

em quatro turnos distribuídos en

tre as 5h30 e 23h, de segunda a

sexta-feira. Diariamente, cerca de

70 pacientes passam pelo apare
lho. Mesmo com uma rotina inten

sa, a média de espera para início

do tratamento, que dura em torno

de 30 dias, é de duas semanas. A

fila costuma ter até 40 nomes. O

método destrói células tumorais

por meio de feixes de radiações io
nizantes. De acordo com os dados
do Inca, metade dos portadores de
câncer é tratada com radioterapia,
que também pode ser associada
à quimioterapia e a procedimen
tos cirúrgicos. Os efeitos adversos
mais- comuns são cansaço, perda
de apetite e dificuldade de ingestão
de alimentos e reações na pele.

• Quimioterapia
Após o encaminhamento via

SUS, os pacientes que necessitam
de quimioterapia aguardam cerca

de 15 dias para iniciar o tratamen
to. O composto de medicamentos é

aplicado em uma sala específica do
setor de Oncologia do Hospital São
José. Dentro do corpo humano, ele
se mistura ao sangue e, então, é le
vado a todo o organismo, destruin
do, assim, as células doentes que
formam os tumores. Os efeitos co

laterais passam por sensação de fra
queza, diarreia, perda ou aumento

de peso, feridas na boca, queda de

cabelo, enjoas, vômitos e tonturas.

• Os tipos mais comuns
Segundo levantamento local,

47% das mulheres acometidas pelo
câncer desenvolvem tumores nas

mamas. Já entre os homens, o mais
comum é o de próstata, que apare
ce em 12% dos doentes. "Este é o

panorama visto também no restan

te do país", explica o médico Luís
Carlos Stoeberl. A diferença com

relação às demais regiões brasilei
ras aparece no segundo colocado '

do ranking-feminino, Na Oncologia
do Hospital São José, ele permane
ce ocupado pelo tumor de pulmão,
enquanto que no panorama geral
do Brasil, o de colo de útero sobe
duas posições. "Isso acontece por
que temos programas muito bons
de prevenção", comenta.
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PLENARIO
Comíssâo Especial da 280
Devido à importância das obras, a Câ

mara decidiu reativar a Comissão

Especial da BR-280. A proposição foi do
vereador Pedro Garcia (PMDB) e os par
tidos devem nomear um integrante até

terça-feira, dia 16. O objetivo é acompa
nhar o desenrolar dos trabalhos no tre

cho até São Francisco do Sul e também o

que envolve a área urbana entre Guara-

mirim e Jaraguá.
No caminho até o porto, dois lotes já

tiveram ii licitação encerrada, mas a de

pendência agora é do lhama, já que a via

passa por terras indígenas, o que pode cau
sar novos adiamentos para esta que 'é uma
das principais reivindicações da região,
tanto em termos econômicos quanto de

segurança. Na outra ponta, para a duplica-

ção de 8,5 quilômetros de área urbana, a
expectativa é de que o Dnit assine na pró
xima semana convênio para que o Estado

possa executar a obra, orçada em R$ 85
milhões. Toda pressão organizada em prol
destas obras é bem-vinda e necessária. O
Vale do Itapocu, conhecido por sua força
econômica, também precisa mostrar sua

capacidade de articulação.

Avicultura
Vereador Eugenio Juraszek (PP) comandou

reunião nesta semana com avicultores prejudica-
o dos pelo fechamento da Seara e com o presidente
do Ipplan, Benyamin Fard. O grupo irá fazer um le
vantamento completo do prejuízo dos agricultores,
para depois buscar uma saída.

Preço doParque
"Acabou o tempo de falsos testemunhos em

Guàramirim", Afirmação do prefeito Lauro Frõhli
eh (PSD) respondendo acusação de Nilson Byla
ardt (PMDB) sobre suposto superfaturamento na

compra de um terreno, onde será construído o novo

Parque de Eventos da cidade. Lauro explica também
que uma comissão foi formada para avaliar as áreas
em que a estrutura pode ser erguida e diz que o preço
deve ficar abaixo do valor de mercado.

IDO naCâmara
O Executivo deve encaminhar na seguada-feira

a Lei de'Diretrizes Orçamentárias para avaliação
da Câmara. A LDO 'contém as metas e prioridades
da administração, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente. O texto es

tava sendo finalizado ontem pelo Paço.

Na rodoviária
Um dia após O Correio do Povo publicar reporta

gem sobre a rodoviária de Jaraguá do Sul, o prefeito
Dieter Janssen (PP), o vice JaimeNegherbon (PMDB)
e o secretário deAdministração, Sergio Kuchenbecker
(PMDB), estiveram ontem nl;> local, conversando com
diretor Riolando Petry (PT). A expectativa é de que o

terminal receba melhorias para oferecer aos usuários
uma estrutura minimamente confortável.

1

EM FOCO
As contas de Nilson Bylaardt

relativas ao exercício financeiro foram

aprovadas por muito pouco pela
o Câmara. Quem garantiu o alívio

ao ex-prefeito foram os quatro
parlamentares da bancada do PMDB.

Sul, Corupá e Guaramirim. Colheu
as reivindicações dos prefeitos e

o

colocou seu mandato à disposição.
,. . .

• • •

Mario Fernando Reinke, e a esposa,
que é presidente da Câmara, Suzane
Reinke, ambos do PSDB, partem para
a Europa onde devem ficar por 15 dias.
Com as férias do titular, quem assume o

comando é o vice, Sesar Tassi (PMDB).

Deputada estadual, Angela Albino
(PCdoB), cumpriu roteiro pela região

ontem. Esteve em Jaraguá do
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A SEMANA

"
1. Sou um homem de fé.

Sabia que estávamos

trabalhando e que o momento

de investir chegaria.

Raimundo Colombo, durante
coletiva sobre o ,Pacto

por Sânta Camrina.

"
2. Não se pode fazer um governo

apenas controlando despesas.
A sociedade espera bem mais.

MutUo F'fores, secl'etá'tilo dê
Pta'flejamérYto, $'O'lne ,as 'obras
pl"é\1'istas a 'Parti/r de a�ota
/p-elô governo do t!staâo.

"
3. Com a casa organizada, o
caminho é este, é um governo

que vai dar certo.

Antidlo Llnem, ipFésidente
do PIII'IDB, sobre os ,'()O do

governo Oieter Já.nssen·,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ENTREVISTA
. PEDRO ueZAI
Pedro Uczai (PT) jáfoi deputado es-'

.

tadual por três vezes, prefeito e vice de

Chapecó, e hoje ocupa uma cadeira na

Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá,
preside a Frente Parlamentar das Fer

rovias, assunto que o professor universi
tário estuda há pelo menos 15 anos e que
lhe rendeu o livro Ferrovias e Desenvol
vimento - este é o caminho. "Sonho com

o apito do trem", brinca o parlamentar,
que esta semana visitou a redação do O
Correio do Povo e conversou sobre este e

outros temas:

Deputado, como estão os deba
tes sobre os contornos ferroviários
no Estado?

Estão avançando, a ideia é ligar o País
inteiro. No Estado, a nossa prioridade é
fazer a obra em Joinville, Jaraguá do Sul
e São Francisco. O Brasil não pode mais

transportar suas riquezas pelas rodovias,
o que aumenta os custos e traz muitos
riscos. Sonho com o apito do trem. Re
curso tem, precisamos unir forças para
fazer destes projetos realidade. Omodelo
de hoje é insustentável.

Na região, existe o debate sobre
a utilização dos trilhos já existen
tes para o transporte de pessoas e

o de carga ao mesmo tempo. Qual
sua opinião?

Para o transporte de pessoas pode
ser uma ótima opção. Mas temos que ti
rar o trem de cargas da área central. Da
maneira como está hoje, com os veícu
los passando a 10 quilômetros por hora,
não é competitivo e gera um problema de
mobilidade. O sistema está ultrapassado,
pois é com bitola estreita e não compor
taria um veículo mais moderno.

Esta semana estava prevista a

votação da reforma política na Câ-

mara
. dos Deputados, o que mais

uma vez não aconteceu.

Não aconteceu infelizmente. O pro
blema é que não se quer acabar com fi
nanciamento privado das campanhas.
Os deputados que se alimentam deste
sistema não querem mudança. Não tem
jeito, ninguém faz doação evangélica de
dinheiro para campanha. Quem doa, ge
ralmente quer cobrar depois uma contra
partida, tem interesses. Enquanto não se

fizer uma reforma política, vai continuar
existindo o mensalão do PT, do DEM e

do PSDB e todos escândalos envolvendo

empreitaras que bancam as campanhas e

depois cobram a fatura.

Mas mesmo com a maioria no

Congresso, o governo não conse

gue pautar a reforma?

Neste tema, não adianta ter maioria.
Existem muitos deputados que não se

importam com partido, representam so

mente os seus financiadores. Veja eu, na

primeira campanha gastei R$ 10 mil, na
seguinte, R$ 35 mil, depois 300 mil e, por
último, R$ 500 mil. Como estou fora do
sistema dos financiadores, acabei me en

dividando e é o que acontece com muita

gente, daí para o processo de corrupção, é

um pulo. Fui relator de uma Medida Pro
visória que envolvia R$ 15 bilhões, recebi
proposta para mudar uma emenda e em

troca teria minhas campanhas pagas pelo
resto da vida, claro que não aceitei. Eu es

tou quase desistindoda política.
Como vê a relação do PT com o

PSD <lo governador Raimundo Co
lombo? Muita gente interpretou a

liberação de verba do BNDES como
uma aproximação.

O PT é governo em Brasília, aqui no
Estado é oposição. Agora, a presidente
Dilma tem uma relação republicana com
todos os governadores e também começa
a pensar na reeleição. Nós poderemos ter
úma grande encrenca para administrar
o Estado, mas não acredito em interven

ção. Defendo a candidatura própria e te

mos nomes como Claudio Vignatti, ldeli
Salvatti e Décio Lima. Com PSD é difícil
falar em aliança, é meio água com azeite.

E com o PMDB, seria possível
uma dobradinha?

Seria muito mais viável. É uma alian

ça que já existe em muitos municípios
catarinenses e que governa o País há 12

anos. Não estou dizendo que vai aconte

cer, mas seria mais fácil.

Cidadania
desde cedo

Prefeito de Guaramirim, Lauro
Frõhlich, e o presidente da Câmara,
Juarez Lombardi, receberam nesta

semana os vereadores mirins da
cidade. A indicação dos estudantes
foi para que o Executivo amplie o

sistema de reciclagem de lixo.

Herança
não fecha

Não é só em Guaramirim que
as dívidas deixadas pelo antecessor
geram polêmica. Em Florianópolis,
Dário Berger contestou os valores

divulgados pelo seu sucessor Cesar

Souza Junior, que disse ter herda
do R$ 250 milhões em atraso. Já
Dário argumenta que o montante
não passa dos R$ 132 milhões.

Limite de horário Incentivo
Decisão do Ministério Público limita a pas

sagem de trem pelo perímetro urbano de São
Francisco do Sul entre as 7h e 22h e reforça a

tese de Pedro Uczai de que as composições para
carga devem ser retiradas de dentro das cida
des. AALL ainda vai recorrer.

A Câmara dos Deputados aprovou projeto
que obriga o BNDES a destinar às micro, pe
quenas emédias empresas pelo menos 40% dos
recursos de empréstimos subvencionados. Com

. isso, os recursos disponíveis devem saltar de R$
227 bqhi?es I?lll'a R$ 312 bilhtões.

. hHJ; ,ff:lh m.. 4
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Voto contra
Vereador João Fiamoncini

(PT) foi o único voto contrário à

criação da Comissão Especial da
BR-280. Segundo ele, o temor

é que o instrumento dê mais
-

uma responsabilidade à Casa,
enquanto o processos e arrasta

no Dnit.

i

Manifestação
Está prevista para o sábado,

dia 20, uma mobilização orga
nizada pelo movimento Dia do
Basta à Corrupção. Amanifesta

ção acontecerá na Praça Ângelo
Piazera, a partir das 14h.

Maioridade
penal

O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo (PT), mani
festou posição contrária à di

minuição da maioridade penal.
Segundo Cardozo, a redução
seria inconstitucional. A ideia
de mudança na maioridade pe
nal foi proposta na quinta-feira
pelo governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), que
promete encaminhar a sugestão
ao Congresso Nacional.

Motivo em sigilo
Depois de um ano e meio da

morte do ex-vereador de Chape
có, Marcelino Chiarello (PT), o

inquérito foi concluído, mas a dú
vida se houve homicídio ou sui
cídio permanece, e não será es

clarecida por enquanto. A Polícia
Federal suspendeu a divulgação
das conclusões do caso, a pedido
da família do parlamentar.

Acima do teto
Roseana Sarney (PMDB) en

trou com pedido de aposentadoria
.

no Senado, onde ocupou o cargo
de analista legislativa, por indica
ção do pai, José Sarney. O bene
fício é de R$ 20.900,13, valor que
se somará aos R$ 15,4milque ela

já recebe para comandar o Estado
do Maranhão. Com o acúmulo dos
dois vencimentos, Roseana terá
um salário de, pelo men<?s, R$ 36,3
mil, superior ao salário dos minis
tros do Supremo Tribunal Federal
(STF), de R$ 28.059,29, que é o

teto do funcionalismo público.
I, ',I

t
1
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Vacinação contra gripe
começa nesta segunda

LUCIOSASSI

MEDICAÇÃO Região tem 45

mil doses. Atendimento nos

postos vai até o dia 26 de abril

Natália Trentini

A campanha nacional de vacinação
.1"\contra a gripe começa segunda-feira
e segue até o dia 26 deste mês. A meta

para cada cidade é vacinar no mínimo
80% do público alvo - crianças com ida
de entre seis meses e dois anos incom

pletos, gestantes, idosos com mais de 60

anos, indígenas, população carcerária
e trabalhadores da área da saúde - que
neste ano foi ampliado e inclui mulheres

que tiveram filhos no período de até 45
dias antes da data de vacinação (puérpe
ras) e portadores de doenças crônicas.

Na região, até o final da campanha
serão distribuídas 45 mil doses contra a

influenza. Em Jaraguá do Sul, a Secreta
ria de Saúde pretende imunizar 34 mil

pessoas, 10 mil a mais do que foi estipu
lada peloMinistério da Saúde. Além dos
novos grupos criados, esse ano o muni

cípio decidiu estender a idade de vaci

nação de criarrças, atingindo também os

menores de cinco anos.

"É fundamental evitar que a gripe
chegue. Reduzindo o número de casos,
evitamos as complicações que resultam
em internação e despesas com medica
mento. A população sai ganhando", des
tacou o 'secretário, Ademar Possamai.

Omaior grupo de risco a ser atingido
é o de idosos, 11.750, seguidos de porta
dores de doenças crônicas, 9.699 pesso
as. Com a decisão do município de am

pliar a idade de vacinação de crianças,
o número inicial de 3.381 passou para
8.865. Em seguida, vêm os profissio
nais de saúde (2.141), gestantes (1.691),
puérperas (278) e carcerários (261).

Segundo o gerente de Saúde da Se
cretaria de Desenvolvimento Regional
(SDR), Silvio Chaves, o número de do
ses estipulado pelameta costuma ser su
ficiente para atender à população. "To
dos os anos sobram algumas doses, mas
caso a procura sejamuito grande nessas
semanas, poderemos solicitar mais",
afirmou. Aprimeira remessa distribuída
foi de 22 mil doses, durante semana os

municípios devem receber o restarite.
Em Jaraguá do Sul; a vacina estará

disponível em 18 postos de saúde. Para
atender as pessoas com dificuldade de ir
às unidades em horário normal, no próxi
mo sábado, Dia "D" de vacinação, os pos
tos estarão abertos das 8h às 17h.

AÇÃO PREVENTIVA Em Jaraguá do Sul, a meta
da Secretaria da Saúde é imunizar 34 mil pessoas

Guaramirim

Com a vacinação disponível
em cinco unidades de saúde,
Guaramirim pretende atingir
com tranquilidade a meta de
vacinar 6.939 pessoas contra

.a gripe. As unidades já estão
abastecidas com as doses a es

pera da população.
Segundo o secretário de

Saúde, Roberto Seixas Simões,
a vacinação é a forma mais efi
caz de prevenir a gripe. "Da
mos toda a atenção para esse

momento, preparamos a equi
pe para absorver todo o públi
co alvo", disse. A vacina prote
ge contra os três subtipos do
VÍrus da gripe que mais circu
laram no inverno passado (AI
H1N1; A/H3N2 e influenza B).

No Dia "D" todos os postos
de saúde e o Ambulatório Mé
dico de Especialidades estarão '

abertos, das 8h às 17h, para-a
vacinação.

• Corupá - Meta 3.656 pessoas
Durante a semana nas unidades Seminário, PSF 2 e 3 no Centro, e Vila Isabel,
No Dia "D", todosos postos de saúde estarão abertos das 8h às 17h.

PÚBLICO
ALVO DAS
VACINAS

Crianças com
idade entre
seis meses

e dois anos

incompletos

Puérperas
(mulheres
que tiveram
filhos em até
45 dias)

Portadores
de doenças
crônicas

Gestantes

;\

Trabalhadores
da área da
saúde

Idosos com
mais de
60 anos

* Crianças
com idade
entre dois e

cinco anos

incompletos
em Jaraguá
do Sul e
Massaranduba.

Indígenas e

população
carcerária

@I.
Apevl

<'
• Guaramirim - Meta 6:939 pesso�s
• Unidade ESF Caixa d' Agua- Rua Angelo Zanluca, s/n
• Unidade ESF Corticeira Rua Marcionilo dos Santos, 55
• Unidade 'ESF São Pedro - Guamiranga . Estrada Bananal do Sul, 5760
• Unidade de saúde Rio Branco Rua Jacó Rêinert, 214
• Unidade de Saúde Centro . Rua João Butschardt, 356

• Jaraguá do Sul-Meta 34.685 pessoas
.

• Centro Unidade Básica Central Rua Reinoldo Rau, 123
• Vila Nova· Posto de Saúde Adilson Bassani . Rua 25 de Julho, 576
• Santo Antônio- Posto de Saúde Dr. Agostinho Luís Bianchi . Rua Maximino Beber, 595
• Vila Lalau . Posto de Saúde Dr. Álvaro Batalha Rua Dona Matilde, 375
• Rau - Cohab . Posto de Saúde Dr. Alexander Otsa . Rua Prefeito José Bauer, 557
• Santa Luzia· Posto de Saúde Anna Preti Pedri . Rua Emídia Prestini Gascho, 85
• Vila Lenzi . Posto de Saúde Dr. Erich Kauffmann . Rua Onélia Horst, 208
• João Pessoa· Posto de Saúde Germano Sacht . Rua Manoel Francisco da Costa, 4,390
• Ilha da Figueira Posto de Saúde Ilha da Figueira Rua João Sanson, 156
• Estrada Nova Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk Rua lngoBlunk, s/n
-Nereu Ramos· Posto de Saúde Padre Antônio Echelmeyer· Rua André Voltolini, 915
(fundos da igreja)

• São Luís - Caic . Posto de Saúde Renato Pradi . Caic . Rua Carlos Tribess, 150
• Rio Cerro II . Posto de Saúde Ricardo Roeder· Rua Rodovia SC 416 Km 16
• Santo Estêvão· Posto de Saúde Santo Estêvão Rua Rodovia JGS 461 . Estrada Garibaldi
• Barra do Rio Cerro Posto de Saúde Wolfgang Weege . Pama 2 . Rua Pastor Albert

Schneider, 249
• Rio da Luz· Posto de Saúde Cirilo Reinke . Rua Georg Reinke, s/n
• Tifa Schubert- Posto de Saúde Luiz Martins Gonçalves· Rua Annieta Mathias Enke, 550
• Czerniewicz . Posto de Saúde Aroldo Schulz - Pama 1 . Rua Jorge Czerniewicz, 800

• Schroeder - Meta 3.193 pessoas
Durante a semana nas unidades Centro e dos bairros Schroeder 1 e Centro norte,
No Dia "D", todos os postos citadosmais a unidade ltoupava-Açu, das 8h às 17h,

• Massaranduba - Meta 3.905 pessoas
Durante a semana nas unidades Centro e dos bairros Massarandubinha, Benjamin
Constant, Primeiro Braço e Braço Direito (Santa Luzia), No Dia "D", todos os

postos estarão abertos das 8h às 17h. O município também irá estender à idade
de vacinação de crianças até menores de cinco anos.

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

capacitacaoepapevl.com.nr

15 a 17 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 19h

às 22h, InstrutorMarcelo Bergamo

15 a 18 - Qualidade no Atendimento Telefônico, das

19h às 22h, Instrutor Emílio Mufíoz Moya

16 a 20 (3i! a sábado) - Fotografia Digital para

Empresas, de terça à sexta-feira das 19h às 22h e no

sábado das 8h às 12h, Instrutor FlávioUeta

22 a 24 - SecretariadoAdministrativo, das 19h às 22h,

Instrutor Darcísio Knoch

25 - Palestra: O uso eficaz das redes sociais digitais
do marketing ao relacionamento com o cliente, das

t9h às 20h30min, Palestrarite Josiane Fernandes

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá doSul

ABRIL:

Gliit.�
Contabllldade
.,...__

_1__
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ARQUIVO DO CLUBE

DIVERSÃO Associação Vieirense, fundada em 1943,
realiza Baile da Cerveja para comemorar o aniversário

Carolina Veiga

Para comemorar os 70 anos de fun

dação, a Associação Esportiva e

Recreativa Vieirense realiza neste sá

bado, das 23h às 4h, o Baile da Cerve

ja. Serão cinco mil unidades da bebida
vendidas a R$ 1,5 e cerca de 1200 pes-

-

"soas animadas pela apresentação das
bandas Passarela e Os Baileiros. Os

ingressos antecipados estão à venda a

R$ 20 em Jaraguá do Sul e Schroeder,
nos postos Mime; em Guaramirim, no
Posto 28, e na sede da Associação, na
Rua DonaMatilde, 201, no Bairro Vila
Lalau. No momento da festa os ingres
sos custarão R$ 25.

A Associação Vieirense surgiu
em 1943, no Bairro Vieira, após um
grupo de amigos que se reunia sema
nalmente para jogar futebol decidir
oficializar o clube. Com a aprovação
do estatuto, cuja cláusula principal
apontava o objetivo de propiciar o de
senvolvimento físico dos associados,
as atividades esportivas da Associa

ção foram ampliadas e hoje contri-·

buem para a preservação das moda
lidades tradicionais da cidade, como
o tiro, o bolão e a bocha. Anualmente
são realizadas a escolha do Rei e da
Rainha do Tiro e da representante da
sociedade na Schützenfest. O Grupo
Folclórico Neue Heimat Trachten
gruppe também integra a associação
e é um dos responsáveis pela preser
vação da cultura' alemã.

Presidente da Associação há oito

anos, Antonio Berns conta que, atu

almente, a principal dificuldade do
clube está na renovação dos associa
dos. "Tentamos manter a tradição do

clube, com o tiro, o bolão e a -bocha,
mas é difícil conseguir renovar o pú
blico. A juventude está interessada
em outras coisas", conta. Apesar das
dificuldades, Berns orgulha-se de
ser o presidente da associação que
é considerada pelos BOIhb�iros Vo
luntários como a maior da região em

capacidade de público. Atualmente, a
Associação conta com 150 membros
e possui capacidade para um público
de, aproximadamente, 1.300 pessoas.

Fellows®
I D '10M A S

.;�M.t,:.. tíJ!Üi!t.jL '

RuaGov. Jorge Lacerda, 241
Centro • Jaraguá do su.

1211-1411
www.feUowsidiomas.com.br

-

LÚCIOSASSl

Cerveja para comemorar
70 anos oe história
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ARQUIVO DO CLUBE

LÚCIOSASSI

CLUBE Antonio Berns, atual presidente
do Vieirense, quer manter viva a tradição
e atrair novos associados para o local

Atual sede fica na

RuaDonaMatilde, 201,
no BairroVIla Lalau

Um bar e um
carrinho de mão

A história do Vieirense começou quando
. os amigos Oscar Eggert eGuilherme Schmi
dt resolveram improvisar um bar em cima
de um carrinho de mão e vender cerveja,
refrigerantes, cigarros, fósforos e balas nas

partidas de futebol organizadas por Rei
naldo Vogel com os moradores da Avenida
Waldemar Grubba, em Jaraguá do Sul. Na

época, as partidas aconteciam em Um cam

po de futebol no Bairro Vieiras.
A turma de amigos, com o passar do

tempo, resolveu organizar bailes dançantes
e oficializou a sociedade na Sexta-feira San
ta do dia 6 de abril de 1943. O primeiro baile
ocorreu três dias depois, na Páscoa daquele
ano, na primeira sede do clube, localiza
da na Rua Marechal Francisco da Costa,
próximo ao trevo de acesso à Schroeder e
ao Bairro João Pessoa. Dez anos depois, a
Sociedade passou a funcionar na Avenida
PrefeitoWaldemar Grubba, na construção
onde atualmente é o Líder Clube.

Em 1966, com aproximadamente 120 Só-
, cios, começam as negociações para a aquisi
ção do terreno e construção da sede própria.
A obra foi erguida na RuaMathilde, no Bair
ro Vila Lalau, onde em 1976 foi realizada a

primeira Festa do Rei, uma das mais tradi- -

cionais daAssociação Vieirense.

,<
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sábado, dia 13 de abril, Dia In
ternacional do Beijo. Hip, hip,
hurrah! Hoje vai ser demais, pois
nossa terrinha está com uma

agenda fervida e agito é o que não
falta para encontros, azaração e

muita curtição. A noite de sábado

promete! Neste sentido, confira
na coluna o que vai rolar de mais

importante e depois não diga que
avisado não foi! Antes, uma frase

para você curtir: "se você educar
uni homem, educa um indivíduo;
mas se educar umamulher, educa
uma família" (Goethe).

"
Se a mulher soubesse que sua

força está na sua fragilidade,
dominaria o mundo.

,

E hoje!
Para os baladeiros de plantão

e de bom gosto, hoje, na Epic,
vai rolar o show do grupo Daza

ranha, em homenagem aos 20

anos de estrada. Mas o grupo
não virá sozinho. Divide o pal
co com outras dez estrelas do
mundo eletrônico. A balada será
no estilo.único e deve reunir os
nominhos catalogados de nossa

sociedade. Imperdivel!

� II'\ j

Tim tini
Ricardo Wilges é o super fes

tejado deste sábado. Comemora
mais um aniversário e recebe os

parabéns da trupe de amigos e

da esposa, a colunista de moda;
Ana Vieira!

S RODAS
Mônica Dreiss, apaixonadíssima
demais e feliz, que é o mais

importante.
• • •

Aguardem, vem ai um novo

point em nossa terrinha. Depois
eu conto!
• • •

E os pratos executivos estão
fazendo o maior sucesso no

. almoço do Hotel Kayrós.

NAT César Strebe reuniu poucos e bons para comemorar seu nlver dia 6 de abril.
A comemoração foi regada a muito rock n'roll dos anos 1970, comericos e bebericos

Blues! Dica da coluna
Degustação

Sob o comando do
meu amigo e chef Rafael
Alan Gorges, do Cheers
Irish, na próxima quarta
feira, às 20h, rola na Eno
teca Decanter uma noite
de degustação. A entrada
será um Lombo de Baca
lhau Porto e Crocância
sobre Cama de Confit de
Pimentões. De nada!

Ag' reservas de mesa para
a la Noite do Blues, dia 26, no
Restaurante Lehmann's, já es

tão rolando. O convite indivi
dual custa R$ 35 e dá direito
a saborear durante a festa um

risota de frutos do mar, arroz

carreteiro, penne a la rabiata e

muita salada verde. Além, é cla
ro, de curtir o sommaneiro dos
grupos Cirano Araujo & The
Blues Plane. Informações no

9958-0807 ou no 3376-4822.

Você já foi conhecer as no
vas instalações do Califórnia
Lanches? Vá, é muito legal!
Para começar, a recepção do

caps César Gaúcho é coisa
de outro mundo. O mocinho
sabe receber, aprendeu com

o cunhado, Ari Barrichello.
O cardápio é um rnust. Tem
até pão com ovo, que é tudo.
O Califórnia fica ao lado do

Sesi, na Walter Marquardt.
Anotem a dica!

DIVULGAÇÃO
�
Os casais,
Valter e
Claudete

Cronst, e
Cesar e
Claudia

Goelzer, na
inauguração
das novas

\ instalações
do
Califórnia
Lanches

Moa Gonçalves

�
\�

DIPIL

0800 702 5152
Rua Jose Jesuíno Correia, 1300 - Industrial

Zefenno I(UKilnskl - Mossaranduba � se

www.d!pll.com.br

('17) 3375 ... 3D'I
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3370-3242
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Buxixo
Os convites da 6a Festa do Champanhe, além de estarem deco

rados com uma linda flor no tom laranja, acessório criado pela ami
ga, Gislaine Argenton, da Gi Acessórios, será borrifado com perfu-
mes da Le Bru. A festa, que reunirá 300 mulheres, ocorre dia 15
de maio, na Epic, com o projeto Phaser e um show de Pole Dance.

. DNULGAÇÃO

EM FOCO O promoter Pepe
Narloch é um dos destaques,
da Revista Nossa deste
mês. Vale conferir!

t�\ VENDOCLÍNICA
WI VETERINÁRIA
COItiplétli eM Jil1'líJJu:i do SUl. hã 11
lifió.s no Mé1'l:JtOO. clle1\lilht fClIma"
E$tlldoMmlll\tô. 1'fi'é� wilk-.
plitShop. lilllli de api\rli.eKrltôM, 8áliI.
dutendime1llO, trrl fi®lt3lii1. ulltdl!
cutUtlVUli, ccnlto dl'\ill!Iro.� di!
ê.dôLttôlllgi14 RX odrutmMgltlU. Jilltii d�
lo1liI:ilrlliuçãó, életrucnrdlÓ!ll'ât'u. lilitphi
M'li4i. dttél'1\a. eatiilt MI !llVtiltàrÍú II

kiltlltl pm pllililcnl$lIl,
Optlr1ullldllde Úlllftl
(47)9117.4�llnm
(47) 3055·2614

biB.g777@yilltoo.�'l'ltn.br

Lotou
A boate Upper Floor, em

Guaramirim, agitou a noite
de ontem. Famosa pelas suas

atrações, vários nominhos da
urbe jaraguaese marcaram'

presença. A noitada esteve

sob o comando do DJ Kbeça
+ grupo de pagode Levando
um Lera! Hoje tem House
Sessions.

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

MAURICIO HERMANN

___
.

BELA Daniela Monnerat, Claudia Steinbach e Nelma Ferreira
conferindo as delícias da Confeitaria Bela Catarina

Sitenovo Leitora fiel
Assinado pelos amigos,

Willian e Fábio, da WF Sys
tens, em maio este colunista
vai estrear o novo site, mo
derno e cheio de novidades.
Volto ao assunto.

A leitora fiel de hoje é An
dréia Carla Krueger. Ela é ou
tra darling da city que acom

panha a coluna todos os dias.
Valeu mesmo!

Humm!
Pensando bem

E o Bolinho de Bacalhau
do Cheers Irish Pub, hein? De
fazer qualquer mortal rolar no
asfalto de tão bom!

"A decepção acontece

quando você descobre que
o caráter de uma pessoa não
combina com o sorriso que ela

expressa ...
"

_

l

TE CONTEI
Jovani Dalzan anda no

maior corre no comando
. da Javel Veículos. Ele é
um gerente comercial de
sucesso!

• O meu amigo Zeca
Rausis, do Automóveis
Jaraguá, também será
um dos grandes
apoiadores da 6ª Festa'
do Champanhe.

.
,. Continue enviando e-mail

para moa@moagoncalves.
com.br e concorra, dia 15
de abril, a uma camisa
oficial da equipe Futsal
CSM/Mannes.

• Hoje tem almoço no

Galo Londrino, não se

esqueça disso.

• Na noite deste sábado
recebo poucos e bons
para celebrar a vida e os

amigos.

• Um ótimo fim de
-

.

semana a todos e a 'gente
se vê por aí. Mas cuidado:
você está sendo filmado!
Hahaha!

Com essa, fui!

.:(1 li
I 1:,11' .: li,'l I:
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Viagens e Restaurante II
Problemas no restaurante: o que fazer? Lá está
você, naquele restaurante onde você reservou
("booked or reserved") sua mesa antecipadamente,
chegou no horário combinado e pediu as refeições.
Porém, o garçom traz um prato diferente daquele
que você havia pedido. Diga a ele: "I'm afraid I
didn't order this. I asked for ... " e complete com o

nome do prato que você pediu. "I'm afraid" pode
ser traduzido como "receio que" ou "infelizmente".

.

Logo, sua frase bem educada será: "Infelizmente eu

não pedi isso. Eu pedi ...
"

que acompanhada de seu

sorriso cortês fará com que o garçom .providencie a

troca certamente.

Você, provavelmente, também aprendeu que "I'm
afraid" significa tenho medo: ''I'm afraid of snakes"
(tenho medo de cobras) ou ainda, "I'm afraid of

flying" (tenho medo de voar). Observe que nesse

último exemplo, o verbo está na forma de gerúndio
(-ing). Essa é a regra.após preposições ("of' em nosso

exemplo) os verbos tomam a forma de gerúndio.
Leiamais a respeito nesse link onde você também
encontrará um exercício: http.y/www.ecenglish.com/
learnenglishjlessonsjprepositions-plus-ing.

Voltando ao restaurante, as reclamações podem
ser sempre feitas com polidez: "Waiter. Sorry,
but this glass is dirty" (Garçom. Desculpe-me,
mas este copo está sujo). Ou ainda: "Excuse

Premier

A PREMIER EMPREGOS
É ASOLUÇÃOI

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

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

Técnico Laboratorista
Tecelão
Tintureiro ,

Operador e programador de Fresa CNC
Operador e Programador de Centro de
Usinagem CNC
Instalador Técnico
Soldador
Supervisor de produção
Vendedor Técnico
Vigilante

FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

me, please. This steak is well done. I asked for
medium" (Com licença, por favor. Este bife está
bem passado. Eu pedi ao ponto). Como se diz
mal passado? Resposta: "Rare". Lembremo-nos
dos talheres: "fork, knife and spoon" (garfo, faca
e colher). Se estiver faltando um deles, peça ao

garçom: "Excuse me. I haven't got a knife
"

or "I
don't have a knife" (Com licença. Eu não tenho uma
faca), lembrando também que ambas as estruturas
têm o mesmo significado, ou seja, você pode
variar! Contratempos podem acontecer, e nada
como enfrentá-los com bom humor e aproveitar a
.oportunidade para testar seu Inglês!

Analista Contábil/Fiscal
Assistente Financeiro
Analista Financeiro
Analista/ Assistente de Comércio Exterior
Assistente de Engenharia de ProdutojTêxtil
Assistente de Processos/Têxtil
Assistente de Vendas
Comprador
Coordenador de VendasjTêxtil
Estagiários (Administração/Contábil, RH,
Financeiro/TI)
Recepcionista

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

Almoxarife
Auxiliar de PCP (Têxtil)
Cortador Têxtil
Desenhista Têxtil
Eletricista de manutenção
Eletricista
Encarregado de Corte (Têxtil)
Encarregado de Tecelagem
Encarregado de Tinturaria
Encarregado de Estamparia
Estilista

Expedidor
Gerente de Loja
Impressor de plásticos
Inspetor de Qualidade (Têxtil)
Mecânico de Manutenção
Mecânico Industrial/Têxtil
Modelista
Montador Industrial (Metalmecânico)

. Operador de Caldeira
Operador de Corte /Têxtil .

Operador de Bordado
Operador de Tratamento de Efluentes
Supervisor de CortejTêxtil
Técnico citologia e histologia
Técnico em Refrigeração

.

Técnico de Informática
Técnico de Segurança do Trabalho

Cheers!

INGLÊS ERSONALIZADO
A partir do que você sabe
para o que você quer!

customized lallgusge leamíng
-

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

Auxiliar de Produção - Diversas Vagas
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Frigorífico
Auxiliar de Expedição
Auxiliar de Relojoeiro
Auxiliar de Tinturaria
Auxiliar de Corte (Têxtil)
Auxiliar de Padeiro
Balconista
Caixa
Caldeireiro
Camareira
Copeira
Costureira
Cozinheira
Frentista
Fiscal de Loja
Jardineiro
Lavador de Veículos
Operador de estamparia
Operador de logística (expedição)
Operador de autoclave
Vendedor de Loja
Vitrinista
Repositor
Zelador (a)

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
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Cirurgião plástico.O 473370-0424 I 9952-7122

Dr. Marcelo Rudy

�eleza� �_1_�li_:�
Os cuidados com a lipoaspiração
A lipoaspiração é no Bra

fisil, sem dúvida, a ci

rurgia plástica mais comu

mente realizada. Mulheres
e homens, tanto jovens
quanto osmais vividos e até
os da melhor idade, todos
são possíveis candidatos a

uma lipoaspiração,
Realizada como pro

cedimento exclusivo ou

também muitas vezes em

associação com outras ci

rurgias, a lipo está cada vez
mais em alta.

Atualmente, tornou-se

mais segura e com meno

res índices de complica
ção, desde que sempre res-

-

peitados todos os preceitos
para tal. Nunca podemos
esquecer que é sim um

procedimento cirúrgico e
; .

mvasrvo.

Primeiramente a pa-

ciente deve sempre bus
car um cirurgião plástico
membro da SBCP e com

boas referências, deve re

alizar uma criteriosa con

sulta, esclarecendo todas
as suas dúvidas e obter o

máximo de infomação com
o cirugião. A lipoaspiração
será sempre para redução
de medidas nas áreas de

gordura localizada e nunca

para um emagrecimento
ou perda de peso. Portan

to, a paciente deve ir para
a cirurgia mais próxima do
seu peso ideal ou estar em

um processo de perda de

peso com reeducação ali
mentare exercícios físicos.

Exames pré-operató-
rios, avaliação cardiológica,
anestésica e fotos também
são solicitados no pré-ope
ratório. A clínica ou o hos-

pital deve ser de qualidade
e com todos os recursos

para atender alguma even

tual emergência e sempre
sob os cuidados de uma

médico anestesiologista.
Embora seja segura e

cada vez mais comum, a li

poaspiração é coisa séria e

nunca deve ser banalizada.
A paciente deve ter a preo
cupação com a escolha do

profissional cirurgião plás
tico e deve ter em mente

que existem limitações do

procedimento, cuidado com

promessas de resultados es

petaculares, corpo sarado e

definição muscular._
Hoje em dia, profissio

nais inescrupulosos tentam
iludir e seduzir divulgando
procedimentos e resultados
fantasiosos. Termos como

lipolight, lipoweekend, lipo

•
Ouais alimentos podem substituir o caro tomate?

Desde que o preço do tomate atingiu altas históricas, nas últimas semanas,
e praticamente virou artigo de luxo na mesa dos brasileiros, restaurantes e

consumidores o estão utilizando cada vezmenos.Na hora demontar o cardápio
das refeições, no entanto, é possível substituí-lo por outros alimentos de igual
ou semelhante valornutricional. Qualquer vegetal oufruta que tenha coloração
entre o amarelo e o vermelho trazem o mesmo tipo de carotenoide (substância
responsável pela coloração vermelha do fruto) pelo qual o tomate é famoso: o
licopeno. Antioxidante notório pela capacidade de ajudar a prevenir o câncer
de próstata, o licopeno é um carotenóide que dá- a cbr avermelhada a certos

alimentos - como melancia e goiaba. Os carotenoides, por sua vez, além de
serem corantes naturais, se caracterizam por ajudarem o corpo a manter

seus níveis normais de vitamina A. A ingestão dessa substância é importante
porque ajuda aprevenir a liberação dos radicais livres, moléculas que levam ao

enueiliecimento e ao desenvolvimento de doenças.
Para substituir o consumo de tomate, basta escolher qualquer outro vegetal

oufruta que tenha coloração variante entre amarelo e vermelho.Entre as opções
mais comuns estão cenoura, abóbora, melancia, caqui e goiaba. O ideal é que o
consumo desses alimentos, assim como o de tomate, seja de 100 gramas diárias.
Além do licopeno, o tomate também é rico em vitamina C, magnésio,potássio
e fibras. Essas substâncias, no entanto, podem ser facilmente encontradas em

grandeparte dos demais legumes e vegetais.

1

high definition ou lipo de
alta definição estão sendo
utilizados prometendo re

sultados que não são a rea

lidade.
Desde a sua invenção e

mesmo com toda a sua evo

lução, os preceitos básicos
continuam os mesmos: pre
paro pré-operatório, aneste
sia adequada, infiltração de

solução salina, retirar de 5 a

7 % do peso corporal ideal,
técnica adequada e cuida
dosa para evitar traumas,
internos, utilizar cânulas
modernas e mais finas, li
poaspirar as camadas mais
profundas e cuidar muito
com a aspiração das cama
das superficiais.

Portanto, se levarmos
em consideração tudo isso,
teremos os melhores resul-i.
tados e com segurança.

Anvisa libera produtos Ades,mas proíbe o de maçã
AAgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária (Anvisa)publicou na segunda

feira, noDiárioOficialda União (DOU), resolução revogando decisão anterior
pela qual suspendia todos os produtos com soja da marcaAdes.A resolução,
no entanto, mantém a proibição a suco de maçã produzido pela empresa.
Pela nova determinação, está proibida "a distribuição, comercialização e

exposição ao consumo, em todo território nacional, do loteAGB25 doproduto
'Alimento com Soja sabormaçã', marcaAdes, embalagem de l,sL,Jabricado
em25/02/2013 e válido até22/12/2013, da empresaUnileverBrasilIndustrial
Ltda, por estar em desacordo com a legislação sanitária e apresentar risco à
saúde."Em18 demarço, aAnvisa havia suspendido todos os lotes deprodutos -

com soja damarcaAdes, de diferentes sabores e embalagens.A suspensão se

deu logo após anúncio de recallfeito pela empresapara 96 unidades do suco
Ades maçã de 1,5litro fabricadas no dia 25/02/2013, do lote com as iniciais
AGB 25. Segundo a empresa, houve umafalha no processo de higienização,
o que resultou no envasamento de solução de limpeza no lugar de suco.

De acordo com nota emitida pela Unilever na ocasião, o consumo dessa
substânciapode causar queimaduras.

l-

I
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Leminski No fim de semana que
passou estive em Curitiba e visitei o Museu Oscar Niemeyer,
aquele em formato de olho. Várias exposições ocorrem ao

mesmo tempo por lá, tanto na parte externa, quanto interna e no

Salão Principal, (dentro do olho), estava a exposição "Múltiplo
Leminski". Amostra traz um pouco de tudo da vasta produção
de Paulo Leminski. Com curadoria de Alice Ruiz e design e

ambientação de Miguel Paladino, a exposição tem shows, filmes,
debates e oficinas. O espaço do Olho tem nichos ambientados
com as áreas que Leminski atuava, como música, poesia, tradução,
cinema, grafite, quadrinhos, etc. É a maior exposição já feita sobre
o Leminski em Curitiba e no Brasil. Leminski faleceu em 1989. O
Museu Oscar Niemeyer fica na Rua Marechal Hermes, 999. Centro
Cívico, Curitiba/PRo A Exposição "Múltiplo Leminski" fica aberta ao

público até 26 de maio, de terça a domingo das ioh às 18h, entrada
R$ 6 ou R$ 3 (meia-entrada). Na foto que ilustra essa nota no topo
da página, um grande painel em grafite com poemas, haicais e

trocadilhos. Muito colorido e bonito.

Rivalidade Gosta de Fórmula
1? Então está aí um filme para você. O premiado diretor Ron
Howard, apresenta "Rush", a incrível história da temporada
.de 1976 da Formula 1. "Rush" conta a emocionante história de
dois dos maiores rivais que o mundo já viu - o banitão playboy
inglês James Hunt (Chris Hemsworth) e seu metódico e brilhante

oponente Niki Lauda (Daniel Brühl). Acompanhando a vida
deles dentro e fora das pistas, "Rush" observa os dois pilotos
enquanto eles se esforçam para atingir a máxima resistência física
e psicológica, onde não há atalho para a vitória, nem margem para
erros. Agora é esperar a estreia, só em setembro. Confira o trailer
oficial acessando: http://youtu.be/yYiZbWyYeyo.

Beatriz Sasse

FOTOS DIVULGAÇÃO

A série
Vikings ainda não tem evisão de estreia
no Brasil. Mas se você é adepto dos sites
de downloads, já conhece. Eu' estou
acompanhando e está bem bacana. E o

canal History já anunciou ter renovado

para sua segunda temporada, que terá
um total de dez episódios, com previsão.
de estreia para 2014. Esta é a primeira
série ficcional do canal que começou a

investir na produção seriada. A decisão de
renovar a série foi tomada após a exibição
do quinto episódio da primeira temporada
de Vikings, que vem registrando a média
de 5 milhões de telespectadores, com 1.9
milhões entre o público alvo. O maior
trunfo foi o de ser exibida depois de
cada episódio de The Bible, minissérie
do History que estreou no mesmo dia,
mantendo uma das maiores audiências
do canal a cabo este ano no exterior.
Criada por Michael Hirst (The Tudors)
Vikings apresenta a trajetória de Ragnar
Lothbrok (Travis Fimmel, de The Beast),
um jovem que se considera descendente
de Odin. Ragnar é um guerreiro,
fazendeiro e chefe de família. Visionário,
sonha viver diversas aventuras e acredita
que as riquezas sonhadas por seu povo
encontram-se além do mar Báltico.

Para fãs OsWhite

Stripes continuam comemorando o aniversário de
dez anos de "Elephant". Além da reedição do álbum,
a gravadora do JackWhite, ThirdMan Records, vai
lançar o disco ao vivo "Nine Miles From TheWhite
City", resultado de um showfeito em Chicago no
ano de 2003, que também vai vir em vinil duplo: um
branco, outro vermelho. Entre teaser, cover e música
própria, são 26 faixas "NineMiles From TheWhite City"
foi anunciado noVault, um grupo para anunciantes
da gravadora que vira e mexe anuncia kits, promoções
e lançamentos bacanas. Este, que é oVault #16, faz
parte de um pacote que conta também com vinil demo
vermelho e preto com JackWhite cantando "IWant
to Be the BoytoWarmYourMother's Heart" e "Little
Acorns" e álbum de fotos tiradasporDavid Swanson
durante a gravação de "Elephant".

Jura? Tem coisa que não dá

para acreditar! Uma nova moda toma conta dos
cachorros orientais, ou melhor, dos donos exóticos.
Os cachorros estão usando (acreditem!) meia-calça.
A fotos são via o "Twitter chinês"Weibo.

)
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Legião Fãsde·
Renato R , estão preparados?
Vem aí um dos filmes nacionais mais

aguardados dos últimos anos: "Faroeste
Caboclo", baseado na canção homônima
composta pelo líder da Legião Urbana. O
primeiro trailer do longa-metragem foi

divulgado apenas dois dias após 'a atriz
Ísis Valverde, intérprete de Maria Lúcia,
revelar em sua conta no Instagram

.

o cartaz oficial do filme. Dirigido por
René Sampaio, Faroeste Caboclo traz
Fabrício Boliveira como João do Santo
Cristo e FelipeAbib como Jeremias, os
antagonistas da música composta por
Renato Russo. O elenco conta ainda com
Antonio Calloni, César Troncoso, Flavio
Bauraqui e a última atuação de Marcos
Paulo, falecido em 11 de novembro do
ano passado. A estreia nos cinemas
está agendada para 30 de maio. Outro
filme relacionado a Renato Russo que
em breve chegará às telonas nacionais é
"Somos Tão Jovens". O longa-metragem
acompanha ajuventude do cantor,
em especial o período em que ele se

mudou do Rio de Janeiro para Brasília.
Foi nesta época que Renato enfrentou
problemas de saúde e descobriu o punk
rock, escancarando de vez sua vocação
para amúsica. O lançamento em circuito
comercial está agendado para 3 de
maio. Link dos trailers: http://youtu.
be/4azYkNkPtJg e http://youtu.be/
xagizluealía.

Xbóx
A nova versão do Xbox 360, apelidada por analistas de Xbox 720,
será apresentada no dia 21 de maio pelaMicrosoft. A data difere'da

previsão inicial, que indicava para um evento no dia 24 de abril onde
seriam apresentados os novos produtos e os planos da companhia
para 2013. Rumores apontam para uma plataforma dependente de
conexão com a internet para rodar jogos e aplicativos - o que seria
uma forma de barrar a pirataria digital. No dia 4 de abril, Adam Orth,
diretor de criatividade da Microsoft Studios, publicou posts em sua

conta no Twitter criticando a postura dos usuários que reclamaram
dessa possibilidade. "Não entendo omotivo do drama por causa de
um console que está sempre conectado", disse. "Todos os dispositivos
estão funcionando dessa forma. Esse é omundo no qual vivemos."
Após a declaração de Orth, aMicrosoft publicou uma nota oficial
com um pedido de desculpas aos fãs e usuários de seu console. "Nós
pedimos desculpas pelos comentários inapropriados feitos pelo
nosso funcionário. Essa pessoa não é um porta-voz daMicrosoft,
e sua opinião não reflete a nossa relação com os consumidores.
Pedimos desculpas aos que se sentiram ofendidos", escreveu a

empresa. Esse será o principal anúncio da companhia para este ano,
já queWindows 8,Windows Phone 8 e SuHace foram lançados ao
longo de 2012. O Xbox 360 chegou ao mercado em 2005 e vendeu
mais de 70 milhões de unidades em todo omundo. O dispositivo
também inovou o setor ao levar para outro nível a tecnologia de
sensores demovimento com o lançamento do Kinect, em 2010.

Zorro Fãs de Johnny Depp já estão ansiosos
e para acalmá-los um novo trailer de "O Cavaleiro Solitário",
está previsto para os próximos dias, segundo a Disney. Também
foram divulgados dois novos cartazes. Os pôsteres mostram os

.

protagonistas Tonto (Johnny Depp) e John Reid/Cavaleiro Solitário
(Armie Hammer). Embora as imagens não revelem novidades sobre
a trama, elasmostram que o aspecto visual será uma das maiores
preocupações do filme.A história gira em torno de John Reid,
homem que é ferido em uma briga e deixado paramorrer, mas acaba
sendo salvo pelo índio Tonto. Os dois tornam-se amigos, e passam
a percorrer as paisagens do oeste americano em busca de justiça.
A direção é de GoreVerbinski, o mesmo de "Piratas do Caribé". As
aventuras de Jack Sparrow, aliás, parecem ser a principal inspiração
para esta nova aventüra familiar, que também pretende trazer ação e

humor. O "Cavaleiro Solitário" chega aos cinemas dia 12 de julho. O
"Cavaleiro Solitário" é uma adaptação de série de 'N homônima, que
ficou conhecida no Brasil como "Zorro, o Cavaleiro Solitário". Nos
Estados Unidos, a série foi exibida entre 1949 e 1957.
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Quadro
neg'

.

i rOl As novidades em esmaltes
e unhas dec as não têm fim. E foi lançado mais um
produto que quando chegar ao Brasil, será sucesso,

pode ter certeza! São unhas com textura de tinta de

quadro negro para desenhar, da marca Ciaté, a mesma
que lançou as unhas de caviar e as de texturas flocadas.
Lembra do tempo de escola? Então, agora é só passar a .

base e desenhar com caneta. E o desenho sai com água,
dá para imaginar a brincadeira, enquanto você fica com
unhas lindas e originais. O nome original é "Chalkboard
Manicure Kit" e vai começar a ser vendido a partir
do dia 23 de abril pela Sephora e pela ASOS, mas a

tendência é se espalhar pelas lojas especializadas.

r

Vírus no
Uma nova praga digital está sendo dissemr a a por
meio do Skype nesta semana, com links que usam

serviços encurtadores. Em uma hora, forammais de

170mil cliques dados pelos usuários na praga. O alerta
é da fabricante de antivírus Kaspersky Lab, que afirmou
que o vírus, além de características "tradicionais", como
o roubo de informações do PC, também é capaz de
minerar Bitcoins. Para se espalhar, o vírus usa o texto
"Your photo isn't really that great" e "I don't think I will
ever sleep again after seeing this photo" ("Sua foto não
está tão boa" ou "Acho que não vou dormir mais após
ver essa foto", em tradução para o português), seguido
do link de enc_urtadores como "bit.ly" e "goo.gl". O
link encurtado leva para um endereço hospedado
em um servidor na Índia, enquanto os componentes
adicionais do vírus são baixados do serviço Hotfile.
A Kaspersky não descreveu em detalhes todas as

atividades do
vírus, limitando-se
a dizer que ele faz
"muitas coisas".

Rússia, Itália,
. Ucrânia, Polônia,
Costa Rica, China
e Bulgária são os

. países com mais
vítimas da praga
digital. Fique
ligado!
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Filé de frango grelhado
• 1 cubo de caldo de galinha
• 2 colheres de sopa de óleo .

• 600g depeito defrango cortado emfilés médios

Emuma tigela pequena, coloque o cubo de caldo de galinha e o óleo. Amasse o

cubo com a ponta de uma colher emisture até formar uma pasta homogênea. Passe
a pasta pelos z lados dos filés de frango. Aqueça uma frigideira grande (18 cm de

diâmetro) e coloque os filés. Deixe até ficarem dourados e cozidos em ambos os
lados. Sirva em seguida. Se desejar, utilize azeite no lugar do óleo no preparo da
pasta. Experimente servir com legumes grelhados e arroz..

<'

Arroz com brócolis e queijo
• 2 colheres de sopa de óleo
• 1 xícara de arroz

.

.'1/2 colheres de maço de brócolis em buquê cozido e picado
• 1 unidade de sachê de temperopara arroz
• 2 xícaras de águafervente

'

• 1/2 xícara de queijo branco cortado em cubos pequenos

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o arroz por cerca de 2 minutos.
Acrescente o sachê de tempero para arroz e mexa rapidamente. Adicione a água
fervente e o brócolis refogado picado e cozinhe em fogo médio, com a panela
parcialmente tampada, por 10 minutos. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 5

minutos, ou até secar o líquido. Reserve por 5 minutos. Adicione o queijo e

misture rapidamente. Sirva em seguida.

Caldinho de feijão
·1 xicara defeijão-carioca cozido (só os grãos)
• 2 xícaras de caldo dofeijão
• 1 colher de sopa de ôteo
• 1 unidade de sachê de temperoparafeijão
• 200g de queijo coalhopicado
• 1 colher de sopa de cheiro-verdepicado

Em um liquidificador, bata o feijão com o caldo e reserve. Em uma panela
pequena, coloque o óleo acrescente o tempero para feijão e refogue em fogo
baixo por 30 segundos ou até dourar. Junte o feijão batido e cozinhe por mais 2

minutos. Retire do fogo, passe para uma travessa, cubra com os cubos de queijo,
salpiqueo cheiro-verde e sirva em seguida.

-

RECEITAS E FOTOS: KNORR.COM.BR

Cestinha com creme de palmito
• 2 unidades pequenas de rolo de massa para pastel (4009)
• 1 cubo de caldo de legumes • 21/2 xícaras de leite
• 1 embalagem depalmitopicado • Cebolinha picada a gosto
• 2 colheres de sopa de amido de milho • 1 colher de sopa de margarina

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Corte a massa em quadrados
'pequenos (9 x 9 cm). Forre com um quadrado de massa uma forma de empada
(zcm de diâmetro). Sobreponha outro quadrado de massa de forma que as

pontas fiquem desencontradas. Pressione o fuildo e a lateráI, formando uma
cestinha.Repita a operação com o restante da massa e coloque as fôrmas de

empada em uma assadeira retàngular grande (40 x 28 cm). Leve ao forno

por 15 minutos ou até começar a dourar. Retire do forno e reserve. Em uma

panela média ferva metade do leite e dissolva o cubo de caldo de legumes.
Reserve. Dissolva o amido de milho no restante do leite, junte o leite com o

caldo de legumes reservado e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar.
Adicione o palmito, a margarina e cozinhe por mais 2 minutos. Retire do fogo
e deixe amornar. Recheie as cestinhas com o creme de palmito e decore com a

cebpl1lj1.p"� piccid4, iSjrvajwls�guida.
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Neste domingo, Almirio e Valéria

Spézia completam 40 anos de
união. As filhas Carla e Daniele,
os genros Lucas e Marcos e os

netinhos Marina e Nicolas vão
comemorar com muita alegria.
Saúde e felicidades ao casal!

Nícolas DamasWischral fez
aniversário dia 11 e recebeu os

parabéns da mãe Rose e do pai
Jorge. Te amamos muito!

Hoje, sobem ao altar para
receber as bençãos matrimoniais
o casal Diego Koepp e Marcileia

Honburg. Que Deus os ilumine
e os proteja nesta nova

caminhada. São os sinceros
votos da família

A família deseja um feliz
aniversário para Bruno Henrique
Reeck Guise, que completou
mais um ano de vida dia 11

Parabéns a Larissa Konell Krenchinski, que comemorou seus 12 anos

dia 8, com os colegas do Takedown. Que todos os seus sonhos se
realizem e que Deus ilumine seus caminhos. Os pais Odirlei e Nilva

desejam muitas felicidades para essa filha maravil�osa!

Felipe com a

mamãe. Ele
comemora 2

aninhos no dia 15
e recebe o carinho
e os parabéns do
vovô Roberto e da

vovó Marilete.
Querido netinho

você é nossa

grande alegria!

Contabilidade
Consultoria Empresarial
6ft�. 006269/iJ

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

gumz@gumz,com,br
Desde 1978

"

a

Jaqueline Pereira completou dia
12 seus 22 anos. O namorado,
que a ama muito, Claudinei

Kreutzfeld, deseja sucesso, saúde
e felicidades. Meu amor, continue
sendo essa pessoa maravilhosa é

especial que você é!

Parabéns para Carlos Alberto

Jacobi, que dia 11 completou
mais um ano de vida. Que Deus

lhe abençoe sempre e que você
continue sendo essa pessoa

maravilhosa que é. Parabéns do

sogro Adelino, cunhada Salete e

esposo e cunhado Edson e família

Mayara Morsch completou mais
um ano de vida no dia 12 e

recebe o carinho das primas e

tias, que lhe desejam felicidades

Parabéns para Edl,larda, que
dia 14 completará 9 anos. Suas

primas Jackeline e Priscila lhe

desejam muitas felicidades e
mandam beijos e abraços

Thatiana
de Souza
e loran
Killian Salai
Schrauth
sobem ao

altar .hoje
para dizer
"sim" aos

laços do
matrimônio

Nathana Jaina Bortoline é
a estrela deste sábado. Ela

está se formando no curso de

Engenharia Ambiental. Os pais,
o namorado, os avós e a irmã

desejam muito sucesso

Papai e mamãe e demais
familiares parabenizam Carlos

Henrique Dahmer, pelo 1º aninho
neste dia 14 de abril

OCPl?
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13/4
Ada Hansen Giovanella
Adelina de Souza
Celso Luis Piazente
Cesar Pradi Floriani
David G. Fiatkowski
Elizabeth de Oliveira Selvlein
Erica Rossio
Flavio Vitorello
Gilnei Gluminski
Hilmar Rubens Hertel

Ingrid N, Siewerdt
Josiela de Souza
Josimar L, Mattedi
Jéssica Aline Paterno
Karine S. Andreatta
Leonardo Barbieri Klabunde
Marcelo Lucas Leal

Marguit Friedemann Sbors
Maria Valnaide Garcia
Marlon A. Grassmann
Neuri S. Machado
Neuza Forlin
Osmire Tomaz
Rute Steinert Krueger
Sabrina Gaedtke
Sidnei Fabiano Muller
Simone Mattos da Silva
Tanise Maurília Pereira
Zuleica Schramm

14/4
Álida Specht
Alirio Savio Dalsochio
Alirio Savio Dalsochio
Àmanda da Costa
Áurea Glatz
Beatriz Moreira da Silva Leite
Bruna Giovanella
Caio A.Henke
Dolores Fleming Sasse
Ederson Engel
Eduarda C. Cibicheski
Eduardo Baumann

Eyshela Gabriela Machado

Georgia Mariah Rossweiler
Ieda Pedrotti Wintrih
Isolde Lenzi
Ivan A. Garratla
Ivoni Fatima N. Brock
Jonas Tri
Julia de Ávila
Juraci Satler
Kleber Lobo Mathias
l.idio Lux
Lucas F. Gonçalves
Luciane Fietz
Maicom Luiz Bras
Maria Ana Guimarães
Maria de Souza Zapella
Mariana C, Urbim
Marine Andreatta
Michelle Michels
Neli Hornburg
Nelson Vicente Spézia
Osvaldo Pinter Filho
Pedro Paulo Moraes Cardoso
Rafael Niewenhotl
Rafael Marchi
Rafaela Barreto

Regilene Hinsching
Rosane Makaruck
Roseli Simone Augusto
Talina Machado
Valdir Klein
Vanessa M, Richard
Veronica Winter

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP 18
VARIEDADES -

www.ocponline.com.br FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

PREVISAO DO TEMPO
Tirinhas Sudoku

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria passa
pelo Estado

(
j

Sábado: Nuvens e chuva, sobretudo
-

no Norte, concentrada entre a
madrugada emanhã, a tarde a chuva
vai parando. Queda de temperatura
entre a noite de sábado e o

amanhecer de domingo. Domingo:
sol e poucas nuvens. As temperaturas
da tarde ficarãomais agradáveis.

� �
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 12°C

MÁX: 23°C Parcialmente
Nublado

� �
�

SEGUNDA
Instavel

MíN: 13°C
MÁX: 25°C �

Nublado

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Piadas

Depois do casamento
LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

fi CHEIA 25/4

Ch';,voso

T�RÇA ...
MIN:12°C �
MÁX: 24°C Trovoada

Depois de uma noite louca de amor, o casal de noivos conversa,
deitado na cama:

- Amor... Você ainda vai me amar quando a gente for casado? -

murmura ela.
Ele pensa um pouco e diz:
_:_ Acho que sim. Sempre tive uma queda pormulheres casadas.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 23456789

- •
•

•
•

•
•
• • • •

•
•

II
•

• \

•

1. Tentativa para encontrar / O irmão do pai
2. Tornar pouco resistente
3. Argumento central/Órgãos que sempre são pares

nas aves

4. Ato heróico
5. Colocar em vinha-d'alhos (carne, peixe etc.)
6. Uma futura noiva
7. As iniciais do músico popular Timóteo / Um lado

.

do ... fêmur
.

8. A Póeta, apresentadora e editora-executiva do
Jornal Nacional

'g: Partida de mercadorias
<10. Que se alimenta de abelhas .•

"'
-

�

�... �"..:ç.> ;. ... " (- .];

,'11. PÓ ou pasta, que se espalha nasniaçãs do rosto
/ índice de Preços ao Consumidor Amplo

12. Termo inglês que designa gênero de comida pre-
parada e servida CGm rapidez

-

13. Fluido açucarado, viscoso, de cor marrom / (do 10
.

Rio Claro) Cidade mineira localizada na região
sudoeste do estado, é banhada pela Represa de 11

Furnas.

Cinema
Programação de 12 a 1 á/4 2

3
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Oblivion - Leqendado - 14h, 16h30,
19h,21h30

4

5

6
ARCOPLEX2
• G.l.Joe: Retalhação - Legendado -

16h50
• O Lado B9m da Vida - Legendado -

14h30,19h10,21h30

7

9

ARCOPLEX3
• A Hospedeira - Legendado - 19h,
21h20

• Os Croods - Dublado - 15h, 17h 12

...,

13
1. Cosmético com que as mulheres pintam os lábios
I Descer de montaria ou veículo

2. União Mundial dos Estudantes / Mamífero tapirí
deo / Espécie de banqueta estofada, baixa e larga

3. Espaço menos iluminado, onde não bate luz direta
/ Campo do cereal que é o principal ingrediente
do pão, das massas etc.

4. Espécie de corneta de som muito agudo I Aconte
cimento desfavorável

5. As iniciais da atriz Esteves / Um que não se iden
tifica / (Quím.) O tecnécio

6. Sulcar / (Tip.) Pequeno traço ou espessamento
que remata, de um ou ambos os lados, os termi
nais das letras não lineares de caixa-alta e caixa
-baixa

7. Sentimento de vaidade, de orgulho / Espuma de

poliestireno, utilizada como isolante térmico
8. Enfezar, enervar I (Fem.) Número par / Junto a

9. Livrar puxando, fazer sair / Amarrado.

VERTICAIS

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUS o

• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo - i 4:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC
• Angie - 17:10 19:3021 :50 - LEG
• Os Croods -13:10,15:10 - DUB
• Mama - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20 - LEG
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:20, 21 :40 - LEG
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 16:20 - DUB
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG
• Oz - Mágico e Poderoso (3D) - 13:45 - DUB

'OPIllII 'mIes -6
'wo� 'sona 'JOJI -8 1odosj 'l!Jmial 'L 'Oj�OO 'JMOO '9 '31 'OW!uguII '311 'Ç 'S�AOH
'w�.IO 'v 'IRD�l 'roqwog 'e 'Ojlld 'OIUII 'awn '6 'JWdll 'mol08

-

� :S11I0I1H3A
'OUJJl!� 'Ia� 'Sl 'pOOJls.�

'G� ''''Odl "'finH 'll 'o,oA!dll 'Ol 'ossaÚJaH -6 'O!O!�e,! '8 ''O lvoL '.PruowoN '9
'J.u�.W -s 'runAoJ8 -fi 'SRslI '.mol T J030l0mll '0 'O!1 '.3sng 'l :SIV1NOZIHOH

OYJnlOS
Num futuro em que'

a superfície da Terra
foi destruída, os raros
humanos restantes vivem
sobre as nuvens, fungido
dos alienígenas que
andam pelas ruínas. Mas
quando Jack, especialista
em reparar a superfície '

c terrestre, descobre uma
mulher misteriosa, ele
dá origem a uma série de
eventos que o forçarão a

questionar tudo o que ele
conhece.

lembre-se

A f,�c�a;\-�\)Q,
dl\)�'�áP
��W'j�(\�

• GNC MUE�LER
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:30, DUB

.�: i. Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:15, 1 �:20, 17:30 - DUB
• Invasão a Casa Branca - 19:00, 21 :30 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:00, 16:30 - DUB
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:15, 21 :40 - LEG
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Novelas
• LFLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Duque revela que Cristal aceitou cantar na inaugura
ção do Flordo Caribe. Marizé conta ao pai que foi Hélio

quem emprestou o dinheiro para ele comprar seu barco.

Donato invade a reunião onde está Hélio e insulta o fi

lho na frente de Alberto. Alberto chora, com receio de

que Cassiano tire Samuca dele. Veridiana, Uno e Dadá

ficam felizes ao ver Candinho de volta com Ariana. Guio

mar liga para Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpre
ende ao ver Cassiano sentado à mesa com sua família no

café-da-manhã.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Dominguinhos fala para Charlô que pode imitar Otávio

no tribunal para que ela ganhe a aposta. Felipe diz a Ca
rolina que não sabe se vai se casar com ela. Dalete e Lu

cilene implicam com Frô. Nando fica tenso quando Juliana
diz que vai cozinhar para ele. Frô resolve mudar o visual de
Semíramis. Ulisses se preocupa com Lucilene. Vãnia insi

nua para Roberta que Nando pode querer reatar com ela.

Analú procura a boneca russa na piscina, e Dominguinhos
fica intrigado. Fábio afirma a Felipe que Carolina está men

tindo para ele. Baltazar leva o cesto de roupas, com a bo

neca russa, para a casa de Felipe. Dino e Nieta descobrem

que Carolina fugiu de casa. Roberta e Charlô chegam à

delegacia. Juliana convence Nando a deixá-Ia pagar uma

Guerra dos Sexos

Humilhado, Dino entrega prova contra Carolina a delegado
A investigação sobre o caso do desfile da Positano está

rolando, e Charlô (Irene Ravache) e Roberta (Glória Pires)
se preparam para depor sobre o caso. Quando a dupla já está

pronta até para chorar se for o caso, Dino (Fernando Eiras)
.chega decidido a livrar a cara del�. O contador .entrega to-

empregada para eles. Carolina vai para a casa de Felipe.
Dalete sugere que Lucilene fique na casa de Ulisses para
tentar reconquistá-lo. Ulisses pede Vânia em casamento.

Fábio vai à casa de Juliana e Nando fica enciumado. Dino

denuncia Carolina na delegacia.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Márcia vê Lívia provocando Theo e a enfrenta. Cacilda

percebe o fingimento de Áurea. Theo tenta encontrar com

Morena por meio de Helô, mas a delegada nega seu pe
dido. Élcio manda flores para Érica. Rosângela descobre

.

que Lívia é a chefe da quadrilha. Carlos aconselha Antônia
a avisar a Helô que falou com Wanda. Aída fica ansiosa

para saber o presente que Amanda tem para ela. Murat se

encontra com Salete. Helô conta para Morena que Jéssica

pode ficar internada caso o quadro piore. Delzuite afirma

que não perdoará Pescoço. Jô consegue convencer Russo

a fazer um curativo em Dudi. Waleska explica para Anita e

Dudi o que eles precisam fazer. Helô descobre que Stenio

mentiu sobre Pepeu e Drica e o expulsa de casa. Carlos

pergunta a Aída pelo presente de Amanda. Raissa fala

para Antônia que Amanda sabe um segredo sobre Carlos.

Jéssica pior. Wanda avisa a Lívia que os atiradores estão

prontos para atingir Morena.

• CARROSSEL - SBr - 20H30 E BALACOBACO -

RECORD - 20H30
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Músicos do Charlie
Brown Jr.montam

novabanda
Bruno.Graveto, baterista da banda Char

lie Brown Jr., divulgou na quinta-feira, dia 11,
o logo da nova banda, A Banca, que contará
com os outros integrantes da antiga forma

ção. A banda Charlie Brown Jr. acabou quan
do o vocalista Chorão foi encontrado morto,
há cerca de um mês, por overdose de cocaína.
Na terça-feira, dia 9, o baterista postou uma

foto dele ao lado deMarcão (guitarra), Cham
pignon (baixo) e Thiago Castanho (guitarra)
com um espaço no meio, significando o eso;

paço que Chorão ocupava na banda. "Home

nagem ao nosso grande irmão Chorão. Esse

espaço sempre será seu", estava escrito na

legenda da imagem.

Fafá diz que felicidade
a deixou maismagra

Fafá de Belém é a convidada do programa
"De Frente com Gabi". Além de posar com

Marília Gabriela nos bastidores, a cantora re
velou na entrevista que vai ao ar no próximo
domingo, dia 14, como conseguiu a silhueta
maismagra. "Fiz regime no final do ano passa
do", disse. "A felicidademe emagreceu."Mos
trando essa visão relaxada e otimista que tem

da vida, a paraense não conteve suas risadas

características, esbanjando simpatia."Minha
mãe me dizia para não rir desse jeito, mas te
nho essa gargalhada desde que me entendo

por gente", contou, relembrando outro deta
lhe que vem desde o passado: os seios fartos.
"Com 12 anos eu- já era 'assim'. Os sutiãs
eram horrorosos e eu queria fazer uma nova

marca de sutiãs", afirmou. Solteira, Fafá pro
mete lançar um "disco despudorado sobre o

universo feminino" e admite que anda à pro
cura de um novo amor.

das as provas para o delegado. As duas ficam chocadas com a

revelação e não acreditam que Carolina foi capaz de sabotar
a própria tia. Charlô chega a acusar Felipe (Edson Celulari)
achando que ele foi o cabeça do plano. Não perca as cenas

que vão ao ar a partir deste sábado.

Horóscopo
Tornar o simples complicado éfácil; tornar o

complicado simples é criatividade.
CharlesMirtgus

�.Áries
� 20/3 a 19/4 - Fogo

Procure ser realista ao lidar
com dinheiro. A sensação de não
ser devidamente valorizado no

trabalho, pode desestimular o seu
progresso: procure reagir! A LU;l
fav.orece o diálogo e a comunica

ção na vida a dois: aproveite para
se declarar! Cor: tons escuros.

.... Touro

LI 20/4 a 20/5 - Terra

Seja mais realista com relação
aos seus projetos de vida Sua c0-

municação e sensibilidade estão
em alta neste momento. Dê mais

atenção às suas ideias e conseguirá
agradar a quem ama. O astral re
vela uma grande generosidade na
vida a dois. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Nem tudo serão flores no tra

balho, daí o porquê de tantas dúvi
das e incertezas. As coisas vão es

tarmuito confusas, devendoevitar
a tomada de decisões importantes.
No campo afetivo, você estará
mais flexível e capaz de se adaptar
ao par. Cor: tons claros.

Câncer
_...._11' 21/6a21/?-/!.gua

Bom iliá para estimular as re
lações emgeral, graças à influência
de Mercúrio. Não perca a chance
de viajar e ampliar os seus hori
zontes. Um certo mistério pode
envolver seu amor, mas não deixe

que a apatia e o desencanto to-

mem conta de você. Cor: amarelo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O sucesso pode bater à sua

porta, principalmente se trabalha
com transporte ou comunicação.
A Lua aumenta a sua vivacidade

mental, podendo estimular o bate
papo com as pessoas do seu conví
vio.Mas cuidado com a inconstân
cia na área afetiva. Cor: marrom.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para estreitar os seus

laços com pessoas que pensam
como você. Também será muito

vantajoso trocar ideias e ouvir o
conselho de gente com outro pon
to de vista. Mas, no campo afetivo,
convém baixar suas expectativas
para não se frustrar. Cor: roxo.

•,Libra; 23/9a22/1O-Ar
Você está com uma consciên

cia mais crítica acerca das coisas

que estão em sua vida. Ao invés
de ficar sonhando com quem está

distante, dê mais atenção a quem
está à sua volta. Há uma forte in

clinação para sacrificar a relação a

dois neste dia Cor: vinho.

Escorpião
23/lOd21!11-Água

Você vai estar de bem com a

vida! Procure dar vazão ao seu

lado lúdico e divirta-se. Hoje, pode
haver um transbordamento de

problemas que você vinha tentan
do evitar. Manter o bom humor
será fundamental- para superar
crises neste dia. Cor: creme . Ie ..

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Dê continuidade a tarefas co

nhecidas, que você domina. Hoje,
estarábastante confortável para se

dedicar aos estudos e às atividades
mentais. À noite, o astral revela
um conflito entre seus anseios e os
da pessoa amada: vigie suas rea

ções! Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Boa fase para expressar o seu

lado mais criativo. Sua interativi
dade com o meio em que vive vai
se dar de forma muito espontâ
nea e as atividades mentais serão

igualmente favorecidas. Mas, no
amor, a situação anda um tanto

confusa: cuidado! Cor: lilás.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O dia pode ser muito produ
tivo para quem trabalha em casa

ou por conta própria. É um bom

momento, também, para desenro
lar questões ligadas à família, mas
mantenha a discrição. A noite fa
vorece o lazer, mas evite provocar
o ciúme do par. Cor: lilás.

1Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Use e abuse da sua força de co
municação neste sábado. O astral
favorece o comércio, as reuniões
e divulgações. Suas ideias estarão

fervilhando, mas tenha cuidado
com a inconstância. No romance,

seja mais flexível para manter a
harmonia a dois. Cor: preto.
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Mãe,
. \

eu sou escntor

, r

Eu gostaria de escrever coisas alegres, engraçadas,
que qualquer pessoa pudesse ler e soltar um sor

riso, que minha mãe lesse e me ligasse: "Filho, gostei
muito do teu último livro, maravilhoso. Ri muito, achei
de uma beleza estonteante". Mas meus livros falam de
coisas tristes, de morte, de sexo, de gente que sofre, dos
rancores do mundo. O Carlos ficcionista é um contador
de histórias tristes, histórias que não trazem nenhum

tipo de alegria (sei que há leitores que prezam o tipo

e carlos.schroeder@gmail.com

(
.

de literatura que faço, e que talvez até sorriam ao ler

algo triste). Por isso, quero usar este espaço para iniciar
uma campanha: "Não comprem meus livros, é só des

graça". Já o Carlos das fotocrônicas é quase um anjo,
raramente fala de coisas tristes, gosta de compartilhar
seus pontos de vista, e sempre pega leve. Gosto de dizer

que escritores sofrem de uma esquizofrenia controlada,
ou seja, eles escutam estas vozes, estas inúmeras vozes,
estes personagens que se criam do nada, ou de uma re

ferência, ou de uma cena qualquer, e contam uma histó

ria, uma mentira. Um escritor trabalha com a empatia,
se coloca no lugar dos outros, sente a dor dos outros,
e depois vai para o teclado. Eu não sei se somos nós

que criamos as histórias ou elas que nos criam. Quando
nasce uma ideia? Ninguém nunca testemunhou, bateu

uma foto, ou filmou uma ideia. Num
FOTOS CARLOS HENRlQUE SCHROEDER

d dmomento não tem na a, e repente,
plim, uma ideia. Algumas ganham
força, e saem de ideia para projeto. _

Algumas são boas, outras péssimas.
Os artistas são os únicos loucos que
ganham alguma coisa com sua lou

cura; e isto é fato. Mas o verdadei
ro artista não está preocupado com

o que os outros vão pensar dele, ele
está preocupado com a sua produ
ção, e pronto.

Quando lancei meu livro "Ensaio
do Vazio", minha mãe perguntou:
"por que você escreve. este tipo
de coisas, meu filho?" Porque eu

preciso, mãe, porque, eu preciso me

entender. Acho que os escritores,
os de verdade são aqueles que
procuram na palavra aquilo que não
encontram na vida. Não, meus caros
e raros leitores, escrever não é divino,
é humano, demasiado humano.
É triste. O Carlos ficcionista, por
exemplo, vai olhar a linda paisagem
da sacada do apartamento do sogro
e da sogra (onde vai filar almoços
aos domingos), e imaginar uma cena
tétrica, cinza: um afogamento no

rio, um atropelamento, ou alguém
pulando da ponte. Poderia, é claro,

pensar em como as nuvens se parecem com algodão
doce, em como a cidade ainda é verde, em como o rio

serpenteia a cidade.
Ser escritor é como uma criança numa piscina de

bolinhas: a criança não sabe porque está ali, mas gosta,
fica, brinca, é divertido. Mas chega uma hora que ela

começa a estranhar as bolinhas, o cheiro de plástico, a
escuridão quando mergulha, e começa a cuidar, teme
perder o tênis, o bico, e estranha o propósito de estar ali.

Nenhuma criança quer morar numa piscina de

bolinhas, pois éum lugarde felicidade transitória, dealguns
momentos iluminados, que depois se tornam sombrios. O
escritor passa pelomesmo processo, da diversão ao iniciar
um texto, para a tormenta, para a turbulência de terminar
e de se desapegar de um texto. Mãe, eu sou escritor, sinto
muito. Sou um cara que já nasceu melancólico, alguém
que gosta da solidão, do silêncio, da reflexão. Sinto muito
por ser tão quieto, espero que me perdoe por todas as

palavras que eu não disse.

DES��ESDASEM��_w_�_.o�_o�_�_.rom_.br�_
DrvuLGA,$=ÁO/PREFElTURA DE BARRAVELHA

oniíne

Chuva forte atinge
Barra Velha e deixa
muitos prejuízos
A chuva que atingiu a cidade de Barra

Velha na madrugada de quarta-feira; dia
10, provocou alagamentos e estragos.A re

gião de Itajuba foi uma das mais atingidas.
A situação preocupa os moradores, pois
ainda não parou de chover.

.

�Ú�·;� .����; \
•.Acusado de estuprar
menina de 7 anos épreso
em Jaraguá do Sul

Suspeito de ter estuprado a

• Maior apreensão de própria sobrinha, uma menina
drogas ocorrida em de 7 anos, foi preso na tarde de
Guaramirim quarta-feira, dia 10, pela Po-
A Polícia Civil de Guaramirim, sob o comando licia Civil de Jaraguá do Sul.

do delegado Daniel Dias, realizou na terça -feira, O homem, de 32 anos, estava

dia 9, amaior apreensão de drogas da cidade: apro- escondido desde segunda-feira
ximadamente 12 kg de maconha. Foram presas 18 na casa de um amigo, no mes-

pessoas envolvidas com o tráfico. Um dos trafican- mo bairro onde mora a famí-

tes, considerado de alta periculosidade, era procura - lia, na .localidade de Ribeirão

\. do por seu envolvimento com o PGC. Grande do Norte. j
\ 1., .1 I.�.!.'., .. .I. I!. � .. ;.,.t.l. J.!.( .. 1. u..I. 1.' .( .. I (.l. � .....••.......... , .. ; .. , 1.. .. ,! I.i." .J ,., , J. ,'. ,. J ,_,., ..•.. , _ .. ,
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Líderes 'comunitários
ligados na segurança
BAIRROS Conseg realiza curso gratuito para qualificar
moradores e melhorar uma série de ações de prevenção

Débora Remor

OS mais de 15 Conselhos Comuni
tários de Segurança (Conseg) da

.

região do Vale do Itapocu se prepa
ram para um novo ciclo de formação
com o curso para líderes comunitá
rios. São cerca de 60 vagas para tra

zer conceitos de prevenção de crimes
e mediação de conflitos, que serão

multiplicados nos bairros.
Gratuito, o curso dura uma se

mana e terá palestrantes da Secreta
ria Estadual de Segurança Pública.
"Como houve uma renovação muito
grande das diretorias dos Conseg e

muitos novos membros, agora era

a hora para motivar os partici
pantes a entender um pouco mais

como funciona o Conselho, quais
as principais orientações para au

mentar a segurança nos bairros e

como encaminhar os pedidos da co
munidade ao poder público", expli
cou a presidente da Associação dos

Conseg, Karin Krause.

Além dos moradores, policiais
militares e civis também fazem par
te dos Conselhos Comunitários de

Segurança. A maioria deles é mo

radora do próprio bairro e deve

passar pela qualificação. "A Po
lícia Civil estava um pouco afas
tada nos últimos anos, mas nos

organizamos para aumentar o en

volvimento e a interação entre os

policiais e os moradores. O projeto
tem reflexos muito bons dentro das
comunidades e deve ser apoiado",
disse o delegado regional Uriel Ribei
ro, ao afirmar que quatro policiais re
ceberão o curso. Outros doze policiais
militares também devem comparecer
ao treinamento, que será realizado na
Sociedade Cultural e Artística (Scar)
entre os dias 22 e 26 de abril.

Uma das 13 pessoas que já se ins
creveram é Neri Heinzen, membro
doConseg dos bairros São Luis, Jara
guá Esquerdo e TifaMartins. Há seis

anos envolvido com projetos da loca
lidade, ele finalmente encontrou um

tempo para a qualificação. "Quando
comecei não entendia direito o que
o Conselho fazia e trabalhávamos na
base da 'cabeçada'. Agora pretendo
me preparar como se deve para aju
dar a resolver os problemas da co

munidade", revelou. Entre as expec
tativas, Heinzen aponta a mediação
de conflitos como o tema de maior
interesse. "Dentro de reuniões, nas
festas ou no convívio entre os vizi

nhos, precisamos saber o limite para
interferir. Por isso vou aproveitar
para tirarmuitas dúvidas."

CURSO DE QUAUFICAÇ.ÃO
PARA LíDERES COMUNITÁRIOS
• Do dia 22 a 26 de abril, das
18h30 às 22h30

• Na Sala Piano's Bar da Scar

Jorge Czerniewski, 160
• Inscrições: por email karin1100@
gmail.com ou pessoalmente no 140
Batalhão da Polícia Militar. Em caso de

dúvida, basta ligar para 3276-9120.

EXPECTATIVA Neri Heinzen aponta a mediação de conflitos como o tema que lhe desperta maior interesse

Trânsito

Colisão deixa um ferido
Maus-tratos

Mãe bate em filha de 3 anos
Um motociclista de 32 anos ficou ferido depois de

colidir lateralmente contra uma caminhonete Courier,
com placas de Rio do Sul, por volta das ioh de ontem,
na Avenida Izídio Carlos Peixer, na Ilha da Figueira,
em Guaramirim. O motoboy foi socorrido pelos Bom
beiros Voluntários de Guaramirim com suspeita de
fratura na perna direita e encaminhado ao Hospital
Padre Mathias Maria Stein. O condutor da caminho

nete, de 59 anos, saiu ileso.

Amãe de uma criança de três anos foi afastada do lar, em
Guaramirim, depois de ser denunciada por violência, na
manhã de ontem. Na Delegacia de Polícia, a acusada, de
30 anos, confessou terbatido namenina com o chinelo na
noite anterior. Ela não falou sobre omotivo da surra, mas

já existem outras denúncias contra a suspeita, que vai res
ponder a um inquérito pormaus-tratos e lesão corporal.A
vítima permanece na residência do padrasto,mas deve ser
transferida para a casa de parentes napróxima semana.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2013. SECRETARIA DO DE
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. TIPO: menor preço por
item. OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de MATERIAIS ELÉ
TRICOS (reatores HQI 1500w e lãmpadas HQI 1500w), destinados para
manutenção da iluminação da quadra da Arena Jaraguá, conforme especi
ficações e quantidades descritas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até ás 08:30 horas do dia 26 de abril de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão ás 09:00
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Con
tratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 46.110,00 (quarenta e seis
mil cento e dez reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida
no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 08 de abril de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2013. SECRETARIA DE AD

MINISTRAÇÃO. Tipo: Menor preço GLOBAL COMUNICADO DE INCLU
SÃO. O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Adminis

tração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por
Pregão Presencial acima, que, fica incluso rió item XI do Edital (do paga
mento, condições, prazo, local de entrega e reajuste) o subitem 11.1.1 com

a seguinte redação: "Em caso de atraso no pagamento da fatura, o MUNI
cíPIO ficará sujeito á multa de mora correspondente a 2% (dois por cento)
sobre o valor do débito em atraso, juros monetários de 1% (um por cento)
ao mês pro rata die, até a data da efetiva quitação do débito". Pelo fato
da inclusão não modificar a formulação das propostas, a Administração
Pública comunica aos interessados, que mantém a mesma data para en

trega, credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue: DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até ás 13:30 horas
do dia 15 de abril de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n.? 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos

envelopes serão ás 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Ge
rência de Licitações e Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 11 de abril de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLlÇO lEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, na 2245,
centro, Florianópolis, CEP. 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ
SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor
exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decre
to-Lei na 70, de 21.11.66, e regulamentação complementar), em SEGUNDO PÚBLICO
LEILÃO, que será realizado no dia 29/04/2013 às 12:30 hrs, em frente ao Fórum da
Cidade de Jaraguá do Sul,Se, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo

indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA
DEATIVOS - EMGEA.
APARTAMENrrO ri' 302 dO bfero fIl e vliIgII de GaI-agem rf' 00 do Condomínio
Residencial da Amizade, situado à Rua 383 na 220, Amizade, Jaraguá do Sul,SC
com área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente, conforme descrito na ma

trícula na 23.443 e 23.444, respectivamente, do Registro de .Imóveis de Jaraguá do

Sul,SC.1imalileíadOa IRMA MARIA SALVADOR, brasileira, maior, professora, C.L na.

8/R-633.396-SSIISC, CPF na. 195.070.979-53, residente em Jaraguá do Sul,SC, co".
rolllli1e COl1sta l1C a:lIi11rafo�nf" 304�11lOOOOOO fínamdado. pela CAIXA em

OOI€1811990.SoIldIaçãodeExeaJção.OívIéfaSEDri'0176/2012.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem
como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da
comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterível de 8

(oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta
de Crédito) e/ou utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta
de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência
da CAIXA ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção de maiores informações a respei
to da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance minimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios,
ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização
da praca,
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, como
por exemplo, IPTUrrLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que es

tejam em atraso, são de responsabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de" empregados e

dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de c0-

munhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 10 e 20 leilões
das execuções extrajudiciais.

•

- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo.

- O(s) imóvel(eis) acima teve(tiveram) sua redação resumida, autorizada pela Lei Fe
deral na 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de
Santa Catarina.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados infor

mações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis), objeto deste Edital de Primeiro Públi
co Leilão e de Notificação.

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 13 de Abril de 2013.

CÉLIO DE SOUZA
leiloeiro Público Oficial/SC • Matrícula AARC/D2

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 13,25 e 29 de Abril de 2€113.

I
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Lourival Karsten
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Aplicando nanotecnologia
A ltas temperaturas em construções
.1"\.industriais (normalmente galpões),
além de comprometer o rendimento da

equipe, precisam ser constantemente mo
.nitoradas devido a questões de segurança
no trabalho. Revestimentos com nanotec

nologia aplicada podem minimizar consi
deravelmente a temperatura interna dos

galpões, por meio da aplicação simplifica-
, da na forma de tinta. O produto apresenta,
inclusive, certificação LEED. Quem traz a

tecnologia para SantaCatarina é a Elemen
tar (Grupo Biovita), de Jaraguá do Sul, que
tem como foco as inovações para redução
de consumo de energia, geração de energia
limpa e sustentabilidade.

Capitalismo à brasileira
o grupo de empresários que conseguiu fundir as arquirrivais Brahma eAntartica

em uma única empresa conseguiu assumir o comando da gigante resultante de uma
.

fusão com os belgas e incorporar a Budweiser. Depois de conquistar o mundo da
cerveja e colocar seus discípulos em todos os pontos chave, partiram para outro

campo e a primeira aquisição de peso foi a Burger King. Depois disto, já incorporam
em seu rol de empresas também a H. J. Heinz, outro ícone industrial norte-americano.
A estratégia tem sido sempre a mesma: adquire-se uma empresa de renome, colocam-

e-

se executivos brasileiros, treinados no "modo Ambev de ser" nos postos chave e,
com um choque de gestão, multiplica-se o valor da empresa. O mesmo grupo
também controla aALL Logística, cujos trilhos cortam-a nossa região.

-,

• FRIGOKlNG • STAGIO • BAUMANN
Focada no segmento Empresa atuante Uma referência no

de equipamentos na assessoria em segmento de corte
de refrigeração, a propriedade industrial de aço e serviços
Jaraguá Equipamentos em toda a região, relacionados,
completa hoje 19 anos completa na segunda- comemora amanhã
de funcionamento. feira, 24 anos de 13 anos no

atividades. mercado .

!
1

I

• ENGEPASA
Neste domingo, a
Engepasa Ambiental,
responsável pela
coleta de resíduos na

município, comemora
14 anos de atividade. Sth"e .

mart.
IDIOMAS I ,one

• BORDADOS JARAGUÁ
Participando da cadeia de confecção de nossa

região, completa amanhã 19 anos de atividades.

o.UAllTY
Comemora no dia 15
de abril, 20 anos de

atividades, atuando em

assessoria e serviços.

(47) 3371 *7665

www.thesmarloneidiDmas.com.br
��' 'fj,n'l!iC1lla.b'D"�llIblmt!;

Fundos
A Secretaria de, Estado de Turismo,

Cultura e Esporte convida para a primei
ra etapa de treinamentos sobre o Sistema
Estadual de Incentivo ao Turismo, Esporte
e Cultura, com o intuito de melhor esclare
cer e facilitar o acesso às informações aos

interessados em receber incentivo do Fun

turismo, do Funcultural e do Fundesporte.
Serão esclarecidos os novos procedimentos
a serem seguidos pelas SDRs e instruções
aos proponentes sobre a escrita de propos
tas. Em Jaraguá do Sul, acontecerá no dia

17 de abril, no auditório do Sesc.

Restaurante Sesc

FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 12.ABRIL.2013

CUB 1.215,40 ABRIL.2013
BOVESPA -0,79% 12.ABRIL.2013

NASDAQ -0,16% 12.ABRIL.2013

AÇÕES PETR4 17,95 -0,39%
VALE5 32,85 +1,11%
BVMF3 13,25 -2,50%

POUPANÇA 0,4134 13.ABRIL.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -2,91% US$101,740
OURO 0,00% US$1479,350

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 1,9679 1,9685 -0,23%
DÓLAR TUR. 1,8900 2,0300 0,00%
EURO 2,5808 2,5833 -0,32%
LIBRA 3,0201 3,0233 -0,64%

Aviões
catarinenses

Dois aviões produzidos' em Pa

lhoça, naGrande Florianópolis, pela
Wega Aircraft, estão expostos na

Sun'nFun 2013, a segundamaiorfei
rado setornomundo e.amaisexpres
siva emvolume de negócios. O even

to acontece até o próximo domingo
em Lakeland, na Flórida (EUA).
Os aviões catarinenses expostos na -

feira, e que foram voando numa

viagem de mais de 7,5 mil quilô
metros, são do modelo Wega 180,
um monomotor com capacidade
para dois lugares, asa baixa. Foca
da na produção de aviões de porte
maior, também participa da feira

americana, a Novaer Craft, indús
tria do setor que será instalada em

Lages e programa o início da pro

dução para os próximos meses.

Está confirmada para o dia 22/4 a entrega aos comerciários do restaurante instala
do no Centro de Atividades do Sesc de Jaraguá do Sul. Ele foi dimensionado para vai

disponibilizai- para fornecer 600 refeições diárias. Seu preço de R$ 18 por quilo será
subsidiado. O objetivo é proporcionar aos comerciários mais uma opção gastronômica
enquanto desfrutam das outras facilidades do moderno Centro de Atividades.

Coordenador operacional
,Expedidor

Promotor de vendas

Ajudante de carga e descarga
.

Interessados enviar curriculum com pretensão salarial
para o seguinte e-mail:.oportunidade.tpl@gmaiJ.com
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biente favorável "a carreira
RECONHECIMENTO
A C.MC Marketing foi
escolhida uma das 25

melhoras agências- para
se trabalhar no Brasil

Diego Rosa

Jaraguá do Sul ganhou foco
no mercado nacional da pu

blicidade através da agência
CMC Marketing. A empresa re

cebeu o prêmio por ser uma das

25 melhores agências de comu

nicação para se trabalha no Bra
sil. É a única de Santa Catarina
nessa relação, que contou com

um universo de 155 empresas do
ramo na disputa.

Quem deu o aval a essa con

quista foram os 51 funcionários.
Eles tiveram de responder um
questionário sobre o ambiente e

gestão. O diretor de Criação da

CMC, Stalimir Vieira, avalia essa

conquista como consequência

EDUARDO MONTECINO

'F1l!OSOXRA 1BElJiR��L'RG Vieira, diretor de Criação, destaca a valorização dos funcionários

de uma filosofia de trabalho

que valoriza os colaboradores.
"O que deve entusiasmar as

pessoas é o sentido que elas
encontram no que estão fazen-

tre os incentivos básicos para
estimular o ambiente de tra

balho, a empresa destaca pla
nos de incentivos com a par

ticipação de lucro, apoio para

•

do", ensina.
A agência jaraguaense tem

22 anos de atuação no merca

do e conta com profissionais
de diversas partes do País. En-

realização de cursos de qualifi
cação, flexibilidade de horário,
ambiente agradável e convênios.

"Estamos num bom caminho
e agindo de maneira que as pes
soas estão felizes de trabalhar

aqui. Todas as definições são fei
tas de maneira democrática. Os
colaboradores têm autoridade
em opinar e discutir. Se confia
muito no bom senso deles e na

responsabilidade que as pessoas
têm, não apenas com o trabalho,
mas com a preservação desse
modelo. Dar oportunidade ao

colaborador para fazer a própria
gestão com a responsabilidade
de realizar um trabalho de qua
lidade", detalha.

A CMC também estimula a

prática de ações sustentáveis. En
tre elas está a abolição dos copos

plásticos, utilização da água da
chuva nos banheiros, doação de

revistas, móveis e equipamentos
de informática para escolas e estí
mulo à coleta seletiva de lixo.

Autoridade mundial em GêStão de Times
e autor do call1blado '$uperteams -

"�'" The secret Df Stellar P.enormance from
"'� Sevan t.:egendary Teams".

Como criar, inspirar e mal'lter Supertimes

�ESTRUTURA

=

Atenção Gerencial -

Da gestão de dilemas
à excelência de resultados

DOCQnforto do presente
à inovação do futuro

Estratégias de desenvolvimento
sustentável- muito al�m

da sustenlabilid<lde
ll::::===::::'

I
I
I

ti
I

,

I

�!
.

. I
FUNTUAISMO fII':nI... I "\�, l-O.i�cafttrllelspem .� 1 \'ill 1IIIIIU:íííI. I

I

2)NeoGrid ••
UNlVU.l.E

�Ar HOSPITALOONA
HELENA

UNICREo/t

OPERA
b�nT�I'(ClpO!llh,\

«
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Técnico Sérgio Lacerda repassa orientações aos seus atletas, com o objetivo de surpreender na estreia da Liga Futsal

�l!s�a pela quint� estrela
InICIa com um clássico
RIVALIDADE CSM recebe o Joinville nesta segunda-feira, às 20h15,
na Arena Jaraguá, pela rodada de abertura da Liga Futsal 2013

OS jogadores da CSM po
dem até sentir a falta

de entrosamento, mas raça
e determinação parecem ser

ingredientes que não faltarão
no clássico contra o Joinville,
na estreia da Liga Futsal.

Mesmo sem conquistar
títulos na pré-temporada,
os tetracampeões do torneio
acreditam que ela serviu para
dar um ritmo ideal a equipe.

Reforço para a tempora
da, o ala Nenê frisa a impor
tância da vitória no primeiro
Jogo. "A nossa preparação
foi forte e começar com o pé
direito vai ser importante.
Estamos melhorando a cada
treino e temos que acreditar
em todos os companheiros",
comentou.

O pivô Hugo segue a mes-

ma linha, mas ressaltou o

sentimento diferenciado do
clássico. "Podemos não estar

completamente entrosados,
mas a raça e a determinação
serão o nosso diferencial. É

-

uma das maiores rivalidades
do futsal e quem errar menos

vencerá", endossou.
Na análise do goleiro

Djony, o alto investimento
do adversário não se refletirá
dentro da quadra. "Será um

jogo difícil, mas vamos bus
car a vitória. Eles têm um alto

investimento, mas estamos

preparados", destacou.
Perder o jogo é uma pala

vra que não passa na cabeça
do ala Daniel. "Estamos fo
cado e mostramos que so

mos unidos. Será difícil eles
nos baterem em casa. Vamos

atrás da vitória, já que esses

pontos podem fazer falta no

final", complementou.
A situação em comum

entre eles está voltada para
as arquibancadas. Os atle
tas acreditam que o apoio da
torcida será o combustível

para o bom desempenho e a

consequente vitória. A estreia
da CSM ocorre na segunda,
às 20h15, na Arena Jaraguá.
Lesionado, o fixo Jonas ainda
tem presença incerta.

"
A raça e a determinação
serão o nosso diferencial. É
uma das maiores rivalidades
do futsal e quem errar

menos vencerá.

Hugo, pivô

o adversário

Deives é a única
dúvida da Krona

Mantendo a base da última

temporada, a Krona, de Joinville,
espera conseguir bons resultados
na Liga Futsal. Além de segurar
as principais estrelas, a comissão
técnica buscou reforços pontu
ais como os casos do ala Pelé e

do fixo Valença. O primeiro foi
o destaque do Botafogo na últi
ma Liga. O segundo fez sucesso

no Copagril, sendo o artilheiro
do Paranaense, com 27 gols. Li
derada pelo técnico Fernando

Ferretti, a Krona realizou uma

pré-temporada forte e celebrou

algumas conquistas. A única dú
vida de Ferretti é o pivô Deives.
Se recuperando de uma fratura
na mão, segue em tratamento.

OCP24
www.ocponline.com.br
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Técnico
-

Sérgio Lacerda
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AS MELHORES
OFERTAS DO

MERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQl:JI!

Av..Marethal De04010 tia fonser", 1698· fone: 472'07·0500
alendimenlo@Ieier.fom.6r • www./eier.;mb.br

[933-02 - casa com 4 dormttóncs. sa� de estar 1249..02 - 1 sufte + 2 dorm., sala de'

Ie jantar, cozinha, 2 bwc, 2 despensas, área de , estar/jantar, interneUtv, churrasqueira
serviço, churrasqueira, jardim e garagem

!!
privativa, sacaca.edrcuta. piscina. salão de

R$ 285_000,00 festas, alarme, 2 vagas de garagem.
_____�,��,_._ Áre_a_T_e_rr_o_n_o_44_9m_'_ L_R$67�.,OOO_OO �rea !!!:.!no 405�....J Área"Terreno 900m;;! l�49"02

- casa com 2 dormitórios + 1 suíte,
ala de estar e jantar, cozinha, bwc, área de
erviço, edicula
$ 280.000,00 JÁrea Terreno 400m2

II I12'43..02 � com 352m2, 3 dormitórios, sala de

I estar, sala de jantar-. cozinha, bwc. área de I
serviço, jardim e uma vaga de garagem. IIRS 430.000,00

L A�ea Terreno 352m��

R$1.300.000,OO

I

1239-02 � casa com 14 x 23m�. 3 dormitórios, Isafa de estar. sala de jantar, cozinha. bwc, área
de serviçq, edlcula, depósito. uma vaga de
garagem. .

R$110.000,OO _�Terreno 3�_�

1471..02 - cam 2 dormitõríos + 1 suite, sala de
estar, cozinha, bwc e lavabo, área de serviço,
churrasqueira., edícula e garagem
R$ 420.000,00

Área Terreno 326m2

1331-02 casa geminada com 136 m2• 2
dormitórios + 1 suite, bwc, lavabo, cozinha,
sala de estar, safa de jantar, churrasqueira.

I sacada. mezanino. !

L.�$27�.000.�_�!a Terr!.� 237�_j
.�

'II fll-Rau
I

I I
I

I

I I
I I
I I

1050 ..02-casade madeira com saJacomercial I 1
Área Terreno 421m' I

I .

I _Tifa Martins

I
I 1370..02 com 2 dormitórios, sala de estar, sala

I de jantar, cozinha, bwc, área de serviço e uma

I vagade garagem. Prédio com piscina coletiva e

playground.
l_"l� 130.000,00 Area Privo 57m'

.

1488-02 ficam lmôvets sob medida da sala, Iquarto, escrítórío, bwc. cozinha e área de

serviço piso cerâmico e acabamento a gesso
uma vaga de garagem JR$260.000,00 Área Privo 78m'
._--_-_-------_�_-_-

.Área Privo 35 m2

961�02 com 2 dormitórios, sala e conzinha
conjugada, bwc, área de serviço e 1 vaga de
estacionamento
R$110.000,OO

L_, ,_�_,_�!!! Prjv. 56,81m2,_j
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"Amizade Residencial Juliana Christina

934-42 - apartamento (501)
com 1 dormit6rio + 1 suite
normal. sala de estar e jantar,
cozinha, bwc com moveis,
área de serviço, sacada com
churrasqueira.

R$ 230.000,00

Área Prlv. 84m'

... Saependi Residencial Galaxy

712-42 - sistema de cortina
de vidro, infraestrutura para
gás e ar-condicionado tipo
split, teto rebaixado em

gesso, laminado nos

dormítórlos e porcelanato nos
ambientes.

Residencial Mont "'mim o

L469 • cobertura suite
mastsr + 1 suite +1 quarto,2
vagas garagem. salas de

estarqantar.acabarnento alto
padrão, lavanderia com

sacada. todo rebaixado em

ges

Residencial Villar

158-02-aptos a partir de r$
159.366,00 com 02
dormltórios,resldencial
villar,na vila len,i em Ironte a

arena.ternos ãisponlveis
apartamentos no 1°.2" e 3·
andar.entrega prevista
0312012

R$ 159.366,00

Residencial Acre Residencial Afrodite

1366-02 com 1 sune .. 2
dormltórJos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com

churrasqueira e uma vaga de
garagem.

10n-02
com 1 dormitórios" 1 suite,
sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, área de
serviço, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de
garagem. entrega em

abriV2013

R$ 252.000,00 Consulte-nos

ANa Prlv. 68m'

"'Centro Jaraguá Tower Residencial Pérola do Vale

823-02 apartamento com 2
dormitórios .. 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha, bwc.

á

r e a de serviço,
churrasqueira com -sacada.

prédio com piscina coletiva,
salão de festes, salão de
jogos, pfayground, 2
etevadcre s , garagem
gaveta, en t r e g a

aproximadamente

939-42 apartamento (tipo 3)
com 2 dormitórios, cozinha,
bwc, área de serviço e sacada
com churrasqueira.

R$ 185.585,00

Residencial Horizon

975-112
apartamento ( 104 ) - com 1
dorm�ório .. 1 suíte, sala de
estar, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de
garagem.

1276-02 apartamento com 97
m'. duas vagas de garagem, 2
dormitórios" 1 suite, varanda
com churrasqueira, bwc social,
cozinha e sala de jantar
Integradas, área de serviço ..

laje técnica.

R$ 130.000,00

Área Privo 84,77m'

"'Vila Nova Residencial Pegasus Residencial Floren a

1078-02
apartamentos co", 1
dormitório ... 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com
churrasqueira e 1 vaga de

garagem. entrega em

outubrol2015

1293-02
novo empreendimento
residencial florençal
apartamento com 50 m', 1
dormitório, sala deestar, sala
de jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, churrasqueira
com sacada, portaria
interfone e uma vaga de
garagem.

Consulte-nos R$ 100.000,00

Araa Priv. 71m' Área Priv. 41m'
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I_Amizade

1281-02 - casa de madeira com 3 dormitórios,
sala de estar. cozinha, bwc. área de serviço,
Jardim e uma vaga de garagem,
R$450.000,OO

Área Terreno 398m'
��----------,-------------------

. TerrenoIChâcaracom22,173m',
R$ 760.000,00

I-ChiCO de Paula

I
1153-02 _ casa com 1 dormitório. cozinha, bwc,
área de serviço - terreno com área lotai de

L:2sm,$190.000,00
_____

Area Terreno 528m'

Terreno com 840m2'.
R$ 260.000,00

1242·02 com 1 suite hidra. 2 suítes normais. 1

dormitório, sala de estar/jantar. área de

serviço. churrasqueira privativa. sacada,
varanda, 2 vagas garagem e garagem rotativa,
R$1,380.000,OO Area Terreno 2.250m'

r.:
_ Jaraguá Esquerdo �ras,ília,I r�-:---------�

_ Estrada Nova
-�-----l

1191-02· casa com 3 dormitórios, sala de estar
e jantar, cozinha, bwc, área de serviço + de
serviço, depósito, edlcula,jardim e 2 garagens
R$ 430.000.00

l
I
'U,�
Terreno com 523m2•
R$445.000,00

---------------------�

Área Terreno 480m'Z

889-02 • com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar; cozinha, bwc, lavanderia, churrasqueira
e 1 vaga de garagem, ímóvel com 'portão
eletronico e ínterfone. pronto garamorar
R$ '194.000,00 Área Privo 85m'

1391-02 _ excelente ponto comercial possuí
duas casas. a da frente com 2 dormitórios e
uma vaga de garagem, a dos fundos (sobrado)
com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem ..
R$360.000,OO_�e_a Te�!9m'

Terreno com área total de 3.016m'
com ârea conslfuida de 80m2•
R$ 800.lrOO,OO

-

_Amizade

Area Privo 51m'

907-02 com 1 sufte + 2 dormitórios, cozinha,
sala de estai jantar, área de serviço, sacada
com churrasqueira, bwc e uma vaga de

garagem, o prédio dispões de salão defestas.
R$1.650.000,OO Area Priv, 319m'

1498..02 - com aproximadamente 100 m', 2
dormitórios. bwc, cozinha, sala de estarljantar,
área de serviço e uma vaga degaragem.
R$160.000,OO

1139-02 _ casa com 3 dormitórios, sala de
estar, cozinha, bwc, área de serviço, quintal e 2

garagens
RS 295.000,00

Área Terreno 350m'

1542-02 casa com 200m' 01 suite hidro, 01
suite demi. 4 dormitórios, sala de estar�an\ar e
demaisdependências.
R$ 600,000,00

1256..02 • sobrado com sala comercial, de
216m', com 3 dormitórios. cozinha, 2bwc,
escritório e áreade serviço.
R$ 495.!)OO,OO

Área Terreno i ,200m' Área Terreno 375,m'

1524-02 residência com 901'11' construido,
terreno com 508m2, 3 dormitórios, 2 vagas de

�aragem,
1 sala de estar/jantar, área de

rviçoe demais dependências.
$.140.000,00 Area Terreno 50S,,!'

_Vila Bau.
----'-------------j

1511-02 com 2 surtes + 2. dormitórios, sala de
estar, sala de jantar. cozinha, 2 bwc, área de

l..
serviço e 4 vagas de garagem.
R$ 426.000,00 J____________ArnaTerreno7��__

I
i

1
I
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1413-02 - casa mista com 70m', 3 dormitórios,
cozinha, área de serviço, safa de estar, bwc,
quintal,jardim e uma vaga de garagem.
R$72.000,00

com 1 suite + 1 dormitório, sacada
com churrasqueira, bwc, área de serviço, sala.
de estar, sala de jantar, cozinha, uma vaga de

garagem.
R$198.222,OO Área Privo 6Sm'

1466'()2 apartamento com 78 m', 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, área de servlço, sacada
com churrasqueira, bwc, • sala de estarljantar e
umavaga de garagem.
R$160.000,00 Área Privo 78m'Área Terreno 186m'

---------_._._-------_.-

853-02 - Casa com 4 dormitórios, sala de
estar�antar, cozinha, 2 bwc, área de serviço,
jardim. portão eletronico e garagem com vaga
para 3 carros.
R$ 220.000,00 Área Terreno 393m'

1433'()2 2 casas em alvenaria com 3 dorm., 2
bwc. cozinha, sala de estar, sala de jantar,
lareira, churrasqueira privativa, jardim, quintal,
e vaga de garagem. área total de 1633m'.
R$ 550.000,00 Area Terreno 1.633m'

1381'()2 casa com área talai de 525 m', 3
dormitórios, cozinha. sala de estar, varanda,
bwc, área de serviço e duas vagas de

garagem.
R$ 285.000,00 Área Terreno 525m'

Ilha da Figueira ... Ilha da Figueira

1505-02 casa com 170 m', 4 dormitórios, bwc,
sala de estar, cozinha, bwc, lavabo, sala d

ejantar, área de serviço, varanda, piscina,
salão de festas e duas vagas de garagem.
RS 350.000,00 Área Terreno 360m'

1304.()2 com 48 m', 2 dormitórios." sala de
estar, cozínha.. área de serviço, bwc, sacada.
prédio com churrasqueira coletiva, central de
gás.
R$130.000,00 Área Privo 48m'

1361'()2 com 79 m'. 1 suite closet + 2 dorm .•

sala de estarljantar, cozinha, área de serviço,
2 bwc, sacada com churrasqueira. Prédio
c/salão de festase elevador.
R$18S.000,OO Área Privo 79 m'

apartamento com 58 rn", 2

dormitórios, bwc. cozinha. área de serviço.
sacada com churrasqueira, sala de estar e

jantar e uma vaga de garagem. JR$125.000,00 Área Privo S8m'

836-02 com 3 dormlt6rlos. 1 bwc, sala de estar
e jantar, cozinha, área de serviço e

churrasqueira.
R$17S.000,OO

1492'()2
Terreno com451 m2•
R$115.000,OO·

Área Terreno 375m'

1285'()2 - 3 dorm., sata estar, copa, área de
serviço, despensa garagem. parte superior
(área de festa): 1 suite, possui duas casas no

terreno com2 darmo
RS 380.000,00 Área Terreno 525m'

1388'()2 com 2 suites + 1 dormitório, escritório,
sala de estarrjantar, 2 bwcs, área de serviço.
churrasqueira privativa. 2 varandas. salão de
festas e uma vaga de garagem.
R$ 350.000,00 Área Terreno 312m'

1534-02 Terreno com 392m' em local plano
sem riscos, alagamentos ou deslizamentos,
escriturado e pronto para construir.
R$150.000,OO

II ... Rio Branco/Guaramirim
--------.------

Area Terreno 368m'

... Vila lenzi "'Vila Nova

1380.()2 com 2 dormiórios + 1 suite, cozinha,
área/serviço. sala de estarljantar. bwc,
sacada. salão/festas. portão etetiOnico, piso
cerâmico, móveisda cozinha e do bwc.
R$190.000,OO Area Privo 103m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1486'()2 - casa geminada com 72 m2, 2

dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha! bwc,
área de serviço e uma vaga de garagem,
R$140,OOO,OO

Área Terreno 150m2

,�., casa com '''"'' '"�,_s.e� 1
de estar, cozinha, bwc, área de serviço, jardim, !
quintal e uma vaga de garagem. área total do Iterreno4500 m2•
R$ 380.000,00 Àrea_Terreno 4500m' .J

102S-02
Terreno ccm áreatotat de 3.442m'
R$ 550.000,00

.

1499-02 casa com 23() m', 6 dormitórios, 2
bwc. está alugado alguns quartos.
R$ 270.000,00

Àrea Terreno 380m'

1308�02 - imóvel comercial com dois
apartamentos na parte superior localizado no

centro de guaramirím. cada apartamento tem 2

dormitórios, cozinha e banheirosocía!
_ R$3t!C!.:��_�ea Privo 150m'

1105-02- apartamento com 3 dormitórios, sala
de estar a jantar, sacada. cozinha, área de
serviço e 1 vaga de garagem
R$121.900,00

Área Privo 109m:i.

Terreno com 425 m2•
R$ 60.000,00

r��-----�--------

I'" Jaraguá Esquerdo

1
1526-02 casa com 2 dormitórios, sala de

estar, bwc, ârea de serviço, cozinha,
churrasqueira privativa e uma vaga de

I �,!ragem,
� 315 ..000,00 Área Terreno 435m'

1459-02
Terreno com 545 m2_

l Possui duas casas demadeira.
R$ 265.000,00

1458-02 - com 3 dormitórios, área de serviço,
sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha,
2bwc, depósito, churrasqueira privativa. porfão
eletr6nico, quintal. uma va_ga de garagem.
R$370.000,00

.

Area Terreno 462m'

1195-02 casa com 3 dormitórios grandes, 2
salas, 2 cozinhas, bwc, área de serviço e área
de festas
R$350.000,00

r----------�------------�

... Corupá/Centro

sitio com edificação de 230m2,
terreno com 22_927m:l, area de Jestas com

160m2, churrasqueira fogão a lenha mesanino.
2banheiros,

.

R$�80.000,00 Área Priv, 22.927m'

Área Terreno 600m;2:
-----

U509_02 � Terreno com duas casas. -a primeira
com 112m',4 dormitórios, sala deestarljantar,
rea de serviço. 2 bwc's. a segunda/afvenarfa
cm 42mi, 1 dormítóno, sala de estar, cozinha,
R$140..:!l00,0! �ea Terreno 350m'

1484-02 - Terreno com 582 1\1', possui casa
mista com 5 dortnitórlos, 2 salas, cozinha, 2
bwceárea de serviço.
R$ 500.000,00

Área Terreno 582m2

II iLF NereuRamos
-----------,-----

�,

t -",�,-'--��--

1045-02 - com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha, área de serviço +

oependencías de empregada, edícula, jatdim,
portão eletronico e 1 garagem

'!.��.OO�!� ,_�� Terreno 366m' I

1060'()2-casacom 2 dormitórios + 1 suite, sala
de estar, escritório, bwc, cozinha, área de

serviçoe 1 garagem
R$ 2eO.OOO,00

Área Terreno 399m2

1532-02 sobrado com 250m' 04 dormlíôrios.>
02 sala de estar, 02 cozinhas e 02 bwc.
R$ 371.000,00

1461-02 - casa com 2 dormitórios, sala de Iestar. sala de jantar, bwc, cozinha, área

d:Jserviço e uma vaga de garagem,
R$1'69.000,00
L Área Terreno 411m'Àrea Terreno 450m'

1463-02 - Terreno com 12.f8 m', com 4 casas
2 mistas e 2 de alvenaria. 1 com 2 quartos,
sala, cozinha, bwc e área de serviço, 1 mista
com 2 quartos e 1 mista de,3 quartos.

l_R$ 72��O,OO __ , _
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Quer vender seu
,

,

A Itaivan conta com uma equipe especializada
em valiação de imóveis" sejam les residenciais,·

industriais ou comerciais .

•

Venda com a melhor.

.

·ita·ivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�itaivan
''<I"
r--

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

"'

Ref. 5028 ....., Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66,19m2
02 dorm itórios

Ref. 5027,..: Jaraquá Esquerdo
Suíte + 02 dormitórios

ft...rea privativa: 77,31 m2

Salões de festas decorado e mobiliado!
A partir de R$ 194.0000,00

Entrada + financiamento bancário!

-

Localização tranquila e privilegiada!
A partir de R$ 193.000,00

+ financiamento bancário!

Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!
A partir de R$ 248.900,00
Entrega Setembro/2013

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 11 5,74m2-

02 Salões de festas!
A partir de R$ 335.000,00
Entrega Outubro/2014
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IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

UI

Io
..... I

"(ii
"3'
UI

UI

QJ
>
'o
E
UI
o

11líIl!li!Ift��mü!i;

sleGe
lf�!t>m.itm.1'*I'mli�Jt • ."fu$:

m
DaMm

\�iiU�ru�
3055-3412

UI
QJ
....

o

. ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

MONTSERRAT
RESIOINeE

Formado por dU3& torrelll não &lmétricall" e tlldef)endel'ltil>lI,
-o Mot:lt<;ert!>t l<"sldél'llUl ....tá loeallZtldo em um dos balneário.

que mólis Vem se destacando 1'10 notte catarinêh''': o Bal!'leárlc Piçarra••
Com infraestrutura complma. _!'Ids ao púbtleomais exigérfte,

onde Cáda �etalh.. faz 7!! diferença.

o EMPREENDIMENtO
- 33 apartamentos
- 2 torres de 8 andares
- Excelerftê IocarlZl:lÇão
- Playground emmaterialecol6gíco
- Salão de festasmobiliado, com�ueira
e banheiros

- Pavímerftação externa completa
- Acesso por senha inállliduaf'JZada
- Preparação para sistema demonito<_
remoto

- Porteiro eletrônlco
- Garagens com portão eletrôníco

o APARTAMENTO
- Apartamentos c'ám 99,13 rrV-, 98,29 rn"
ti 97,78 m" ele área privativa

- 3 quartos, sencle 1 sufw
- Préparação para lIplit na" salas é dormit6rios
- Cnurrasqueíra a gás ínsta!ada
- Garagem individual e demarcada
- Box dê praia indívidual
- Piso de porcefan!>to emt:odo o ap-"rtamerfto
.. Banheiros €f favanderfa com revestimento

Cérâmico píso-teto
- Sacadas· com vidro temperado e laminadó
- Revestimento de parecle em massa corrída

o
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INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO VENDAS

m·t ·

�I alvan
j IMOBILIÁRIA

�l
TERRANOVA

(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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M'O B I L IÁ R I A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

=Ref 4783 - Centro ·Ref. 5090 - São Luís .Ref.4937 - Baependi ·Ref.5357 - ltapema ·Ref. 5291 - Centro .Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
.Aptos com 02 dormitórios ·02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte máster + 03 suítes • 01, 02 ou 03 dormitórios .02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2 ·Área privativa: 60,44m2 .Área privativa: 102,01 m2 ·Área fJrivativa: 404,16m2 •Área privativa: 62,63m2 .Área privativa: 92,12m2
.A partir de R$ 215.000,00 ·A partir de R$ 149.000,00 ·A partir de R$ 428.972,20 ·NEGOClÁVEL .A partir de R$255.893,03 .A partir de R$200.000,00
·Entrega Maio/2013 -Pronto para morar! ·Pronto para morar! =Entreqa Outubro/2014 ·Entrega Novembro/2014
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·Ref. 5307 - Czerniewicz
.Ref.4843 - Vila Lalau ·Ref.5001 - Centro, Piçarras .Ref. 5119 - Centena rio -Ref. 5094 - Nova Brasília

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo .Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios .02 dormitórios .03 dormitórios
·Suíte + 01 dormitório =Suite + 01 dormitório .Área privativa: 93,15m2 ·Área f,lvativa: 124,67m2 .Área privativa: 61,47m2 .Área privativa: 148,45m2.Área privativa: n,92m2 .Área privativa: 77,31m2 ·A partir de R$ 215.670,66 ·R$ 4 4.031,79 .A partir de R$ 169.000,00 ·A partir de R$ 430.000,00·A partir R$ 222.600,00 ·A flartir de R$ 199.000,00 =Prooto para morar! .Entrega maio de 2013 .Pronto para Morar! .Pronto para Morar!
·Entrega final de Março/2014 .PRONTO PARA MORAR!
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·Ref.5278 - Jaragua 99 .Ref.5312 - Vila Nova ·Ref. 5377 - Vila Lenzi •Ref. 5005 - Centro

oRef. 5028 - Barra do Rio Cerro =Ref. 5025 - Nova Brasília ·02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·02 dormitórios ·Suíte +01 dormitórios

.02 dormitórios .Suíte + 01 dormitório oÁrea privativa: 47,83m2 •Área &rivativa: 106,73m2 ·Área privativa: 54,70m2 .Área privativa: 68,23m2

.Área privativa: 66,19m2 .Área privativa: 79,30m2 oA partir de R$ 99.528,03 ·325. 00,00 .A partir de R$ 145.000,00 ·A partir de R$192.840,72

.\f(artir de R$ 193.000,00 ·A partir de R$ 248.900,00 =Pronto em maio/2013!! ·Pronto para morar! .Pronto para morar! =Entreqa Maio/2014

.p ONTO PARA MORAR! ·Entrega Setembro/2013

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

.Ref. 4959 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios .

•Área privativa: 112,13m2
·A r:>artir de R$ 289.000,00

·Entrega Julho/2013

O
o
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�
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·Ref. 5002 - Centro
.Aptos com 03 suítes
.Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 481.168,84
·Entrega Setembro/2012

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

Res. Villar
.,

� Res. Eduardo Pamplona

oRef. 5039 - Jaraguá Esquerdo
oAptos com 02 dormitórios
oÁiea privativa de 63,91 m2
oA partir de R$ 157.369,53
=Entreqa Março/2012

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

• Ref. 5036 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 64,OOm2
.A partir de R$195.084,65
·Entrega: Agosto/2015

Milano Residenzi;le
C

·Ref. 5290 - Nova Brasília
·Suíte máster + 02 suítes
.Área privativa: 157,04m2
.A partir de R$729.033,94
.Entrega Março/2014

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

Ed. Tom Jobim

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

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

IMÓVEI_S
PRONTOS

Res. Algarve

oRef. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 55,07m'
oR$ 125.000,00

=Ref. 5037 - Vila Nova
=Suite + 02 dormitórios
oArea privativa: 111 ,32m'
oR$ 450.000,00

oRef. 5319 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 103,00m'
oR$ 315.000,00

oRef. 5365 - Centro
=Suite + 02 dormitórios
oArea privativa: 97,57m'
oR$ 260.000,00

�..

.

oRei. 5375 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa: 8O,63m'
oR$ 155.000,00

oRef. 5344 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 51 ,62m'
oR$127.ooo,oo

oRef. 5227 - Centenário
002 dormitórios
oArea privativa: 61 ,23m'
oR$ 170.000,00

oRef. 5349 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 112,1Om'
oR$ 310.000,00

o Rei. 5384 - Rau
002 dormitórios .

oArea privativa: 75,07m'
oR$160.ooo,oo

oRei. 5292 - Centro
001 dormitório
oArea privativa: 38,18m'
oR$ 150.000,00

oRef. 5341 - Tifa Martins
002 dormitórios
oArea privativa: 50)3m'
-R$ 130.000,00

oRei. 5388 - Vila Nova
002 dormitórios
oArea privativa: 86,99m'
oR$ 175.000,00

oRef. 4968 - Barra do Rio Molha
oSuíte com sacada + 02 dormitórios
oArea privativa: 95,53m'
-ss 280.000,00

_�._--��- -�_����

oRef. 5399 - Nereu Ramos
002 dormitórios
=Área privativa: 66,54m'
oR$ 168.000,00

oRef. 5205 - Barra do Rio Molha
003 dormitórios
oArea privativa: 65,82m'
oR$ 118.000,00

o Ref. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios

'

oArea privativa: 57 ,32m'
-ss 135.000,00

oRef. 5295 - Rau
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa: 65)6m'
oR$ 145.000,00

oRef. 5376 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 73,56m'
-ss 245.000,00

oRef. 5248 - Vila Lenzi
002 dormitórios
oArea privativa: 70,00m'
oR$ 175.000,00

oRef. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oArea privativa: 42,81m'
oR$ 103.000,00

oRef,4934 - Centro
oSuíte máster d sacada + 02 dorm.
oArea privativa: 99,52m'
oR$ 240.000,00

oRef.5228 - Centro
oSuíte máster + 02 dormitórios
oArea privativa: 306,59m'
oR$ 6;30.000,00

oRef.5360 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 80,00m'
-ss 235.000,00

oRef. 5148 - Vila Lenzi
=Suite + 02 dormitórios
oArea privativa: 90,00m'
oR$ 178.000,00

oRef. 5342
002 dormitórios
oArea privativa: 79,40m'
oR$179.000,00

. oRef. 5337 - Nova Brasfia
oSuíte + 02 dormitórios
oArea,privativa: 72,oom'
-ss 250.000,00

�d.lmigr
l

oRef. 5306 - Rau
002 dormitórios
oArea privativa: 70,57m'
-rs 139.000,00

oRef. 5387 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 84,06m'
oR$ 212.000,00

oRef. 5385 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oArea privativa: 62,00m'
oR$ 200.000,00
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oRef. 5216 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 395)1m'
oR$980.000,00
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MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMOVEIS
PRONTOS

·Ref. 7446 - Centro
·03 dormitórios
.Area imóvel: 290,OOm2
·R$ 1.200,000,00

'
.

·Ref. 7122 - Amizade
.Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 45S,94m2
·R$ 1.900,000,00

=Ref. 7424 - Rau
·Suíte master + 02 dormitórios
.Area imóvel: 270,00m2
··R$ 650.000;00 �

·Ref. 7046 - Aguá Verde
·Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 300,00m2
.R$ 500.000,00

• Ref. 7517 -Ilha Rgueira
•Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 3OO,0Qm2
•R$ 55O.CXXJ,oo

=Ref, 7527 - Vila Lenzi
·03 dormitórios
.Area imóvel: 285,85m2
·R$ 490.000,00

·Ref.7395
=Suite + 02 dormitórios
.Area imóvel: 225,00m2
.R$ 650.000,00

·Ref. 7378 - Nova Brasília
002 Suíte + 02 dormitórios
.Área imóveI304,00m2
.R$ 650.CXXJ,00

• Ref. 7468 - Amizade
·Suíte + 02 dorrrútórios
.Area imóvel161 ,OOm2
• R$ 500.000,00

• Ref. 7225 - Nova Brasüia
·Suíte com hidro + 03 dorrnitórios
.Area imóve]: 36000m2
• R$ 550.000,00

'

·Ref.7483 - Amizade
=Sufte + 02 dormitório
.Area imóvel: 197,00m2
·R$ 480.000,00

·Res. 7433 - Amizade
=Sulte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 244,59m2
·R$ 650.000,00

·Ref. 7389 - Sheroeder
.Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 320.00m2
-ss 650.000,00

·Ref. 7514 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 03 dormitórios
·Area imóvel: 265,00m2
·R$ 550.000,00

.Ref. 7407 - Vila Nova
·03 Suíte
.Area imóvel: 230,00m2
·R$ 790.000,00

·Ref. 7113 - Rau
.Suíte com closet + 02 dormitórios
.Area imóvel: 190,OOm2
·R$ 45.000,00

·Ref. 7531 - Agua Verde
.Suíte + 02 dormitório
.Area imóvel: 220,14m2
·R$ 385.000,00

·Ref. 7333 - Nova Brasília
·03 Suítes
.Area imóvel 284,00m2
·R$ 780.000,00

·Ref. 7375 - Amizade
·Suíte + 2 dormitórios
.Area imóvel: 242,00m2
·R$ 600.000,00

·Ref. 7072 - Nova Brasília
.Suíte com closet + 02 dormitorios
.Area imóvel: 327,79m2
.R$ 1.600.000,00

.Ref. 7357 - Amizade
·01 suite + 02 dormitório
.Area imóvel: 240,00m2
.R$ 870.000,00

.Ref. 7167 - Baenpendi

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: .220,00m2

.R$ 350.000,00

.Ref.7484 - Três Rios do Norte

.Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 76,70fn2
·R$ 290.000,00

.Ref. 7240 - Amizade
·01 suite com closet + 02 dormitórios
·Area imóvel: 249,64m2
.R$ 700.000,00

.Ref.7338 - Rau
·03 dormitórios
·Area imóvel: 334,80m2
·R$ 270.000,00

oRef. 6668 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
oArea imólvel: 200,OOm2
oR$ 290.000,00

7099 - Vila Nova

\ Suíte + 02 dormitórios
Área de Festa, lareira/piscina

Area Imovel: 428/53m2

R$ 1.300.000100

o
lCU
Uo
cu
.._

Q)
�
cu

cu
IJ)
o
+-'

.(ii

.S'
IJ)

IJ)

Q)
>
'o
E

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

IJ)
o
IJ)
o
"'O
o
+-'

Q)
"'O
IJ)
Q)
.._

o
cu
>
-I<

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013 I IMÓVEIS 11.3

,itaivancn
.,.
I'-

,

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

'tMÓVEIS
PRONTO/S

oRef.7525 - Vieiras
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m'
-ss 160.000,00

oRef. 7516 - Jaraguá 84
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 38,00m'
oR$ 65.000,00

oRef. 7510 - Rio Cerro II
oSúíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 146,00m'
oR$ 128.000,00

o Ref. 7519 - Três Rios do Sul
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 73,60m'
o R$ 155.000,00

=Ref. 7472 - Estrada Nova
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m'
oR$156.000,00

. oRef. 7507 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dorrn
oÁrea imóvel: 100,89m'
oR$ZlO.OOO,OO

oRef. 7508 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m'
oR$178.000,00

oRef. 7501 - Czerniewicz
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 118,00m'
oR$ 290.000,00

oRef.7430 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 105,00m'
oR$220.000,00

oRef.7461 - Vila Lalau
003 dormitóris
oÁrea imóvel: 113,00m'
oR$ 275.000,00

oRef. 6705 - São Luiz
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 107,80m'
oR$275.000,00

oRef. 7492 - Rau
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 90,00m'
oR$ 265.000,00

oRef.7431 -Ilha da Figueira
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,00m'
-ss 340.000,00

oRef. 7499 - Nova Brasília
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 171,91m'
oR$ 330.000,00

oRef. 7511 - Barra do Rio Cerro
=Suíte + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 244,39m'
oR$350.000,oe

o Ref. 7530 - Tifa Martins
oSuíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 209,00m'
o R$ 245.000,00

oRef.7493 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 90,34m'
oR$ 250.000,00

oRef. 7505 - Nereu Ramos
oSuíte + 02 dormitórios'
oÁrea imóvel: 102,37m'
oR$265.000,00
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oRef. 7380 - Nova Brasília
oSuíte + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 150,00m'
oR$330.000,00

oRef. 7439 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 suítes
oÁrea imóvel: 144,42(11'
oR$ 300.000,00

oRef. 7506 - Três Rios do Sul
=Sufte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 140,00m'
oR$295.000,00

°.Ref. 7509 - Schroeder
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 60,00m'
oR$ 135.000,00

Ref. 7421 - Rau
Sobrado de Alvenaria com

01 suíte master -t 02 demi suítes
Qaragem para 02 carros

Area privatíva:270,OOm2
R$ 650.000,00oRef. 7425 - Barra do Rio Molha

002 dormitórios
';Área imóvel: 140,00m'
oR$ 180.000,00

oRef. 7482 - Chico de Paula
003'dormitórios
oÁrea imóvel: 171,91m'
oR$ 215.000,00

oRef. 7387 - Rau
002 dormitórios
oÁréa do terreno: 140,00m'
oR$170.000,00

oRef. 6645 - Tifa Martins
=Sufte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 150,Om'
oR$180.000,00

ATENDIMENTO Segunda a'·Sexta:'-.'81,.á's\;12I'd� l3h30 às 18h15 �;Aos"Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IM6vEIS
PRONTOS

Ref. 2459 - CENTRO
Terreno Comercial
Área do terreno de

474,25m2

R$ 550.000,00

• Ref. 2582 - Vila Lenzi
'Terreno Residencial
'Área imóvel: 793,17m2
·R$135.000,00

·Ref.2583 - Vila Lalau
'1erreno de Esquina
'Area imóvel: 1.0207,11 m2
'NEGOCIAVEL

·Ref.2569 -

'Terreno residencial
'Área imóvel: 360m2
'R$ 145.000,00

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

·Ref. 2492 - Baependi
•Terreno Plano
'Área imóvel: 912,97m2
'R$ 560.000,00

·Ref.2578 - Guaramirim
•Terreno Residencial
'Área imóvel: 10.700,00m2
'R$ 585.000,00

·Ref. 2511 - Amizade
'Terreno ideal para prédios.
'Área imóvel: 655,15m2
'R$ 490.000,00

'Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno comercial
'Área imóvel: 887,30m2
'R$ 450.000,00

'Ref.2424 - Nereu Ramos
•Terreno Lot. Demathê
'Área imóvel: 418,51m2
'R$ 100.000,00

·Ref.2574·- Vila Nova
•Terreno Residencial
'Área imóvel: 518',00m2
'R$ 250.000,00

'Ref.2341 - Três Rios do Sul
'Terreno residencial
'Área imóvel: 2.437,08m2
'R$ 130.000,00

·Ref. 2550 - Amizade
'Terreno de comercial
'Área imóvel: 456,53m2
'R$ 245.000,00

·Ref. 2496 - Vila Nova
'Terreno residencial e comercial
'Área imóvel: 315,00m2
'R$ 120.000,00

'Ref.2420 - Amizade
'Terreno
'Área imóvel:306,34m2
'R$ 94.000,00

'Ref.2558 - Vila Lenzi
-Terreno
'Área imóvel:5.811 ,00m2
'R$ 680.000,00

'Ref.2430 - Três Rios do Sul
'Terrenos Residenciais
'Área imóvel:332,45m2
'A partir de R$ 95.000,00

'Ref. 2516 - Vila Nova
'02 Terrenos
'Área imóvel: 1.078,00m2
'R$ 540.000,00

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

·Ref. 2474 - Ubatuba
'Terreno Residencial
'Área imóvel: 364,00m2
'R$ 90.000,00

·Ref. 2470 - ltaiópolis
'02 Terrenos
'Área imóvel: 674.574,50rn2
'R$ 990.000,00

·Ref. 2567 - Nereu Ramos
'Terrenos Residenciais
'Área imóvel: 300,74m2
• A partir de R$100.000,00

'Ref. 2569 -Shroeder
'Terreno comercial bem localizado
'Área imóvel: 60Ó,00m2
'R$ 175.000,00

'Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
'Terreno Residencial
'Área imóvel: 3.551 ,40m2
'R$ 900.000,00

·Réf.2557 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno Residencial
'Área imóvel: 887,30rn2
.R$450.000,00
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=Ref. 2579 - Centro
'Terreno comercial
'Área imóvel: 960,00m2
'R$ 1.200,00
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'Ref.2295 - Amizade
-Terreno
'Área imóvel: 329,74m2
·R$105.000,00

, ATENDIMENTO Segunda �'Se�ta :,,:,8r!às -1.2h. e l,3h30 às l8h'15 ':·Aos.Sábádos ..:'PLANTÃO.DE VENDAS
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MOBILIARIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS
'"

LOCAÇA0

.- Ref. B -833

• Vila Lalau .

• Suíte + 02 dormitórios
• Churrasqueira
• R$ 1.150;00

• Czemiewicz
• Suíte +2 dormitórios
• R$ 750,00

• e. - 8
·VuaNova
• 02 dormitórios
• R$ 600,00

·Re .D- 5
• Nova Brasília
• Galpão com aproximadamente 160 m'
• R$ 2.200,00

• e.

·Guaramirim
• Galpão com mesanino para escritório
• R$12,00m2

• e·, -

• Vila Lalau
• Sala €omercial com 490,00 m'
• R$ 5.000,00.

• Czemiewicz
• Suíte + 2 dormitórios
• R$ 1.365,00

·Ref.A-896
• Centro
• Suíte + OI dormitório
• R$ l.l 00,00

• Czemiewicz
• Suíte +2 dormitórios
• R$ 780,00

·Ref.A-912
-Amizade
• 02 dormitórios
• R$ 550,00

• e. -

• Centro
• Sala comercial com aprox. 71m'
• R$1250,00

J 1 I 'I II

·RefA-926
-Amizade
• Suíte + 02 dormitórios
·R$ LiOO,OO.

• Czemiewicz
• Suíte +2 dormitórios
• R$ 770,00

·Rau
• 02 dormitórios
• R$ 550,00

• e. -

• Vila Lalau
• Sala comercial com aprox. 250m'
• R$ 2.500,00.

• Centro
• 1 suíte + OI dormitório
• R$ 1.100,00

1
'I

J
, I

· e. -72 • Ref. B-829 • Ref. B-835 • Ref. B-825 • RefB-836 ·RefB-8l9
• Tifa Monos • Estrada Nova ·RioHem ·RioHem -Amizade • Nova Brasília
• Galpão comercial com SOam' • 02 dormitórios • 02 dormitórios • 03 dormitórios • 02 dormitórios • 03 dormitórios
• R$ 10,00m2 • R$ 550,00 • R$ 700,00 • R$ 750,00 • R$ 800,00 • R$ 1.700,00

-

ATENÔiMENTO Segundei a Sextá '..:' 811 às 1211 é13h30 à; l8hlS ::-Aos'SábC;;dds - PLANTÃO DE VENDAS
l

• Ref.A-915
• Centro
• O 1 dormitório
• R$ 480,00

I

I

o
le<j
(.)..
e<j
;....
(!)
......
........

e<j
e<j
"-l.
O I......

.......

(I
(!)

.S'
"-l

ir:
.......

(!)
:>
'O

S
.......

"-l
O
"O

.8
(!) ,

I"O
"-l
(!)
;....
O

........

�
*

·Ref. C-202
• Jaraguá Esquerdo
• Sala comercial com 115 rn : e bwc
• R$ 1.600,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



161 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

Ref. 2209 - Apto - Ras. Morada do Serro - Novo Brosilia
rontendo: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, solo jlSIor, sorodo

com murrosqueira, rozinha lovanderia, garagem - Areo privativa:
.

85,00m2 - Vaiar: RS 220.000,00.

Ref.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- (entre - contendo,
01 suíte, 02 dorm., bwc social, sala estar, sacada com rhur

rasqueira, cozinha, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi

mobiliado. Área privativa, 1 00,25m2. Valor, RS 375.000,00.

3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122

Ref, 2110 -Apto no Centro - Res.ltolio - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, e�or/iontor, socodo com

churrasqueira,tubuloção pam óguo quente, medidor indivi_dual
de óguo, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivotivo: 121,00m2 mais Ol ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultm. incorporação sob motrirulo n.o 26.047

Ref. 1190 - Coso olv. João Pessoa - contendo: 03 dor

mitórios, bwc, solo estar, cozinho, lavanderia, varando,
garagem. Área oprox. caso: 70,00m2. Área terreno:

450,00m2. Valor: RS 180.000,00.

RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC 0ferI0s válidas olé: 20 âe abril de 2013

Ref. 2187 - Apto - Boependi - Res. Niemeyer - contendo, 01 suíte,
Ol dorm, bw(, solo �or, soco® mm diurrasqueiro, cozinho,
lovonderio, Ol vogo gorºgem. Areo privativo: 65,30m2. Valor,

� 175.000,00.

ReI. 2195 - Apto- Ras. D. verginio-Centro-contendo: Ol surre,
02 dorm., bwc social, jOio�or, sorodo com churrasqueira, cozinho,
lovonderio, garagem. Ara0.privolivo: M,31m2. Valor: RS 210.000,00.

Ref. 2139 - Bairro Joraguó Esquerdo - Torre Di Soli
Residenciol- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, solo
estar, socodq tom ehurresquelrc, (azinha, lavanderia, 01 vogo
garagem. Areo privativo o purtir de 60,07m2.lncorporoção

sob motrículo 5.340. Valor o partir de: RS 155.000,00

Ref. 2212 - Apto - Res. Aquomorine - Centro
contendo: 01 suíte, 02 dorm."bwc, solo estar, socado,

(azinha, lqvonderia, garoaem. Area privativo, 10S,60m2.
Vaiar: RS 295.000,00.

Ref, 1191 - Sobrodo - Vila Novo - contendo. suíte móster,
02 dorm., bw( sccel, solo estor, lavabo, solo [onmr, cozinho,
Jovonderia, dependência empregado, órea festas, garagem.
Area aprox.caso: 267,00m2. Area terreno: 353,50m2. Mobili-

ado. Valor, 900,000,00,

Ref. 1185 - Coso alv. - João Pessoa- contendo, 01 suíte, banheiro
hidromossogem, 02 dorm, bw( social, solo e�ar, salq iontor,

cozinho, lavanderia, óreo festas, garagem pi 02 corras. Areo aprox.
coso: 230.000,00. Area terreno, 499,80m2. Valor, RS 410.000,00.

l11li8-Co;a-il<'lml-C'/Il2<!H1OO, .... ClI1i'tI\ ll'M::.iirooo""*,, Q<TR$450,00

���'=":=���=�'!oo�oo
L1086 - Casa - Barra do Rio Molha - Com 04 dormttórios, sala, cozinha, área de
servço, bwc, garagem. R$ 660,00 + taxa de lixo
LI 088 - Gasa - Vila Lenzi - Com 02 su�es 01 com guarda - roupa + 02 quartos
01 com guarda - roupa, 02 bwc, sala, cozinha mobiliada, depósito, escmóro, área
de servço mobiliada, oscesa garagem, pscratasa toda murada com portão
eletrmco.R$ 2.200,00

��:Ja,-g�ge���d-e9��R���8b sala, BWC, cozinha, área de serviço,

L1090 - Casa - Água Verde - Com 3 dormitórios, bwc, cozinha, sala, área de ser

�ço.garngern.·R$800,OO

��e-���sa�a�����Ngh�����i� �$�:PJo����in��J. c.ozinha,
L2252 - Apartamento - Agua Verde - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
e garagem. R$ 650,00 + condomínio.

�J�ç��:o��=���i���ia�6.CWtr1��,�C�zi6��d���ni�
l2258 - Apartamento - Baepéndi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
servlço, sacada com churrasqueira, garagem. R$ 560,00 + condomínio
l2261 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
sereíço, garagem. R$ 650,00 + condomínio
l2265 - Apartamento - Czemiew1cz - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.R$ 600,00 + condoolínio
L2267 - Apartamento - Centro - Modelo loft - R$ 450,00 + condominio
l2271 - Ap:mnenID. N<N<l Brasãa- Com ll2 quartos, saa coara bv.I:, área 00
sevço. ll2 vagasnagaJagem (01 cobo1ae01 descober1a). R$ 700.00 + condominio
L2273 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, área de
servço, 02 bwc's, 02 sacadas, 02 vagas na garagem. TODO MOBIUADo. R$
2.500,00 + condomínio.
l2275· �. N<N<l. Ap:mnenID - Com 01 m, 02 quartos, saa ccoa C02irI1a, a
var<Iei>l,011l'M::,sa::adacanc!1urJalq" vagaoogafagem.R$900,OO + condominio,

��-Ç��:a:d-a��c�����e�,�:g��.�sro�t�\cgg�h��
L2284 - Apartamento - Agua veroe - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, garagem.R$ 500 + condomínio
L2286 - Apartamento - Czemiew1Cz - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, gar. R$ 800,00 + condomínio
l2289 - Apartamento - Czemiewicz - Com Oi suite + 01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de servlço, sacada com churrasqueira, gar. R$ 700,00 + Condominio.

��,-:���e-m��$\%b,3�ft� �n����� sala, cozinha, bwc, área de

L2293 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de serviço.
R$ 350,00 + condominio .

l2294 - Àpartamento - Centro - Com 2 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada, garagem - R$I.1 00,00 + Condomínio
L2296 - Apartamento - Centro - Com 3 quartos, sala, cozinha, bwc social, área de
serviço, sacada, garagem - R$I.600,oo + Condomlnio
L2298 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 sufte + 02 quartos, sala, cozinha,
BWC, área de serviço, sacada, garagem. R$ 950,00 + Condomínio

.

L3042· Sala Comercial - Centro - Com 60 1Tl', bwc.R$ 900,00
l3072 - Sala COmercial - Vila Rau - Com 01 bWC, medindo 40m". R$ 800,00
L3075 - sala COrnercial- Vila Nova - Com 90rrJ2, 02 bwc.R$ 1.900,00
L3079 - Sala Comercial- Vila Nova - Com aproximadamente 50m2 e 01 bwc. R$
1.200,00 + condomínio.
L40\7· Galpão - Centenário- Com 02 psos, 02 b",,'s rre<lndo212m'.R$ 2,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fene: 47 3276-1003
CrecilSC 2.807-J imóveis 47 9248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

Barra do Rio Molha E 172

Com retorno imediato de RS 2.000,00 Mensal Com 38m de frente com a Walter Marquardt
,

Jerreno com 950m2 I Area Construída de 110m2 I Próximo a Argi
Jaraguá 99 E 178 Barra do Rio Cerro E 1551Barra do Rio Cerro E 183

t
.

�
.

• i r I
"'� ,il,'

- -

Residência
'." .

Com 197,05m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha, 3

Banheiros, Lavanderia e 2 Vagas de
Garagem.

R$ 440.000,00

Com 70m2 - 2 Dormitórios, Banheiro,
Sala,Cozinha, Lavanderia e 1 Vaga de

Garagem,
R$ 165.000,00

Com 110m2 - Suíte + 2 Dormitórios Com 102,92m2 - 3 Dormitórios, Banheiro,
2 Banheiros, Sala de Estar/Jantar, Sala de Estar / Jantar, Cozinha,
Cozinha Lavanderia e 2 Vagas de Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.

Garagem. RS 190�000,00
RS 160.000,00

Com 60,19m2 - 2 Dormitórios, Sala

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

R$ 130.000,00

Barra do Rio Cerro
.
� 185 . Rio da L.uz E126

� ,�-� ,�� -

-

,..... �
.

I PRÓXIMO AO NOVICIADO

I
Terreno com 4.433,45m2

I *Informações e v��:�u��:�-:t��ções sem prévio aviso.

Terreno com 851,53m2 (17x50)

PRÓXIMO AO MORRO DOS MÉDICOS
DE R$ 235.000,00
POR R$ 199.900,00

Terreno com 1.066,15m2

PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE

R$ 330.000,00

Terreno com 956,17m2

PRÓXIMOASEARA

R$ 231.000,00

Terreno com 390m2 (13x30)

ACEITA FINANCIAMENTO

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
RS 140.000,00

,

:�� ,,,"j'.
•

- .', e-

www ...éntrelar.c.om.br,
1

t
.

, I , " I, j

--_---

I

1
I
f
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

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

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

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

AEF.1599· Residencial Morgana· Apto de 80m'

privativos· 1 Sutte +-1 üorm, Sacada com
Churrasqueira e Garagem. A$ 162.000,00

AEF 1486 • Residencial Villar· Vila lenzi . apto de
63,91 m' privativos com 2 quartos
A$ 159.000,00

AEF 1526 • Res. Algarve· apto mobiliado com

02 dorm, sacada com churrasqueira e 01 vaga.
A$145.000,00

AEF 1576 - Apto novo 02 dorm sala cozinha

lavanderia 01 vaga.Area priv 67,00m'. Proximo
creche municipal A$ 130.000,00

REF. 1575 - Brasilia Beltramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia 01 vaga. Area privativa
48,00m'· R$106.000,00

4PARTAMENTOS .

REF. 911 • CenlrO -1 dOrm, bwc, coz,lavand. e garagem· R$ 430,00.
REF. 518· Rau - 2 dorm, $ala, CQI, lavand, $3cada e garagem-
"$550,00.

.

REF. 899 - Baependi - 2 dorm, sala, COl, sacada cl churrasq. e
gem - R$ 600,00.

F. 282 - Czemiewicz -1 suíte, 2 donn, sala, COl, sacada c/ churrasq. e
garagem - R$ 700,00.

-

REF. 671 • Centro - 3 dorm, sala, &01, sacada e garagem - R$ 75Ô,00.
REF. 912 • Centro·1 suíte, 2 i:Ionn, 2 bwc, sala, CQZ, e garagem· R$800,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

- REE1379 - - Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54, 7 8m� de área privativo - 2 Dormitórios;
- Dl Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;'
-Cozinha;

J- Áléa de Serviço;
- Banheiro;

.

ReI 1545 - Ótima localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;
Manoellopes, Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes; I- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórtos; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- Álea de Serviço;
- Banheiro;

- REE1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa - Dl voga de garagem (opção para
- Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de estar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

- Sacada com churrasqueira - Ótima localização, Bairro São luis.

I
I I

-Ótima r Ilocalização, no .

Bairro Jaraguá I IEsquerdo; I
���rtamentos por Iiandar;
- Apartamentos

- REF.1524

com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de
área privativa.

- REF.l530

- Ólima t.ocaIização, no Bai!ro Três RIos oo 9.JI;

- Sacada com Q1urrosqueiro;

-1>parIamenIos com 2 dormilólb;;
- 01 vaga de estcx:ia1ameh1o, coberta;

- ,Apartamentos com 59,7m2 de ÓleO prtvativo.

/>penas 6% de en1rc:lda

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

I ,
, _

I·
REE1413 - onmc locallzaçao, na Rua 25 de .

Julho (00 lado do Posto Mime Matriz;), 2° pavimento: garagem, solôo
de testas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andor),
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., AI'to TIpo 1 1 C6, 73 m" - Privativo -

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Amplo sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinho, Cozinha, Hall de entrado,
Área de festas e Playground decorados.

- Dl vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes:
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;
- Valores a partir de R$ 158.000,00

- REF.1540
- Ótima Localização, no Bairro Ilha da
Figueira;

I - 60,75m' de área privativa - 2

Dorrnltóríos: .

- 67,1 8m' de área privativa - 1 Suite +
1 Dormitório:

REF.1582 - Bairro Ilha

da FiguelrGl
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormi.tórios;
- Sala em dois

-Sacada com

Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de serviço; I
- 01 Vaga de garagem I

- I
Entrega em fViorço_de !
2014

�i

I i

I
('
II

ti
i
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CASAS

Empreendimentos Imobiliários

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 - ACEITA
�DEMENORVAUOR

cón. 734 - Terreno comercial
situado na Rua Jorge Czerniewicz,
em frente ao Sesc. Imóvel plano,
contendo área total de 770m2.

AS380.000,00

cóo, 703 - Terreno comercial com
área de 1.633m2, situado de esquina na

Rua 28 de Agosto. Ideal para galpão,
edificio residencial e salas comerciais.

Plano, pronto p/ construir.

AS850.000,00

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

RIOMOUiA
cóo. 720 - Linda casa,

contendo 1 suíte, 3 quartos,
sala de estar, cozinha,

área de festas cf piscina e
churrasqueira, lavanderia
e 3 vagas de garagem.

Amplo terreno com 670m2
e ótima localização
próx. a Prefeitura.

-

R$400.000,OO -

ACEJTAIMÓVEL

coo. 631 - Possui 1 suíte master, 2
dorm., escritório, bwc social, sala de

estar/ jantar, cozinha integrada, lavabo,
churrasqueira interna e 2 vagas de

garagem. Amplo terreno com 1.016m2•

M45O.OOO,OO·ACBTA
IMÓVB.DEMENORVALOR

1,.",,;:=::====e:=:=:::::I TERRENOSI IMÓVEISCOMERCIAIS _��:iiÍlI:IIIIBIIIIIIiIIIIIIiIIIi_

COO. 704 - Terreno com 700m2, sendo
17,50m de frente, possui uma casa com
68m2 e 2 quartos. Ótima localizacáo na

Rua José Emmendoerfer, ideal para
edifício residencial e comercial.

R$420.000,00

coo, 323 - Situado no Condomínio
Jardim Cristina, local tranquilo, área
verde e condomínio de alto padrão.

Possui área total de 860m2.

R$195.000,00

VIEIRAS

CÓD. 711 - Situado próx. ao Fórum, possui
1 suite cf hidro e sacada, 2 dorm., bwc social,

sala intima cf sacada, cozinha mobiliada, sala de
estar, sala de jantar, área de servico mobiliada,
despensa, área de festas cf churrasqueira,

garagem para 2 carros. Acabamento refinado.

cóo. 727 - Casa contendo 2 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha, bwc

social, lavanderia e vaga de garagem.
Amplo terreno com 450m2.

AS220.000,00 - FlNANClÁVB.RS 900.000,00

CENTRQ-GUARAMIRIM GUARAMIRIM

coo. 712 - Linda casa, contendo tsuite ,

c/ closet, 2 dorrn, cozinha, sala estar/jantar,
área de festas c/ churrasqueira e lavabo,
lavanderia, jardim de inverno e garagem.

R$300.000,00 - FlNANClÁVB.

cóo. 731 - 1 suíte c/ hidro, 2 quartos, sala
de estar, cozinha / sala jantar, bwc social,

lavanderia, área de festas c/ lavabo e 2 vagas
de garagem. Ótima localizacão e acabamento.

AS350.000,00

BAEPENDI
cóo. 737 - Excelente
imóvel comercial de

esquina, situado na Rua
Bernardo Dornbush,
próximo a Caraguá.
Terreno com área
de 435m2, contendo
casa com 128m2• Ideal
para salas comerciais,
escritórios e lojas.

RS590.000,00

AMIZADE BAEPENDI

APARTlRDE185.000,00 -

FlNANClÁVB.
�_________ v.:� _/

coo. 584 - Terreno plano
com área de 525m2.

. CÓO. 608 - Lotes com linda vista da
cidade, lugar tranquilo, rua asfaltada e

próximo ao Centro. Área de 735m2.

R$125.000,00 - PRONTO
P/CONSTRUIR.
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-------------------APARTAMENTOS�====�==========

CÓO. 692 - Ótima localização, possui 2
quartos, sala de estar, sacada, cozinha, bwc

social, lavanderia e 1 vaga de garagem. Edificio
oferece elevador e salão de festas.

RESID.GRAND UFE
-VILANOVA

DER$17OMILPOR
R$15OMIL- FlNANClÁVEL

CÓO. 490 - Apto finamente decorado e

mobiliado, possui área de 114m', sendo 1 suíte,
2 dorm., sala de estar/jantar, ampla sacada c/
churrasqueira, cozinha integrada, bwc social,

lavanderia e 1 vaga de garagem.

R$369.000,OO

MORADASDA
SERRA-NOVA

BRASíUA
CÓO. 733 - Possui 1 suíte,

2 quartos, sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira,

cozinha, bwc social, lavanderia
e 1 vaga de garagem. Edificio
oferece elevador, salão de

festas e piscina.

R$250.000,OO -

MOBIUADO

RESlD.BBlAVISTA
VlLALENZI

cóo. 732 -1 suíte, 2 dormitórios,
sala de estar/jantar, cozinha,
banheiro social, lavanderia, .

churrasqueira e 1 vaga de garagem.

RS194.OOO,OO�PRONTOP/MORAR

cóo. 730 - Amplo imóvel cl 140m' privativos e
excelente localizacão na Av. Marechal Deodoro.
Possui 1 suite cl hidra, 2 dorm., sala de TV, sala de
jantar e estar integradas, dependo de empregada,
banheiro social, cozinha, área de servico, sacada cl
churrasqueira e 2 vagas de garagem. Edificio oferece

estrutura completa. Andar alto e sol da manhã.

R$�.OOO,oo

LANCAMENTOS�======��==��
FI ZARESIDENCIAL
Cód, 736 - Ótima localização.
Aptos contendo 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada
c/ churrasqueira, cozinha,
bwc social, lavanderia e

1 vaga de garagem.
A PARTIR DE R$120.000,OO
�ENTRADA+PARCEI.ASE

FINANCIAMENTO

ED�RAZI8..RESIDENCE
APARTAMENTO:

-

" 3 suítes - sendo 1 Master
" Lavabo
" Cozinha integrada
" Ampla sacada com
churrasqueira

" Sala de estar / jantar
" Área de serviço
" 2 vagas de garagens

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke " Baependi

(Próximo ao Clube

Atlético Baepen'di)

ACABAMENTO:
" Piso porcelanato
e lãminado

_"-Acabamento
em gesso

" Massa corrida

coo, 570 - 1 suite, 2 dorm., sala de estar/jantar
integradas, cozinha, sacada c/ cburrasqueíra,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de garagem.

Excelente acabamento e localizacão.

RESID. BELOARVOREDO·
AMIZADE

CÓO. 722 - Possui 2 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, ambientes integrados, sacada

c/ churrasqueira, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Área privativa de 63m'.

R$149.000,00 - FlNÁNClAVEL

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

empreendimento oferece 2 apartamentos por
andar, hall social, espaço gourmet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos .

detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com
Sala de estar / home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office
(opcional), 1 suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de

serviço, 3 vagas de garagem, Depósito individual e

Preparação completa para clirnatizacáo.

CONSULlE-NOS!

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

Entregue com espace gourmet e hall
de entrada decorados e mobiliados.

APARTlRDER$24S.ooo,OO
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iEnge.tec'IMOVEIS

Condomínio Azaléia

1 suíte Master + ,2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala pequena, cozinha, lavanderia, 2 bwc,
lavabo, sacadas,

R$989.000,OO

Barra do Sul
1 suíte + 4 qtos, sala estar\jantar, 2 bwc, cozinha, varanda ampla,
ohurrasqueira, área de serviço, garagem para 4 carros.

R$ 320.000,00 (aceita terreno como parte do pagamento)

Ref: 551 - Sobrado em Barra Velha - Região do Tabuleiro.
Térreo: Garagem p/2 carros, 1 qto, copa, bwc, área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico - 10 andar:

1 suíte + 2 qtos, sala, bwc. R$350.000,OO Aceita carro, terreno e imóvel de menor' valor

Bairro: Chéúnpagnat
Suíte máster + 2 demi-sLiíte, dérnats dépendêndas , TODA MOBILiADA, piscina.

Valor: Consulte-nos

-±Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iEnge.tecIMOVEIS

Você escolhe sua conquista

Bairro: Centro

Apto. com 01 sufte, 01 quarto (Planta originai alterada
01 sulte+02 quartos)Sala de jantar e estar, escritório,
002:.. lavanderia, churras, e 02 vagas de garagem.Ol
quadra do Angelon; da Barão - Apto novo.

o Valor: R$ 370.000,00.

APTO COM 2 oros, COZINHA, BWC,
SALA, LAVANDERIA, SACADA,
SACADA COM CHURRASQUEIRA E 1
VAGA DE GARAGEM. R$180.000,OO

Bairro: Ilha da Figueira
Edifício Di Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de

- estar, bwc, lavanderia. sacada com churrasqueira. apto mobiliado. R$200.000,OO

Bairro: 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$ 350.000.0Ó -Acelta carro, terreno e imóvel demenorvalor.

o Edificio

.. 02 apartamentos por andar
· 02 ou 03 vagas de garagem
· Salão de festas com

churrasqueira
· Espaço gourmet
· Sala de fítness
· Sala de Jogos

· Quiosque do Ipê
· Piscina com prainha
· Varanda da piscina com

churrasqueira
· Play-ground
· Bicicletário
· Instalações de serviços

Bairro: Vrla Lenzi

5 quartos, 2 bwc, 2 cozinhas, garagem, despensa, lavanderia, sala.
R$350.000,OO

r
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(47) 3371-5544
PlANTÃO (47)8431-1122 - Rejane
DE VENDAS (47)9902.0756 - Aluizio

VENDAS
Horário de atendimento:

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

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com

Casa com sala estar/jantar,
cozinha, 3 quartos, banheiro
social, lavabo, lavanderia,
garagem para 2 carros.

R$ 300.000,00.

Casa mista com terreno
de 3.100 m2
Tifa Monos

R$ 380.000,00

Sobrado c/ 01 suíte + 2 dorm.,
sala de jantar/estar,

coz.(mobiliada), área de festa
com churrasqueira e fogão à

lenha, 02 vagas de gar.
(Aceita financiamento

bancário). R$ 450.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL ATHENAS - COBERTURA DUPLEX
BAIRRO: ClERNIEWICZV"C�,;
Ref.:0017.018

"�

- 3 ambientes de sala
- cozinha integrada
- sacada com churrasqueira
- 2 suítes (sendo uma cf closet e banheira)
- mais 1 dormitório
- bwc social, lavanderia
- salão de festas privativo

Apartamento todo com acabamento em piso
de porcelanato com evoluções em gesso
- Móveis sob medida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCÊI�lilra
IMÓVEIS

ii
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 r Centro I Jaraguá do Sul I se I 47 3275 5000 I gil'loHa@girolla.com.br r www.girolla.com.br

1002: IMÓVEL CENTRAL - Exce
lente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1163: CASAALTO PADRÃO d suíte
master + 2 derni-sultes, excelente
área de festas d piscina. Mobiliada
e decorada. ACEITA IMÓVEIS.

1180: FIGUEIRA- CASAALV. cf
suíte + 2 qtos, ehurraqueira.
R$ 340mil

1068: AMIZADE - CASA ALVE
NARIA cf suíte + 2 quartos, chur
rasqueira, garagem pf2 carros.

R$ 300mil- Pode ser financiada.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

de alvenaria, terreno d 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1016: IMÓVEL CENTRAL - Terreno com 1.000m2, ef2 casas de alve
naria. Excelente localização. CONSULTE!

1054: ÁGUA VERDE - CASAALV.
em construção - Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2. R$ 260mil

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua

Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1336: SÃO Luís - SOBRADO d 300m2 - suíte d closed e sacada, 2 suítes,
1 qto, área de festas com piscina. R$ 600mil-Aceita imóvel até R$ 400mil
no negócio.

1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTI
MA CASA cf suíte master + 3'
qtos, área festas cf piscina.
R$ 950mil

1232: JGUÁ ESQUERDO - CASA
ALV. d 140m2 - em rua principal,
pode ser utilizada comercialmente.
R$ 420mil - Estuda proposta d ap-
tos.

.
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l I G U E

LANÇAMENTOS ·VENDA·LOCAÇÃO· .

• ADMINISTRAÇÃO
-

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HOR)ZON - APTOS C/ SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS C/ 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCARIO. R.I. 65926

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tOS. por andar. À partir de R$ 360 mil R.1.
1-65.839 - Últimas unidades

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUíTE + 1 QUARTO, ÁREA PRIVATIVA DE 84M2. PREÇO PRO

MOCIONAL, APROVEITE! APENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO.

3108: CZERNIEWICZ-MORADADE MADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suíte ri sacada + 2 demi
suítes, 2 vagas de garagem. Excelente área sodal no
último andar, com espaço gourme� pisdna, tudo en

treguemobiliado e decorado. Acabamento Alto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas com condções
especiais. CONSULTE. R.I. 23.260

,3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

CENTRO - MllANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADE! Cf 3 SUiTES.
AMPLA SACACAGOURMET 3 VAGAS DE GARAGEM. EX

CELENTE PADRÃo DE ACABAMENTO. AREA SOCIALAM

PLA, DECORADA E MOBIUADA ENTRADA+ PARCELAS +

FINANCIAMENTO. RI. H5.549

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA �CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR Q)

ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. �
4-31.988 E
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3152: ILHA DA FIG\)EIRA(bem §
no início) - ED. EUGENIO TRAPP ai
- Apartamentos novos, cf suíte + (/)

2 quartos. Prédío cf 2 elevadores, �
����r��;�!l�aS���c��!.I����t6 �
PARA MORAR. Entrada + parce- 9

Ias + financiamento.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SuíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.1. 1-60.083 - ENTREGA
EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.1. 7-20.073

3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos.

APARTAMENTOS PRONTOS
.

.

050: CENTRO - ED. CATARINA ER- 3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fen
CHING -Apto semi-mobiliado, suíte + 1 par) d suíte + 1 quarto - 79,53 de área
to. Prédio com piscina, salão de festas, privativa. R$ 197mil
ali decorado. R$ 235mil - Financiável

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m2 de área privativa - suíte d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil
ACRE - suíte + 2 qtos.
R$ 260mil
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

'i

I � I '
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PlA TA

ReI: 0528 - Apartamentos -

Três Rios do Sul.
2 dorm.e/sala de estar e

jantar
ehurras.

64,92m2 área útil.
A Parlir de:R$ 100.000,00.

RI. 30.476.

ReI: 0530 - Temos Apto
em Nereu Ramos.

Aceita Financiamento
Bancárío.Mí: MV

Valor.R$ 129.000,00 c/
entrada apartír de:
R$ 5.000,00.

Ilha da Rgueira .. Apto c/ 2 dorm, e
demais dependo c/ 55m2.

R$ 119.000,00

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.

Lenzi. Apto novo. com Suíte +
1 dorm. e demais dependo

Com 67.36m2. R$159.800,OO

Rua Governador Jorge Lacerda, nQ233.

(Rua em, frelJlte a Gasas da Água) L Jaraguá dCD SI:JI

ReI: 0462 - Resid. Paríntlrís
Ilha da Figueira. Apto c/ 2

dormito c/ sala de estar e jantar
c/54m2.

R$111.700,00.

Barra do Rio Cerro. Com 2
dorm e demais Depend.

R$ 135.000,00.

Luis.Apto. 2 dorm.+ehurras.2
sacadas. demais dependo

el 66,002 área útil.
R$154.000,00.

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo. desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

47 ·3275.4477
ORE�
IMÓVEIS� -

Beti 9936 ..6906
Jefferson - 9605..3860

Casa 193,89m2 - Ilha da Figueira
3 quartos. 2 vagas de garagem.

.

R$ 330.000,00

RESIDENCIAL SOLAR IMPERIAL
ITAPEMA

Serenità - Nova Brasília
Apto NOVO 1 suíte + 1 quarto.
A partir de R$ 190.000,00

Apto NOVO - Jaraguá Esquerdo
1 suíte + 1 quarto. Garagem.

R$ 196.000,00

1 SUíTE + 2 QUARTOS
Sacada com Churrasqueira.

Àrea privativa 124m2
Àrea total 191 m2

Sobrado - Ilha da Figueira
1 suíte master + 3 quartos.

R 1.020.000 00

Características do "Edifício:
02 Vagas de Garagem,

Elevador. Salão de Festas,
Sala de Joqos, Sauna. Recreação Infantil.

A partir de RS 450.000,00

Casa Semi Mobiliada - Amizade
1 suíte c/ closet + 2 quartos.

R$ 410.000,00
LOCAÇÃO

- Apto 1 suíte + 2 quartos - Baependi - R$ 750,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos - Czerníewlcz - R$ 770,00 + taxas;
- Casa com 3 quartos - Rau - R$ 550,00
- Apto 1 quarto - Centro - R$ 490,00 + cond.;
- Apto NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quartos - Amizade - R$ 600,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos, cozinha MOBILIADA - Vila Lalau - R$ 800,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VILA LENZI--A�artamento sa!a/co:z:inha
conjugados, 2 quartos, banl)eiro, des
pensa, lavanderia. Nãbtem garagem.
Aluguel R$ 480,00+ Txs.
BAEPENDI- (próXimo Marisol) - Ed.
Miami, apartamento com sala (churras
queira), 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviços, garagem coberta.
Aluguel R$ 550,00+Txs.

BAEPEND'- Residencial Jardim Europa
(Ed.lnglaterra)-Apartamento com 2
quartos, sala, sacada çom churrasquei
ra, cozinha, banheiro, garagem coberta.
Aluguel R$.630,00+Txs.

BAEPENDI- Residendal Jardim Europa
(Ed. Portugal) - Apartamento com2
quartos, sala, sacada com churrasquei
ra, cozinha, banheiro, garagem coberta.
Aluguel R$ 560,00 +Txs.

VILA LENZI- Ed. Dom Pedro, 1
suí� com sacada + 1 quarto, sala GOm

sacada, churrasqueira, banheiro social,
cozinha, área de serviço, garagem.
Aluguel R$ 690,00 +Txs.

CENTRO- Ed. San Gabriel- Aparta
mento com 2 quartos, sal" com sacada,
cozinha, banheiro, garagem coberta.
Alug\lel R$ 550,00 + Txs.

VILA NOVA�Apa1i:amento com iZ

quartos,sala/cozinha,dispeT)sa, área
de serviço, banheiro, garagem coberta.

�PARTAMENTOS DE 2QUARTOS GOM ELEVA·
DOR E' VAGA DE GARAGEM, ÁREA DE FESTAS,
PLAYGROUND, QONDOMINIO ECONÔMICO,
TERRENO DE 13.000,0M2DE ÁREATOTAL, FI·
NANCIAMENTO MINHAOASAMINHAVIOACEF.
INCORPORAÇÃO: R.2-64. 487· COO.OO1

Aluguel R$780 + Txs.

'SÃO LUIZ - Apartamento com 2 quartos,
sala/cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem coberta. Aluguel R$65O+Txs.

CEIiITRO-Ca>a com 2 quartos, sala, cozi
nha, área de serviço, banheiro, garagem.
Ótima localização. (Disponível inicio de
Maio). Aluguel R$650+Txs.

VILA LENZI- Casa com 3 quartos, sala, co
zínMa, área de serviço, banheiro, garagem
coberta. Aluguel R$980,00 + Txs.

CENTRO - Marcatta Center - Excelentes
salas comerciais. Consulte-nos

BARRA - Rua Feliciano BortoJin. Salas
comerciais novas-e de 107m' e 129m�
(comrnezaníno). Estacionamento fácil.
Consulte-nos! !

VILA LENZI- Sala comerciar4�m2 .. Aluguel
RS 480,00 + Txs.

!,,�l
AO'��Ô�n-o�vo","p'"'e"'a·i'l"'reito
alto, 320m' construídos com divisão
para escritórios + 3 banheiros, terreno
aproxímedarnerrte 600m2 Aluguel
R$ 3.200,00 + Txs.

APARTAMENTONOVO COM SUíTEMAIS 2

DO@MITÓRIOS EM ÓTIMA lOCALIZAÇÃO
NA SARRA DO RIO CERRQ. SACADA
COM CHURRASQUEIRA E 1 VAG"" DE
GARAGEM. COO 11a1

ÓTIMO TERRENO COM ÁREA DE 371.�5
M2 PRÓXIMO A'uNI\lERSIDAOE CATGLI
CA, COM FRENTEDE 15M. FUNOOSI5M,
LATERAL DIREITA 24,75M, LATERAL
ESQUERDA24,75M. COO 1162

Apartamentos, área 54,42 m privativa,
02. quartos, sala estar e jantar integra·
das,cazinha a.área de-serviço, sacada
com churrasquelsa; porcelanato, teto
em gessC), massa corrida, 01 vaga de
garagem. R$ 140.000,00. COO 1149

A partir dee

\ \

.'"

I'MOVa. EM .FASE DE ACABAMENTO!
UNIDAOB .DI!iPONÍVEl&
Apto 01Suite+01.du.1.... - 2011.,.m.3"�SDl3"6OYL� 1l0l. 100
Apto.01Suft.et02� - 3t)2·e"lOi

• Ampla sacadaQlm liRIlla�
• InstataçãOdegãse·��_lflliIâ_e�_;
• lnfraês1rutum pam ij�deam.�(('$��ill}1�,
telefone. internete�ê�
• Sala de estar" jalI'n1tare�'te if�lilMlIli&.
• Hall de entram 00fiiTIal�r;
• Vaga para 0:1vãru:lI)�00il�«.lte��;
.. Salão de festas com espa'Çt1l gouU1ll1'ire!te lte�at
• Fltness:;
• BnnQuedo'teca e PEl:rQfm�
• 04Apartamentos par�nralar..
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iAmorada
� L bresllIMOBILIÁRIA rasl

REF.954 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 550.000,00.

REF.977 - BARRA DO RIO CERRO - 04 DORMITÓRIOS. R$ 750.000,00.

(47) 3372-0555
PlANTA0

SILVIO 91Sõ-'7i O � a..wasoN�l�

-
�-���

REF.966 - SANTA-LUZIA - sÍTIO - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 480.000,00.

REF.973 - SÃO LUIZ - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 380.000,00

REF.932 - BARRA DO RIO CERRO - 01

SUÍTE, 03 DORMITÓRIOS. R$ 689.000,00
REF.854 - CHAMPAGNAT - 01 SUÍTE, 02

DORMITÓRIOS. R$ 580.000,00._
REF.741- JARAGUÁ ESQUERDQ - 01

SUÍTE, 02 DoRMITÓRIOS. R$ 370.000,00
REF.931- BARRA DO RIO CERRO - 02

DORMITÓRIOS. R$ 138.000,00.
REF.968 - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS.

R$191.000,00

REF.850 - RIO DA LUZ - 02

DORMITÓRIOS. R$ 138.000,00
REF.979 - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02

DORMITÓRIOS. R$ 170.000.

REF.877 - ESTRADA NOVA - 02

DORMITÓRIOS. R$ 130.000,00
REF.896 - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS.

R$ 210.000,00
REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$ 140.000,00.

APAKIAMENTOS;
REE169-ED.PADREFELlClO-01DORMITÓRIo.R$430,OO.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REF.280 - ED.DONA WAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REF.311- ED.ESTRELA DO VALE APART NOVO TRÊS
RIOS DO SUL - 02 DORMITÓRIOS. R$ 590,00.
REF.314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR

MITÓRIOS. R$1.100,00.
REF.023 - RES.JAQUELlNE - VILA NOVA - 01 DOR

MITÓRIO. R$ 480,00.
REF.1U - APART - CENTRO - 01 DORM. R$ 550,00.
REF.321- VILA LENZI- APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).

RIOS DO NORTE - R$ 360,00.
REF.322 - CASAMISTA - 04DORMITÓRIOS - VILANOVA

R$1.100,00.

RESERVESUASALAJÁ!
NÃOPERCA ESSA
OPORTUNIDADE!SALACOMERCIAL;

REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COM

ERCIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.
REE276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM

51,00M'. R$ 600,00.
REF.281 - CENTRO - SALA Co.MERCh4.L COM 80,00M'.
R$1.800,00.
REF.26B - VI4A LALAU - SALA Co.MERCIAL Co.M

'--
orada
rQsil�-'MOBILIÁRIA

500,00M'. R$ 6.000,00.
REF.10? - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL

COM 140,00M'. R$1.100,00.
CASAS; •

REF.231- CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO. NORTE _ 02
REF.211 - 'JARAGUA ESQUERDO. - SALA -COMER-

DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
CIAL COM 85,00M'. R$ 600,00.

REF.245 - CASA DE ALV - 02 Do.RMITÓRlo.S - TRÊS REF.313 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM

ALUGA
SALAS COMERCIAIS A PARTIR OE 200M'

190,00M'. R$ 2.600,00.
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA Fo.N

SECA - SALA Co.MERCIAL COM 55,00M'. R$ 950,00.
REF.312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA Co.MERCIA

COM 60,00M'. R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 Co.M 322,37M'.
SALA 02 COM 2BO,00M'.
SALA 03 COM 224,B5M'.
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 Co.M 226,24M'.
SALA 06 COM 202,ssM'.

. SALA 07 COM 321,27M'.
SALA OB COM 3BB,49M'.
SALA 09 COM 321,27M'.

REF.291 - FIGUEIRINHA - GALPÃO. COM 344,00M'. R$
3.500,00.
REF.27B - GUARAMIRlM - GALPÃO Co.M 1.200,00M'.
R$ 13.200,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM l.sOO,OOM'.
R$ 16.500,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO. Co.M 3.000,00M'.
R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRlNHA - GALPÃO. Co.M 7s0,00M'. R$
5.500,00.
aEF.269 - GUARAMIRlM - GALPÃO Co.M 1.200,00M' .

R$ 9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,00M'.
R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO. COM 900,00M'. R$ 9.BOO,00.
SCHo.Ro.EDER - GALPÃo. COM 400,00M'. R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MARISo.L cj 3s0,00M'.
R$ 4.900,00.

GALPÃO;
REF.30B - GUARAMIRlM - AVAÍ - GALPÃO COM

650,00M'. R$ 7.100,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARASUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS_TAMBÉM COM.HORÁlUO.MARCADO, SE.NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
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INTER
IMÓVEIS

(47)3371-2117
QUER CONSTRUIR SUA CASA?

LoteamentoGuilherme Menegotti, lotes a partir,
R$ 80.000,00 Pagamento Fadlítado:

Firumdamento CEF ou Entrada + 36X Direto
Te....os parceiros que ajudarão

·�(;@Btf.o;D1l�llIi,� <lIllffflillitm,®L.lllIWll1i/®llrr§.§ljUllif§§ljUIlIIJMI,IfiJl,<Ot!'i_R$ 950,00
'.rt (;@Btfll ®� !§IJ!!!l, iIln <dl/fflb�, :§!IJlIl§1l <OI.lJi'wnjl�UlIlrjj jj ;gllf�§J'Il, :Rü. !MJlrJIlj' R$ 790,00

, '..fqll!l!I >CMtf.o {llJj >&IermíW!lI§; <mitinha <OI \llfir§�e"l, lidifiwlI 'llI.l1tlll $i!ijr.ll R$ 7.50.00
"�CtmIt.II �!llJrffiillitill§, �ifl!l!I/§!lI§ Jl11lDr*ffi JWifiI>D Gt!f.dMm R$ 700.00
·�lN9v.li.,J!§'Wl! iIlZOOffllilllfill§, _inhti/§ulll <l1/\IIDr�!l1ll ligifi;J1I �1l1it1 R$ 550.00
'A,J!IIIII. ll§cl�lllir.j (llJjodllfffiÜ�Ji'l§, �tinh§I§�ill .lJ/<!J§i:l\ílem Itúlifill§ ikIlIl\'M!! RS 550.00
CAD �Ifj� @li <!IllI'I!li!0fIIlli,_,i§llIIl,.lifllll'Ii§!§§Will§ �:!!!lfcllll!lIl'lJl'1f.lJiIi!IlIleOOWIIl!ill R$ 800,00

, 'bllI <CIlm!ll'§iiJ • ,qlÁ;) iffI' ,d,gjf.lJ�l§ Ji IÜli.F .fIM&iMilf.tlWllilll.lldllfll <lia II'#Jl§§llII LOCAOO
i ,�iQmetllillI· .lJ!�:tll'II'®Il,lIIlllMªrJllli:llllÚlri§§Il,:lff6§llIIllI§jllll<fl:ll1 R$ 750.00 ,

'IMAIi �MlNlJil

www.interi!movels.net
Rua ..do PJco1Jl, f04 ..C.entro ..�uá .do .lI11.�

JI
3ON/wj Feal!:m� 3bd(}j

3371- 7 8
·www.imobilla,iaJardlm.com

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguâ do Sul

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.
-

LOCAÇAO
• Sala Comercial- 67m' +1 garagem Bairro Vila

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

• Res. Saint Moritz· Vda Nova: Apartamento com
três donnitários (sendo uma surre), sala, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com
churrasqueira, duas vagas na garagem,

Valor R$ 1.0SO,00 + Cond .

• Galpão· Guaramirim - Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor RS 2.100,00

Apto - Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma surre), sala, cozinha, area de servço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, cb.zinha, area de

sevço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens, Predio com elevador e salao de festas.

Valor: RS 1.000,00 + cond.

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

garagem. Valor R$ 700,00.

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

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

Jaraguá Esquerdo· Res, Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00'

Rau· Sobrado NOVO! 1 Suite, 2
Dormitórios, 2 Garagens,

R$ 440.000,00

Schroeder - Casa geminada NOVA! 2

Dormitóros, Área festa c/ churrasqueira,
R$ 135.000,00

Apto· Nova 8rasilia - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, banheiro,

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.
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Seu imóvel está aqui.

tlHABITAT
• , e

CRECI1583·J tf"iZ(Jl�
www.lrnobillarlahabltar.com.br

ANOS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

H0015 ED. Monet
R$ 309.000,00 02 quartos

Baependi
-.....,;..

... _

�

H135R Casa de Alvenaria.

R$ 380.000,00, Centro

H0053Waldomiro Saltei,
com 80 m2• Saependi,

R$ 175.000,00

..
Residencial Mondrian

R$428.197,OO área privativa
de 107,39 m2 Saependi

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H0056 com 67m2 de área
privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ O� Quartos. R$: 169.000,00

H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,OO TRES

RIOS DO SULDE R$137.000,OO AMIZADE

H0079 Apartamento.com
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$ 110.000,00

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila
lalau R$: 690,00.

H660 Apartamento 03 quartos,
Nova Brasilia R$ 620,00

H661 ED. Barcelona, 01 surte + 02
quartos Vila Nova
R$ 900,00 + Cond.

H516 Sala CML S6M'
Santa Luzia, R$: 600,00

H801 Sala CML 60M'
Centro, R$: 900,00

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasilla, R$: 800,00
H517 Sala CML, Centro
6Om', R$ 490,00 + Cond.

H811 Sala CML32 m' Centro R$550,00

H812 Sala CML 6Om' Centro R$750,00

H520 sala CML 60m' centro R$69O,00

H522 Sala CML 40m' Firenze R$ 850,00 + Cond.

H31 Casa de alvenaria 01 suite + 02

quartos Avai Guaramirim
R$l.S00,OO

H501 Sala <i:ML 60M'
Nova Brasilie, R$: 500,00

H504 Galpão 800m'
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

Vi�;��I�u�I�(!;&,:,�
H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

B�;��n�f.I�lO�gw.Óo
H512 Sala CML 185M'

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$: 2.500,00

H514 Sala CML43M'
Vila Lenzi, fl$: 800,00

Ed. DonaWal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

Ed. Saionara, 01 Quarto
Santa Luzia, R$:2BO,00

H641 Apartamento, 03 Quartos.
Nova Brasília, R$: 620,00

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$: 480,00

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila
lalau R$ 660,00

H633 8eltramine 02 Quartos
Água Verde R$: 500,00 + Cond.

H652Waldomiro Bartel

Baependi, R$ 800,00 + Cond.

H654 APTO duplex Ed. Ana Isabel.
R$ 2.000,00 centro

H6S5 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H657 Residencial Santorini II R$
570,00 Tres rios do Sul + Cond.

H27 Casa de Alvenaria 02 quartos,
Corupá R$S50,000

H663 Apartamento Czemiewicz 01
Quarto R$ 690,00

H664 Ed. Don Arcanjo 01 Suite + 02
quartos Vila lalau R$ BOO,OO + Cond

H29 Geminado 03 quartos
Amizade R$ 670,00

H66S Apartamento Estrada Nova
02 Quartos R$560,00 + Cond.

H30 Casa de alvenaria 01 suite + 02
quartos Água Verde R$ 900,00

H666 Ed. Leticia 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 ,DO

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



341 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013

!

ws
www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
"Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

47 3373-3404
47 3373-0066

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.
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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$117.000,00

�
\
,

ReI. 402 - Centro, em Guaramirim. Sobrado de alvenaria contendo
02 dormitóríns, 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$320.000,00

Cód. 385 - João Pessoa em Jaraguá do Sul/SC - Amplo
terreno comercial/residencial de frente para a rua principal do .

bairro. Possui escritura. Área do terreno: 1.216,40m2,
Valor: R$640.000,00

- ReI. 368 - Escolinha, em Guaramirim - APTO COM DOIS DORMITO

RIOS, BWC SOCIAL, SALA Cf SACADA, COPA, COZINHA, LAVENDE
RIA, SACADA Cf CHURRASQUEIRA, VAGA DE ESTACIONAMENTO
COBERTA. ÁREA PRIVATIVA: 73,22m'. VALOR: R$120.000,00

Re .
.

- en O em uaramirim - Casa em alvénaria cof'!1 03
quartos, sala, copa, cozinha, area de serviço e garagem. Area

do terreno: 3.808,00m2. - Valor: R$115.000,00.

lillNn911�

Cad. 316 - Bairro Rio Hern, em Schroeder - CASA GEMINADA NOVA EM

ALVENARIA, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE

SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA. POSSUI ÁREA DE FESTAS. ÁREA
CONSTRUIDA:'55,OOM' - VALOR: R$110.000,OO

Ref: 333 -Ilha da Rgueirn/Guaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000,00

Área construída: 52,1Om'
Álea do terreno: 484,00m'

FINANCIÁVEL

Ref. 388 - Centro, em Guaramirim - Casa em alvenaria com 1 suite Cad. 379 - Centro em Schroeder - SG. Casa em alvenaria, contendo
com hidro + 2 quartos, sala de estar, jantar, cozinha com moveis sob 02 domnitórios, bwc social, sala e cozinha conjugados, lavanderia,
medida, banheiro social, garagem para dois carros, área de serviços e despensa. Toda murada, pode ser financiada. Area construída:
dispensa. Casa tcda murada com portão eletrôhico. Area construída: 6520 ' V�I Rt11:0 ono 00

142,OOm', Area do terreno: 370,00m'. Valor: R$350.000,00' ') E I . 11: I. \ ; 1 n: l' :
' m. ,"lqr; I '1' 'I" r,' I: 1.1 { I: . 1 j, ,

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,
PORTA0 ELETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTu.

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$1JO.OOO,oo

FINANCIÁVEL

Cad. 347 - Bairro Escolinha em Guaraminm - CASA NOVA EM ALVENARIA
Cf 1 surrE + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ, ÁREA DE SER

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL 76,00M' DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO
Cf 360,OOM'. - Valor: R$170.oo0,00, pode ser financiada.

Cód. 383 - Amizade em Guaramirim/SC - Terreno com

1.900,00m2 de área, localizado no Bairro Amizade.
Valor: R$290.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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s 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.
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Cód. 400 - Avaí, em Guaramirim/SC. Sobrado de alvenaria, transformada em

duas casas individuais. 01 suíte + 04 dormitórios, 04 bwc social, 02 salas, 02
cozinhas, 02 lavanderias, vaga de garagem pi 02 carros, churrasqueira, toda

murada, e averbada pi financiamento. Valor: R$280.000,OO

Cód. 403 - Avaí, em Guaramirim/SC. Casa geminada de alvenaria, em
condomínio, com 02 quartos, bwc social, sala, cozinha, lanvanderia,

quintal, vaga de estacionamento descoberta. O Condomínio possui área
de festas. Área construída: 51 ,45m2. Valor: 1!$110.000,OO

Cód. 393 - Rio Branco, em Guaramirim/SC. Chácara com mais de 80
mil metros quadrados de terra, cnntendo-aqoa, 2 ranchos para criação e

deposito, casa com 90m2 com 02 quartos, plantação de milho, terreno
plano e cercado. Possui escritura: Valor: R$350.000,00

FINANCIÁVEL

Cód. 404 - Centro, em Guaramirim/SC. Terreno comercial no centro da

cidade, próximo ao portal de acesso. Na principal rua de Guaramirim,
Rua 28 de Agosto. Terreno 100% plano e de esquina. Área do terreno:

1.428,00m2• Valor: R$750.000,00

Cód. 378 - Centro, em Guaramirinv'SC. Apartamento novo, com 1 surre + 2
quartos, sala de estar�antar, cozinha, área de serviços, banheiro social e sacada com
churrasqueira. Condomínio fechado, Rortão eletrônico, interfone, 1 vaga de estaciona
mento, playground e salão de festas. Area privativa: 84,51 m2. Valor: R$190.000,00

Cód. 406 - Avaí, em Guaramirim/SC. Casa de alvenaria, contendo
03 dormitórios; bwc social, sala, cozinha, lavanderia, garagem pi 01
carro. Possui quintal, toda muraoa Área construída: 88,75m2. Valor,

R$210.000,00

Ref. 395 - Centro, em Guaramirim. Apartamento
contendo 2 quartos, Sala de estáÍ/jantar, cozinha,
área de serviços e sacada com churrasqueira.
Área privativa: 71,1 Om2. Valor: R$155.000,00

Cad. 364 - Escolinha em Guaramirim. Terreno com

360,00 m' no Bairro Escolinha em Guaramirim. Terreno
com ruas pavimentadas e pronto para construir. Valor:

R$80.000,OO

Cad .. 391 -Ilha da figueira, em Guaramirim - Casa de alve
naria com 03 dormitórios, 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

Cad. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M' PRONTO PARA CONSTRUiR, LOTE DE
ESQUINA EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

MARTA. Valor: R$85.000,OO

Ref. 370 - Centro em Schroeder - Terreno com

459,00m', localizado no Centro de Schroeder, em rua

asfaltada. Possui Escritura.
Valor: R$96.000,OO

FINANCIÁVEL'

Cód. 408 - Bananal Sul, em Guaramirirrv'SC. Casa
de alvenaria, contendo 02 dormitórios, bwc social,
sala, cozma, área de serviço, garagem pi 01 carro.

Área construída: 60,00m2. Valor: R$149.000,OO

Ref. 376-CHACARAno Rio Branco, Guaraminm - CHACARA COM Cad. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em
ÁREA DE 20.000M', CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA COM 2 alvenaria contendo 01 suíte + 02 dormitórios, bwc
DORMrrÓRIOs, BWC SOCIAL, SALA, COPA, COZINHA, VARANDA,

GARAGEMA PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, CORRENTE DE social, cozinha, lavanderia, saia.]
ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PLANTAÇÃO E MAT�V1RGEM.Il'�. toda murada, amplo jardim. Pode ser financiada. Área
ESCRrruRA. Area do terreno: 20.000,00rn2 -'Valor R$170.000,00

. I ,. ,
construída: 75,05m'. Valor: R$215.000,OO

Rei. 366 - Vila Freitas em Guaramirim - Possui duas casas sen
do: Casa em a1venária com 3 dormnórios, bwc social, cozinha,
lavanderia, 02 salas, varanda, garagem pl3 carros. Ampla área
verde. Casa de madeira, contendo 2 quartos, sala, cozinha, bwc

, social. Área do terreno: 4.550,00m' - Valor R$320.000,OO

Rei. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50rn', contendo infraestrubJra completa e pavimentado.
Possui escritura. LocaI�do no loteamento São Mateus, Bairro

rio Hem. Valor R$75.000,OO
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ALUGA-SE Ref. 1313,- ALUGA-SE Galpão com

aproximadàmente 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 privativa: 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,OOm2. - Área construída
aprox.: 300,00m2,

CASA

VILA NOVA

VENDE
Ref 1322 - CASAALVENARIA. Rua Frederico
Wilhelm Sonnenhohl, 412. Vila Lalau - Jaraguá do
Sul. Área do terreno: 450,00m2. - Área construída

aprox.: 150,00m2. 04 dormitórios, 02 bwcs, 03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem
p/ 02 carros,.Edicula nos fundos.

CASA

VILALALAU

\.
i mobil i á r i a���51

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 47 3371·1500 - Fax 473275-1500

Plantão 47 9975-1500 - chale@chalelmobiliaria.com.br

VENDE Ref· 1330 . Rua Henrique Marquardt
CzemiewisGZ - Jaraguá do Suí- SOlGARI
RESIDENCIAL Divisões internas

APARTAMENTO Aptos com suite" 02.Qormitórios, sala estar{jantar,
cozinha, bwc, área de serviço,

CZERNIEWICZ sacada cI churrasqueira e garagem, ou
suite + 01 dormitório e demais dependências.

VENDE
Ref: 13145 - Rua Waldomiro Schmidl. Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOU.
Divisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
c/ churrasqueira e garagem.

VENDE
Ref - 13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. ResidencialDona Verginia
Área total: 88,00m2. Divisões internas: 01 suite,
02 dormitórios, sala estar/jantar, .cozínha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

,garagem.

APARTAMENTO
JARAGUÁ
ESQUERDO

VENDE Ref - 1343 - CASAALVENARIA -

Rua Bertha Weege, 2561
Barra do Rio Cerro - Jaraguá-do Sul
Área do terreno: 1.000,OOm2. - Área
construída aprox.: 260,00m2 ..

APARTAMENTO

CENTRO

1371 - CASAALVENARIA. Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasilia - Jaraquá do
Sul. Área do terreno aprox.: 566,00m2. - Area

CASA construída: 400,OOm2.
Sendo frente, c! 24,00 m, fundos c! 23,00m, lado'

NOVA BRASILlA, direíto c/ 26,00m e ésquerdo c! 22,50m.

VENDE

VENDE Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco, 77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área total: 114,04m2•
Área Privativa: 97,40m'. 03 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE ReI. 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

CENTRO

VENDE Ref- 13100 - TERRENO
Rua: Frederico Curt Vasel- Vila Nova.
Área do Terreno: 960,00m2
Sendo: frente efundos c/30,00m, lado direito e

esquerdo c/ 32,00m -"

APARTAMENTO

VILA NOVA

TERRENO

VILA NOVA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Se er
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58

R$ 182.000,00Residencial Allantis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

j com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 Valor R$148.000,OO.
l . Matrícula nO 62.001.

Loteamento

Maraloara - João

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00

kESIOD.lOAl.
. vifol FlEMMÉ

Apartamentos com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga

de estacionamento. Prédio com área de festas:

Metragem do apto: 59,00m2 frente 60,00m2 fundos
Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202. F 'I I
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

ase fina de construção entrega prevista para 30/04 2013.

com churrasqueira. 59,34m2. R$135.000,OO. Aptos com 2 quartos 53,85 m2 R$135.000,OO Valor: R$145.000,OO

._ _ M�tríclJ!.[_ º-?]98. .

,<
.__ __ . _Matríc!![a]O.95§ ) Registro da incorporação N° 62.174 R-1

Lote 09

R$ 90.000,00

3376·5050 Plantão: Anderson "5' ·'028

R. Feliciano Bor.tolini, 1161 - Barra do Rio' Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

Apto, na Vila Lalau Apto, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências. 02 dormitórios e demais dependências.

�=---_--I 1--��R_$_6_00_,0_0_+_Co_o_do_m_ín_io_---I f------- ----I�----
R$ 575,00

-I

Apto, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 620,00 + condomínio

Apto, na Barra do Rio Cerro
02 dormITórios e demais dependências.

R$ 600,00 + condomínio

Vila Nova

01 suite,02

vagas de

garagem e

demaisCasa na Rua São Cristóvão,
72 - Tifa Martins
02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,

lavanderia O 1 vaga de

garagem.
Terreno com 322m2

R$ 95.000,00
Nova Brasftia - SemHnobiliado Barra do Rio Cerro - Semi-mobiliada

01 sute, 02 dormitórios, 04 vagas de garagem e 01 sune, 02 dormitóri<_?s, 03 vagas de garagem e

demais dependências. R$ 480.000,00 demas dependêndas. R$ 470.000,00

Jaraguá Esquerdo - Mobiliada
01 suãe, 02 dormttórios, 02 vagas de garagem e

demais dependências.R$ 470.000,00

Centro de Barra Velha - Semi-mobiliada
01 sutte, 02 dormitórios, 04 vagas de garagem,
piscina e demais dependências. R$ 550.000,00

r:

'I
I,

)
I �

II
!
\
(
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Re[ 619.1 Apartamento no

Água Verde�m 2 quartos, 1

banheiro. sala, COzinha, área
de serviço 'e garagem.

R$110.000,00.

Ref. 642.1 Casa no Jaraguá
Esquerdo com 2 quartos, sala de

estar, banheiro, cozinha e garagem.
R$ 210.000,00

.

Ref. 627.1 -Apartamento no Jl;h1IZ?de com 2
quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira e garagem.
Totalmente mobiliado. R$190.000,OO..

Ref. 644.1 Apartamento na Vila Lenzi
com 2 quartos, sala de estar, sala de

jantar, cozinha, área de serviço,
banheiro-e sacada corrt churrasqueira.

.

R$159.366,00
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i�BAATEL
I

Horário deAtendimento:
8:30 às 12:00
13:30 às 18:30

IIVIÓVEIS Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1380
Centro • Jaraguá do Sul

WWW.BARTELIMOVEIS.COM.BR

Plantão 9921.5515 �RICARDO
3275.1100

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

"RESIDENCIAL ESCOLlNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2

atos.1Banheiro e.dernals
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1

1 Estacionamento p/carro. I
L _v!I'!"_� .. l�I!,OOp,Oº. . __J

--=-=.::.:=_==---;;,-;;--=---.,-1;...
. .. ', I

1
1
1
1
1
I
1
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
1
I

CÔD 463 ,APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 :
ütos.í Banheiro e, demais dependências.Sacada :

c/Churrasqueira. :
1 Vail? de Garagem. :

_______Valor R$130.000,00. _ .. I

I

CÓD 457 � Apartamento.Bairro Água ;
Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais :

dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
de 100.000,OO.Pode ser Financiado.: CÓIJ 456, API\RTAME�OS. Báirro Barra do
-------- ----- ... -.-------.-----' Rio Molha.

N°s 202/302 • 1 Suíte,2 Otos1 Banheiro Social

AMIZADE· Ed. 4 llhas > Apart. 3 dormitlsuíte. Aluguel: R$ 890,00
BARRA RIO MOI,HA - Sala comercial47 m'. Aluguel: R$ 660,00
CENTRO· Resid. das Tulipas· Apart. 1 dorrnlt, Aluguel: R$ 560,00
CENTRO· Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais depend. Aluguel: R$ 700.00

VILA LALAU - Galpão área 300 m2 (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormít., demais depend. Aluguel: R$ 700,00.
VILA RAU • Sala comercial área 70 m2(�," .."'lo"moo"" Aluguel: R$ 750,00
SCHROEDER • Casa em alvenaria, 2 dormitórios. Aluguel: R$ 550,00

Vila Rau.1 Suíte,2 1
II

0I0s.2 Banheiros e.l I
I.
I
1
I

I
1
I
1
I
1

e. demais dependências. Sacada
c/Churrasqueira.

Com 1 Vaga de Garagem: RS 265.UOO,OO.
Com 2 Vagas de Garagem: RS 275.000,00

Imóveis para locação

demais

dependências.
2 Vagas de

N°s203/303> 1 SUlte,1 üto., 1BanheiroSoeial :
e. demais oepencénclas.sacaoa

c/Churrasqueira.
c/l Vaga de Garagem.
Valor RS 225.000,00.

WWW.SPACOIMOVEIS.NET

UI e + 1 dormltorio (Próx.
Aluguel: R$ 650,00

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO

N° 301 . 1 Suíte, 2Qtos .• 1 Banheiro Social e,
demais dependências. Sacada c/Cllurrasqueira.

cf 1 Vaga de Garagem.
R$ 275.000,00
_'_ -_,-_._-_._---_
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OBILIÁRIA
(47) 3375.0505

9153·1112/9135·4977/8478·7790

Casa 70m', 2 quartos, copa e cozinha

integradas, sala de estar, banheiro,
lavanderia e garagem. XV de

Novembro. Corupá/SC.

Terreno 305m2,

TERRENO DF -�QIlINA

Terreno 470m2, execeleRte loeallzação,frente
para asfalto. Rua Padre Gabriel Lux.

Seminário. Corupá/SC. RS 98.000,00.

pronto para construir,
FINANCIÁVEL,
Nereu Ramos,

Jaraguá do Sul.

R$ 85.000,00.

MÓ EIS EM O�

Terreno 334m2, localizado em

frente ao Camping Barra do

Sul, a 800m da praia. Barra
do Sul/SC. RS 35.000,00.

MATH2'%
R.ua Ang<tla Rubinl. 9'7:Z
BBJlrr : Il,hilrf'a do RIO C':êi'"t-O

f#X ....:r:AL
�:;!ll .Jollio Mslt'(.-;-att:o,
&;ilIjn-C;.I>� C�Mtro

dormitarias, cozinha, bwc, sala de estar, garagem.
R$ 178.000,00

cozinha, bwc, sala de estar, 2 garagens, édícula.
R$ 170.000,00

Ret.: 409 - Casa no Jaraguá 99 com 1 suíte + 1

dormitório, cozinha, copa, bwc, sala de esar, garagem.
R$ 190.000,00

ReI.: 249.3 - Casa na Barra com 4 dormitórios, cozinha,
copa, 2 bwc's, sala de jantar/estar, escritório, depósito;

garagem, churrasqueira. R$ 450.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·6624 1 9102.52'99

033 - Rio da Lu� sitio com uma
casa enxaimel ue 150,00m' e
terreno com 56.000Ôoom'.R$650.000,0

004 - Vila Nova, apartamento com área
plivativa de 49,33m'. R$115.000,00
(acerta terreno ou casa mais retirada de
menor valor como forma de pagamento)

003 - Sarno Amonio, terreno com área de 89.268,00m'... .. R$ 1.800.000,00
006 - Nereu Ramos, terreno com 425000m'......................... .. R$ 100.000,00
011-Massaranpuba terreno cornt 00. OO�oom' ;.........

.. R$ 135.000,00
023 Santo Amomo terreno com area de 415.650,00m ..c. .. R$ 960.000,00
029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317,70m' R$ 2.000.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m'. Aceita imóveis como parte do pagamento. .. R$1.000.000,00
038 - Bibeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m' .. R$ 300.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m'.... .. R$ 96.000,00
051-Nereu Ramos,terreno com 660,00 m'............................................................................................. .. R$135.000,00
055 - Rio Cerro I . terreno com área afroximada de 12.000,00m' (com 02 galpões)....................... .. R$ 480.000,00
��� =-�9�:i�����J��:�e���o�·�{.1'4ã��iil2:................................................................. .. .

• •• �f �.���:��R��
��� =-��;��d�a����t�r7�����Lrgi1 g�T�6�,.���� .•••••••• : •• :: :................

.

• :�* 1 óõ.���B�
099· Corupá, terreno com 2.200,00m' .. .. .RS 350.000,00
107· SR 280, Nereu Ramos· terreno com 78.000,00m22 . R$ 2.000.000,00
109· Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pf indúsbia). Aceita imóveis.. . .R$ 450.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m'.............................................................. .. R$ 90.000,00
125 Vila Lenzi com 1.377,1Om'....................... . .. R$ 300.000,00
1 �� : ê��zg�� p���,nt��� �6�0?2��6��2 • ••••••�f��R���:��

TERRENOS

CASAS

019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 OO,OOm' e terreno com 364,00m'..................................................... ...R$ 138.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenara com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menor valor. .. R$ 180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenari?"com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' :............................. . R$ 138.000,00
054 Nereu Ramos· Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m'. ...Rj 120.000,00056· Nereu Ramos, geminado em avensna com 90,00m' ...R 130.000,00
057· Nereu Ramos· Geminado em alvenaria com 90,00m'............... ...R 110.000,00
069· Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m'. . . R$ 250.000,00
074, Nereu Ramos casa com 181,00[11' e terreno com 2.497,00m' R$ 650.000,00
175 � Nereu Ramos· casa de alvenana de aprox. 121 ,42m'. e terreno cf 455,00m'. Aceita ftnanc. bencano. Aceita

O§��:�i�iS�c6���odeaivenaria com'ái 6;oom' ii terreno'com3iii:bom'.. .•.....•..•..... .......•••••.......... . .. . .........•.•••....•....•.. �1����%,��
��6����,Ug����deOa����:n���c���i8é��5���e.. l.l�:���'.�.t�r�eno co.�.���:.O��� ...r.r���.ni��r�i����.:::::::::: ����g:���:��
150· João Pessoa· casa de alv. cf aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cf 1.574,1Om' (aceita apto de menor valor) .. R$ 500.000,00
183· Nereu Ramos, casa de alvenana com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m' R$250.000,00
188 - Santo Amonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.500,00m'... .. R$ 180.000,00

síTIOS

030· S.anto.Antonio· cf casa de alv. rancho lag�a, cf área de 175.000,00nf aceita imóvel de menor valor. .. R$500.000 00.
237· Rlbmrao Grande do Norte c/123.300,OOm ,cf agua corrente, plantaçao de arroz, banana R$ 500.006,00

APARTAMENTO .

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m' ..

010 -Apartamento com área total de 1 OO,OOm' .

027·Centro,apartamento com área pnvativa de 83,40m' ..

047 - Agua Verde, apartamerto com área privativa de 47,39m' .

060· Cernro- apartamento com área total de 153,63m' .

063 - Cernro- apartarnenío com área total de 96,37m' ..

066 - Centro- apartamerto com área privativa de 214,07m' .

. R$ 120.000,00
.. R$ 180.000,00
..................

·.R1159.000,00.. R 110.000,00
.. R 275.000,00
.. R 175.000�00
.. R 270.00u,00

LOCA ÃO

Casa Nere Ramos. .. ..

Apartamento Centro. .. .

Apartamento Centro .

Apartamento Nereu Ramos .

Apartamento Nereu Ramos .

Apartamento Agua Verde ...

...

RI600bOO...R 700, O
...................................... ...R 850,00

.. R 430,00
.. .. R 470,00
.. R$ 550,00

IÇ,é!M!�!!�D,E . ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

CELSO ROLAND HAAKE
ítOPltli.!\Jff!lElIYiáVBE :m&:l �]J54-F
dfli'SBSm.500r

FREDERICO LORENZ NETO
.' -

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987

depine@depineimoveis.com.br
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SEU NOVO ENDEREÇO ,PARA

IMÓVEL " CAMINHÃO. EQUIR .

AGRICOLA" (AR DE GIRO"
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CRÉDITO BURADA

RS 950 Mil RS 82 Mil
RS 810Mil RS 79 MIL
R$625 Mil R$ 62 MIL
R$ 535 Mil R$43 Mil
RS 348 MIL RS 33 MIL

RS 310 Mil RS 29Mil
RS 255 Mil RS 21 Mil
RS 210 Mil R$19 MIL
RS 145 .Mll R$14 Mil
R$125 MIL R$11 MIL
RS 110 MIL

"

A combinar

ACEITO CARRO E FGTS

. (C

,APAR"TAMINfO
ot��
�ou�
WAIlf�
Çõ�
NM.�

mfftmD :.uNJO

A.� oe: Ir JA.
�oti{/l.si 17; •

_

ugUnlJ� ,

W")o'IW4�.I$
\W�_ .. l1()M.�

VENDAS
473273 5443

PlANTÃO
4184845501

PROCURANDO UM IMÓVEL PARA

VOCÊ E SUA FAMíLIA?

AQUI VOCÊ ENCONTRA!

� - � �. .-

O ( ,omu ln 00 P1)\\{)Fone 9101 ...7885
ou 3371-6623-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Contrata-se serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex.
TeI3376-5296.

• AF Rodas - Conserto de rodas

importadas e nacionais. Auto
Center (Suspensão, freio,
pneu, roda, balanceamento e

geometria Contato: 3371-3040.

• Aulas particulares de Língua
Portuguesa para ensino

fundamental, médio e

concursos públicos. Profs,
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 473379-5900.

e, Precisa-se de pessoa do sexo

feminino, maior de idade, para
trabalhar como atendente
e caixa, comércio na Ilha 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/ El
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.

• 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

8418-3292/9988-2844.
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.Tr: 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.

• Compro aparelho de som 3 em 1.

(com Toca disco) 9953-5554.

• Vende-se máquina de costura
Overlock e fios de costura. Valor a
combinar. 3376-0745 Ester.

• Locação de escora metálica e

andaime. Contato 3376-4963,
9615-6097 ou 8466-7814 Admir.

• Vendo Esteira ElétricaWeslo
4500, semi nova - 1 ano de uso.

Valor 600,00. Contato 3370-8684
ou celular 9935-8751 Juliane.

• Vende-se compressor de ar Shults
10bar; valor R$1.500, tratar com
Alexandre 9101-7885 32750128.

• 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 pranchões para
fabricações de mesas. Valor a
combinar. Tratar com Luciana:
3370-4924 ou 9934-4300

• Vende-se berço infantil com
colchão. Valor a combinar. Tel:
3370-0983

• Vendo oficina elétrica no

seguimento de motores e bombas
com pessoal qualificado para dar
continuidade no trabalho. Valor
R$50.000. Contato 3273-6615.

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos,
etc. Tratar comWilson 3376-
0726.

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)

• 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,
cozinhamobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

.

CASAS

• Vende-se em Balneário Piçarras:
Casa geminada nova, 150 mts
da praia com 03 quartos sendo
uma suíte, sala, cozinha,WC, área
de serviço e garagem. Valor: R$
-180000,00, Financiável. Contato:
(47) 3345-0780 ou (47) 9711-
7631 Delano.

• 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.
Somente 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: 9919-115213376-
3089 (após horário comercial)

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldij
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de
investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00.
Na Rua Valdemar Rau, 2280.
Tel: 3371-6968.

• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinaldo Rau. Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
479709-0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br.

• A Associação Recreativa
dos Servidores Públicos

Municipais (ARSEPUM),
informa aos interessados que
está disponív,el 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. Tel 3275-
2264.

• Alugo quartos, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua

Marechal Castelo Branco, 2128.
Tr: 3374-1488.

• Alugoquítínete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila
Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no Bairro

Rau, próximo a faculdade. R$
350,00. Tn9958-8075 com

Bruno.

• 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 mt2 na

Nova Brasília. Valor a combinar.
Tel: 3371-5904/9933-9964.

TERRENOS/LOTES-
• Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2 lotes de 723m2
cada, e 110te de 350m2• Valor
a combinar. Fone; 99118216 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 em Schroeder
I, Vila Paraíso, casa mista de

15x30m2, terreno estruturado.
Valor a negociar ou troco por
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.
Tr: 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.

• 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: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2,
15x66 - bairro Izabel, Corupá,
40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr:

9979-2017
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis..com ..br
vendas@dauerimoveiS ..com ..br

eea tua palav.m é lâmpada que iluminaM tneU6 pa66M e eu.z que daseia (I. mea catnin/'wJ,.
Saime« 119ncs

(47) 9655-5663_
91 03-7819·�1
8429-9334

(47)

(47)

CoAs JIJJ 9aAeltpf4 bq.utlAlÚJ
:: Excelente localização ::. .

--.............._--�---

:: Próximo à João Januário Ayroso ::

:: Excelente para Ponto Comercial ::
:: 100% legalizada ::

:: Pode ser financiada ::

APTO contendo 2 dorm + sala + cozinha +

BWC + área de serviço
R$ 133.900,00

1 $u íte + 2 dormitórios +. Sala Estar
Sala '1V + Cozinha + Copa + awc social
Área de Serviço + Garagem para 2 carros

Ampla área externa
Lindo Jardim + Móveis sob medida

APTO cf 1 suíte + 1 dorm + sala + cozinha +

BWC + área de serviço + área festas

R$ 179.500,00

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

BWC saciai + área serviço + área de festas.
Aceita financiamento bancário

R$ 164.900,00

Ref: d198

APTO com 2 dorm + salaf cozinha + BWC + dep.
Cozinha, quarto e BWC mobiliados

R$ 124.300,00

APTO novo cf 2 dorm + sala + cozinha + copa +
APTO novo cl 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha +

1 suíte + 2 dorm + cozinha + sala + BWC socialBWC + área de serviço + sacada cf churrasqueirasacada cl churrasgueira + BWC + área de serviço + Lavanderia + garagem l Excelente Acabamento

R$ 137.950,00 R$140.000,00. R$ 274.900,00

A C e s s e

Ref: d252

APTO cl 67m2 - 2 dorm + sala + cozinha + BWC Casa com 3 dorm + cozinha + sala de TV + BWC
+ área de serviço + Sacada cl churrasq. social + garagem + demais dependências.

R$ 127.900,00 R$ 240.000,00

Ref: d117

1 suíte + 2 dorm + sala + copa + escritório +

cozinha + forno a lenha + área de festas

R$ 265. 000,00
.

w w w ....d a u e r

Ref: d128

Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

Banheiro social + lavanderia. Terreno com 301m2

R$ 129.000,0

Terreno com 411 m2 - 100% asfaltado
Localizado na Rua Bertha Weege

R$ 145.000,00

- =--;;;:;;;;_--

APTO novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozinha + BWC + área de serviço
R$ 119.900,00

Terreno Residencial Ville Dy Lyon
c/336 m2

R$ 98.000,00

Ref: d121

�
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Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozinha +

demais dependências
R$ 150.000,00

Ref: d254

r
\

j
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• O aluguel de imóveis é um investimento financeiro mais rentável do que as aplicações em
renda fixa e em algumas classes de renda variável.

• A compra de um imóvel em uma empresa com credibilidade, comprovada pelo seu hfstórico,
oferece a você segurança e garantias legais.

• A aquisição de um imóvel com a possibilidade de negociação personalizada e adequada ao seu
fluxo financeiro é possível com a Proma.

• A ampla oferta de crédito imobiliário oferece uma valorização ampliada na venda do seu imóvel.

• Adquirindo um imóvel com a marca Proma você tem a garantia de alta liquidez.
• Os principais empreendimentos construídos pela Proma tiveram uma valorização de 35% a
50% acima da inflação ao longo dos anos.

A valorização doseu investimento começa com a solidez da Proma:

o lugar da sua realização,
com espaço para o seu lazer!

Confortável. Moderno. Funcional.
....-----...

DRIEB8EN
"

PEDRAS

Apartamentos
Sala de estar/jantar.

Cozinha
02 ql,Jsrtos

Área de serviço
01 vaga de

estacionamento

Apartamentos
. 02 OU 03 quartos

.01 surte I sacada com churrasqueira
01 ou 02 vagas de garagem

Bairro João Pessoa

Região promissora para investimentos!

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-63�0

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

.:J facebook.com/PromaConstrucoes soluções construtivas

CRECI 12556.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pierrnann
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 dormitórios0ala e

cozinha, bwc, 1 vaga de garagem, próximo
a Católica Se. R$ 580,00+ condominio

Ref. 6551 - Res. Venetto

Apartamento com 2· dormitórios,
sacada com churrasqueira e 1

vaga de garagem
R$ 142.000,00

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Ref.: 38712

Casagemi-
.

nada com 3

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco,
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por I

andar). R$ CONSULTE-NOS

Ref: 5691 - Casa com 1 suite +

2 dormitorios, churrasqueira e

garagem para 4 vagas -

R$ 265.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodor-o, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul - se

W.berra:moe 5 WW"..

om v

'APARTAMENTO COM 64M2

*03 QUARTOS, SALA,
COZINHA MOBILIADA. ,

*LAVANDERlA,BWC,SACADA

'01 VAGA DE GARAGEM

'R$ 149.000,00
Terreno central com edificação de
2 pisos com 90,00m2
Ideal Para construção de escritórios
e Clínicas
R$ 320.000,00

" Casa com 80m2
* 03 quartos e demais dependências
* Terreno com 686m2
* Local tranquilo próximo a mercado
* 01 vaga de Garagem
�.RlJQO.PO_Q,00 -

__��

Casa Geminada com 73,00m'
02 dormitórios
1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial.
1'�_L3_l.Q2Q,_ºº---�,__ _ _ _

jladrão com 161m2

03 suítes

02 vagas de garagem

Ótima localização
Financiamento direto com a

Construtora!

R$ 310.000,00 (Valor de

Lançamento - sujeito a

....................... alterações)

:* Apartamento com 66m' I

1* 01 suíte,01 Dorm, e demais dependências I
I I

* O 1 vaga de garagem i

I
* próximo amercado, farmácia, posto de combustível:

, * R$ 180.000,00 }
. �_,_.

'casa de Alvenaria com 200m' ,

1*01 .suite.oz dormitório e demais dependências
,
* 04 vagas de garagem il* R$ 340.0�0,00 (

i • Apartamento com 67m2 I

I
* 02 quartos sendo 01 suíte. I

: * Acabamento em massa corrida'porcelanato I
i • 01 Vaga de garagem f
l: t<._t��0Q9�00 _ _ _

• "Sem Benfeitorias

* 40 m- de frente

* R$ 900.000,00 ,
* casa com 170m2
* 03 quartos e demais dependêneías
* 03 vaga de garagem, I

"Terreno com 375m2 j*J�.L3�Q.Q_00,QQ___c- ,.;-

* Apartamento com 50m2. ,

* 02 quartos e demais dependências :
* 01 vaga de garagem : .

* R$ 128.000,00 :

� �',' Locação

I =*'amo.l�mnol<'all\._ lJ,ICe_"'-RH.'®

I Jtf.1100·G::nlD·!�lTI:lI.U1l3d_"llTl..'Uib 1 a.*�ma:mlJ1lllti.\EOOEt'\''''.t, d:p.reQl�e�dl.1)Ê. R$
I

t.cro,OO+ anbruoo

II' REEl1m;-�·!I!_II111CQ_&JIJ._(lJ11mMi;ltbnn&t,1n;1iiIUáJ1'!lcE""tpe_
R$ 650,00 + cord.

1- Re.f l1p39' Baependí -Apanamento 01 dcrtultôrío, salezcoaínha. banheiro, área de serviço e garagem, - R$ 480,00 +
cond. fixo .

I[ MP. 11041- Guaramirim - Apartamento 01 dOUlli�r!O, 5�laJ(OZinha conjugados, área. de serviço e 01 vaga de garagem - J
R$ 450,00 econd.

I

I �ti{��n�mro
- Apartamento O! suíte, 02 dorttutônos. sala, cozinha. banheiro, área .de se� e!aragem

- R$ "

I

!'I REF. 1104a. - Apartamento com 01 suíte, OI dormitório. sala/cozinha, banheiro. área de serviço, sacada com

churrasqueira, garagem - RS 700,00 + coud.

I� REF. 11045 • Três Rios do Norte- Apartamento 02 dormitórios, salacozínha, banheiro. área de serviço e garagem- R$
500.00 + RS 70,00 ccnd.

ISlbD:naliREE12ll1 �Cb1ro�Sia(UrntiJlardlr"""",�l30,,,�R:l2.=

( REE 12X6 - N.'"!lIltia � SIb rmutil ,,,,,,7<10m'. R$ &'<).'1) + an:J .

. �3CXX). Gâlpão· Aprox. 30..1rn2 00:" 02 e:aitória;, 03 .B\� a.Tlinhi.l e área de €flIpão. R$ 2.é()),OO ./.........._- _. '-- _ . ...._.__ �-,,-_._-_ ..._---�--�- --- _._ ---,-�- _--- _._-,,_,_ --;-'_"--�-'-

.drili_��IB:&�.l .

EdifTcio Dona wall-Apartamento 01 !Icasa 01 suíte 01 dormitório
suíte + 02 dormitórios. sala, II sala, copa, cozinha com móJeis

copa/cozinha, banheiro, área de serviço.

I I sob medida, área de servL�o e
sacada com churrasqueira e '01 vaga de I garagem .. R$ 1.300,00
'-_ g<:r��I!I"::!�_29_1);:9_g_±..::�� .

I
,. ._,�,. ,_,__ • • ."

II Apartamento 02 dormitórios,
sala/COZinha com móveis sob

I medida, banheiro, área de serviço
I e garagem

- R$ 620,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

�

REF: 6435: CASAEM GUARAMIRIM. TERRENO COM ÁREA DE

360,00 M', CONSTRUÇÃO DE 110,00 M', COM 03 QUARTOS,
SAlA, COZ, 2 B'f'JC, 'ÁREA DE FESTAS COM CHURRASQUEI
RA, LAVANDERIA E GARAGEM. VALOR: R$ 200.000,00

I tv1 c:> B I L I -Á R I

ENEGO
www.imobiliariarnenegotti.com.br

e-maü: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

www.parcimoveis com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6432. TERRENO NO CENTRO. ÁREA DE 308,00M'.
RUA EQUAÔOR.
R$ 330.000,00

CASAS,
-

BAIRRO,CHlCO DE PAULA �RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 Ql'OS, SL, COZ, BWC, LA\[ E
GAR .R$ 450,0
BAIRRO{;UAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N" 210 - 03QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACI0-PRADI, N
37- 02QTOS, SL, COZo BWC, LAY.R$ 400,00
RUA JOAO CARlOS STEIN, N" 80 -03QTOS, SL, COZo
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N" 287 - CEN

TRO -02QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
CASA SCHOROEDER -RUA PRESIDENTE COSTA SIL

VA,396 ·01 SUITE; 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 800,00
BAIRRO,ILHA DA FIGUElRA,RUA ALVINA GORGES

XAVIER, N" 186 '03QTOS, SL, COZo BWC, LAY.E GA-
-

RAGEM.R$ 650,00
RUA 768, N" 481 - 03QTOS, SL, COzo BWC, LAV E GA-

RAGEM.R$ 580,00
.

BAIRRO TR1lS RIGlS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N" 2438 FUNDOS '02QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 445,00.
BAIRRO BARRA. -RUA HANNOVER,SfN" 03 QTOS, SI.,
COZo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 580,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N° 1380 -02 QTOS, SI.,
COZo BWC, LAV EGARAGEM.R$450,00
BAIRRO,AGUA VERDE -RUAWALY EMILIA MOHR, N"
314 -03 QTOS, SL,COZ, BWC,LAVEGARAGEM.R$ 700,00
BAÍRRO,jGUA 84- RUA PAULINA KRUGER LESCOW'

IMÓVEIS DESTAQUE

REF�6431: CASA NO TRES RIOS DO SUL. TIMA PARA
INVESTIMENTO. TERRENO COM AAEA DE 324 M' E CASA'

COM 127,ooM'. CASA DEALVENARIASEMI-ACABADACOM 03

QUARTOS, SALA, COZINHA, CHURRASQUEIRA, 'BWC, LAV, E
GARAGEM. VALOR: R$ 170.000,00

_/ REF: 6369. TERRENO COMERCIAL NOAMIZADE. ÁREA DE

3e4:95M'. RUA ROBERTO ZIEMANN.

VALOR: R$ 350.000,00

LOTEAMENTO
GUILHERME
MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES A PARTIR DE

R$ 80.000,00
REF: 6374

':.'F :: /;_. Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliafi,amenegotti.com.b.r '. -:.:
-

"

,_' :';

ICZ, N° 186 ·OI.QTQ; SL, COZ, BWG,_LAV E GARAGEM ESMERALDA RUA JOSE KRAUSE, N° 221 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZo
R$ 500:00 .

- _.

. :RUANÉL,SON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZo BWC, BWC, LAY,CHURRASQ.GARR$ 900,00EDIF BARCELONA
CASAGUARAMlRIM�RUAVICTORBRAMORSRJ,N150 LAY, SACADA, bAR R$ 630,00 -EDIFFERRETTfl RUA ANGELO TORINELLI,N" 199 -OI SUITE, OI QTO, SL,
-04 QTOS, SL,.COZ, BWC, LA\!. EGARAGEM.R$ 680,00 _ BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N" COZo BWC, LAY,CHURRASQUEIRAGAR R$ nO,OOEOlE
BAIRROTREs RlOSDONORTE-RUARl 013-LOT. SOUc '960 - 02 QTO, SL, COZo BWC, LAY, SACAIOA Cf CHUR· COPENHAGEN

.

ZA - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAVEGARAGEM.R$ 450,00 RASQUElRA E GAR. R$ 620,00 EDIE GUILHERME -RUAWALDOMIRa SCHMTIZ,N" 160 -2QTOS, SL, COZ,
"RPAULO BENKENDORF, N ° 230· 01 SUITE, 02 QTOS, BWC,LAVEGAR.R$550,00
SI., COZ,' BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$ BAIRRO,jGlJA ESQUERDO -RUA AIODOLARATA DALRl

890,00,ooEDIF 04 HoHAS PRADI,N" 126-2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGAR R$ 500,00
-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELÍNADA SIL' RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, SL, COZo
VA. N° 500.-1QTO, SL, COZo BWC, LAY. R$420,00 BWC, LAV E GAR.R$550,00'

•

RUA MARCELO BAREI, N" 314 - 02QTOS, SL, COZo BWC, BAIRRO AMIZAIOE -RUA ARTHUR GUINTER. N" 225-' KITINETE

LAVEGAR.R$440,00 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAVE GAR.R$ 560,00 BAIRRO -SAO LUIS--RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
RUAjOAO ANDREDOS REIS,SIN -OI SUITE, 02 QTOS, SI., RUA jOAO BAPTISTA RUDOLF, N"49 -2QTOS, SL, COZo LOTE 148 -sxo LUIZ - OI QTO E COZ JUNTO, BWC. R$
COZo BWC, LAY, CHURRASQUElRA-GAR.R$ 91O,00EDIF BWC, LAV EGARR$ 450,00 250,00
BELA VISTA BAIRRO BARRA - RUA PLAoIDO SATLER, N" 87 - OI BAIRRO -SAo LÍJlS'-RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N"
RUA ERlCO NEGERBON,.SIN -02QTOS, SL, COZ, BWC, 'SUITE, 2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 916-IQTO,SL,·COZ,BWC,LAVEGAR.R$530,00
LAV EGAR.R$ 500,00 EDIE CEZANE

'.

BAIRR'o - VILA RAU - RUA CARlOS ZENKE,N" 224 -

RU'A VICTOR ROZEMBERG, N" 384 -OI SUITE, 02 QTOS, BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, 01QTO, COz'EBWÇ. - R$ 300,00
.

SL, COZ, BWC,LAY, GAAR$750,00.EOlEPICCININl SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIE' BRASlLIA -

• jlAIRRO 11EA MARTINS--*UA 766, AIOELAIDE TOF- BELTRAMiNr
FO_[, -LOT.CORlJPA -2QTOS, SL; COZ, BWC, LAV'EG�. BAIRRO AGlJA_VERDE -RUA BR 280, N"·1570 -2QTOS,
R$380.oo .SL, COZo BWC, LAV E GARR$ <t80,00 E[)IF. BRASlLIA
BAIRRO,TIFAMARTINS -RUA JOSENARlOCH, N° 1606 BELTRAMIN

-02QTOS, 5L,-COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 350,00
-

RUA IMIGRANTES, N° 304 -2QTOS,5L, COZ SEMI MO-
BAIRRO,VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N° 40 BILIADO, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 -EOlE BRUNA
. 02QTOS, sr, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ MARIANA

600,00 BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER
RUA EMMERlCH RURSAM, N° 45 ·01 SUITE, 02 QTOS, VERBINEN, N" 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAY,SAC. Cf
SL, COZ, BWC. LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 1.000,00 CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
EOlE DNA.WAL BAIRRO TR1lS RlOS DO SUL -RUA AIOAMANDO

APARTAMENTOS,
·MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZo
BWC, LAY, E GAR R$650,oo EOlF. MENEGOT11
·MAL. DEODORO DA FONSECA, N" 88 - 01 SUITE, 02
QUARTOS, SL, GOZ, BWC, LAY, GAR. R$ 1.000,00 -EOlE
LESSMANN

-GOY. JORGE LACERDA, N" 373· 02 QTOS, SL, COZO
BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR, R$ '700,00 -EDIE

FERRETTIll
-- RUA EX!' GUMERCINO DA SILVA. N° 600 -01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZo BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 850,00 -EOlE JULIANA
·RUA EPITACIO PESSOA,.N"·ll1 - 02 QUARTOS, SL, COZo
BWC, LAvas 600,00 EDIF. jARAGuA
-RUA PROC. GOMES DE OLIVElRA--=Ol SUITE, 02 QUAR
TOS, SL, COZ, BWC, LAY,SACAIOA, GAR R$ 1.400,00 -

EOlE ANA PAOLA

·RUA OSCAR MOHR, N 77 '01 QUARTO, SL, COZ,.BWC,
LAY.R$ 600,00 EOlE NATALIA SCHIOCHET _ -

-RUA JACOB BUCK, N° 71 . 02 SUITES, , SL, COZo
BWC. LAY,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$
i.3oo,OOEDIF RUTH BRAUN

·RUA joAo PICOLLI, ·01 SUITE, 01 QUARTO, SI., coz,
BWC, LAY,CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIE

FREDERlCO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS. SL, COZ. BWC,
LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GARR$500,00

.

BAIRRO BAEPENDI - R\]A REINaLDO FARTEl;�370-
2QTOS, SL, COZo ilwc, LAVEGAIÜ$ 550,00
BAIRRO NOVA BRAS!LlA -RUA -LEOPOLDO

jANSSEN,N" 286 - 2QTOS,.SL, COZ, BWC, L�Y, SACAIOA
Cf CHURRASQUEIA E GAR.R$ 650,00 EDIF.MAKTUB
-RUA JOSE EMMMENDOERFER, N 1425 •• 2QTOS, SL,
COZo BWC, LAY, 'SACADA Cf CHURRASQUEIA E GAR.

R$ 880,00,00 EOlE LACASTER

TERRENO,

RUA jÕSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA, FIGUEIRA -

30X60 M2 R$ 1.000,00
.

CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N° 258 -03

QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GAR ,R$1.800,oo·100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME

DANCKER,N° 161 - 34M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FQNSE
CA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNI;!R, N° 91 -

90M2 R$ 1.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR
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Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de feliódade:
3 Sll»les II 2.�� � �I$ áimaarSiOO'kíll(mttJr. üilli� f' deroÍf4ll:dlíll

Localização central:
RuaFlorianópolis I Jaraguá do SuI-SC
www..edíficiomanhattan ..net

�e�

t]realsec

Ed. Jardim das Mercedes -

Apto cI 02 quartos e demais
dependo Ficam alguns móveis
sob medida -Aceita financiam.
Bancário - Estuda propostas

ii'.F

cEi�n'!RO8'
,1AkAGUiD-, DrQ SUL � se

IRA,IJ,J J;'fiJj i
],t.ik$\"::sIPiA t;.�sr;lL'" �'':.I

Ed. Amaranthus - Apto alto
padrão cI área útil de 182 m2,
cI suite + 2 quartos e demais
dependo Prédio cI Serviço de
Portaria - Piscina. 02 vagas de
gar. - Aceita financ.bancário.
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Apartamerttos NOVOS com suíte:;: 2 quartos, acabamento d�erenciado, excelente
loealização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1

ou 2 vagas de garagem. O Edifício possui hal! de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de agua da chuva, internet coletiva, entre outros
benefícios. Agende uma visilll para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir<;le R$215.670,66. Aceita financiamento bancério,

Edifício localizado no centro de Jaragua do Sul, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenCiado com massa corrfda, Iaminàdo de

.

madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, saeada com churrasqueira,
Box para depósito na garagem. Í'Jeas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$192.840,72 consulte as condições de paqamento.

CEWrRQ'�
JAiFI"MlU4 000 \>O'L • se

Apto Central cl 01 Suite + 2

'quartos e de mais dependo
O 1 vaga de garagem. Estuda

ILHA DA FIGUElRA
J/"P.�G!JII 0<0 m'JL

Ed. Figueira -Aptó cI-suíle + 2
quartos e demais dependo Prédio
cI elevador, bonito espaço de

salão de festas e anexo gramado
cI parquinho. 02 vagas de ga

ragem - Estuda propostas. Aceita
financ. Bancaria

TERRÉNOS
"�'lfI!IIIo'fWil'"

- Ref. 2022 - Vila lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento baacano
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancálio
- Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2. R$
130.000,00
- Ref. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 , R$ 105.000,00
- Ref. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa luzia no loteam.
Girassol- R$-:1 05.000,00
- ReI. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vitkoski - Barra
Rio Molha � R$125.000,00
Ref. 2029 - Schroeder - Centro - Terreno plano cf 500.m2_
R$ 120.000,00
- Ref. 2035 - ItaiópolisfSC - Área de reflorestamento cf .

674.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

-Ref. 2000 - Santa luzia - Terreno para aglicullura com aprbx,
58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor: Consulte-nos.
-ReI. 2004 �Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2. Valor:
Consulte-nos.
- Ref. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
WalterMarquardt cf 560 m2 - R$ 450.000,00
- ReI. 2001 -jha da Figueira - Terreflo de 13.980m2.
$350.000,00
- ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2.
R$330.000,00
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2• R$235.000,00
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa
madeira. R$ 139.000,00
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2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asntada e sem saída -

R$ 280.000,00

Rel. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. ge empregada, área de serviço, garagem, casa Ioda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Rel. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e chunrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Rel. 2001 - Vila Nova - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e chunrasquei
rá, cozma, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de garegem. R$ 900,00
Ref. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozíma, área de serviço,
sacada com chunrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz interna mlógio individuaL. R$ 700,00.
Ref. 2003 -ILHA DA RGWEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozíma,
banheiro, érea de serviçocom chunrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Rel. 2004 - Trfa Martns - Com 02 quartos, sala, cozima, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Rel. 2005 - Baependi - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro soeial, sala com
sacada, cozma, áma de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Rel. 2006 - Centro - Com Ot surre + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e chunrasqueira, cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$I.000,00

Rel. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada, co�nha,banheiro; áma de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00. Condominio apro�mado R$ 150,00.
Ref. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02'quartos, sala com sacada e chunrasqueira,

banheiro, cozma, ãrea de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rel. 2010 - Toa Martns - Com 02 quartos, sala, cozima, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 500,00. .

Rel. 2011 - BAEPENDI- Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, àrea de
serviço, banheiro e 01 vaga de garagem. R$ 580;00 .

Ref. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Rel. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozrna, ãrea de serviço com chunrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rel. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,
banheiro, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Rel. 2015 - CENTRO - Com 01 suITe + 02 quartos banheiro social, sala com
sacada( não tem chunrasqueira), cozma área de serviço com 01 vaga de·garagem.

R$ 850,00
Rel. 2016-BAEPENDI- com 02 quartos, banheiro�co�nha, sala com sacada (nãO

tem chunrasqueira), area de serviço com 01 vaga de garagem. R$'600,00
Rel. 2017 - CENTRO - 9WmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ref. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidro e closel + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ref. 201 9 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

árfl? de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Rel. 2024 - Agua verdi - Com 03 quartos, banhéiro, sala com sacada, cozíma,

áma de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
.

Rel. 2025 - CENTRO - Com 02 quartos, um deles com cama de sotero e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, coama com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,áma de serviço com_máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00 -,Condominio apro�mado R$150/180.

Ref. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozíma, bantieiro, área de serviço com
01 vaga de garagem. R$ 750,00.

Ref:-2028- 8aepeI1di - Com 01 quarto, sala, coara e área de serviço conjugadasB$
. 450,00

Ref. 2029 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

Rel. 2030 - Czemiewicz - Com 01 suITe + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada chunrasqueira e pia, cozma mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozima,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rel. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozma, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ref. -2034 - Centro - Quiti1\ele - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas,

banheiro.R$ 400,00.
Rel. 2038 - BAEPENDI- 'APT - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,
banheiro social, coznha, área de serviço com 0.1 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Rel. 2039 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$I.100,00, Con

dominio apro�mado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador
Rel.2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, coznha árna de

serviço e garagem.R$ 720,00
Rel. 2042 - Centro - 01 suãe com hidro e cíoset + 02 quartos com sacada, 02-

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
Rel. 2044 - NOVA BRASlllA - APARTAMENTO - Com 01 suãe, sala, cozma, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 490,00
Rel. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozíma, banheiro, árna de serviço.

R$ 520,00.
Rel. 2049 - CENTRO - Com 01 suITe + 02 quartos,-sala com sacada e chunrasgue
ira, cozma áma de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem .. R$I.300,00

- Condominio apro�mado R$ 250,00, prédio com elevador
Rel. 2052 - CENTRO - com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozíma, área de
serviço, dependência de empregada com banheiro (apenas o sanITário) e 01 vaga

de garagem. R$ 700,00. Condomínio apr�mado de R$100,00 mais.
Rel. 2054 - Centro - Com 01 quarto, sala cozíma área de serviço coniugadas,

.

banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 580,00.
Rel. 2053 - CENTRO - Com suITe, 02 quartos, sala com sacada com chunrasqu�ra,
sala de TV, c�nha mobiliada, lavanderia e 02 vagas de garagem. R$ 1.350,00. Con
domínio ap�mado de R$ 300,00, prédio com elevador e salão de festas coletivo.

Rel. 2056 - Baependi - Dom 02 quartos, sala e co�hha conjugadas; banheiro, área
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SAlAS COMERCIAIS
Rel. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com ap�madamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na ·frente. R$ 5.500,00
Rel. 3001 - CENTRO - Gom ap�madarnente 90m' e banheiro. R$ 1.500,00
Rel.,;J005 - CENTRO - Com ap�madamente 80m.' com banheiro. R$ 1.500,00
Rel. 3006 - Bara- Gom 45 m' càm�ro e estacionamento em frente.R$ 700,00

Rel. 3007 - CENTRO - Com ap�madarnente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00
Rel. 3010 - Vila Nova - Com ap�madamente 45m' com banheiro e estacionàmento

na frente.R$ 600,00.
.

Rel. 3011 - CENTRO - Com ap�madarnente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
, Rel. 3012 - BARRA - Com ap�madamente 400m' com 04 banooros.R$ 6.500,00

ReI. 3022 - CENTR0 - Com ap�madàmente'6Om', com banheiro e estàciona-
.

mento na frente. R$ 900,00

GALPÃO
Rel. 4000 - CENTRO - Com aprilximadarnente 1.1 �Om' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$10.000,00
Rel. 4005 - VILA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e OI lavabo, cozma Ama�ma com 3.600m' aberto com 02

. portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m' coberto. Possui
.

. transfonmador industrial. R$ 6.500,00
Rel. 4003 - Guararnirim - Terreno com 700m' sendo 425m' de árna construída,

mezanino caril SOm' escritório, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.

CASAS
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Ref. 1000 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, co�nha, 02 banheiros, área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.000,00

Viver Bem

Solardolpê

j

1 Suíte máster com doset e

hidromassagem + 2 suítes

Living para 3 ambientes

Lavabo

Cozinha com churrasqueira
Salão de festas mobiliado e decorado

Sala de fitness

Sala de jogos
Piscina

Ref. 1003 - Centro PI FINS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozoha com anmários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

'ÚJfonM
�
�effl'

�/201g

Play-groud
Bícícletário

2 ou 3 vagas de garagem

Apenas 2 apartamentos por andar

Cód. 250 - Centro - Villa Soleggiata -

120m2 privativo - suíte + 2 dormitórios,
la:vabo, sacada com churrasqueira, de

mais dependências e 2 vagas de garagem
- CONSULTE-NOS

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento ssrní mobiliado, suíte cf closet,
1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e blcicletárlo - R$ 290mil

Cód. 2302 - Baependi - Ap. cf 1
suite + 2 qtos, demais dep., novo

pronto para morar, elevador
R$ 190.000,00

Cód. 0128 - Baependi - Apartamento
2 quartos demais dependências, pré
dio com elevador, salão de festas, play
e garagem coberta - R$ 150.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cf 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

playground - R$139.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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p - VENDE

Barra 1 'ALUGA
Imobiliária da Barra 9656J2950- vendas@imobillariabarrasol.coDl
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ULTIMAS

-

UNIDADES!!!

Condowmo fechadu cóm eseeãente localização e aeabameato...

Em frente as fa'culdad:es�(Cllt6Ii� SENAC)� 5 mia do ce_Iro de
Jaraguá do Sul, com as facilidade e beneficios do finUlcimneDÍG
do plano Mililha Casa Miolta Vida
Fase final de acabameate, preçes imbatíveis!
Subsídio de até R$17.'60,OI e parcelas menores que o aluguel!

\�\
\

www.imobiliariabarrasul.com
, Plantão: 9135·8601

9636·6160

3371-0099
PêÍiCímóveis
www.parcirnoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br

IMOBILIÁRIA
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
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., Côd; 149 - SOBRADO - Centro, com 280m', 5 $
i' dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de garagem. '�
I Terreno com 360m'.R$800.000,00. 'I
"-'&'ÕI_ . �. "!lii.'-;' J1U' I I·. $ .•-J .

Cód; 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 142m', 4 dormtórícs sendo 1 suíte, 1 vaga

de garagem. Terreno com 465m'.
R$ 260.000,00.

,i
,�
}to
rh
t

i
'I

, �
Cód: 550 - APARTAMENTO - Barra do Rio Cerro, 1
com 71m' privativos, 2 domn�órios sendo 1 suãe, 1 �

vaga de garagem. Residencial Ducali di tucca �R$ 140.000:00. Entreg� prevista para abriV2013. �;

Cód: 541/542 - APARTAMENTOS - Hausqarten e

Emmendoerfer, com 42m'. (destacar) APTOS.
A PARTIR DE 11$ 9�.!í40,OO: , , ,

Cód: 548 - APARTAMENTO - Vila Lenzi, com
64m', 2 domn�órios, 1 vaga de garagem.

Residencial Villar. R$ 15á.662,40.

Excelente terreno residencial! comercial no
centro com 450m'. R$ 450.000,00.

J.,..: lU' Fi -"l®ii*, abii j aR

,

LOCAÇÃO'
CONSUl1FNOSSAS OPÇÕES.OflERRENOS E IlAIJ'ÕfS!

Cód: 66 - CASA - Amizade, com 3 dermãórios, 2
banheiros, 1 vaga de garagem. R$ 1.000,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 cormtónos, 1
vaga de garagem. Pró�mo ao Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2 dormtónos, '

1 vaga de garagem Prú�mo ii Recreativa da Celesc. R$
605,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
.

com área de 69m2, 2 dorm�órios, 1 vaga de
garagem.Terreno com 1 §9m'.R$139.000,OO.

Cód: 71 - PESQUE PAGUE - Guaraminm, c/ reslauranIB de
180m', 31agoas com pe�e. R$ 1.500,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte. com 2
dormitóMos,1 vága de garagem. R$ 500,00 + cond

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira, com
,

30m',1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 97 - APARTAMÊNTO -_Vila Nova, com 139m', 3
dorrntónos sendo 1 surre; 2 vagas de garagem.

R$1A50,00 + cond

Cód: 65 - SALA COMERCIAl- Centro, com 40m', 1
banheiro. R$ 600,00.

Cód: 95 - CASA COMERCIAl- Vila lenti, com 450m',
terreno com UOOm'. R$ 4.500,00.

Cód: 41-CASA-João Pessoa. com 2 dormitónos, 1
vaga de garagem 60m'. R$ 550,00.

TERRENOS/CHÁCARASI·
Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com I

. ,

-

-403ni'. R$ 90.000,00. .". 1/ -

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m'.

, R$ 80.000,00.
.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, com a.256m'.
Valor sob consulta.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451m'. Loteamento Villagie. R$143.000,OO.

OFEIjTA: Cód: 2<i8 - TERRENO - Schroeder, com
.

500m' apenas R$ 70.000,00 ..

, Cód: 250 - TERRENO - Três Ríos do Sul, com
352m'. R$100.000,00.Excelente terreno de
esquina comercial. Frente fil a rua·principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno
com 920.000m', frente com 450ril:

R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m2. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

Cód: 281 - TERRENO - Ilha da �igueira, com
312m'. R$ 210.000,00.

li Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,BO
- Ed. Ror de Lótus, Centro, R$ 650,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasãa, R$ 380,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova 8rasilia, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Nova srasna, R$ 580,00
- Ed. Dom Emilio, Semi mobiliado, Nova srasãa. R$ 600,00
- Ed. DonaWal, Vila Nova, 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. Ulium, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 540,00
- Ed. CentEnário, CentEnário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. AI�arve, Am�ade, R$ 550,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Brasflia Beltramini, Agua Vende, a partir de R$ 550,00
- Ed. Cris1iane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 490,00.

-

- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 720,00
- Ed Le Pe1iI, Rau, R$ 600,00
- 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 PielTo, Nova Brasflia, R$ 600,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasflia, R$ 1100,00

. - Ed. Sunflower, Cozinha mobiliada, Nova Brasilia, R$ 770,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia, R$ 700,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00 '

- Rua Jose T. Ribeiro, Servo Miguel Petry, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 720,00

.

- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Ferrell, Centro, R$ 620,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cenu, R$ 820,00
- Ed. Magnália, Centro, R$ 780,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Trento, Vila Lalau, R$ 550,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Real Parque, Mobiliado, Rio Molha, R$ 1700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Grànada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha umãovo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
,

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul. a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. LebIon, Baependi, R$ 860,00
- Ed. BelaVlSIa, Via Nova, R$ 760,00
- Ed. Fragatla, Jaraguá Esquendo, R$ 800,00
- Rua Barão do Rio Branco, Mobi�do, Centro, R$1380,00
- Ed. Angelo MenEi, Vi� Laau, a partirde R$ 950,00
- Ed. TowerCenlBr, Centro, R$1350,00
- Ed. Zimbros, Serrimobiíado, Via Nova, R$1150,00
- Ed. Jaco Errrrendoorfer, Centro, R$1200,OO
- Ed. Tu�pa, Centro, R$ 960,00
- Ed. BartEI, Baependi, a partirde R$ 680,00

-,
- Ed. Morada daSerra Nova Braslia, R$1000,00

_

- Ed. Chiodini, Centro, R$ 780,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$1 000,00
- Ed. Jaesser II, Czemiewicz, R$ 780,00
- Ed. San RaphaeI, MobiTOOo, Nova Braslia, R$ 900,00
- Ed. Barr:ekJna, Via Nova, R$ 900,00
- Ed. Astral, l!la da RgOOlà, R$ 700,00
- Ed. Dom l.orerID, Via Lenzi, R$11 00,00
- Ed.�us, Centro, R$1500,00
- Ed. San!Genrnn, Via Nova, R$ 950,00
- Ed. Vancouver I,Semimobliado, Centro, R$1300,00
- Ed. Esplendor, Baepend, R$ 930,00

--{ASAS'-

- 2 quartos, Mista, Tifa Martins, R$ 600,00
- 2 quartos + 1 surte, Alvenaria, Tifa Martins, R$ 950,00
- 2 quartos, Alvenaria, Centro; R$ 700,00
- 2 quartos, Geminado, Chico de Paulo, a partir de R$ 780,00

.

- 2 quartos, Alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 2 quartos, Mista, Rau, R$ 570 00
- 3 quartos, Mista, Vila tenzt R$ 780,00
- 3 surres, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 3 quartos, Alvenaria, 8aependi, R$ 1800,00
- 2 quartos + 1 surre, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Mista, Vila Nova, R$ 890 00
- 3 quartos, Mista, Chico de Paulo, RS; 600,00
- 3 quartos, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$1200,00

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00 /

-
- Casa alvenaria, 3 qts + 1 surre, Amizade, R$ 1480,00
- Galpão, 2112m2, Rio Branco, R$ 14800,00
- Salas Comerciais, Avai, a partir de R$ 670,00
- Galpão, 740m2, Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa alvenaria, 3 qts, Centro, R$ 900,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

wwvv.seculus.net

- Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos + 1 suãe, Centro, R$ 780,00
- Sala comercial, 54m2, R$ '1200,00

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,OO
- Rua CeI. Procápio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Cris1ina Adriana Pereira, São Luis, R$1500,OO
- Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova Brasilia, 100m2, R$ 900,00
- Ed. Fernanda, Centro, 73m2, R$ 1300,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. superior, 150m2, R$1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. térreo, 150m2, R$1500,OO
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotli, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,OO
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, 53m2, R$ 1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, 75m2, R$ 1600,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 40m2, R$ 580,00
- Ed. Market Place, Centro, 30m2, R$ 550,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
-Cemo Comercial ECM, Centro, 97,69m2, R$1500,OO
- Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$ 1500,00-

- 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
- Rau, 220m2, R$ 2000,00

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da figueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00
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A PARTIR DE ClTROEN C3 PICASSOA PARTIR DE

2013 GL '.5 FLEX

R$ 44.990'
À VISTA

CITROEN AIRCROSS
ATACAMA2013
GLX '.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$54.690'
ClTROENC4
2013 GLX '.6 FLEX R$49.990'

À VISTA

CRÉATIVE TECHNOlOGIE CITRoe:n

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroén C3 Origine Flex 12/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e coe realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com
taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén AirCross - série especial Atacama - GlX 1.6 Flex Start 12/�3 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 24 parcelas com taxa 0%
a.m + IOF. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13
com valor à vista de R$ 44.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0,49% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,00 para Banco Alfa. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco Alfa.
Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 20/04/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente.

,-s::->
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• Farmácia Família contrata

balconista, de preferência com
experiência. Rua 25 de julho, 577,
vila nova. Telefone 3371-7874

• Contrata-se serralheiro com

experiência. EmpresaMetalflex. Tel
3376-5296.

• AF Rodas - Conserto de rodas

importadas e nacionais. Auto
Center (Suspensão, freio, pneu,
roda, balanceamento e geometria.
Contato: 3371-3040.

• Aulas particulares de Língua
Portuguesa para ensino
fundamental, médio e concursos

públicos. Profs, MarileneMaria
Schmidt (47) 9955-5948. E-mail:
mary.ms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista: Aempresa
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.

'.

• A empresa Tubofíbra do Brasil
contrataAnalista de Cadastro

para a unidade de Massaranduba.

Desejável com experiência. Os
interessados dever.ão enviar
currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato pelo
telefone 473379-5900.

• Precisa-se de pessoa do sexo

feminino,maior de idade, para
trabalhar como atendente e caixa,
comércio na Ilha 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 Aire�/
Ushuaía/PuntaArenas/ El Calafate.
Pacote inclui aéreo/hotel/terrestre
com rodoviário e todos os passeios
locais com guia acompanhante
desde o Brasil. A partir deU$ 2.986
por pessoa, parcelados. Maiores
detalhes tratar fone - 33713993
ou 9973 8281.

• 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.

• 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 (periodo parcial) ou

EMP.REGOS E 'SERVIÇOS
acima de R$ 2.000 mês, periodo
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retomo.
Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. 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 eAlumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 / 9702-9093
com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
" árvores. Tr: 9158-0019.

• Procuro serviço terceírízado para
fazer em casa o dia todo. Tel: 9119-
6794.

• Hotel para cães - faça a sua reserva

com antecedência. TeI: 3375-2006

/9146-4864.
• Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos.do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

• Compro aparelho de som 3 em 1.

(com Toca disco) 9953-5554.

• Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65jR17. Valor R$1000,00.
Seminovos com 12000 km. Tel:
3275-6531 ou 9117-7165.

• Vende-semáquina de costura
Overlock e fios de costura. Valor a
combinar. 3376-0745 Ester.

• Locação de escorametálica e

andaime. Contato 3376-4963,
9615-6097 ou 8466-7814 Admir.

• Vendo Esteira ElétricaWeslo

4500, semi nova - 1 ano de uso.
Valor 600,00. Contato 3370-8684
ou celular 9935-8751 Juliane.

• Vende-se compressor de ar
Shults 10bar, valor R$1.500,
tratar com Alexandre 9101-7885
32750128.

• 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
Edemar3376-1481 ou 9973-
8743.

• Vende-se pranchões para
fabricações de mesas. Valor a
combinar. Tratar com Luciana:

3370-4924 ou 9934-4300

• Vende-se berço infantil com
colchão. Valor a combinar. Tel:
3370-0983

COMERCIO

• Vendo oficina elétrica no

seguimento de motores e bombas
com pessoal qualificado para dar
continuidade no trabalho. Valor
R$50.000. Contato 3273-6615.

• Vende-se artesanato, tudo em

madeira, tábua de carne, vasos,
etc. Tratar comWilson 3376-
0726.

APARTAMENTOS

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Bairro Baependi.
Apartamento semi mobiliado.

Aluguel R$375,00 aluguel
+ R$60,OO de condomínio.
Interessadas ligar: Sandra
9115-9126 ou 9603-1280

(Frari)
• 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$ 125.0ÓO,OO. 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, em Barra do

Sul, loteamento Baobá, rua
Perequê, próximo ao posto, 97
m2,3 quartos, sendo 1 suíte,

banheiro social, garagem p/ 2
carros, mobiliada, murada, semi
nova. Valor R$120.000,00 +

prestações de 1 salário mínimo,
aceita-se carro ou caminhonete
no negócio. Telefone 3373-
3511.

• Vende-se em Balneário

Piçarras: Casa geminada nova,
150 mts da praia com 03

quartos sendo uma suíte, sala,
cozinha, WC, área de serviço e

garagem. Valor: R$ 180000,00,
Financiável. Contato: (4-7)
3345-0780 ou (47) 9711-7631
Delano.

• Vende-se casa de alv, 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 Fírenzi, 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. Somente casal,
R$700,OO. Tel: 479929-1715.

• 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 Garíbaldí/:
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de .

investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00. Na
Rua Valdemar Rau, 2280. Tel:
3371-6968.

• Á venda, franquia demini
sanduíches assados/situado á rua
Reinoldo Rau. Inaugurada em julho
-de 2012. Tratar47 9709-0649 ou

Jaraguá@vininhacom.br.
• A Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais
(ARSEPUM), informa aos

interessados que está disponível
para locação a quadra do Ginásio
de Esportes no periodo matutino.
Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu daWeg, R$400,00
mensal. TeI3275-2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.
em Schroeder, na RuaMarechal
Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no Bairro Rau,
próximo a faculdade. R$ 350,00. Tr:
9958-8075 com Bruno.

• 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

rrr'. Preço a combinar. Tratar com
Aniceto 3372-1173 ou 9997-0019

• Aluga-se Galpão de 160mf na
Nova Brasília. Valor a combinar.
Tel� 3371-5904/9933-9964.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno de 7.522 m2,
ótimo para construção de galpão,
Barra do Rio Cerro I, valera
combinar. Tratar 9654-2206.

• Terreno em Corupá, próximo ao

seminário, 2 lotes de 7�3m2 cada, e
110te de 350m2. Valor a combinar.
Fone; 99118216 e 3375 2520.

• Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser
financiado, local alto. Valor'
R$95.000,00. Tratar47 9955-0833
Irineu,

• Vende-se terreno em Schroeder

I,Vila Paraíso, casamista de

15x30m2, terreno estruturado;
Valor a negociar ou troco por 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. Tr: 9104-8600. Creci
14482.
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BALCAO DE NEGOCIOS
'

• Vende-se terreno 12,5 x 30 m,

rua Guilherme Tomelin, Bairro Caixa

d1\gua, Guaramirim, perímetro
rural, valor R$ 50,000,00. Tel:
8815-3002 ou 8422-1925. Tratar
com Dário.

• 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: 9979-2017

• 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 Corsa 2001, 2 portas,
preço bom a combinar, telefone
9241-4214 Theobaldo.

• Vende-se Montana Sport 1.4
completa, opcionais com roda
de liga leve e pneus aro 16, na
cor branca ano 2012. Valor
a negociar. Tr: 3371-0036/
8413-6088/8409-7052. Fotos
no site da rota do automóvel em
veículos particulares.

• Vende-se Zafira 2006 - 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

• Vende-se Passion 207, 2009

completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) 9981-3102.

• 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 entrada e assumir
financiamento. Tratar com
Leandro 9658-8618 ou 8455-
6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport - 2011 - Branco 26.000 km

Ar, 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: 8812-7170.

VOLKSWAGEN

• Vendo VW Gol LO G IV 2011/2012
4.000 Km. Branco. 2 portas. Todas
revisões na Caraigá. 22 Mil reais.
Particular. 47 9177-7003 Alfredo

• Gol G5 2009, 1.0, 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 porterreno.
(047) 9213-3567 com Alexandre.

• Vende-se Saveiro 1.6, ano 2009,
geração 4, branca, pouco rodada.
Valor R$23.000,00. Tel: 9931-9410
ou 8406-5033.

• VendoGoll.0, 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$10.500,00. Tratar: 8897-0958-
Claudemir

• Vende-se VW Fax 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 GolfConfort Line, 2.0
completo por R$ 22.000,00. Tratar:
(47) 9979-0403.

• Vende-se GolfSportline 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, s/ 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.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador traseiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

FORD

• Vende-se Del Reyano 1995, valor à
combinar. Tratar fone: 9159-2149
com Célia.

• 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. Fone: 9103-
7772.

• Vende-se um Ford Focus ano 2005,
preto, 1.6 completo, banco de
couro. R$ 19.000,00. Tr: 3379-
2303/9114-5998 Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec
muito econômico, 04 pneus novos
todo revisado em ótimo estado,
R$ 11.500,00 podendo financiar;
Tratar com Rafael (47)9617-2252
ou (47)8877-6219.

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 díferéncíal revisados com

mecânica de 1113. Preço a

combinar. Tratar com Aniceto
Pedroti 9997-0019

-

• Vende-se caminhão

Wolkswagen, toco, modelo
17210 ano-2001. Carroceria
Graneleira, Preço a combinar;
Tratar com Valdemar 8855-
2072 ou 3373-0190.

• Vende-se Bras 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, final 9. R$
3000,00. Contato: 3373-205�

• Vendo moto Honda CG Titan

125, ano 2002, azul, em ótimo

estado, com bauzinho. Preço a

combinar. Tratar: 3372-1303.

• Vende-se moto Suzuki 1.100,
Ano: 1998/1999, Preta.
Telefone: 3376-1573.

I I I. i r, , I

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor

prata, completo, único dono.
R$42.000 (negociável). Tratar 8902-
0062 Cristiano

• 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

33704553.

• Vende-se Kia Sou12010, cinza, abs,
airbag, bancos em couro, câmera de

ré, 60.000km Valor R$ 40.000,00 - á
vista. Tratar com André (47) 9993-
2048.

• Vende-se Fusca ano 76, branco, 4
pneus novos. Valor R$3.000,00.
Tratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se CoroIla 1.8, 20i2, prata,
9.300 km, Valor R$55.000. Tratar
comArildo 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.

FILHOTES

• Vende-se filhotes de Maltês

puros com 45 dias. Valor a
combinar. Tratar com Viviane

(49)8835-5277 ou Sérgio (47)
9706-7671.

MALHARIA' •

·Vende-se 3 teares para

malharia, em ótimo

estado, oportunidade de
investimento. Aceito terreno'

e veículo. Tratar: 9185-4615

/9655-6743/3376-1378.

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,OOW (12,5 x 33,0) no lot.
Residencial Mass - Rio da
Luz - Acesso asfaltado, contrato
direto com proprietário. Aceito
veículo. Tratar: 9128-5957/
3376-0081.

COROLLA

• Vende-se Corolla XLl1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima
procedência. R$ 31.000,00.
Tratar: 9185-4615/9655-
6743/3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta LO Hatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência. IPVA
pago até 2014. Apenas R$
17.500,00. Tratar: 9128-5957/
3376-0081/9655-6743.

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

COMIDA DA HORA

• Comida da Hora oferece
marrnitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado ..
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei.

DIARISTA

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, 'esoritórios,
empresas e condonúnios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tral:àr fone (47)8427-5016
com Daniela.

cozi! !hd JlJ(!fllild" ( ()JJ1 ('opa ((JIIJllgada. O I
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Kia lança novo Cerato no Brasil com
motorflex

FONTE

Auto Esporte

AKia lançou a terceira ge
ração do Cerato para o mer

cada nacional. Apresentado
ao público brasileiro duran
te o Salão do Automóvel, em
outubro passado, o sedã en

fim chega às lojas da marca.

Vale dizer que a Kia cumpriu
à risca a promessa, feita du
rante o evento' automotivo,
de iniciar as vendas do novo

Cerato a partir do 2° trimes
tre de 2013. E ele agora tem
motorflex.

A terceira geração do sedã
- a segunda a ter relevância
comercial no país; o primei
ro, tímido demais, passava
despercebido - muda radi
calmente o visual, agora em

sintonia com a atual identi
dade estética imposta pelo
designer e presidente da

. Kia, Peter Schreyer (ex - Audi,
"pai" do TT, entre outros).

Os faróis perdem os cor

tes retos e adotam contornos

arredondados que, similar
mente ao BMW Série 3, se

unem à grade frontal. Esta
torna a "boca de tigre", como
se refere a própria marca

sobre o efeito causado pela
peça, um símbolo mais con
tundente.

Visto de trás o efeito é

similar, com lanternas que
quase escapam da carroceria
(mas de bom gosto, diga-se).
Rodas redesenhadas e vinco
lateral à laMercedes ClasseA

completam as modificações
exteriores. A soma de tudo
resulta num estilo mais atual
e que remete ao grandalhão
Cadenza, numa estratégia se

não inédita, ao menos cer

teira.

Internamente sem tanta

transformação quanto no

exterior, o Cerato prome
te acomodar' melhor seus

ocupantes com as novas

dimensões: 4,56 m de com

primento, 1,78 m de largura,
1,44 m de altura. e 2,7 m de
entreeixos. Segundo a Kia,
as medidas atuais deixaram
o sedã 30 mm mais longo, 5
mm mais largo, 25 mm mais
baixo e 50 mm mais extenso

no entreeixos.

Motor flex
Ainda sofrendo os efeitos

do "Super IPI" para impor
tados, a Kia terá um proble
ma a menos para emplacar o
novo Cerato.Argumento difí
cil de ser rebatido na geração
anterior, o motor a gasolina
agora é flex. São 122 cavalos
de potência e 16 kgfm de tor

que com gasolina, e 128 cv e

16,5 kgfm de torque quando
o tanque tem etanol - bom
na prática, pouco no papel,
se comparado aos rivais que
agora pretende enfrentar. O
câmbio segue com seis mar

chas, manual ou automático.

Camaro ganha versãoHotWheels
FONTE

Icarros

A Chevrolet se uniu com

a Hot Wheels para criar uma

edição limitada do Camaro,
que promete fazermuita gen
te se relembrar de suas brin
cadeiras de infância. Batizado
de Camaro HotWheeels Edi
tion 2013, o modelo vai ser

apresentado no SEMA, even
to de veículos modificados

que acontece em novembro
nos EUA.

O visual remonta às mi
niaturas de brinquedo, prin
cipalmente por sua pintura
metálica azul e pelo capô em

preto fosco. O famoso logo
da Hot Wheels surge na par
te traseira. O modelo estará

disponível nas versões cupê e

conversível. Os preços da edi

ção limitada ainda não foram
divulgados.
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Encontre um Kia
para chamar de se

TrahSfI1issâqllutornática de"6 velocidades mm opção de troca sequenéial, autoadaptivo e paddle shift I Ar-condicionado manual
Rodas de liga levê aro 17" I Air bag frontal duplo I Rádio CD/MP3 player com controle no volante, entrada auxiliar, USB e para iPod

•

Computador de bordo integrado ao oonjunto de mostradores

KIAPICANTO
Compacto e econômioo

Câml:Jio manual de 6 marchas IAir Bag's frontais para motorista e p3ssageirÇJJRoda de liga leve aro 18' I Lanternas éliaríteiras com LED
Ar-CQndicionadb I Chave "keyless", travamento de porta e abertura do porta-matas I Espelhos retrovisores externes com regulagem elétrica

KIACAOENZA

.Quantldade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/04. Cré!1ito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km. o Que
ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 1.800,00 para o Kia Picanto, RS 2.000 para o Kia Cerato e Kia Sportage e R$ 2.500,00 para o Kia Cadenza e
Kia Sorento. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.
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Xangai: Cítroén revela o DSWild Rubis
FONTE Com visual marcante, o DS
Icarros WIld Rubis exibe por fora urna

grade cromada envolvendo o logo
A Citroên divulgou as primei- DS. A peça se junta com os faróis

ras fotos oficiais e detalhes da de LED. Um efeito similar é nota

protótipo DSWIld Rubis, conceito do na traseira, onde as lanternas
de SUV que a marca apresentará e o escapamento são cromados.
no Salão de Xangai, que abre as Amarca ainda não divulgou ima
portas ao público em 24 de abril, gens do interior doWIldRubis.
na China. O modelo é a proposta
damarca de origem francesa para
brigar com carros estabelecidos
no mercado como BMW X3 e

AudiQ5.
Amarca já havia feito mistério

sobre o design e características
do modelo, mas agora se sabe

gue esse novo DS mede 4,7m de

comprimento, 1.95m de largura e

1.59m de altura. A Cítroên divul

gou também urn detalhe curioso:
o tom de rubi da pintura vermelha
tambémmuda com a intensidade
da luz. Não há especificações para
motorização, mas a Citroên con

firma que o motor contará com

urn plug-in híbrido.

----"--"-------------
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A vida acontece 'aqui.
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SE� CARRO 1/2PARCELA

Rua Linda Rux Mathias. 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicalt.da@ho1mailcom
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CELTA 2P LS 2013/2013

ENTRADADER$9.990
+48X R$ 366· TAXA 0,79% "

i

CLASSIC LS2013/2013 If-------"
I' "

I 'I------_,-�

I I I

LJ390 li
,I I
"- .J

ENTRADA DER$7.990
+48XR$ 489 •TAXA1,03% MOTOR

COM18CV
PORTA-MALAS
COM 390 LITROS

COBAlT1.8 LT2013/2013 COMPLETo

ENTRADA DER$22.499
+ 36XR$ 716 • TAXA 0,79%

Celta lS tO, Flexpower(CoJifig" R9A), ano/modelo 201312013, através de plano de financiamento com 41,14% de entrada (RS 9.990,00),48 prestações mensais deR$ 365,2500m taxa 0,79% a.m CET: 12,97% a.a. Valor tolal financiado: R$ 27.522,12. Classic lS 1.0, Flex
power{Config.R6R), anosnodelo 2013/2013, através de plana de financiamento com 30,64% deentrada (R$ 7.990,00), 48 prestaçõesmensais de R$ 488,07 cem taxa 1,03% a.m. CET: 15,83% a:a. VaJor total financiado: R$31.417,27. CobattlT 1.8, Eccno.Rex (Config. R9A),
ano/modelo 201312013, através de plane de financiamento com 50,58% de entrada (R$ 22499,00),.36 prestações mensais deR$ 715,92com taxa 0.79% a.m. CET: 12,90% a.a. Valortotal financiado: R$ 48172,16. Ofertas válidas para o período de 10 a 14 de abril de 2013 para o

Estado de Santa Catarina, para veiculos Che�folet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolel Ofertas não válidas ou cumulativàs cem modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte cendições em sua concessionária
Chevroíet. Os veículos ClJevrolet estão em conformidade cem o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores. www.chevrolelcem.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022 .

GMAC •ii' RESPEIT,E OS LIMITES DE VELOCIDADE.
-;.--��

�
Conte Comigo
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15/4 - SEGUNDA-FEIRA
Assoeva 'o x CJ Càrfos Barbosa

Concórdia/Umbro O X O Atlântico

CascavelO X O Florianópolis
CSM Jaraguá O X O Krona Joinville

Umuarama O X O Copagril

Maringá O X O São Bernardo

São Caetano U X O Corinthians

São Paulo O X O São José

V&MMinasJ::LX O Intelli

18/4 - QUINTA-FEIRA

19/4 - SEXTA-FEIRA

20/4 - sÁBADO

concó� lO 'S'âõCaetano

CSM Jaraguá O X O V&M Minas

O
O são Paulo

22/4 - SEGUNDA-FEIRA
Concórdia O X O Corinthians

Atlântico O X O São Caetano

24/4 - QUARTA-FEIRA

São Bernardo O X O Cascavel

27/4 - sÁBADO
CorinthiansO X 'O Sã" Bernardo

São Caetano O X O Maringá

Assoeva O X O Umuarama

29/4 - SEGUNDA-FEIRA

4/5-SÁBADO

São Caetano

6/5 - SEGUNDA-FEIRA

Maringá D X Florianópolis

Atlântico D X D V&M Minas

Guarapuava D X O São Paulo

Krona /Joinville D X D Umuarama

Kssoeva c:J X O Corinthians

Carlos Barbosa D X D São Caetano

cORagril O X b::l
Intelli D X D 50ncórdia

11/5 - sÁBADO

13/5 - SEGUNDA-FEIRA

CJ

27/5 - SEGUNDA-FEIRA
Umuarama O X;J::J São Bernardo

Copagril D X D Maringá

CSM Jaraguá D X lO Atlântico

São José D X D SãoCaetano

_.......
C
....a""'scavel O X C:::J' Intelli

Guarapuava D X D Assoeva

29/5 - QUARTA-FEIRA

6/6 - QUINTA-FEIRA

8/6-SÁBADO

10/6 - SEGUNDA-FEIRA

12/6 - QUARTA-FEIRA

OCP25 I
1

GALERIA DOS
,..,

CAMPEOES
Ano Campeão'

www.ocponline.com.br

15/6 - sÁBADO J

D São Bernardo

xn Maringá

São Paulo D X D Atlântico

D Carlos Barbósa

I':J Assoeva

São Caetano D X D Florianópolis

15/5 - QUARTA-FEIRA
Florianópolis

Guarapuava

Atlântico

Concórdia

Corinthians

1
Copagril

São José

São PauloV&MMinas O

17/6 - SEGUNDA-FEIRA

19/6 - QUARTA-FEIRA
f'
I

18/5 - sÁBADO
São José

São Paulo

L
22/6 - sÁBADO

IMaringá

Carlos Barbosa

Assoeva

L G�arapuava '.0 !.tO São Caetano

Cascavel O X O Krona / Joinville

FlorianópolisO X t:J CSM Jaraguá

Umuarama O X O Intelli

Cppallril Q X O V&M Minas

Marlngá D
Concórdia D X I LUmuarama

Atlântico D X D Copagril

Guarapuava O X !!::t�rona /Joinville

Carlos Barbosa D X D Florianópolis

Assoeva Q X :O Cascavel

Corinthians D X D Intelli

20/5 - SEGUNDA-FEIRA

23/5 - QUINTA-FEIRA
Concórdia

24/6 - SEGUNDA-FEIRA

.�
D Carlos Barbosa

CSM Jaraguá

V&M Minas

Vice

H ��t�l.l.i I ()r.l��ci.i�(5.J.)., '.. .JSr0Il�I Jo.invi�� (?y),.
. ?�ln�?� (?p.) ..... ,.... " H ••••• C.�r.lo� �a.J:h.?s.a. (_E{5.L .

• ••••• • H •• lVI���� LJ.él,ra1!itl�.(?9. . C..()P,él��I/l\1.are?,�al Ç��?i�(j (��L .

Carlos Barbosa (RS) Malwee I Jaraguá (SC)
Malwee I Jaraguá (SC)

... l:!��)J:a.! Suzan? (�S.!.
.. , lVI.����/Jar�gu� (?9 . JSr,()��(?9 ,.

Carlos Bar??s� (RS)
. H, �alwee I Jaraguá (SC)

H H • �al���/Jar(l�� (5.<=) H' •• �tlântic? �,r.�?�illl (I{S) .

Carlos 13l:lrll?�ajª?L . ..... . Ulhra m?L
. pl,h.�·él (�S.) , . Célr.�os Barbosa (RS)

••• p P1h.r1i (R.:�L . . l\ii�,as(lVI�) .

• H • Çarl()s BIlr.�()�él (R.:5.L . ... lJJ?rll (R?L
. Y1is�o �a Gama (I=Y)

...����ti?o. (l\ig, " . , .

., .. Ulbra·(Il.?L
Atlético (MG)
Inter I Ulbra (RS)

ji

...... !\tl�t.i?() (lVIG) .

Rio de Janeiro I Miécimo (RJ)
............ '... .

C.1ir.I(js ��rh.(jsa (�S) .

Banespa (SP)
Vasco I Caxias do Sul (RS)

J
2012

2011

2010
...... " .....

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

25/5 - sÁBADO

Cascavel D X D V&M Minas
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Jogando pela travessura do ano
PERMANÊNCIA Se roubar pontos do Joinville, na Arena,
Tricolor jaraguaense se garante na Primeira Divisão em 2014

Se para o J�inville .será
apenas mais um Jogo,

o Juventus contraria este

pensamento e encara o

clássico de domingo, às

18h30, na Arena Joinville,
como uma decisão.

Em campo, o técnico
Rafael Rocha terá os desfal

ques do lateralMaicon e do
volante Nêgo, suspensos.
Desta forma, os treinamen
tos da 'semana priorizaram
ajustes táticos e ideias para
o time titular. Uma alterna
tiva viável para Rocha seria

o retomo do volante Evan
dro que, ainda sem uma re

cuperação eficaz, deve ficar
de fora do confronto. As

sim, Gregori deve ganhar
mais uma oportunidade na
posição.

O meia Max retoma de

suspensão e está confirma
do entre os titulares. ZéVitor
ou Vína devem jogar ao seu

lado. Paulinho entra na la
teral. O goleiro Wanderson

almeja, no núnimo, umpon
to fora de casa. "Nosso pen
sarnento é buscar um ponto

contra o Joinville. Não vai
ser um jogo fácil para nós.
Por todas as nossas limita

ções, esse ponto será mais
do que importante. Sabe
mos que existe a chance de
um grande resultado e va

mosmostrarpara todos que,
quando você quer algo, você
consegue. Se todos coloca
rem o coração na ponta da

chuteira, vamos conquistar
nosso objetivo", afirmou o

atleta, presente em todos os

jogos do Juventus nos últi
mos dois anos.

CAMPEONATO CATARINENSE

I

(

• Árbitro:
Célia Amorim (CBF)

• Assistentes:
Nadine Bastos e Maira Labes

• 4° Árbitro:
Clodoaldo Jusviack

• Delegado:
laudir Zermiani

CLASSIFICAÇÃO· GERAL 8" RODADA· RETURNO

14/04
Times P J V E D GP GC SG A% 18:30 Guarani x Chapecoense

11l!1!�DD••••B!lg•• 18:30JoinvillexJuventus
16:00 Figueirense x Criciúma:2 1Ff� 29, lB 8 5 3 27 18 9 '60,4% 16:00 Metropolitano x Avaí

3 1Cn'll:iiúmma 25 ,lB 7 4 5 36! 18 18,52,,1% 16:0ÓcamboriúxAUéti<DIB
4 �í 25 167 4 5,26,26 052,,1%
Si �:M ,16 7 3 6 21,22 -15O,1m
!!ii JJniimI1illIe 21 16 5 6 5 31_ ::N 7 43,,$
7f . DIIII� 21 16 5 6 5,21 18 3 43"Im
• .......... UI:IS & 1 " 21 3S �39,.&i'K
9 � - 14 16" 2 10 15 31_ -1629,,2%
100) � 12 16 3 3 10 15 31_ -1625,,1m

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamentq. CliWlflcádo para li_mnal

SERViÇO: O quê: Joinville X Juventus J'Quando: Domingo, 18h30
fOnde: Arena Joinville Ouça: Studio FM e Jaraguá AM

f
;

1
!

Zanotti Elásticos, maior empresa
de fitas elásticas das Américas,

está selecionando para

contratação imediata

1.18_ellliarClllÍCllolara
reaaII.8IIII@Za1lllLaUr

I

: C;(lll!1llllJeJç:a tiUIU'aS oportunidades no nosso site: www.zanolti.com.br
I

\
I

BETO COSTNAVANTE!

TRUNFO Em um bom momento, atacante Gledson é uma das armas do Juventus

o adversário

JÉe despista,mas deve poupar atletas
o JEC iniciou o Estadu

al como um dos candidatos
ao título, mas o favoritismo
acabou não se concretizando.
Com dois jogos por disputar,
as chances de alcançar as se

mifinais são mínimas. Joga-

dores e comissão técnica já
trabalham com a hipótese da

eliminação. Destaque da equi
pe na competição, o atacante

Kim, lesionado, será poupado
contra o Juventus e preser
vado para o jogo de volta da

Copa do Brasil. Da mesma ,)

forma, o goleiro Ivan tem pre

.sença incerta. No último trei

no, o técnico Arturzinho fez
mistério e mesclou jogadores
reservas e titulares sem deixar
indícios de quem entrará.

ER IARACUÁ UIIA LOIA DE APUELHOS A•••I.WOS.

O CAJ (CentroAuditivo Jaraguá) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em

AparelhosAuditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e ideais para sua perda auditiva.

Venda assistência técnica de AparelhosAuditivos e acompanhamento fonoaudiológico.

-

1 Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sílica,
pilhas, pasijlhas para limpeza de moldes, coníeeçâode moldes em acrílico e silicone, tampão
para banho e natação colorido e controle remoto SistemafM).

iii:'

O (47)3372 ..2364
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889· CEP 89251-7.00 f· NES: (·m3O55-2364
CentrJ) Jaraguá do Sul SC caj@caj.com.br

Garantia e condições especiais; à vÍ$� 1{)% desconto ouparcelamos em até 1Ó� sem juro� ...

Consulte um médico otorrinolaringol9gista.

Yisite-JlOS, tellemos pra�er em atendê-Io.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GRANDESMOMENTOS DO ESPORTE JARAGUAENSE

BASQUETE

Seleção
jaraguaense
nos Jasc de

Joaçaba-1957

Senamítica
ligue a telavirtual de sua

imaginação e viajemos no

túnel do tempo: - "São 2lhs3
do dia 9 de outubro de 1967.
Em Joaçaba, rola a 8a edição
dos Jogos Abertos de Santa
Catarina e o Ginásio de Es

portes do Colégio Frei Rogé
rio está completamente lota
do. O time da casa enfrenta

Jaraguá do Sul namodalida
de de basquete masculino, é
o jogo de abertura damagna
Olimpíada Catarinense. Fal
tam 10 segundos para o final
da partida, o placar aponta:

ali, mais um acolá, simula
que vai passar, mas salta gi
rando o corpo para a direita,
em 180°, e dali, no alto e da
zona morta, arremessa. A

bola cai sem tocar no aro.

A torcida atônita emudeee.

Depois rompe o silêncio e

aplaude de pé. O placar com
o tempo zerado confirma:

Joaçaba 59x60 Jaraguá do
Sul". Estápor nascer no bas

quete jaraguaense alguém
tão capaz quanto o Douglas,
de decifrar, num relance, os
enigmas do espaço e tempo.

Joaçaba 59XS8 Jaraguá. Os
torcedores "jogam juntos"
com o time da casa, e em

coro começam a contagem
regressiva: dez, nove, ... Zéca
Klitzke ganhou o rebate de
fensivo e passa a bola para
Gê Neves. Este acelera o

jogo e entrega de primeira
para UdoWagner.llineu faz
o corta-luz e Douglas rece
be a bola no círculo central.
Cruza a quadra com a leveza
de um felino, conduz a bola
como quem brinca de ioiô.
Finta um aqui, dribla outro

ACARAí Time do Acaraí em 1957 - Em pé: Fio, Levinus Krause, Aliberto
Ewald, Vino Maba, Inês Papp (Rainha do Clube), Amandus Emmendoerfer,

Chico Voigt, Mário Voigt e Chiquinho. Agachados: Lourenço Erching, Arturzinho,
Janot, Zézo, Tião Ayroso, Uno Voigt, I,..ili Fachini e Acácio Gadotti.

SANTINVEST
Empresa genuinamente CAT'_RINENSE atua há 20,anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNAD. a SERVIDORES PUBLICOS

,

.;Sem consulta ao SPC/SERASA

.;Créditos com excelentes taxas

.;Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

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

Quinhentosmil réis
Foi o valor da aposta

entre Mário Tavaresda
Cunha Mello e Leônidas
Cabral Herbster, emjulho
de 1946. Jogaria Seleção
da Região de Jaraguá do
Sul x Caxias Futebol Clu
be, tricampeão Joinvilen

se, 1941/44/45.Mário Ta
vares apostou suas fichas
em nosso esquadrão. Já
o Tenente Leônidas, in
terventor do município e

torcedor fanático do "gua
licho", vislumbrou a opor
tunidade de engordar sua
conta bancária. O Caxias
era um dos grandes times
do futebol catarinense e

por certo dariaumpasseio
na Seleção Jaraguaense.
O grande nome, do time
caxiense era o goleiroMão
de Onça, pai daquele que
seria no futuro o grande
arqueiro do Acaraí: Fio.
Os jaraguaenses foram a

campo com Arno Müller,
I II Rodolfo e Alvino Moretti;

Peruzinho, Alídio Floriani
e Rodolfo Mass; Marcos
Young, Olívio Moretti,
Orestes e Arduíno Mura

ra. Foi umgrandejogo. Os
dois times se lançaram ao

, ataque, fragilizando as de
fesas. Aos 44 minutos do

segundo tempo, o placar
assinalava Seleção Jara

guaense 5X5 Caxias. Es

canteio para os jaragua
enses, Arduíno Murara

faz a cobrança, a bola vem
pelo alto na marca do pê
nalti., Alídio Floriani salta
mais alto que a zaga do

gualicho e de cabeçaman
da o balão de couro para o
fundo da rede do goleiro
Mão de Onça. O árbitro -

encerra o jogo, Seleção Ja
raguaense 6XS Caxias. Os

festejos por conta dos 500
mil réis doados porMário
Tavares tiveram direito a

desfile pela cidade e a fes
ta entrou a madrugada no
SalãoBuhr.

{.

o Gualicho (Caxias de
Joinville) veio garboso
cantar em terreiro de
Emílio Carlos Jordan

E TRAUMATOLOGIA se
3370-0366 I 3370-1867 '

O,.. Oaúf11. /ValI!
DI,"""Técnico ResponsáYeI CAM-SC 8535 llOE4471
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"o BC não fala sobre reuniões futuras",
referindo-se à próxima do Comitê de
Política Monetária (Copom), progra
mada para os dias 16 e 17 deste mês.
O presidente do BC destacou que o

banco está atento aos movimentos na

economia. "Obviamente, no futuro,
vamos tomar decisões sobre o melhor
curso para a política monetária", disse.

*

Brasília
,

Até ontem, um terço fez declaração ·do IR
Rio de Janeiro

Sem tolerância coma inflação
Cerca de um terço dos contribuintes já

acertaram as contas como Fisco.Até as 16h
de hoje ontem, a Receita Federal recebeu
informações de 9.313.045 pessoas físicas,
o que equivale a 35,8% dos 26 milhões
de declarações esperadas para este ano.

Somente nas últimas 48 horas, 785,2 mil
contribuintes enviaram o documento. No
levantamento anterior, divulgado quarta-

*

.

I.

{:
.

l�
PEUGEOT 308
ALLURE 2.02013

Aporô�;56.590
• Entrodo de 5O'l6 ""' 2411:
• Tom o%'00mês

*

207 PASSION XR 1.4
4 PORTAS· 2013

feira, dia 10, 8.527.790 pessoas físicas
haviam entregado o formulário. O prazo
de entrega começou em IOde março e vai
até as 23h 59min 59S do dia 30 deste mês.
Neste ano, o Fisco espera receber mais
de 26 milhões de declarações, ante

25.244.122 do ano passado. O programa
gerador está disponível na página da Re
ceita Federal desde 25 de fevereiro.

"Não haverá tolerância com a infla

ção", assegurou ontem o presidente do
Banco Central (BC), Alexandre Tombi
ni, no Rio de Janeiro, onde participou
da 25a Reunião de Presidentes de Ban
cos Centrais da América do Sul. Inda
gado sobre a possibilidade de elevação .

dos juros básicos em função de pressão
inflacionária, Tombini respondeu que

PEUGEOT

* Strasbourg *

• Taxas a partir de 0,99% o.m.

o Vidros e travas elétricas
• Direção hidráulica
• Ar condicionado
emuito mais.

PEUGEOT 308 • 1.6
COMPLETO - 2013

Versões o partir de
R$ 33.990,00 à visto.

I

I.

MOTION & EMOTION

Versões o partir de
R$ 50.990,00
oviste.

E MUlTO MAIS.

N ESTE SÁBADO
VENHA CONHECER O
NOVO PEUGEOT 208
COM UM DELICIOSO
CAFÉ DA MANHÃ.

PEUGEOT

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Strasbourg
Joroguá (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

BLUMENAU - RUA REPÚBLICA ARGENTINA, 2077 - (47) 3331-4500 ·ITAJAí - ROO. OSVALDO REIS, 3200-
(47) 3344-7000. BRUSQUE - PRAÇAVICENTE SÓ, 7 - (47) 3355-4500. JARAGUÁ DO SUL - RUA REINOLDO
RAU, 414 - (47) 3274-1900. RIO DO SUL - AL. ARISTILlANO RAMOS, 1595 - (47) 3522-0686. CAÇADOR
RUA 25 DE MARÇO, 148 - (49) 3561-3400 • CHAPECÓ - RUA TIRADENTES, 85 E - (49) 3361-1500

Neste sábado
até às 13h

Segundo o sexto dos 8h às 19h
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