
Nasurnas

Ujam realiza eleições
Votação ocorre neste sábado. Três
candidatos concorrem à presidência da
entidade que representa as associações
de moradores dos bairros. PÁGINA 8

Novidades

Fique por dentro!
Livro "Cinquenta Tons de
Cinza" ganha adaptação
para o cinema; Vendas pela
internet vão bombar no Dia
das Mães; novo teclado é a

sensação para quem usa

iPads e mais. Confira!
BEATRIZ SASSE,
ANTENADA, PÁGINAS 14E15

Vacinação
Campanha é ampliada
Para pode atingir a meta de medicar 45
mil pessoas, ação nos postos de saúde da

região vai até o dia 10 de maio. PÁGINA 21

472106.1919 + www.ocponline.com.br + R$ 3,00

'Iurísmoem
potencial
Jaraguá do Sul recebe anualmente -

500 mil visitantes. A maioria vem a trabalho.
Melhorias na estrutura podem ajudar a cidade

a ganhar mais projeção nessa área.
PÁGINAS

Futebol

Juventusem

reestruturação
Clube quitou maior
parte das dívidas Com os

recursos conseguidos com
.p lFeijojmr.e. PÁGINA 23

Comunidade
AMApromove
evento de lazer
Associação dos Autistas
realiza neste domingo corrida
e caminhada pelas ruas de
.!TarÇlguá €l!o;Sul. PÁGINA �1,

MIX

Dança toma conta da cidade
Grupos terão três dias de apresentações em diferentes locais de ,Jsraguá.
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PONTO DE VISTA

.

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Educandopelo troco
Uma das coisas que_mais irritam o cidadão consumi

dor é a falta de recebimento de troco no valor que é
devido. Quando um comerciante se sente no direito de
informar a um cliente que ele está sem o troco devido,
ainda que parcialmente e por mais ínfimo que este va

lor seja, e questiona-lhe se pode ficar devendo o valor da

diferença, está tentando fazer uma coisa errada do jeito
certo, como se isso fosse possível.

Nas sociedades onde existe um padrão de educação e

respeito para com o próximo, uma simples ação que pode
ser representada pela devolução do troco devido, é trata
da como uma ação onde simplesmente quem é devedor
deve pagar a quantia devida, e quem é credor deve rece
ber o que lhe é de direito. É simples assim!

A falta de recebimento de troco na exata quantia em

que é devida, não é uma questão de menor importância,
cO,mo podem entender alguns. Também não se trata de,
ao reclamar pelo justo valor que é devido como troco,
pois mais ínfimo que seja querer criar confusão ou pro
curar chifre em cabeça de cavalo.

A não devolução do troco pelos devedores represen
ta uma atitude de total desrespeito com o cliente, que na
relação de compra e venda que une credor e devedor fez
a sua parte na transação e cumpriu fielmente com a obri

gação que lhes era devida, ou seja, efetuar o pagamento.
O péssimo hábito de não devolver o troco, e ainda

perguntar se é possível ficar devendo o valor, é mais uma
versão do malfadado jeitinho brasileiro que representa
uma fissura de caráter. Comerciante que não tem troco

para devolver para o cliente, nem deveria abrir a sua loja,
pois se não tem condições de cumprir com as suas obri

gações, melhor não realizar uma atividade para a qual
não está devidamente preparado. Isto é uma questão de

educação e respeito!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraGredacao@OCQ1Teiodopovo.com.br
'

Social
Bolsa Família

As atividades educativas voltadas para as famí
lias de Jaraguá do Sul beneficiadas com o Bolsa Fa
mília foram agendadas para o dia 7 de maio. Serão
realizados atendimentos voltados à alimentação
saudável, saúde, assistência social e educação. A
ação acontece no salão de festas da IgrejaMatiz São

Sebastião, das 81130 às 10h30, das 15 às 17h e das

19 às zth. O Ministério de Desenvolvimento Social
transferemensalmente R$ 275.550 para os benefici
ários do Bolsa Família em Jaraguá do Sul, ajudando
em tomo de 1.992 famílias cadastradas. O valor ga
rante um acréscimomédio de R$ 138.

COMENTÁRIO

Casamento; cuidado!
Dchei o livro do Dalai-Iama e

.r peguei uma revista Caras. Nada
a ver? Tudo a ver. O que busco no

Dalai é sabedoria, o que'procuro na

Caras são frases, frases de famosos,
tento "ouvir" deles desabafos, frases
queme levem a saber de infelicidades
ou sofrimentos. Não raro, eles dizem
isso sem reticências, sem pruridos. E
aí está o complemento do que prega o
Dalai. Vamos porpartes.

O Dalai-Lama diz que muitos são
infelizes porque se equivocam com o

casaménto, imaginam uma linha re

tilínea de felicidade, um paraíso na

terra, caminhomais curto para graves
decepções e sofrimentos.

O líder tibetano considera que -

"A incapacidade de admitir a limita

ção da vida útil do amor apaixonado
pode condenar um relacionamento.
O amor romântico pode ser uma ex-

aqui, tens razão!
Quer dizer, os casamentos an

dam fracassando, e andam, porque
os "pombinhos" das baladas acham
que corpo bonito, nome de família,
título universitário, frivolidades,
enfim, do mundo externo e exibido
são condições de criar felicidade en
tre duas pessoas. Não no casamen

to. Engano crasso, grosseiro.
Essas duas declarações me fize

ram lembrar uma velha proposta de

alguns sábios: case como seumelhor

amigo, amiga. Vão apitar namesma
frequência, serão companheiros de
dividir gostos e prazeres da mesma

frequência. O mais é pensar que o

"foguinho" dos primeiros dias vai

durar a vida toda. Dura poucas se-,

manas. Já o bom companheirismo é

para a vida toda. Adianta dizer? Bah,
perdimeu tempo!'

LUIZ CARLOS PRATES
\

periênciamuito dificil de manter-se
por um longo tempo". Bah, mas é
só o que acontece, os dois abobados

pensam que vão "gozar" longamen
te, eternamente um amor que tem

prazo de validade. O verdadeiro
amor tem outra essência. E é aí que
entra a revista Caras, o que li na re
vista. Trecho de uma declaração da

psicóloga Leniza Castelo Branco.
Ela diz que - "Tem muita gen

te no mundo que valoriza mais
o caráter, o companheirismo e a

filosofia de vida do que a aparên
cia ou o dinheiro". Leniza, aperte

.'�fti
O ser humano é muito cínico. Cínico, hipócrita, falso,

sepulcro caiado, enfim. E não adianta negar, negar da boca

para fora é facílimo. Tanto isso é verdade que nos ensinam
no catecismo cristão que pecamos por "pensamentos", pa
lavras, obras e omissões. Quer dizer, ninguém escapa. Claro

que admitir isso é dolorido,melhor é nos fingirmos de anjos
de pureza. Aliás, falando nisso, é bom lembrar que somos

ótimos para perdoar pessoas, perdoar o perdoável... O que

ninguém perdoa são as virtudes, os talentos do outro, ah,
isso não, nunca! Amargamos a invejamastigando urtigas.

comum das meninas. O cara é um sujeito interessante,
diz-me a amiga. E ela agora me conta que a sua melhor

amiga anda falando muito mal dele, só vê defeitos e

pede à amiga que abra o olho com ele ... Desconfiei e dei
razão à propaganda do xampu: A caspa já destruiu mais
romances que a melhor amiga.

." Fàltadízer
Dia destes li um colunista da Folha dizer que os filhos no

passado causavam menos decepções aos pais porque eram
criados sem que os pais deles esperassem felicidade. Filho
era filho e ponto final. Hoje não, hoje os pais esperam "fe

licidade" vinda dos filhos, dão-lhes tudo, não lhes causam

"frustrações" e os tratam como reizinhos, os filhos homens,
é claro. Dá nisso que anda por aí, vadios, agressivos, decep
cionantes dos pais ingênuos. Bem feito para esses "pais".

.. :m as;
Uma amigaminha tem umamelhor amiga, são unha

e carne. Pelo menos, eram. Essaminha amiga conta-me .

que anda de "conversas" com um certo rapaz, conhecido

EDUARDO M0Ij,JllC1NO ,

t OBITUÁRIO
1

• RODOLFOHEIDEMANN morreu ontem,
em Jaraguá do Sul. Tinha 91 anos e deixou

enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos,
irmãos e amigos. O sepultamento será realizado

hoje, às çh, no cemitério daVila Lenzi.

•MARCIAHANSENLIPINSKImorreu na quinta
feira, dia 25, em Jaraguá do Sul. Tinha 52 anos. Deixou

pais, esposo, irmãos, filhos, nora, neto e amigos. O

corpo foi sepultado no cemitério da Vila Lenzi.

• PAUIATAINÁDE SOUZAmorreu quinta-feira,
dia 25, em Jaraguá do Sul. Tinha apenas 17 anos.

Deixou avós, pais, irmão e amigos. O sepultamento foi
realizado ontem, no cemitério daVila Lenzi.DIVERSÃO

Na última terça-feira, enquanto a equipe
do Samae abastecia o reservatório do
Condomínio Dante Minei, em Jaraguá do

Sul, a meninada se divertia com a água
que jorrava de um furo na mangueira.
Nessa idade tudo é motivo de brincadeira.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3178
01 ' 16 - 19 ,72- 73

•MARIA FRANCENERKOCHmorreu na

quarta-feira, dia 24, em Guaramirim. Tinha

83 anos. Deixoumarido, filhos, genros, noras,
netos e bisnetos. O sepultamento foi realizado
no cemitério damesma cidade.
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EDITORIAL

}araguá do Sul e o

potencial turístico

CHARGE

Jaraguá do Sul atrai anualmente

para a cidade 500 mil visitantes. O
número é significativo dentro da reali
dade local, e o principal motivo da vin
da para cá de boa parte dessas pessoas
está relacionado ao trabalho.

São empresários ou representantes co
merciais que focam o potencial econômico
jaraguaense para fazer negócios. Aqui, eles
se tomam usuários de serviços como ho

téis, bares e restaurantes.
Esse visitante é um turista em poten

cial para o lazer. No momento em que
vem para a cidade trabalhar, poderá ser

envolvido por outros atrativos existentes
e que o estimule a voltar com a família.
Dessa forma, a cidade consegue chamar

mais a atenção e ganha um divulgador das
suas qualidades. Mas para que o turista se

encante é preciso que todos os setores es-
/ tejam preparados e qualificados para lhe

conosco
• 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 • 9902 1380·91614112

lID,E§lJllE íL<!ililf9 • Horário de atendimento: 8h às 171130 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

causar uma boa impressão.
Jaraguá do Sul também pode en

contrar muitos turistas de cidades

próximas. Seguidamente, pessoas de

Joinville, Blumenau, Mafra, São Bento
do Sul, Pomerode, Florianópolis apare
cem na região para conhecer um pouco
das características locais.

"
É preciso que os setores estejam
preparados para receber os turistas.

Saber vender essa imagem para o

público que esttperto é uma boa pedi
da para fortalecer os potenciais turísti
cos daqui e animar os empreendimentos
que precisam sempre de fluxo de pesso
as para se manterem. O município tem

muito potencial a ser lapidado.
* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necessariamente o posicionamento do jornal, sendo
de inteirQ responsabilidade de seus autores .

r;:,� O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asfiorestas no mundo.
Recicle a informação, Passe estejornalpara outro leit6r.

CBEMATómo
·CATARIMmSE

4733760711
SR :t8G, M;n 75, .. d' 9lJ 001'

�(av RaMOS" i-locrfilguÉi' c$s; S�i se

I
t�

�

�

(1
�1

�i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Kelly Erdmann f' kelly@ocorreiodopovo.com.br

RECEBE 500 MIL
TURISTAS AO ANO

Maioria dos visitantes é composta de executivos, representantes e

técnicos, que chegam à cidade por causa dos negócios

Não s�� ex�tamente os belos
cenanos jaraguaenses que

motivam o turismo local. Entre
o Litoral e a Serra, principais
destinos do Estado, omunicípio
ainda não foi descoberto pelos
visitantes contemplativos. Mas,
em compensação, tem grande
parte de sua procura condicio
nada ao trabalho.

É no turismo de negócios,
realizado de segunda a sexta

feira, que a cidade se destaca.
Ano após ano, o setor cresce

graças à presença cada vez mais

significativa de profissionais
como executivos, representan
tes e técnicos. São eles os res

ponsáveis por praticamente
80% das hospedagens registra-

das em Jaraguá do Sul, segundo
Julio Cesar de Oliveira, gerente
geral de um hotel e também ex

presidente do Núcleo de Hos

pitalidade da Acijs (Associação
Empresarial). "Os 20% restan

tes cabem aos que visitam pa
rentes ou vêm para formaturas,
casainentos e eventos familiares
em geral", explica.

Conforme Fenísio Pires

Junior, diretor de Turismo da

Prefeitura, estima-se que o

município receba cerca de 500
mil visitantes anuais, dentre

eles, 15 mil estrangeiros. Isso
porque, dados oficiais da San

tur, órgão estadual voltado ao

segmento, registram a presen
ça média de 200 mil pessoas

a cada 12 meses. Mas, como a

contagem leva em conta so

mente os veículos de passeio
com placas de cidades localiza
das a mais de 80 quilômetros,
não retrata o panorama geral.
"A maioria dos nossos turistas

chega por meio de companhias
de transportes", explica.

Na opinião do diretor, o

impulso decisivo para trans

.formar Jaraguá do Sul em um

destino turístico na área de ne

gócios foi a recente construção
de vários hotéis e de espaços
destinados a eventos. Com eles,
veio a expansão, do setor de ali
mentação. "A Rua Epitácio Pes

soa, no Centro, hoje, é pratica
mente uma via gastronômica",

complementa.
Para alavancar ainda mais

o segmento, porém, faltam al
guns investimentos. De acordo
com Fenísio Pires Junior; já é

.
certa a implantação de novas

placas informativas no municí

pio. Elas devem indicar, além da

localização de espaços públicos,
também o caminho a ser segui
do por quem deseja conhecer as
construções antigas presentes
na cidade. "Precisamos estru-

.turar o turismo para concorrer

com outros locais próximos",
afirma. Depois disso, o intuito
é captar mais eventos de reper
cussão estadual e nacional e ga
rantir que eles sejam realizados
em Jaraguá do Sul.

ESCASSEZ DE

ESPAÇOS É DESAFIO
A presidente da Instância de Go

vernança da Região Norte, Marcia
Alberton, disse que urn dos princi
pais problemas de Jaraguá do Sul é o
escasso investimento no setor. "A ci
dade ainda não acordou para o turis

mo, o nosso foco é muito industrial",
reclama.

Para ela, apesar da existência de
muitos atrativos, falta infraestrutura
no entorno deles e também divulga
ção.Além disso,Marcia comenta que
os espaços públicos instalados no

município não comportam a deman
da de eventos, como feiras e encon

tros. "Estamos deixando de captá-los
porque não temos-um centro de con

venções", afirma.
De acordo com a empresária, a

Arena não atende às necessidades, a
não ser que recebesse, no mesmo ter
reno, urn auditório e urna estrutura

voltada à alimentação. Já o Parque de
Eventos impossibilitãria a realização
desses projetos devido ao tamanho e à

distribuição física dos pavilhões.
Outra questão delicada, confor

me Marcia, é a falta de parceria com

as cidades próximas. "O turismo

precisa ser pensado regionalmente",
enfatiza. Neste contexto, a Instância
de Governança seria o melhor elo.

Entretanto, ela está praticamente
desativada. Ao todo, Santa Catarina
tem dez entidades deste tipo, porem,
a única que receberia apoio e recur

sos do governo estadual, atualmente,
seria a de Florianópolis,

• Total: 4.408 visitantes

• Viajaram a negócio: 1.130
• Viajaram para participar
de eventos: 195

• Viajaram por outros

motivos: 3.083

• Passaram pelo menos um

pernoite na cidade: 1.066

• Ocuparam a rede hoteleira: 681

• Ficaram hospedados em casa

de amigos ou parentes: 385
• Visitantes catarinenses: 2.632

• Visitantes paranaenses: 970

• Visitantes paulistas: 301

.

• Visital1tes gaúchos: 171

* Daqos da Secretaria Municipal
do Desenvolvimento Econômico
e Turismo levantados juntos às

Centrais de Atendimento ao Turista
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TURISMO REPRESENTA

3,'1% DO pm NACIONAL
. .

... Segundo dados do Mínisté-
do do Turismo, o ano passado
foi de quebra de recordes. A

quantidade de viagens domésti
cas subiu das 190,8 'milhões re
gistradas em 2011, para a marca

de 197milhões ao fim de 2012.

O período contou com cerca de
60 milhões de brasileiros pas
seando pelo próprio País, o que
superou o ápice histórico de

58,9 milhões verificado no ano

anterior.
Estima-se que o turismo já

represente 3,7% do PIB (Pro
duto Interno Bruto) do País.
De acordo com levantamento

divulgado recentemente pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), a ati
vidade gerou R$ 103,7 bilhões
no ano de 2009 e, desde 2003,
cresceu 32,4%, enquanto a eco

nomia só avançou 24,6% duran
te o período analisado.

A classe C, juntamente com

a D, tem aquecido o turismo re

alizado dentro das fronteiras do

país. Hoje, esses compradores
somam a incrível marca de 25
milhões de pessoas. Conforme
dados do governo federal, coube
a eles alavancar os números cor

respondentes às viagens internas.
Nove entre dez brasileiros

.

que decidem embarcar rumo

a destinos desconhecidos es

colhem localidades dentro do

próprio país. Este tipo de pas
seio já representa cerca 85% do

segmento.
Atualmente, o Brasil é 13°

país do mundo em econo

mia do turismo, segundo a

WorldTravel&TourismCouncil.
A entidade reúne os maiores

empresários do setor e também
verificou que o país está na sé
tima colocação no quesito gera
ção de empregos .diretos e indi
retos graças às oportunidades
oferecidas pelo segmento.

•

1

MAIORIA DOS VISITANTES
É DE CIDADES CATARINENSES

Ao longo de 2012, Jaraguá do
Sul recebeu 4-408 visitantes nas
três Centrais de Atendimento ao

Turista existentes no município.
Mantidas pela administração
pública, elas estão instaladas na
Avenida Waldemar Grubba, na
Vila Lalau, na Rodovia SC-416,
no Rio Cerro II, e na Avenida
Getúlio Vargas, no Centro.

Segundo levantamento da
Secretaria do Desenvolvimento

Econômico, no ano passado, cer
ca de 60% das pessoas que pro
curaram informações junto às

centrais tinha partido de cidades
catarinenses. Outros 22% eram

oriundos do Estado do Paraná.
Os paulistas compuseram um to

tal de 6,9% e os gaúchos em tor

no de 5% do total. Entre os mais
de quatromil turistas que passa
ram por Jaraguá do Sul em 2012,

25% informaram que a visita foi
motivada por negócios. Quase a

mesma quantidade, 24%, per
maneceu, pelo menos, uma noi
te do município, sendo que 63%
destes ocuparam a rede hoteleira
instalada na cidade.

. Cidade tem três
Centrais de
Atendimento ao

Turista. Juntas,
elas receberam a

visita de mais de

quatro mil pessoas
no ano passado

TAXA DE OCUPAÇÃO
HOTELEIRA EM
JARAGUÁ DO SUL

2011
• Taxa de ocupação: 44,3%
• Hotéis: 14

2010
• Taxa de ocupação: 42,62%
• Hotéis: 14

2009-
• Taxa de ocupação: 6,2%
• Hotéis: 13

2008
• Taxa de ocupação: 38,19%
• Hotéis: 12

2007
• Taxa de ocupação: 47,38%
• Hotéis: 12

Em 2012, a pesquisa
de ocupação hoteleira
não foi realizada pela

Prefeitura de Jaraguá do Sul

Pousadas, como o Vale das Pedras (foto), são alguns dos
atrat�vos para receber os turistas em Jaraguá do Sul
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Patricia Moraes

PLEN
Mais de 200 processos caducam
Oprocon de Jaraguá do Sul deve encami

nhar à Procuradoria nos próximos dias
uma relação com os processos que pres
creveram, por não terem tido sequer uma

movimentação nos últimos três anos. São

reclamações dos consumidores envolven
do principalmente operadoras de telefonia,

Doispesos...
Contestando defesa apresentada

pela Canarinho, o Procon protocolou
relatório mostrando que a concessio
nária do transporte público, quando
do reajuste das passagens, nunca es

perou pela publicação do decreto no

Jornal do Município e também con

seguia de um dia para o outro ajustar
as máquinas de cobrança com o novo

valor. Já quando o preço teve que
da, a empresa alegou que precisava
de cinco dias para mudar o sistema
e também que aguardava publicação
no Diário Oficial. Por enquanto, a pe
nalidade está mantida.

Solidário
Luiz Fernando Almeida se solida

riza com as dificuldades enfrentadas
porAdemir Izidoro, no Samae. "Com
o ritmo implantado por este gover
no, é normal que haja descontenta
mento. Mas a maioria dos servidores
quer trabalhar e vamos avançar".

Sem contrapartida
Em plenária da Avevi, vereadores

da região aprovaram uma moção pe
dindo engajamento da Uvesc na bata
lha pela diminuição ou até mesmo a

extinção da contrapartida financeira
que os municípios catarinenses têm

que oferecer para celebrar convênios
com o governo do Estado. O texto

será encaminhado ao governador
Raimundo Colombo (PSD).

de planos de saúde, prestação de serviços e

produtos com defeitos. Segundo o diretor do·
órgão, Luís FernandoAlmeida, a lista ainda
será revisada, mas há pelo menos 215 pro
cessos caducados. Sãomultas que deixaram
de ser aplicadas, gerando um sentimento de

impunidade. "É por estas e outras que algu-

mas pessoas dizem que o Procon não serve

para nada", lamenta o diretor, que assumiu
o cargo em janeiro deste ano. Com o mate

rial em mãos, a Procuradoria pode acionar
os últimos responsáveis peloorgão pará in
vestigar os motivos que levaram à omissão e

ao desrespeito ao consumidor.

EDUARDO MONTECINO

Caso Aristides
Investigação sobre a conduta do ex-secretário

de Planejamento, Aristides Panstein, teve anda
mento no Ministério Público. Nos últimos dias,
três pessoas foram ouvidas. A suspeita é de que
Aristides tenha utilizado do cargo para dar agili
dade em procedimentos de seu interesse e tam

bém que teria aprovado como secretário projetos
assinados por ele como engenheiro na esfera pri
vada, ferindo os princípios da moralidade.

l'Não sabia"
Dico Moser (PRB) diz que

ainda não foi notificado peloMi
nistério Público, mas nega ter

tido qualquer participação na

elaboração da revista que divul

gou fotos e ações dos parlamen
tares e que pode enquadrar todos
por promoção pessoal. "Eu esta

va no Samae na época. Ninguém
falou comigo. Colocaram foto e

texto do que eu fiz no mandato,
mas ninguém me perguntou se

eu era favorável", garante.

Inquérito
Denúncia da Coligação O

Povo Novamente contra Justino
da Luz e João Fiamoncini (PT),
por suposto trabalho infantil du
rante a campanha de 2012, foi
transformada em inquérito civil

público. Justino já esteve na pro
motoria e negou as acusações.

Forçano trabalho
Mesmo abalado com o fa

lecimento da esposa, o prefeito
de Guaramirim, Lauro Frõhlich
(PSD), vai aos poucos voltando
à rotina de trabalho. Ontem, ele
esteve em Gaspar, acompanha
do do secretário de Assistência

Social, Jaime de Ávila (PT). Lá,
conheceram o modelo de siste
ma habitacional que deve ser im
plantado no Bairro Corticeira.

TIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRILDE 2013

W"�·NI.imoveisplaneta.com.br I

(47)3275-0100

Dança das cadeiras
Expectativa do PSD em Jaraguá

do Sul é de que Lorival Demathê
assuma a diretoria geral da Secreta
ria Regional nos próximos dias. Em

Joinville, asmudanças foram confir
madas nesta semana.

A SEMANA

"
1. Uma coisa é ter coligação
ampla, isso é bom. O problema é

quando ela fica cara.

EsperidiãoAmin (PP)�sobre governo
de Raimundo Colombo (PSD)..

"
2. Lá (em Jaraguá do Sul) tem
uma turma dedicada, de olhos
e coração abertos para um

novo modelo de vida.

Roberta Noroschny Schiessl,
presidente do (ppuj - e

palestrante da Conferência
Illhm.icipaI. da Ci:dade:" que:
acont.ec.e nos dias· 2 e: 3

de mai·o� em Jarag,lllá do sur ..

3. Fico só assistindo, os
vereadores da situação é

que estão. fazendo oposição.

Ademar Winter (PSOB),
sobre os colegas da
Câmara que usam a tribuna

para apontar problemas.
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ENTREVISTA
GERALDO ALTHOFF
Ex-secretário de Defesa Civil do Estado e

atual comandante da pasta de Assuntos Es

tratégicos do governo de Raimundo Colombo,
GeraldoAlthoff(PSB)fala sobre o momentopo
lítico e as estruturas de resposta e prevenção Çl
catástrofesmontadaspelos municípios.

o governador Raimundo Colombo

(PSD) foi muito criticado pela demora em
fazer a máquina andar. Dá para esperar
que agora o governo engrene?

Os primeiros dois anos foram, e por necessi
dade mesmo, de olhar internamente, ajustar as
coisas, ao mesmo tempo em que se preparava o

caminho aonde queríamos chegar. A busca por
recursos começou há dois anos, e este mês o go
vernador conseguiu anunciar o pacote de mais
de R$ 9 bilhões, que serão investidos em Santa
Catarina. Nunca se investiu tanto.

o senhor andou o Estado inteiro como

secretário de Defesa Civil. O que mudou

depois de 2008?
- Mudoumuita coisa. A Defesa Civil do Estado

se institucionalizou como secretaria, este já foi
um grande passo. A consequência maior é a im

plantação de políticas públicas. Mas as ações ne
cessárias para impedir ou diminuir os impactos
negativos de uma catástrofe nunca se faz curto

prazo. São ações de médio e longo prazos e que

precisam ter continuidade sempre. Outra linha é a pre
ventiva, de educação. Aos poucos, a mentalidade das

pessoas está mudando.
Como avalia a estrutura disponível em Jara

guádoSul?
Sem dúvida é uma das melhores do Estado. Bem es

truturada, faz um trabalho efetivo, e não pode ser diferen
te. É uma região de risco, que precisa diminuir as fragili
dades e dar uma resposta rápida.

Recurso no STF A crise
Mesa Diretora do Senado pro

tocolou recurso no Supremo Tri
bunal Federal contestando decisão
liminar do ministro GiImar Men

des, que suspendeu a tramitação
de projeto que inibe a criação de
novos partidos. Os senadores afir
mam que a decisão viola a ordem
constitucional e abala o funciona
mento da democracia.

O Congresso e o Judiciário es

tão em pé de guerra, embora não

gostem de assumir que as armas

estão postas. De�m lado, o Supre
mo interfere na tramitação de um

projeto parlamentar sobre criação
de partidos, considerado pró-Dil
ma eanti-Marina. De outro, os de

putados tentam diminuir o poder
dos magistrados.

MAIS PARTIDOS?

Inflação
Durante reunião com empresá

rios na sede da Federação das In

dústrias de São Paulo, o ministro
da Fazenda, Guido Mantega, deu

declarações de que a inflação vai /
_

cair. "O preço das commodities já
está caindo. No atacado ó preço dos
alimentos já caiu. Portanto, nós es

tamos com a inflação descendente
no País:', ressaltou.

Quase R$ 60mi
Enquanto os hospitais de Jaraguá

, do Sulbatalham há um ano por recur
sos - R$ 15 milhões para o São José,
e R$ 10 milhões para o Jaraguá - o

governo do Estado vai repassar, em
solenidade na segunda-feira, R$ 58,9
milhões ao HospitalMaterno Infantil,
em Joinville. A unidade da cidade vi
zinha é estadual e atende 100% Q Sis
tema Único de Saúde - SUS.

Menos burocracia
Presidente da Fatma, Gean Lou

reiro, anunciou mudanças no método
para aplicação de infrações ambien
tais. Segundo ele, a burocracia fazia
com que muitas multas caducassem.
Um mutirão será realizado a partir do
próximo mês. "Nenhum auto de infra-

o ção deixará de ser cobrado, não haverá
impunidade", garantiu Gean.• " I, li II ,

�:, "

POLmCA
F1M DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

Viagem nacional
"O turismo brasileiro é muito jovem e, com

esses eventos [esportivos], vamos alcançar a ma
turidade, a idade adulta. É preciso acreditar na
classe média, que está consumindo turismo e

viajando cada vez mais para fora, e tentar equili
brar essa balança, fazendo com que os brasileiros
viajem mais pelo Brasil e descubram mais o seu

.

País". Afirmação do ministro do Turismo, Gastão
Vieira, que esteve ontem em Joinville.

Consultoria Empresarial
CRClSC, 006269/0

35ANOSo
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

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

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Sthe
o

mart.
IDIOMAS lone

GARANTA
JÁ SUA

MATRíCULA.

o jeito inteligente de aprender inglês! (47) 3371·7665

www.lhesmarloneidiomas.com.br
alendimenlo@lhesmarloneidiomas.com.br I l1li Ihesmartoileidiomas

.

@,I
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Apevi
INSCRiÇÕES:

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

capacitacao@apevi.com.br

Maio:
6/5 à 5/6 (sempre nas 2i! e 4!!) - Formação Básica

. para NR-la - Segurança em Trabalhos com
Eletricidade, das 13h30min às 17h30min

7,9,14,16 e 21-Mecânica para Iniciantes, das 8h às 12h

13 a 16-Avaliação de Desempenho, das 19h às 22h

13 a 16-Negociação EficazemCompras, das 19h às22h

13 a 16 - Custos e Formação do Preço de Venda para

Indústria, das 19h às 22h

20a23-Treinamento IntensivoemVendas, das19h às22h

�2 - Seminário Especial para Líderes, das 8h às 12h e

das 13h às 17h

28 - Novo "Sistema de Registro de Preços"_- SRP, das

8h às 12h e das 13h às 17h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro EmpresarialdeJaraguá doSul

GÚM�:;
Contabilidade
COI11lrltofhfEmpil'ftã.tlal

_,WfHti&'Í
�� CatÓlica.de ,., � _ _ .i.:':

Santa Catarina _ .._,,_/.p.rc.nss
"""' ..._

ANTARES
PR t . F A 8111 C ii o o s

i
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a vice, LuisMarkevitch.
Aequipe do OCP entrevistou os

candidatos apresidente das chapas
2 e 3. Carlos Nilsen, da chapa 1 não

quis participar. Abaixo, confira o

perfil de cada candidato e a lista
com osmembros das chapas.

FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

Verônica Lemus escolher seus representantes para
compor a nova diretoria, que fica-

Hoje, apartir das 13h30, naCâ- rá no comando da entidade pelos
mara de Vereadores, as mais próximos dois anos. Até as 16h30,

de .20 associações de moradores fi-· os três delegados representantes
liadas à Ujam (União Jaraguaense eleitos por cada associação pode
de Associação de Moradores) vão rão depositar seu voto.

Disputando os 12 cargos da
Diretoria Executiva e os seis do
Conselho Fiscal, em urn total de
18 cargos, incluindo suplentes,
três chapas inscritas participam do

pleito. A chapa 1 tem como candi
dato a presidente Carlos Nielsen,

com Charles Salvador como vice-
,

presidente. Na chapa 2, apresidên
cia é disputada porAdilson Braun,
e a vice-presidência por Idezides
Resende Filho. Na chapa 3, Laércio
Ataíde 'Machado concorre como

presidente, e tem como candidato

associações de moradores,
de uma maneira "liberal",
onde todos terão "vez e

voz". Outra ideia do can

didato é a de que aUjam
faça a declaração de renda
das associações.' "Quere
mos ajudar, organizando
documentos e em troca a

Ujam receberia um finan
ciamento através do Poder

Público", explica.
Além disso, Braun

considera que a entidade
"não pode só pensar no

Centro, tem que pensar
no interior e nos agricul
tores". Por isso, preten
de discutir soluções para
a crise

-

enfrentada pelos
bananicultores do muni-

cípio, que não conseguem
vender sua produção. "A
gente tem capacidade
para vender para todo o

Brasil", avalia.

_�Chapa2-Lema: Ujam2013

DIRETORIA
EXECUTIVA
• Presidente: Adilson
Braun (Jaraguá 84)

• Vice-presidente: Idezides
Resende Filho (Amizade)
.1° Vice-presidente: J
air Alquini

• Secretário Geral:

Agostinho F. Zimmermann

• 1" Secretário: Leonézio
Vieira

• Secretário de Imprensa:
Aldair J. Tavares

• Diretor de Formação:
Dion C. Medeiros

• Diretor de Cultura:
Honório Tomellin

• Diretor de Esporte e

Lazer: Mauro de Paula

o· Tesoureiro: Marcelindo
c Gruner

.1" Tesoureiro: Ademir

Kruger
• Membro do Consel ho
de Representantes:
Luiz Hirschen

CONSELHO FISCAL
• Titular: Pedro
Paulo Bernstein

• Titular: Gilvan J.
Ramos da Silva

• Titular: Laercio Machado
• Suplente: Leonardo
A. Gonçalves

• Suplente: Paulo Sergio
de Oliveira

• Suplente:
Gilberto Sturmer

1 .

Filho de bananiculto

res, Adilson Braun atual
mente ocupa o cargo de

vice-presidente da Ujam
e há quatro anos é o pre
sidente da Associação de
Moradores do Jaraguá
84. Braun, que também

já foi conselheiro suplen
te da Ujam por dois anos,
decidiu concorrer à presi
dência por acreditar que
acumulou a experiência
necessária para ajudar
a fortalecer a entidade.

"Hoje ela está parada e

perdeu espaço nos con

selhos municipais, e nós
estamos onde a Prefeitura
não está", assegura.

Como propostas,
Braun, que já foi candida
to a vereador, diz que pre
tende ouvir a comunidade,
realizando reuniões junto
com os presidentes das

Disputa na entidade de bairros
UJAM Neste sábado, as associações de moradores escolhem os membros que irão compor a nova diretoria e o conselho fiscal

Chapa 3 - Lema: Renovação

Filho do ex-radialista
Ataíde Machado, Láercio
Ataíde Machado atualmen
te é o presidente daAssocia
ção de Moradores do Czer

niewicz, cargo que ocupa
há aproximadamente um

ano. O envolvimento em

serviços voluntários come

çou bem antes, quando ele
se tomou doador de sangue
e medula óssea. Machado
também foi voluntário na

Igreja Perpétuo Socorro,
participou como voluntário
do coral da Scar, e por seis
anos foi presidente da�P
(Associação de Pais e Pro

fessores) da escola munici

pal que leva o nome do pai.
Hoje, Machado atua

na Igreja Matriz São Se

bastião, fazendo parte dos

leigos dehonianos e urna

vez por mês participa da

liturgia. Machado diz que

decidiu concorrer à pre
sidência da Ujam por ser

urn ''jaraguaense que gosta
muito da cidade". Para: ele,
a entidade precisa "come
çar do zero" já que estaria

desorganizada e desunida
com os bairros. Como pro
posta, garante que, se eleito,
vai buscar urn espaço pró
prio para servir de sede da

entidade, disponibilizando
urna pessoa para atender
às associações, Além disso,
segundo o líder comunitá

rio, 90% das associações
de moradores não. estão

legalizadas, como presiden
te, ele promete trabalhar

para reverter a situação.
O candidato também pre

tende trabalhar com pla
nejamento estratégico e

solicitará às associações que
definam as prioridades e

encaminhem à Ujam.

DIRETORIA
EXECUTIVA
• Presidente: Laércio Ataíde
Machado (Czerniewicz)

• Vice-presidente: Luis
Carlos Markiwiecz

(Águas Claras)
• 1° Vice-presidente:
Valderi Cavalheiro

• Secretário Geral:
Clarice Ines Dalcanali

·lo,Secretário: Vianei
José Schafer

• Secretário de Imprensa:
Rafael Koerich

/

• Diretor de Formação:
· Andréa Regina Terhorst
Ziehlsdorff

o

• Diretor de Cultura: Zelma
de Fátima dos Santos

• Diretor de Esporte e lazer:
Francisco Pereira da Silva

• Tesoureiro: Luiz C. de
Souza Ortiz Primo

• 1" Tesoureiro: Osmar Xavier
• Membro do Conselho de

Representantes:
(não consta na lista)

CONSELHO FISCAL
• Titular: Olinda
Massaia Ciconetti

• Titular: Ari Soares
• Titular: Antonio
Gilmar Kurcheski

• Suplente: Sebastião de Liz

• Suplente: Arcildo
Osmar Muller

• Suplente: Francisco
Honório Braz
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Por trás
da dança
ARTE Em homenagem ao Dia Internacional da Dança, conheça os passos de uma jaraguaense que dedica a vida a essa arte

de para me expressar melhor. É
mais fluente", explicou, enquan
to desenhava uma delicada co-

Profissional Nos ritmos da dançaBárbara Elice

Para além da diversidade de Para a presidente da Asso

ciação Profissional de Dança
do Estado de Santa Catarina

(Aprodança) e conselheira es-
. tadual de cultura-Lisa Jàwor

ski, Jaraguá do Sul está bem

representada na área ..Contu

do, faltam professores com o

pensamento semelhante ao de

Laura, que continuam com a

busca pelo conhecimento.
"É bem diversificado e acho

que cada um tem. o seu espa
ço dentro da cidade. Mas, sinto
que os. profissionais precisam
buscar mais referências; alguns
não percebem a grandiosidade
da reciclagem", avalia. Sobre os

cursos, ela chama a atenção para
as oficinas aprovadas no edital
do Fundo Municipal de Cultura.
Neste ano, Jaworski, a .dança-
rina Laura Seechis e mais três

. .pessoas tiveram projetos apro
vados na área da dança.

é um chamamento para os go
vernosmunicipais, estaduais e

federal, para a atividade pro
fissionalizante da dança. Essa
é uma área que não deve ser

vista só como artística e boniti

nha, mas àlgo que envolve co

nhecimento teórico,' pesquisa
e prática. É preciso fomentar
com mais.editais e propostas
para a comunidade", afirmou
Jaworski.

Em comemoração ao Dia
Internacional da Dança, cele
brado em 29 de abril, Jaraguá
do Sul também vai se movi
mentar. Dezenove grupos da
cidade terão três dias de apre
sentações em diferentes locais
da cidade. A iniciativa é da

Fundação Cultural e do Movi
menta Dança Jaraguá, em par
ceria com a Scar e Sesc.

"A programação do dia 29

estilos, movimentos e beleza, a
. reografia com os braços.

dança pode exercer papéis fun
damentais nas vidas das pessoas.
Não somente pelo uso subjetivo
do corpo como linguagem, mas

como meio de integração social e
estímulo à coletividade. Esse úl
timo foi o principal motivo par?
que a dançarinajaraguaense Lau
ra Seechis começasse a ensaiar os

primeiros passos.
"Eu não tinha tanto contato

com a sociedade, então a dança
fOI um meio de. eu entrar nela",
explicou a jovem, moradora do
Bairro Tifa Martins. Laura des
cobriu a dança em 2006, aos

11 anos, num extinto projeto
social chamado Grupo Jovem

Cidadão. Após aprender vários
ritmos, ela elegeu a dança con

temporânea como favorita. "Pra

mim, ela quebra com aquela re
gra básica do -balé e dá liberda-

No início da adolescência,
Laura aliou os estudos regula
res na escola às aulas no projeto
Dentro da Dança, mas a família
teve receio de que a pequena
dançarina não conseguisse se

guir carreira profissional e ela
trocou a coreografia pela apren
dizagem industrial.

Uma reviravolta positiva'
aconteceu em 2012. Com a apro

vação do edital Incentivando Ta
lentos, o retorno para o Dentro da
Dança e a matrícula em no curso

profissionalizante de dança - um

presente de aniversário - ela, fi
nalmente, iniciou a carreira. Hoje,
aos 18mos, Laura é professora de
quatro turmas do curso de dança

,

do Sesc de Jaraguá do Sul; e con
cluirá o curso ao final do ano. O

próximo passo será ingressar na
faculdade de dança.
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Sábado (27)
8h até 11h - Praça Ângelo Piazera
12h até 17h - Hipermercado Angeloni

._

Domingo (28)
ioh até 12h - Igreja Matriz São Sebastião

15h até 18h - Praça Ângelo Piazera

19h às 20h - Hipermercado Angeloni

Segunda-feira (29)
8h até ioh - Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
12h até 13h - PrefeituraMunicipal
14h30 até 16h - Sociedade Cultura Artística

16h30 até 18h - Sesc Jaraguá do Sul
.

17h até 19h - Anfiteatro da Fundação Cultural

Sábado (4/5)
ioh - Flash mob, em frente ao Museu Histórico
Emílio da Silva, encerrará a programação

'\ .
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ARTE FERNANDO BASTOS

Festa da Fortaia

Homenagem à cultura das famílias italianas
Programação
9}\ - Recepção com músicas do folclore italiano

9h30 - Santa Missa, em língua italiana, seguida
de homenagem à família De Toffol

nh15 - Abertura da 5° Festa da Fortaia,
apresentação de corais, música é .

danças folclóricas até 14h
Início do almoço
Jogos demora, trissete e scaraboccio
Início da domingueira, diversão e

entretenimento para os Visitantes

lSh - Café da Colônia Bellunesi
17h -

- Premiação dos vencedores dos jogos

Um pedacinho da Itália
surgirá em Massaranduba,
com a abertura da 5a Festa

da Fortaia, neste domingo,
às 9h. Música, dança, gas-

.

tronomia, jogos e a Santa

Missa, rezada em língua
italiana, homenageiam a

cultura e as trãdições das
famílias italianas da região.

dos primeiros imigrantes.
As principais eram polenta,
queijo e a fortaia", explicou
Fontanize.

Além da gastronomia,
a missa festiva, apresenta
ções de corais de cinco cida
des, jogos italianos e danças
folclóricas serão os desta

ques da festa.

O evento.é considerado

.itinerante, pois, a cada ano,
acontece emuma localidade
ondemoraram os primeiros
italianos da região. Nesta

edição, o .local escolhido. é
a Comunidade Santa Luzia,
noAlto Braço Direito.

A Associazione Bellune
si nel Mondo - Famiglia Ja-

raguá do Sul, que promove
a festa, espera mais de 800
visitantes para o almoço.
Segundo o organizador,
Alfredo Fontanize, foram

compradas 105 dúzias de

ovos, 70 kg de linguiça e 80

kg de queijo pára a produ
ção das fortaias. "Queremos
repetir as comidas típicas

11h30 -

13h-
14h-
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é dia 27 de abril de 2013, Dia da
Secretária do Lar. Abraço forte
para minha darling, dona Traudi
Barato! E assim começamos mais
urn dia, commuita energia positi
va para celebrar essa.maravilhosa
vida. A coluna social de hoje .está
recheada de boas notícias, ano
tem! Antes, urn hiperpop alô para
a amiga Márcia Rozza, a grande
aniversariante de hoje. Tim tim

pra você: E pra começar bem,
uma frase super bacana: "Enfren
te algo que é difícil; isso te fará
bem. A menos que você tente fa
zer algo além do que vocêjá domi
na, você nunca crescerá". (Ronald
E. Osborn).

'
'\�
DIPIL

Dose dupla
A noite de terça-feira, véspera

do feriado do Dia do Trabalha

dor, ou seja, dia 30 de abril, vai
ser um oba-oba, se é que vocême
entende. A London Pub deve sol
tar genté pelo ladrão com a noite
comandada porNadinha Santoro
e Fernando Lima. Nomaior estilo

sertanejo, a noitada vai agitar o

high e colocar os esqueletos para
requebràr na pista.Vai ser um su

cesso. Agendem!

• Homenagens
Em recente encontro em Joinville, Dr. Vicente Caropreso, (Diretor Social

da Associazione Bellunesi nelMondo), Iria Tancon (Presidente da Associação
Bellunesi nel Mondo), O industrial Antidio Aleixo Lunelli, o Embaixador da
ltalia no Brasil Sr. Raffaele Trombetta, Consul Geral da ltalia para o Paraná e

Santa Catarina, Sr. Salvatore Di Venezia e o Dr. Valter Petruzziello

Moa Gonçalves
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NAS RODAS

Zontinha
'Na segunda-feira, dia 29, o

meu camarada Volney Paulo

. Zonta, o famoso Zontinha, co
memora ao lado dos amigos e

família mais urn ano de vida.
Felicidades mil!

Niverdo
Jarme

Por favor; agendem: na

segunda-feira, dia 29, quem
bate as taças e faz tim é o meu

grande amigo, o vice-prefeito
de Jaraguá do Sul, Jaime Ne

gherbon.Mil vivas!

Show!
Na 6a Festa do Champa-'

nhe, dia 15 de maio, na Epic,
será sorteada uma linda pol
trona, produção top da Bell
Art.

CVV
. No próximo dia 11 de maio,

,

a partir das 14h, vai rolar no
.

Círculo Italiano, o 80 Café
Colonial do CVV - Centro de

Valorização da Vida. O convite

custaR$ 20.
'

.

__ ----.

j ,
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Jota
Amanhã, dia 28, mais co

nhecido como domingo, o te

lefone do produtor Jota Sacht
não vai parar de tocar. Seráo
dia dele celebrar a idade nova,

Liguem! Ele vai adorar saber

que foi lembrado. Cumpri
mento hiper mega da coluna.

o BOTICÁruO/DIVUlGAÇÃO

Solteira "

MUNDO DOS B�INQUEDOS
''4JJ�

o caldo e o cascudo frito,
capitaneado pelo amigo,
Luiz Carlos Gieseler, O

Zuza, quinta-feira, no BCC,
MAURICIO HERMANN

_

foi de comer de joelhos, se é
, ,qiJàVoGê entende.

:-,.co: ,�"; .-.� ,,. ..•• c''+_.. .

",,,,,,�lt�belf� Wagner, -linda de '

morrer, e omarido Márcelo,
�.�. -;' estN�ram presentes quarta-,

.

feira em concorrido coquetel
em Guaramrlm, O evento

;".��:, ªgrtQ� a�vipa!aºa,da nossa :
_

.

região. : .: "

� '.' '+

Bete Fiscal passa o final. de
semana probnqado em: clima
bucólico e com a família, em
Canasvieiras. Claro, com

direito a visitinha diária no Siri
Cascudo. Bom demais'!

Encontro
Hoje, a consultora de bele

za Idiamara Fiorese Wille, capa
da Revista O Boticário, urna das
mais premiadas da região, reúne
dezenas de mulheres de bonrgos
to para o Momento da Beleza, Na
ocasião, demonstração de produ
tos pelos profissionais de O Boti

cário, Natura, Avon e Eituá.

Work

Depois de um

tempo só estudan
do e sendo aprova
da emAdministra

ção, Jacy Tavares
está de coração
livre, mas parece
que não vai de

morar, pois já tem
gente "sondando"
a garota. Vamos

ver se rola.

Eu quero aprender, eu quero trabalhar.
Eu quero trabalhar aprendendo, eu

quero aprender trabalhando.
RI." Ste:rire:tr

Bom demais!
A Cosmos Viagens e Turismo

lançou neste mês, pacotes exclu
sivos com destinos elaborados
especialmente para seus élientes.
Uma das viagens, com partida
prevista para maio, tem em seu

roteiro Jericoacoata - um dos

paraísos do nordeste brasileiro.
Mais detalhes no 2106-0101.

í� Guido Muller e sua Marilu Muller
conferindo o Cheers Irish, em Corupá

Camarote
No final de maio, este co

lunista vai formatar grupo vip
para a inauguração oficial do
Camarote da RevistaNossa, na
Arena.

A nutricionista Lidiani Atala

prevê um ano de muito trabalho

e, é claro, de sucesso. Ela, que é

proprietária da Nutrilli Nutrição
e Dietas Personalizadas, está a

todo o vapor com diversos pro
jetos profissionais .para este ano.

Uma das apostas da sua empresa
é oferecer qualidade e atendimen
to diferenciado, fatores essenciais

para concretizar o sucesso. Além

disso, a Nutrili este ano será urna
das importante parceiras da 6a

_.Il.� Claudiane Sothe nos
Festa do Champagne corredores da Patuá

EN:E:O,Nil'RQl
Idianara Wille
formata grupo
de mulheres

para encontro
de beleza VAmEDADJES
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TE CONTEI
•. Barbara Siega, a .

bonita filha dos meus
amigos Jacson e Leila'

Siega, com jantar para
amigas, comemorou,
ontem, idade nova.

-, Ontem, aqui na
redação, o colunista
trocou figurinha com
os amigos Felipe
Folchini e Rodrigo
Fogaça. As fofocas
ficaram em dia.
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., Dia 11 de maio,
ocorre a tradicional
Noite do Pastel
na Comunidade

.

Evangélica Luterana
dos Apóstolos, em
Schroeder. FLO'RADA

Floricultura
�
.�

�e.�
�
B+
�

��
3275..0393

• Um ótimo final de
semana a todos e

".

cuidado: você está
sendo filmado.

'* Com essa, fui!
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IntemationalWorl{ers' Day
Next week, we commemorate the International

Workers' Day on May 1St. Na próxima semana

comemoramos o Dia Internacional do Trabalhador.
"The InternationalWorkers' Day is a national holiday
in more than 80 countries all ovér the world.'" (O Dià
Internacional do Trabalhador é feriado nacional em
mais de 80 países do mundo). É também conhecido
como Labours' Day e May Day.

A data May ist foi escolhida em função de uma
"strike" (greve) que aconteceu in Chicago (USA) in
1886, quando foram mortos vários "demonstrators"
(manifestantes). However, in the United States the
Labor Day is on the firstMonday in September".
(Entretanto, nos EUA, o Dia do Trabalho é

'

comemorado na primeira segunda-feira de setembro).
"What was the reason for the strike?" (Qual foi o motivo
da greve?) "The strike was for the eight-hourworkday"
(a greve foi pelas oito horas diárias de trabalho).

TURISMO

Embora as informações contidas noWikipedia nem
sempre sejam "reliable" (confiável, pronuncia-se /
riláiabôu/), a informação sobre o dia dos trabalhadores
no Brazil é condizente com nossa realidade: "In

Brazil,Workers' Day is an official holiday, and unions
commemorate it with day-long public events. It is also
when salaries for most professional categories and
the minimum wage are traditionally readjusted". (No
Brasil, o Dia do Trabalhador é um feriado nacional,
e os sindicatos comemoram com eventos públicos
durante o dia todo. É, também, quando os salários

para a maioria das categorias profissionais e o salário
mínimo são tradicionalmente ajustados). "Actually"
(na verdade), igualmente, muitas empresas, de alguma
forma, comemoram esse dia com festas e homenagens.

By the way, did you notice that there is a word with
two different spellings in this article? (Você notou que
há uma palavra escrita de duas maneiras diferentes

FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

nesse artigo?) Isso mesmo: "labour" e "labor": "labour"
no inglês britânico e "labor" no inglês americano. Let's
talk about it next week!

Cheers! Have a good weekend!

INGLÊS PERSONALiZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

customized langusge learning

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

Santa Catarina é
omelhor destino
turístico pela 6a vez
Já era difícil dizer o contrário. Agora é

incontestável. Santa Catarina é o melhor
Estado . do Brasil para o turismo. Foi o que
disse pelo sexto ano consecutivo. a premiação
"O Melhor de Viagem 2012/2013", realizada
no Jardim Botânico Rio de Janeiro, em março.
O governador Raimundo Colombo compareceu ao

evento para receber o, prêmio, acompanhado pelo
secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Celso
Calcagnotto. "O mérito é de uma soma de fatores:
nossas belezas naturais, a infraestrutura hoteleira,
o atendimento e muitas outros. Isso, e o trabalho
contínuo para melhorarmos cada vez mais o que já
está bom, sem nunca deixarmos a qualidade cair",
disse o governador. ,

Santa Catarina é eleita o melhor destino na

categoria Estado todos os anos desde 2007. Esta
foi a 12a edição do evento, e a segunda vez na

gestão de Colombo. Além desta categoria, Santa
Catarina também concorria em outras nove. "É a

reafirmação de uma posição conquistada commuito
trabalho", disse' Valdyr Walendowiski, presidente
da Santur. E as qualidades turísticas catarinenses
foram' reconhecidas nas outras categorias também.

O Estado venceu nas categorias Resort de Campo,
com o empreendimento Plaza Caldas da Imperatriz,
do município de Santo Amaro da Imperatriz; Resort
de Praia, com o Costão do Santinho, localizado em

Florianópolis; Melhor Parque Temático, com o Beta
Carrero World, localizado em Penha; e na categoria
Çompanhia de Ônibus, com a empresa Viação
Catarinense, E ficou bem colocado, entre os três
finalistas, nas seguintes premiações: Melhor Cidade
do Brasil, com à capital do Estado, Florianópolis,
Melhor Praia do, Brasil, com Bombinhas, e,' na
mesma 'cidade, Pousada de Praia, corri a Vila do

,

Farol. Ao todo, são 30 categorias.
, Nos últimos seis anos, o Estado temmantido uma

programação de investimentos que ultrapassam
R$ 100 milhões em qualificação, infraestrutura
e promoção turística. O secretário do Turismo
afirmou que uma política de governo permanente
para a área se justifica pelos números que a atividade

.

representa: 12,5% do PIB de Santa Catarina provêm
do turismo. "São mais de R$ 40 bilhões gerados
pela atividade turística por ano, que impactam
positivamente na vida de 600 mil catarinenses."
Fonte: adjorise.com.br
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Nutricionista > CRNI00095 e lucianakrepsky@gmail.com e 3275 -3820

Uma boa noite de sono

pode ser Influenciada
por sua alimentação?

Podemos chamar de insônia a difi
culdade em iniciar ou .manter o sono
continuamente durante a noite ou a di
ficuldade em voltar a dormir, também
acordar antes do horário previsto ou ter

um sono de má qualidade, Hoje isto não
é um problema só dosmais velhos e mUÍ
tos jovens também relatam dificuldades.

Segundo pesquisas, cerca de um terço
dos adultos relatam dormir menos de seis
horas por noite. Muitos fatores tem in
fluenciado nesta diminuição das horas de

sono, tais como muitas horas de trabalho,
turnos noturnos, preocupações pessoais e

financeiras, aumento de luminosidade no

ambiente quevai dormir; uso de televisão e
. internet antes de dormir, ronco, síndrome
da apneia obstrutiva do sono, bem como

alterações e deficiências nutricionais.
O sono é muito importante para o

adequado desenvolvimento metabóli
co do organismo. Estudos sugerem que
muitas

-

comorbidades têm sido influen-

ciadas pela alteração na quantidade e

qualidade do sono, como obesidade,
diabetes, sindrome metabólica, doenças
cardiovasculares etc. Dentre as princi
pais causas, geralmente aquelas relacio
nadas ao ciclo circadiano é que tem in
fluência relevante no desencadeamento
destes sintomas. Este ciclo é influencia
do pela presença ou ausência de luz na

retina. É no escuro que um neuro-hor
mônio chamado melatonina é produzido
e é o que leva ao processo de iniciação do
sono. Para a produção deste hormônio é
necessário ter serotonina.

Para ter adequada produção de sero

tonina no corpo, são necessários vários
micronutrientes. A má alimentação é
um dos fatores que pode levar à baixa de
serotonina e por consequência de mela
tonina. Os nutrientes envolvidos na pro
dução de serotonina como o triptofano,
piridoxina (vitamina B6), ácido fólico

(vitamina B9),. cianocobalamina (vita-

• Por que aindf;l existe gente" careca?

mina B12), niacina (vitamina B3), zinco,
magnésio, ferro, ômega 3 e outros.

A constipação intestinal também
afeta o sono, pois retém toxinas, .pro�
vaca fermentação nas alças intestinais
e atrapalha a absorção dos nutrientes

para adequada formação de serotonina e

melàtonina. A deficiência alimentar des
tes nutrientes pode afetar a qualidade e

quantidade de sono.
Desta forma; procure um profissional

nutricionista para adequar sua alimen

tação com alimentos fonte de serotonina

para estimular a produção de melatoni
na. Além disso, alimentação noturna ex-

Cientistasjá conseguiram reverter a calvície e recuperar ospelos de camundongos
cobaia..Aos calvos, no en,tanto, resta apenas a�era. Um ano após o an(mcio de

que afinasteridapode causar danospennementes ao homem, amedicina ainda não.
encontrou um novo ..tratamento contra a calvície

Quando osfios de cabelo de Julio César (100 - .44 a.C.) começaram ralear; o imperador
romano sepõs em batalha. Contra a eminente calvície, se valeu do inimaginável: as receitas
exóticas contra a careca incluíam ratos domésticos queimados, gordura de urso e õiseeras
de veado. Areceita, éclaro, não produziu umfio de cabelo a mais na cabeça do imperador.
A calvície, que atinge em algum grau até so% dos horri�ns acima dos SÓ anos de 'idade,
permanece pouco compreendidapela medicina atéHoje. Os'cientistas não entendem, por
exemplo, o que, exatamente, causa a atrofia da matriz queproduz osfios de cabelo. Enquanto
isso, tratamentos que surqiram como grandes promessas nos últimos anos, não tiveram
avanços significativos - e nem partiram para os testês clínicos em humanos.
De acordo com q dermatologista VacinirBedin, presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo,
há um.fitoterápico no mercado que vem sendo usadopor algunspacientes. Os extratos da.
planta Serenoarepens, umaplanta nativa daAmérica doNorte, teria umafunção andrógena
muito semelhante à aa

.

FOTOS1HINKSTOCK

cessiva, álcool e alimentos estimulantes
.como café e chás com cafeína, chocolate,
guaraná e refrigerantes à base de cola,
vão atrapalhar a liberação de melatonina

para indução do sono ..

Além da má nutrição, outros fatores .

vão interferir para desen�olvimento de
sintomas de insônia, como ronco; sín
drome da apneia obstrutiva do sono,

obesidade, distúrbios metabólicos, an

siedade e outros. Procure seu médico

para diagnosticar o problema. Entretan
to, melhorar os hábitos alimentares sem
pre será bem-vindo para-a qualidade de

.

seu sono e de sua vida!

visa aprov� redução d
iodo a ser adicionado ao sal
AAgênciaNacional de Vigilâncià Sanitária (Anvisa)
aprovou, no dia 16 de abril,por unanimidade, a red�ção da
quantidade de iodo que deve ser adicionaâa ao sal.A medida,
discutida desde 2OJ.1,foi adotada em razão da mudança

.

de hábito alimentar do brasileiro que, ao longo dO$últitnos
anos, passou a consumirmaior quantidade do tempero e,

por tabela, também de iodo. O iodopassou aser adicionado
ao salpapaprevenir doisproblemâs: o cretinismo e o bôdo.
Oprimeiro éprovocadopela deficiência do nutriente na
gravidez - estudos mostram que um terço das crianças que
não recebem a quantia adequada do iodo durante a gestação
apresenta problemas no sistema nervoso central, e outro
terço, deficiência cognitiva. O bécio;por sua-vez, éprovocado
pelafalta do iodo em adolescentes e adultas. No entanto,
em excesso, o iodofazmal à saúde, podendoprovocar, por

. exemplo, a tireoidiie de Hashimota, doença autoimune que
leva o organismo a atacar a tireoide. E, segundo pesquisa
feitapela OrganizaçãoMundial da Saúde (OMS), o brasileiro
é um dosmaiores consumidores mundiais de iodo.
Pela estimativa do governo, o brasileiro consome, em média,
8,2 gramas de sal diariamente.A OrganizaçãoMundial de
Saude (OMS) recomenda que, para essepadrão de consumo,
afaixa de iodaçãofique entre 20 a 40miligramaspara cada

quilo de sal.Atualmente, essa taxa é de 20 a 60miligramas de
iodopor quilo de sal, e aproposta .em estudo naAnvisaprevê
umafaixa de adição de 1S a 4Smiligramas a cada quilo do
produto.A resolução passa a valer 90 dias depois da sita
publicação noDiário Oficial da União.

'

finasterida, mas com menos

efeitos colaterais. "Não há
estudos sobre esse extrato

demonstrando que ele evita a

queda decobelo.Mas existem
pesquisas que mostram que
ele bloqueia a enzima s�alfa
redutase, assim como a

finasterida", dizBedin. OUso do
fitoterépíco, no entanto, segue
como of{ label (fora da sua
,indicação original em bula).

Calvície: o

problema
atinge

cerca de
85% dos
homens
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Beatriz Sasse

5O ton5 Mesmo sendoconsiderado
um projeto prioritário dentro da Universal Pictures, a
adaptação do livro Cinquenta Tons de Cinza vem caminhando
meio lenta nos últimos tempos. Várias atrizes foram cotadas,
entre elas EmmaWatson, Kristen Stewart e Elízabeth Olsen,
mas nenhuma fechou contrato, Agora, surge a notícia de que
o cultuado diretor Gus Van Sant (Gênio Indomável e Milk
- AVoz da Igualdade) rodou uma cena de sexo teste para a

produção: Especula-se em Hollywood que odiretortem tudo
para ser confirmado em breve na função, uma vez que ele é

.

conhecido por filmar suas produções com agilidade, e isso
é tudo que a Universal quer. Alex Pettyfer (foto) foi quem
interpretou o executivo Christian Grey na cena, que retrata '

o momento em que ele tira a virgindade de Anastasia Steele.
Não há informações sobrea atriz que viveu a personagem
principal no vídeo. Assim como o cineasta, Pettyfer não está

-

confirmado na produção. Mas a seu favor existe o fato de que
já está trabalhando com o estúdio na refilmagem deAmor
Sem Fim. Pra quem assistiu Magic Mike, ele era o stripper
Adam. Na minha humilde opinião, tem atormuito mais
sedutor para o papel que esse Alex aí...

Vilões Jamie Foxx e Dane DeHaan estão
em primeiras fotos oficiais de O Espetacular Homem
Aranha 2, Foxx como Max Dillon e DeHaan como Harry. A
primeira imagem foi divulgada pelo diretor do filme, Marc
Webb, e a segunda pelo próprio DeHp_an, ambas através
doTwitter. Foxx já havia sido visto há alguns dias com a

maquiagem azul que vai usar quando se transformar no
vilão Electro, mas agora surge de cara limpa, usando óculos
e com pouco cabelo. Ao publicar a foto em seu perfil, Webb
colocou a seguinte legenda: "Dia 52. Meu nome é Max". Nos

quadrinhos, Electro era o eletricista Max Dillon antes de
sé tornar'um criminoso. De início, ele simpatiza com Peter

Parker/Homem-Aranha (Andrew Garfield). No entanto,
após uma série de catástrofes, é atingido por uma carga de
alta tensão e se torna capaz de gerar energia, convertendo
se em supervilão. Em O Espetacular Homem-Aranha 2,
Emma Stone voltará a interpretar Gwen Stacy. Shailene
Woodley fará Mary JáneWatson, um papel pequeno ho

,
segundo filme, mas que crescerá no terceiro. DeHaan, por
sua vez, fará o personagem Harry Osborn/Duende Verde,
que na primeira trilogia coube a James Franco. A estreia no
Brasil acontece no dia I' de maio de 2014..

Apartir do.dia y de Salnado Já
maio, o aplicativo do TweetDeck para falamos aq;:;;!lançamento do Galaxy S4 e

Android e iOS deixará de funcionar. neste sábadohaverá pré-venda do aparelho
A informação foi divulgàda pelo em São Paulo, nas lojas da Samsung e nos

próprio Twitter, que adotará uma nova shoppings Igúatemi e JK Iguatemi. No dia
estratégia em relação à ferramenta, Eles 30 haverá um evento semelhante no Rio

alegaram que os usuários do TweetDeck de Janeiro. Depois dessas duas ocasiões
tendem a utilizá-lo em computadores, será preciso esperar o lançamento oficial

enquanto os acessosmobile vinham de aplicativos do Twitter. Portanto, do smartphone no varejo - algo que ainda
o plano é focar os investimentos separados nessas duas "vertentes": não tem data definida. Vale dizer que nos
TweetDeck para computadores e aplicativo do Twitter para mobile. eventos de pré-venda só será possível
Outro ponto sobre o funcionamento da ferramenta: a partir do dia 7 adquirir a versão 4G d0 Galaxy S4.
também não haverá mais integração com o Facebook. :! ,,' O preço sugerido é de R$ 2-499.

Piu

,.

Animado
O Cinemagram, conhecido como Instagram
dos vídeos, já está disponível para celulares

,

corri sistema operacional Android, da Google. O
produto, que não foi desenvolvido pela startup
da rede social de fotos, foi criado em 2012

e, até agora, só existia a versão para iOS. O

aplicativo é uma rede social de gifs animados,
com boas ferramentas para o usuário produzir
suas imagens em movimento. Além do recurso

padrão, que transforma um vídeo curto em

um gif, o Cinemagram possui um sistema de

edição que permite "travar" certas áreas da
imagem, deixando apenas algumas partes em
movimento. Com criatividade é possível obter
resultados bem interessantes. Há também a

possibilidade de usar filtros de imagem, assim
como 'no Instagram. Recentemente, o Twitter
criou um aplicativo semelhante, só que voltado
para a praticidade e velocidade de suasede de

mircoblog. O Vine, disponível apenas para iOS
por enquanto, transforma vídeos de até seis

segundos em gifs ·animados.
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Comédia AWamer Bros. divulgou
um banner nacional de Se Beber, Não Case! Parte 3, o terceiro e

último filme da franquia de comédia recordista. Desta vez, não há

casamento, nem despedida de solteiro. O'que poderia dar errado?
Agora a história se passará em Tijuana, México, e em Las Vegas, e
será focada emAlan (Zach Galifianakis). Ele passará por uma grande
crise após amorte de seu pai e terá apenas a companhia dos velhos
"lobos". O lutadorMike Tyson confirmou que retoma para uma
participação especial: Ele foi visto brevemente rios dois primeiros
filmes.Aestreia no Brasil será 'dia 30 demaio deste ano.

Faturando Nãe é sô c comércio
dé rua que fatura no Dia das Mães. As v�ndas pela internet devém

'

movimentarmais de 1 bilhão de reais neste ano, o que-representará
um crescimento nominal de 15% em relação ao mesmo período
de 2012, segundo pesquisa da E-bit; empresa especializada em
informações do comércio eletrônico. Entre 26 de abril e 11 de Ínaio
deste ano, cerca de três mílhões de pedidos deverão ser feitos via "

internet. A taxa é inferior ao crescimento de 25% estimado pàra o
.

varejo on-line em 2013. As categorias mais vendidas no Dia das Mães
serão: "Moda e Acessórios", "Perfumaria e Cosméticos" e "Telefonia/
Celular". De acordo com o Buscapé, maior site de comparação de
preços da América Latina, a diferença nos preços de produtos dessas
categorias pode chegar a 485%.

Teciar Olha a novidade para quem trabalhacom
.

um iPad, .daApple e não gosta de digitar diretamente no aparelho.
A Logitech acaba de lançar a FabricSkin para iPads. Esse acessórío
funciona basicamente como oMicrosoft Surface e tem um belo
teclado feito em tecido, com teclas do tamanho normal que também
são a provad água e protegem o iPad contra impactos. Cada
FabricSkin, que deve ajudarmuito na hora de teclar longos textos,
'tem bateria para mais ou menos três meses e pode ser recarregada
pela porta micro USB.
A unidade sai por
149 dólares no site da

Logitech, mas pode ser
encontrada por menos
em 'grandes lojas, como o
Newegg.corrí. Mas como
o produto ainda está em
pr�-compra o Newegg
ainda não tem disponível.
Éaguardar..

.

jog.c..jogos de ge 'Ciamento'de
recursos e/ou descobrimento
de novos territórios vão ficar
na beira da cadeira. A série

Anno, atualmente composta
de cinco jogos paraWindows

. e dois paraNintendo DS/Wii,
vai ganhar um irmão mais
novo no formatoMMO grátis.
Commundo persistente,
essa é a aposta da Ubisoft
contra o Sim City novo e seu

mundo também persistente,
mas que foge do ambiente
contemporâneo-futurista e

volta para as raízes deAnno
1404. A parte mais legal é
que, assim como o FPS grátis
da Crytek recém-lançado,
Anno Online também vai
rodar direto do navegador -

possivelmente carregado por
um Unity 3D. Mais legal ainda
é que não vai rolar DRM chato

para atrapalhar a jogatina. O
título está em estágio closed

.

<beta de testes e você pode se

cadastrarpara participar no
site oficialhttp.Z/en.anno
online.com/en .

I

(

In iCia r AMi�SOft seprepara para trazer
de volta um recurso que foi completamente eliminado com o

lançamento doWindows 8: o botão 'Iniciar'. De acordo com o

site americano The Verge, a companhia trabalha em uma nova

atualização para o sistema operacional, que deve adicionar o item
ao modo desktop - o que deve deixá-lo mais parecido com as

versões anteriores da plataforma. Além de trazermelhorias na

segurança e no desempenho, o update também oferece ao usuário,
uma opção para rodar o programa no modo Desktop, garantindo acesso direto à configuração Clássica
do programa. Atualmente, ao ligar um computador com oWindows 8, os clientes da empresa são
obrigados a acessar a nova interface que funciona bem em tablets e máquinas com telas sensíveis ao

toque, 'mas deixa a desejar quando a situação exige o uso de mouse e teclado. A expectativa daMicrosoft
é a de que a plataforma supere a popularidade doWindows 7 nomundo, tomando-se o mais conhecido
dos softwares do gênero. A chegada da versão atual representou omaior redesenho do programa em
quase duas décadas. A companhia ainda não anunciou a data de lançamento da atualização.
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UUNÁRIA

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

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

Cupcake de churros
• 2509 de manteiga com sal
• 1 xícara de leite
• 1 colher de extrato de baunilha
• 1 colher de sopa de fermento

• 2 xícaras de açúcar
• 4 ovos (gemas separadas das claras)
• 1 colher de sopa de canela
• 2 e 3/4 de xícara de farinha de trigo peneiradas

Preaqueça o fomo a 180°C. Coloque as forminhas de papel na assadeira de·cupcake. Misture o

leite com a baunilha. Reserve. Em uma tigela de batedeiramisture a manteiga e o açúcar. Bata em
velocidade média alta por 3 minutos. Adicione as gemas uma a uma amistura demanteiga batendo
bem após cada adição. Acrescente a canela e misture bem. Diminua a velocidade para média baixa e

alternadamente misture a farinha e o leite. Não bata muito! Bata apenas o suficiente para incorporar
os ingredientes àmistura.

Bata as claras em neve. Enquanto isso misture àmão.rapidamente, o fermento. Emulsione
delicadamente a massa com as claras em neve com movimentos circulares de baixo para cima. Leve

para assar na grade mais baixa do fomo. Asse até que o cupcake esteja dourado e firme ao toque
ou até que o palito saia limpo (teste do palito). Deixe descansar na assadeira por 5 minutos e depois
transfira os cupcakes para uma grade de resfriamento.

.

RECEITA E FOTO, QUEFOFURlCE.BLOGSPOT.COM

Recheio e cobertura
• 4009 de doce de leite cremoso efirme
• 1/4 de xícara de açúcar misturado C01111 colher de sobrémesa de canela parapolvilhar
• Bico 2F e saco de confeitar (se não tiver o saco, use um plásticofirme)

Recheie e cubra o cupcake com doce de leite (cuidado para não exagerar e ficar muito doce).
Depois polvilhe com a misturinha de canela com açúcar.

FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

FOTO/RECEITA PUllMAN /DIVULGAÇÃO

Crepe de palmito
• 2 colheres (sopa) de margarina
• 2 xícaras (chá) de palmito picado
• 1 xícara (chá) de peito de peru defumado picado
• 2 colheres (sopa) de manjericão picado
.1/2 envelope de caldo de lequmes em pó
• 5 discos de Pullman Rapio (ou se preferir, faça sua própria
massa de crepe)

Em uma panela derreta amargarina, junte o palmito e o peito de

peru. Refogue até o palmito amolecer; sem desmanchar. Tempere
com o manjericão e o caldo de legumes. Coloque o recheio de

palmito na metade de cada disco e dobre duas vezes formando
um crepe. Faça isso até que termine o recheio. Arrume em uma

assadeira forrada com papel alumínio e leve ao fomo preaquecido
em temperaturamédia alta até ficar crocante. Sirva a seguir.

Salada de grão-de-bico
·1 xícara (chá) de grão-de-bico
• 1 unidade de cenoura em rodelas
• 1 talo de salsão picado
• 4 colheres (sopa) de salsinha picada
Molho
• 1 cebola picada
• 4 colheres (sopa) de água
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

\

• 3 colheres (sopa) de vinagre branco
·2 colheres (sopa) de mostarda
• quanto baste de sal

-

Deixe o grão-de-bico demolho de um dia para o outro. Cozinhe-o com
a cenoura até ficarem macios. Escorra e reserve. Prepare o molho:
coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Em uma

travessa, arrume o grão-de-bico no meio e as rodelas de cenoura em
volta. Distribua por cima o salsão e a salsinha e regue com omolho.
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para &ontato@beatrizsasse.com.br.
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Thiélem está se

formando neste sábado
em Administração.

O namorado Marlon,
sogra Carin, sogro
Wilson, cunhada

Juliana, mano
John, tio IIdemar,

tia Siinone e

primos Carlos
e Luizinho,
desejam
sucesso

e felicidades

Homenageado como um dos,
melhores alunos da turma, concluiu a

Especialização .em Ortodontia pela Icos,
o cirurgião dentista Sandro Marcelo
Ziembikiewicz. Parabéns e ainda mais

sucesso na sua profissão

Bruna Lazzaroto
Silva comemora
4 aninhos neste

domingo. Seu tio
Cid e tia Meme

desejam muitas
felicidades

Alice Lennert de
Lara completou

o primeiro
aninho dia 23.

Os. pais Leandro
eCamila

desejam muitas
felicidades

Parabéns para Jaqueline Pereira

que se formou em Pedagogia
pela Faculdade Anhanguera,
no dia 20. Sucesso nessa nova

carreira e que Deus ilumine teu
caminho. São os votos de seus

pais, irmãs, cunhados, amigos e

do namorado Claudlnel

Neste sábado, Ana Paula
Piccoli e Marcelo (Tiba)

Odorlzz! se casam na Capela
do Seminário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá. Família e

amigos parabenizam o casal

Ângela Elisa Schroéder
comemorou aniversário no

dia 25. Parabéns, felicidades e
muitas bênçãos de Deus. De seus

pais Rolando e Astrit, irmãos e'
cunhados. Em especial, um beijão
de seus sobrinhos queridos. Te

amamos muito!

Joel e Alisson em noite
de Gui Boratto, naThe Way

Parabéns aos aniversariantes
do dia 20. Eduardo L. Furtado
e Viviane B. Furtado. A família

deseja saúde, paz e sucesso

OCP11
www.ocponline.com.hr

�1111 -
Cristina Sanson Correa Hellen Cristiny Manoel

Regina Ap. Tribess Schmidt Jair Alves Leal
Daniele Schreiber Kejlyri Gutchert
Edla Kaesstner Lucas Bruno Serpa
Jackson Diego Coelho Rafael Andre

, Cristina Sanson Correa Rita Bahr
Marilene Cardoso Silva Volpi Rolf Borchardt
Nicolas D. Dunin Borkowsky Rosane Ripplinger
Willian Laube savio monteiro
Adelino Hansen Edileusa M, Piccoli
Regiane Campregher Eduardo Roberto
Albertina Klein Lucas Josué Schenider
Jaciane Inês Tyski Helder Ronaldo Linzmeyer
Candido Brych Anibal S. Gracioli
Adriano Gudzinger Juarez langheline
GiovaneBorchardt Marise Por Deus de Paula
Otavio Wilpert Carlos Eduardo de Freitas
Rosileia S, Laube Carla Gonçalves Silva
Mauri Wekss Johny Becker
Iraci lils Edileusa Picolli
Leonardo Staroscky Maestri Valmira Melcher
Sérgio Luis Bagattoli Tatiane Cristina Brandt
leucadio José de Ataíde Naside da Z. Azevedo
Lucia Urbanski da Silva Vanessa Pradi
Otavio Wilbbert Marli da Graça Machado
Edmar Kopp Gabriela Hruscka
Joao Vicente Bianca Steinert
Giovana B, dos Santos Ouiliano de Souza
Matheus Braz . Marildo M, Correa

Angelo M, de Miranda Matheus Alves de Oliveira
Yasmin Gabriela Alexandre de Souza
Ana Claudia Brandt Norma Engel

I
Norma Kuelkamp

,

Diego Ricardo Roters
Rosileia S, Laube Domingo Savio Monteiro
Susane da Silva Oliveira Charlene Odeli Vargas
Bruno Tavares da Silva Maria Lisboa da Silva
Luciane Neumann Eduardo Roberto Bachmann
Olindo Klemtz Ouiliano de Souza
Cristina Sanson. Correa Rafael André
Marcilio Hornburg Moacir João Pedroti
Tiago Batista Ruth Borchardt
Bianca Steinert Arlete Correa
Erica Bianca Lescowicz
Márcio Mendes Moraes

Augusto Bernardo

Gonçalves completou UI:1l
aninho no dia 24. Quem

deseja muita saúde e

felicidades são
Os pais Adenilson e

Luciane, a mana Lara,
as tias, tios e avós

Eduarda faz aniversário
neste domingo. Parabéns

com desejos de
felicidades e saúde,
de seus padrinhos
Jackson e Larissa
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Titinhas

TIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

WiUtirando

Piadas
Loira confusa

No dia das mães, chega uma loira na floricultura e diz:
- Bom dia, o senhor poderiame ver uma dúzia de gladiadores?
- A senhorita quer dizer gladíolos?

' -

- Tem razão, desculpe, eu confundi: gladiador é aquela peça de'
refrigeração do carro, não é?

Viagens de negócios
o casal se despede no aeroporto:
- Sempre fico preocupada com as suas viagens de negócios, querido!

--:- comenta a esposa.
� Bobagem, meu bem! Estarei de voltamais cedo do que você pensa!
- É justamente isso que me preocupa!

Cinema
Programação
de 26/4 a 2/5

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 -

Legendado - 14:00,
16:30, 19:00, 21 :30

ARCOPLEX·2
• Vai que dá Certo -

'

Nacional - 14:00, 15:50,
17:40, 1 9:30, 21 :20

ARCOPLEX3
• Jack - O Caçador de

. Dragões - Dublado -

14:20, 16:30
• Oblivion - Legendado -

18:40,21 :00

JOINVILLE
I GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50, 21 :30 - LEG

'Jack - o Caçador de Gigantes -14:10,16:45 - DUB
• Oblivion -1.9:30, 22:00 - LEG
• Homem de Ferro 3 - 13:50, 16:30, 19:10, 21 :50 - LEG

IGNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, 16:30, 19:10, 21 :50
-LEG

• Vai Que dá Certo -15:00, 17:00, 19:00, 21 :00,- NAC
-Hornern de Ferro 3 - 13:20, 16:00, 18:40, 21:20 - DUB '

'Amor é Tudo o Que Você Precisa -13:40,19:20,
21:40- LEG

• O Acordo - 16:20 - LEG

'Oblivion -14:00, 16:40, 19:30, 22:00 - LE:G
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50,
21:30 - DUB

seus próprios reeursôs,
confiandona sua
engerthosidade e instintos
J)aI'aproteger as pessoas
próximas a ele. No

contra-ataque descobre a

resposta para a pergunta
que secretamente o

atormentava: o homem
faz a armadura ou a

armadura faz o homem?

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Tambér:n não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Sensação de
ar abafado

Sãbado: o tempo segue firme
com sol entre algumas nuvens em
Se. Temperaturamais elevada.
Domingo: Sol com aumento de
nuvens e condições de chuva
do Oeste ao litoral Sul; devido à

aproximação de uma frente fria.

�OJE;]ataguá da Sul
e Região

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 200C
MÁX: 26°C Parcialmente

Nublado

SEGUNDA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

lUAS .

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

.. CHEIA 25/4

TERÇA
MíN: 200C
MÁX: 27°C

Chuvoso

•
Trovoada
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HORIZONTAIS
1. Carro com a traseira aberta para lransporte de

mercadorias
2. (Fig.) Diz-se de pessoa baixa e gorda I O ser hu

mano masculino
3. O artista norte-americano Warhol (1928-1987) / o

ator paulista Leal Maia
4. Tonto I É .repetida na ... fofoca
5. Compreender por indícios / (Matem.) Relação entre

diâmetro e circunferência; vale aproximadamente
3,1415

6. Educador particular / Tornar enxuto
7. Torturar, atormentar
8. A pedra venerada pelos muçulmanos I Comitê

Olímpico Brasileiro .

. 9. (Abrev.) Hectolitro I Curvado, inclinado.
10. As letras separadas pelo H e pelo K / O profíssio

nill que acompanha turistas e excursões
11. Fruta-do-conde / O escritor alemão Thomas 10

(1875-19�5), prêmio Nobel de 1929
12. Doença, sobretudo tropical, caracterizada por ·i 1

_ diarréia crônica, glossite e anemia / Bagaço-
.

13. Cova subterrânea.

2

3

4'

5

6

7

9

12.

VEI3.TICAIS
. 1, (pap.) Cávidade formada pelos dois ossos ilíacas,

"

sacro e 'cóccix / Nascido em Pequim ou Wuhan
2. Relativo ou conforme às leis da Igreja / Meio."mi

moso

3. Empresa que publica revistas, livros e jornais / índi
ce Nacional de Preços ao Consumidor

4. Você, em inglês / Cidade do estado do Ceará, na
região de Ibiapaba, com rnportarâe parque nacio
nal

5. Interjeição que designa
impressão de perigo p[óximo / Açular cães I Abre

viatura de ultravioleta, raio que pode provoêar o

câncer de pele
6. Erva muito usada na medicina caseira / As iniciais

do ator Cássio das telenovelas
7. Enfado I Terreno plantado de certas arvoretas frutí

feras, muito comum na Amazônia e na Bahia
8. (Ingl.) Caneta/ (Med.) Conjunto dedores do parto
9. Tornar mais brando / Tábua fina com que se fazem

caixotes.

2. 34567 B '9

•
•
'.
81 •
•

•
• •

•
•
• •

•
•
• •
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Novelas,
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto avisa a Ester que pedirá a guarda dás crian

ças, se ela se separar dele. Ester finge acreditar em

Gonzalo e afirma para o delegado que ele deve prender
Ca�siano. Ester pede a Ooralice que ligue para Cassia

no e avise para ele se esconder. Ooralice pede a Juliano

que esconda Cassiano em seu barco. Ester avisa a Cas

siano que Alberto trouxe um delegado para prendê-lo.
Olívia não deixa Gonzalo entrar em sua casa. Alberto

mostra a Ester o CO.e a carta de Cristal para Cassiano.
Ester se sente traída por Cassiano.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
A emissora não divulgou Q resumo do último capí

tulo.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H .

Um policial disfarçado protege Morena e Russo não

consegue se aproximar. Morenà corita para Jô como foi

sua chegada à boate. Russo fala para Irina que sabe

onde Morena está. Lucimar adverte Nilceia a não levar

o homem suspeito para sua casa. Rayanne pega o re

sultado do exame de ONA de Lurdinha. Pescoço pede
para Sidney comentar com Delzuite que ele irá para a

Estudantina. Érica avisa a Élcio que ele será o culpado
caso algo aconteça com ela ou seu bebê. Theo chega
mais cedo para o embarque e vê Lívia no aeroporto.
Almir explica a Morena como ela trabalhará disfarçada.
Sheila afirma a Lucimar que conseguirá ajudar Helô na

investigação contra a máfia de Lívia. Maitê-flca interes

sada em Ricardo. Bianca diz a Oemir que voltou à Ca

padócia para ficar com Zyah. Cyla tenta convencer Ayla
a desistir de dançar em seu restaurante. Helô orienta

Sheila a se aproximar de Rosângela. Calque avisa a An

tônia que Amanda e Celso procuram informações sobre

Sangue Bom

Isabelle Drummond corta o cabelo e faz aulas de futebol
Giane, a personagem interpretada por Isabelle Drum

mond em Sangue Bom é muito apaixonada. O 'coração dela
é tão grande que cabem duas paixões: uma é o grande amor
de sua vida, Bento (Marco Pígossí), e a outra seu time de co

ração, o Corinthians. Empenhada, a atriz conta que está fa-

Wanda. Isaurinha pede para Arturo não falar de Wanda

para Celso. Áurea e Cacilda assistem ao OVO de Lívia
com Theo, e a mãe do capitão passa màl. Aisha não
conta para Mustafá que esteve com Wanda. Almir avisa

a Morena que ela s� encontrará com Russo.

• CARROSSEL - SBT E BALACOBACO - RECORD
Não são exibidas aos sábados.

• SANGUE BOM - - GLOBO - 19H
Estreia na segunda-feira, 29 de abril - Bento e Gia

ne entregam flores. Malu conhece Bento. Tábata tenta

convencer Jonathan a aceitar um papel na novela. Bár
bara descobre a traição do marido e decide se divorciar.

Jonathan marca um encontro com a amante. Giane fica
com ciúmes de Bento. Fabinho perde mais um empre

go e Margot se preocupa. Edu e Júlia divergem sobre o

casamento de Tina. Giane não gosta de ver Bento com

uma revista de Amora. Tábata avisa a Bárbara que Jo

nathan convocou a imprensa. Verônica .dá uma ideia

para Natan sobre uma campanha. Oamáris finge se

machucar para evitar o divórcio, e Wilson fica furioso.

Bluma fala no programa de Amora sobre a inauguração.
Os moradores reclamam da alteração da imagem do

bairro no folheto de divulgação do LasBlumas. Verônica

repreende Renata pela demora na escolha de seu ves

tido de noiva. Natan se irrita quando o cliente escolhe a

sugestão de Érico para sua campanha. Bento organiza
uma manifestação com os moradores' do bairro onde

seráInaugurado o Las Blumas, e Rosemere convoca os

clientes do Cantaí. Malu tenta falar com Amora sobre

Bento. Luz critica Malu por-não se declarar para Maurí-
.

cio. Bluma se desespera ao ver a aglomeração de mo

radores em frente ao.estande do Las Blumas. Fabinho

é preso. Jonathan morre antes de revelar seu romance

com Brunetty, e Bárbara recebe a notícia diante dos re

pórteres. Amora decide sair do carro de Maurício para

chegar ao coquetel e esbarra com Bento..
-

zendo até aulas de futebol para entrar no clima. Para compor
essamoleca, a atriz encarou uma prova de fogo para qualquer
mulher: cortar o cabelo! Sobre o amor (platônico), Bento
também será seu parceiro de trabalho. Os dois cuidam juntos
da floricultutaAcáciaAmarela.

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, você podemostrarmuita,

garra para melhorar as suas con

dições financeiras. A Lua indica
.

que é um bom dia para investir em
cursos de aperfeiçoamento, viajar
ou ampliar os seus contatos. No

campo amoroso, a' instabilidade
vaimarcar presença. Cor: lilás.

tarde, sua consciência estará mais
crítica, favorecendo as reflexões
sobre sua vida. Então, aproveite
suas analises e faça as mudanças

.

.

necessárias para melhorar o seu

relacionamento. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Quanto mais discreta for a sua
atuação profissional,' melhores
serão os resultados àlcançados.
Poderá se destacar em tarefas que
exijam inspiração, criatividade e

imaginação. No campo sentimen

tal, não apresse o rumo dos acon- .

tecimentos. Cor: amarelo.:

* Q resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocás
Fã diz que passou a
noite com Gissoni

Uma jovem não identificada teria 'gravado
um vídeo para provar que dormiu' com Bru

no Gissoni. EÍn imagens divulgadas; o galã de
"Flor do Caribe" aparece dormindo profunda
mente e, a "segunda, seria' do reflexo da autora

r

do vídeo, que filmou a si mesma.com a ajuda
de um espelho. Gissoni afirma que às imagens
foram feitas por uma fã que invadiu o seu quar
to no hotel depois de um amigo ter esquecido a

porta aberta. A atriz Yanna Lavigne; namorada
do rapaz, já teria visto as cenas e tudo continua
bem no relacionamento.

, Sato está ficando com r

ex-marido de Cleo Pires
Depois de um longo período solteira,

parece que Sabrina Sato resolveu dar uma
chance para o amor.A integrante do progra
ma "Pânico" estaria "conhecendo melhor"
João Vicente de Castro, ex-marido de Cleo
Pires. Sato e o publicitário foram juntinhos
ao show de Caetano Veloso, no Rio de Ja

neiro. Os dois fugiram da imprensa e não ti
raram nenhuma foto juntos. Emílio Surita,
líder do humorístico, foi quem entregou a

colega. "Ela está pegando o barbudinho que
é ex-marido daquela atriz."

r

'Câncff! :
21.//; a 21/7-c�:jJ.gUij,ff.;0·
'O astral:' deste: sábado revela

, que vocêvaíestar em.sintoníacom
,

as pessoas que�I!l parte do seu .'

-uníverso, A_I':'ua indicaque estéé
,

úm bom dia- para� cuidar, da.sua -

\

saúde. Avida
-

amorosa, porém,
inspira cuidados e corte o risco de

, ser sacrificada. Cor: cinza.

22/7 a 22/8 - Fogo
Não faltará críatividade pára

iniciar um' projeto neste sábado.
Bom dia para agitar o convívio
com os amigos e dinamizar a sua

vida social. Este dia pede um pou
co mais de alegria. No amor, não
abuse da sorte, pois á inconstância
predomina. Cor: rosa.

omundo da realidi.lde tem seus limites.
Omund(J_ da imaginaçi},o não temfronteiras.

Rousseau

Virgem
. 23/8 a 22/9 - Thrra

Bom dia para somar forças
com as pessoas que comungam
das mesmas ideias e objetivos.

. Não faltará oportunidade para
alargar o seu círculo de amizade.A
Lua podemovimentar o ambiente
doméstico. Na paixão, não permi
ta interferências. Cor: vermelho.

IIIILibrá'
� 23/9a22/1O-Ar

Mostre mais interesse por sua

profissão e só terá a ganhar. Ati
vidádes ligadas a arte, cultura e

profissões em que possa conciliar
dinamismo e competitividade .es

tão em alta. No romance, há indí
cios de brigas, mal-entendidos e

inconstância. Cor: tons claros.

Escorpião
) 23/10aZ1!11-Água

Atividades feitas em equipe
contam com boas energias astrais
neste dia. A Lua indica a possibi
lidade de melhorar a sua situação
financeira, mas deve ter cuidado
com excessos ou extravagâncias,
pois .isso pode prejudicar sua vida
amorosa. Cor: vermelho.

Sagitário
;

•
22/11 a 21/12 - Fogo

.
, . Não perca a chance de exercítar

a sua autonomiaALua ingressaem
seu signo, indicando que vocêpode
rásentiro retlexode suas ações e ob
ter o reconhecimento que merece,

Na paixão, desligue-se do passado!
Não convém alimentar ressenti
mentos. Cor: laranja

:Capricárnio
, 22/12a20/1-Terra

.

Dedique-se a tarefasprazero
sas e não terá do que se arrepen
der. Após o meio-dia, as tarefas

que exijam sigilo, concentração e

silêncio serão 'as mais favorecidas.
.
Nos assuntos amorosos, mentiras
ou segredinhos podem vir à tona:
tenha cuidado! Cor: marrom.

.Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Éhorade arregaçar asmangas e
seguirembuscados seus sonhos.Os
amigos podem desempenhar um
papel importante em seus projetos
devida. Não dispense a colaboração
deninguém. No amor, o sentimen
to deperda ou de insegurança pode
predominar. Cor: branco:

r:;a,' Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

A realidade e a imaginação se

colocam frente a frente, favore
cendo as tarefas que exijam cria
tividade..À noite, o astral sinaliza
um dilema: os seus ideais afetivos

podem se chocar com a realidade.
Convém baixar o nível das suas

exigências. Cor: vermelho.:
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Sobre amoras
" .

e memorias

Na semana passada, um vendedor ambulante me in

terpelou na Avenida Marechal, quase na frente da

Igreja Matriz: "Ei, queres uma geleia de amora?". Ele
me mostrou um frasco de Nescafé grande, cheio até a

boca. Olhei bem o conteúdo, e ela era muito parecida
com a que minha orna fazia: a cor, textura e consistên
cia. Paguei dez reais ao vendedor e fui imediatamen
te para meu apartamento testar a geleia. Passei uma
quantidade generosa no pão e hummmmmm .... Estáva
Tá, o gosto do Natal em pleno final de abril. Durante vá
rios anos, na minha infância, passava o Natal na casa de
minha orna e do meu opa, em Braço do Trombudo, uma
pequena cidade aqui do Estado.

Lembro como se fosse hoje (ok, sou guloso) dos ca
fés da manhã e da tarde com a tríade perfeita: pão, nata
e geleia, e tudo feito pela orna. E este gosto de amora sil
vestre me levou para um Natal especial, que aconteceu

há pelo menos duas décadas. A árvore de Natal enchia

grande parte da sala, mas o mais interessante estava

aoseu lado: a grande estante' de livros feita de madei
ra maciça, que abrigava coleções completas de grandes
escritores mundiais. Uma das coleções que mais me

fascinava era a dos ganhadores do Prêmio Nobel de Li
teratura: de capa dura, e corri a lombada impressa em

letras douradas.
,

E numa noite dessas de Natal, o jovem Schroeder,
com seus dez ou onze anos de idade, após filar e beber
escondido uma taça de champanhe, abriu a porta de
vidro da estante, e pegou um exemplar da coleção do
Nobel. Era o livro do vencedor de 1969, do irlandês Sa

muel Beckett. Dei uma rápida folheada e -Vi que a obra

apresentava os pormenores da atribuição do prêmio,
uma breve biografia e dois textos, o romance "Malone
morre" e a peça "Dias felizes".

Lembro ainda, no pantanoso terreno da memória,
que achei engraçado o sentido antagônico dos dois títu
los: morre e felizes. "Opa, este livro é legal?" Ele apenas
sorriu, fitando o livro, tomou mais um gole cm sua taça
e retomou a conversa com meu tio. Nunca entendi por
que não respondeu, se é que' escutou minha pergunta,
afinal, a noite de Natal é sempre esquisita, carregada

elogios que não entendi, mas foi a generosidade e o

incentivo dela que me fizeram querer ser um escri
tor (ela sempre foi uma ouvinte atenta, e fingia que
acreditava nas mentiras que eu sempre inventava). E
meu opa, Heinz Schroeder, achava divertido o fato de
eu sempre carregar dois lápis .e falar sozinho, e um dia

soltou: "E estes seus monólogos, hein jovem Beckett,
vão te levar para onde?". Naquele dia planejei o roubo
do livro do Beckett, que não deu certo (a história toda
renderia uma dezena de crônicas), e com o fim das fé
rias tive que me despedir dà estante sagrada.

Mas eis que o destino me reencontrou com Beckett
na adolescência, pois quando meu opa resolveu repar
tir SêUS livros, o Beckett ficou com minha tia Eunice

(até hoje, minha leitora mais fiel), que me repassou
imediatamente. E foi lendo "Malone morre" (e depois
os outros dois da trilogia Molloy) que minha adoles
cência foi por água abaixo, e ao invés de andar atrás
das saias, como meus amigos faziam, ficava trancado
no quarto lendo coisas tristes. Mas eu era feliz, e como.
Morria com o Malone, criava com o Malone, que tam
bém estava confinado num quarto (mas ele descrevia
seu intento de fazer da ficção a companhia ideal du
rante a agonia de seu "parto para a morte"). Malone
distraia-se ao inventar personagens e histórias sobre
os quais não exercia domínio, assim como eu. Tudo
isso ainda ecoa em minha memória, como uma música
ao longe.

Saí de Braço do Trombudo há muitos anos, morei
em muitos lugares. Becket afirmou que não há como

fugir das horas e dos dias, nem de amanhã e nem de
ontem (o bolachudo da foto aí sou eu, com poucos ani

nhos, no colo do opa). Minha orna foi levada pelo cân

cer, numa batalha cruel e injusta, meu opa se digladia
diariamente com dois cânceres, e em breve passará a

existir apenas namemória daqueles que o conheceram.
Restarão imagens, como estas que descrevi acima, res
tará Beckett, e Uta e Heinz, enquanto existir memória.
E com o gosto de amora na Doca, escrevo esta fotocrô
nica com som e fúria, pois o tempo é um tanto cruel por
não nos deixar esquecer certas coisas:

Mas o tempo também traz compensações, minha
orna adotiva (a orna daminha esposa, dona Ilka Eggert)
faz as melhores geleias de banana e de coco do planeta,
iguarias disputadas nos quatro cantos jaraguaenses. A
vida é mesmo uma amora, azedinha e doce.

e carlos.schroeder@gmail.com

4DES��ESDASEM��_w_ww_.o�_on_liM_.oom_.b_r�
ocr Morre 'primeira

dama de Guaramirim
Faleceu na madru

gada do último' dia
23, por volta da zh,
a primeira dama de

Guaramirim, Roseli
Frôhlich. Aos 57 anos, a

.

esposa do atual prefei
to do município, Lauro
Frõhlich, sofreu um in
farto do miocárdio, que
foi fulminante.

,.

de euforia num primeiro momento, e de melancolia no

segundo. O fato, é que devolvi o livrá à estante e voltei a
me enturmar com meus primos.

Alguns dias depois, peguei o livro novamente na

estante, mas para servir de apoio para uma caderneta,
onde rascunhei a caneta meu. primeiro texto literá
rio (se é que aquilo poderia ser chamado de literá

rio, pois com onze anos se tem muito cabelo e pou
cas ideias), um conto sobre um soldado na guerra do

Vietnã. Minha orna (Uta Holetz Schroeder, faleceu na
década de 1990, poliglota, descendente de holande- .

ses e alemães, fã. de Flaubert), heroica, leu e teceu

" �
.

_ 'Especial Plantão Policial:

== Bombeiros Voluntários da região
\

.

o Plantão Policial do oCP Online apresentou uma série de matérias

.

sobre a situação dosBombeiros Voluntários da região durante esta sema
na. Oprimeiroprogramafoi realizado na corporação deMassaranduba,
seguindo para Guaramirim, Corupá e Jaraguá do Sul. Os responsáveis
pelas corporações deram detalhes sobre a estrutura, atendimento epro
-blemas enfrentados pelas instituições. Acesse www.ocponline.com.br e

assista na galeria de vídeos todas asmatérias.

" "

....................................................................................................................................................................

Primeira casa

feita de aço em

Jaraguá do Sul
Estrutura usada na Eu

ropa e nos Estados Unidos

promete ser mais resistente
às variações de temperatura.
A iniciativa é do arquiteto
Miguel Bianchi. O Steel Fra

ming nada mais é do que dei
xar de lado tijolos e cimentos
e utilizar comomatéria prima
perfis de aço galvanizado.
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Bairro Amizade

Incêndio destrói casa
saúde

Vacinação contra gripe
continua até dia 10Um incêndio em uma

casa abandonada no Bair
ro Amizade mobilizou os

Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul na manhã
de ontem. O fogo come

çou por volta das 6h, em
um ponto de difícil aces
so na Rua Expedicionário
Ewaldo Schwarz. A causa

ainda não foi apurada.

O barulho e cheiro do

fogo alertaram a morado
ra Luiza de Assis, 23 anos,

que vive a poucos metros

da casa. Sem demora, ela
chamou ajuda. "Liguei
para os Bombeiros, essa

casa está abandonada, o

dono foi morar no Centro

já faz algum tempo", co

mentou.

Longe de atingir a

meta de imunizar 45 mil

pessoas dos grupos prio
ritários, a campanha de

vacinação contra gripe
continua em toda a região.
Até agora, mais de 27 mil

pessoas receberam a dose.
Por orientação do Minis
tério da Saúde, a campa
nha continua até o próxi
mo dia 10.

O diretor de vigilância
em saúde de Jaraguá do

Sul, Jackson Jacobi, frisa a

importância da imunização.
"Na Europa, em três meses,
foram registrados 50 mil
casos da gripe A, com 230
mortes. São dados oficiais, é
uma estatística forte e que-

remos evitar uma epidemia
no País", afirmou.

Com uma injeção, são
evitados os VÍrus da in
fluenza A/HINl, A/H3N2
e B. No município a va

cinação atingiu cerca de

60%, enquanto a meta é de
nomínimo 80%. "Estamos
oferecendo essa proteção,
é importante que as pesso
as realmente procurem as

unidades", disse Jacob.
Na próxima semana, a

Vigilância Sanitária deve

começar a repassar orien

tações para a população
sobre a chamada "etique
ta da gripe". São peque
nas atitudes que ajudam a

prevenir o contágio.

FOGO Imóvel estava vazio e o incêndio começou às
6h. Vizinha acionou os Bombeiros de Jaraguá do Sul

Solidário

Amigos vestem camisa pelos autistas
As ruas do Centro de

Jaraguá do Sul serão co

loridas de azul, na manhã
deste domingo. Mais de

300 pessoas são espera
das para o Treinão So

lidário, promovido pela
Associação de Amigos do
Autista de Jaraguá do Sul

(AMA). Serão percorri
dos seis quilômetros, com
o objetivo de chamar a

atenção da sociedade para
o autismo. As camisetas

estão à venda por R$ 20,
na Sede daAMA e no Pos

to Mime da Reinaldo Rau.

O evento é relacio
nado ao Dia Mundial do

Autismo, celebrado em

2 de abril. Como o azul
é considerado o símbolo
da síndrome, foram con

feccionadas 380 camise

tas dessa cor para serem

usadas no Treinão. "Será
um movimento azul, para
mobilizar a comunidade
sobre o assunto", disse a

organizadora, Crislaine
Herzer.

Serão duas modali
dades de exercícios: seis

quilômetros de corrida
ou dois quilômetros de
caminhada. A concentra

ção para a largada será na

Praça Ângelo Piazera, às

çh. O percurso da cami
nhada inclui toda a Aveni
da Marechal Deodoro da
Fonseca e a Rua Reinaldo
Rau. Os corredores segui
rão para a Rua Epitácio
Pessoa, com retorno pela
Avenida Getúlo Vargas.
Na chegada, haverá distri
buição de água e frutas. A
Polícia Militar cuidará da

segurança dos grupos.
De acordo com Cris

laine, cerca de 350 cami
setas já foram vendidas. O
dinheiro arrecadado será
investido na futura sede
da associação, que irá
atender a mais pessoas.

��iRledl�
COOPERATivADE TRABALHOMéDrco DE JARAGuA DO SUL

CNPJ OG.855.2141000'1-38

EDrrALDECONVOCAÇAo
ASSEMBLEJA·GERAL EXTRAORDINÁRJA

o Presidente da Cooperativa de Trabafho Médico de Jaraguá
do Sul, no uso das a1ríbuíçóes que fhe confere o artigo 43,
máso III do EstaMo SocíaJ, convoca todos os Cooperados no
pleno e"ercfcio de seus díreítos para participar daAssembleia
Geral Extraordinária {AGE) a ser realizada no CPl - Centro
dos Profissionais Uberais, na Rua Danatdo'Gehring, 175
- Centro Jarag,uá do Sul - se, 8925147&, às 17h30min do
dia 15 de maio de 2013, em primeira convocação, com no

mínimo dois terços dos Cooperados, em condições de

votar; às 18b30mílil', em segunda convoca.ção, com no mí
nÍlno a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda,. às
19b30mín, em terceira: e última convocação, com a presen
ça de, nO' mínimo, 110" (dez) Cooperados, onde será discutida
a seguInte:

Nota de Agradecimento EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTJFJCAÇÃO'

c.ifío de Senna, bmsrreíro, leifoeito Ot'fáal, estalilelemfw liTal Rwa B<l!caiiWla, r.I"
2245, mitro, Ffol'Íaooj!)Offs, CEl? 88.015-530 • fIlme (4$) :>22'4-1521/ {4S) 9\135-74:1.4
FAZ SABER QUE, devfóamellte�do pelo Age� f.fdlllcíá,ío desí�ado jiJefo
credor exeqiíemte Empresa Gestora de Atívos - EMGEAy VENDERÁ, na f<!llm1a dii te;;
(Decreto-lei nO 70, de 21.11.66, e regwtamemação Cllmpfemel'ltarJ, em SEGUNDO
PÚBLICO lEIlÃo, qve sem rearáado 00 <!lIaD/04/2DO às 12:3CJ IRs, em frente
ao Fórum ela Cidade deJaraguá doSu,,se, "ímóvef ad"rantedesuifo, a fildctfr
dliJ ranço mfllimo ínóícado, pal'3 pagamemio de dMda> Ii!fj!)O�llfa em favo� CiIa EM-

.

PRESAGem)RA DEAl1VOS - EMGEA_
APARTAMENJO nO 302do bloco lYl e vaga deGaragem 1'1" 06 do Col!!d<1lmfníal

.

ResíQem:ía1 da Amáade, síltIado ii Rua 383 nO 220, Amime, lal!a�á do Sur�c CllrnJ

área rota! de S7,36m2 e 14,5Jm2,. respedívamelilte,. Cllmfumre de9O!ito liTa matr.ras!'a
n" 23.443 e 23.444, respedívame.1te, do Regís!ro de Iméveís <!Ie Ja1'i!gcsá do Siul,sc"
firnmdado a IRMA MARIA SALVADOR, ill!asi!eila, maful!;; pl1<1lfessorra, a m,0>,

8fR-633.3%-SSIf5C,. CPf nO. 195.070.979-53, resíd'e.1te em Jal<l�á do> Siu,,sc,, Clllill
fOmTe coosta no COJ!Irato ballíladonal no 3'fM171il1ilfilOO!l1i> ffnaJrr6ado per3mM em

116/08/1990. S4lffdta<;ão de EXeaJi;ão de DMd<I SEI> n" 1ill176,12m2
- AGro desdeJá IiIOtffiGdos do pre;e11te relão os mlllMllÍ1llS <16m3 fliTdío:acilbs, liIefI1l
cemo seus mnj!Jges, CiISO não sejam f«arl2ados..
- A(S) vmda{s) será{oo) feíla{s) mediante pagamemoà�isá, fiJOdeliTcIfh>o amremata01te
pagar no ato, COOT0 sinal, 20% (víl1te filO< cento)• fiJre9l' da> amrema�o>, além da>
comíssãO� ao feloeíro, e o saMo restante no l'ITiIW ímporefefíite! de
8 (oito) õras; 00 utUf2M-5e de fillam:ía_ da CAIXA (melÍoali\te a�o;ão da>
carta de Crédito) e/oo IJtJTI'2<Io;ão de reaJISOS 00 fGlS (medíall1te� da
Carta de HaIlifltação).
- Pa1ra tanto, os pn!Iendenles llevedo se d"lÚIjIir�f!lBdamente a q)lJi!fupuer agârdâ
da> CAIXA EC.OICÕMI9' fEDERAL p8Ila ao� de mafullll5 ímfm� a res

peito& CARTA DE CREDITO eJOIJ DE HAmI.EIJIÇIO, FAltA !ffiUZAÇlO OIE li'GiS..
- O Fano:e R1ÍIIl!mO pata ii venm sem o aJIIleSIfJ01I1d'emte ao safoodeved'1!Ilfea�
fJIl awIíao;ão, estalido, fjlOIén,. sujeitos ii atuarmro;ãoaté 2'4 !-.ls amtes cIfIJ l!eilfmro;ão
da JlfiI9I.
- As despesasde�e acprefasdeaJnel1tesda�ooiim&;<eI.mmpor
exemplo, JPru{flP, ccnctomímls,. cfa1Ire 0Wils� 110mmí� I!j)lleesl!ejam
em atraso, são de iespuiSillJi!ídiNtes do�
BD oIJservao;ão ao i!ftígD 4'Tl do NCC. é� ii gJallIOCípa!l;áo de� e

dírigentes dil CAIXA,. seus� IJU� GIlSi!<!hls 5mb o �JiIITe de ro
moohiio lO1ÍWfSiII ou CllI1IlJI1hão pilKial de bens,.� fI;me; 00 1"' e P> IeilIiies
das exeno;íies E!!Idra)Jdiáais
- Caso o ínIúweI estejI ocupado, o ",.e,_1feb deite I!j)lle será o�
petas pmridências de dpsnolP'9io domesmo.
- 0(5) ÍII1ÓW!!(eis) ama tew(IiveriJm) sua��� pela lei
'FedeJiII ,.,. 7433/11S e na fonna do COOígD de Nomnasdil� de JlusIíI;pl de
SanIiI casama.
- O 1eiIoeíni, aá!na já quaiíficiIdo, adTa-se hiIblil!adID a fliJmerer iIID5 íllDlJarli!5l!al!flDs fim

� pu""""i7adas SIlbre 0(5) íméiIIei(eis), liIIljim de;IIe l6!!IltalI • Priinml'im

POOIim lRii!ãoe de�
de AoriiliKÍpOfis para Jarnguá do s.-. 13 de AáIIilI de 21)13.

áuo _SOUZA
-

leiIoeimPíüm 0IiiiBfISC - M'li!iJmB .MIIC,Im
�G.bstIO�.1W:t - Q2!1'eZTta*Mlflidllt:a:::ttJi

A família do SR. LEOPOLDO VOGEL, agra
dece a equipe do corpo de bombeiros, a

equipe do Hospital são José e aos pastores
Carlos e Marlon pelas palavras de conforme

e toda comunidade presente.

ORDEM DO DIA -AGE

Alteração Estatutária;
Aprovação do Regulamento Geral do Hospital
Unimed Jaraguá;
Aprovação do Regimento Interno do Corpo Clíni
co do Hospital Unimed Jaraguá;
Eleição e posse do Diretor e Vice-Diretor do Cor

po Clínico do Hospital Unimed Jaraguá.
OBSERVAÇÕES:

O 11IIrimeJofile CcOfi!erndllls pam efeito file cárCIJro file .quo
rum" de ÍIIIs&!fação da AGE é, nesla data, de 191 (cento e

noventa e um) IWOper;mfOS.
Estão al1lft!lmaffc:ame11lfe ÍIIIsmws no CoIJlO ClrruCE> do Hos

pifai IlInÚiJled Jarngwá fIodos os médloos pertencentes ao
quadro de coopemdOs da IlInimed Coopemtíva de Tliabalho
de Jamgl!Já do St!dIIi[!le esfeíam no pleilTO exen:fcio de seus
díreitos. coom oTamo de Oooll'emlivação e seus at![&!men
fios devilll�lfililenfe assiETadi!ls, devendo aimfa possuir capaci
!ação féc:niEa e I!:fe!idffi'ca IOO� e atuação regular e
oonsfalll!e lITa Coopem!L'lIa
Podem candicfatal"-se 3IIIS c:agos de Dúetorr e V"JCe-Dire
for Clínico do HaspifaI Unímed Jaraguá os cooperados
que atefJdam aos requísifDs acinra mencíonados e que
passuam maiS de CÍIICIO anos de vínculo çom a�
rativa..
OS VI'lTERESSADOS A SE CANDIDATAREM AOS CAR
GOS NA REFERIDA lEl.BÇÃO DEVERÃO PROVlDEN

ClARA!NSCRJÇÃODESUACHAPA(DIRETOR EVICEDi

RETOR) POR ESCRITO JUNTOAGERé«:1AGERAl DA
UNIMED JARAGUAOOSULATÉ 08I0!íII3AS 12:1JOHS.
� deixa de ser realizada Ilé) 5e(!e da c:ooperaIiva
em lIazão da 3I!ISiiOOia de espaço disponível,

Jaraguá do Sul, ZT de abril de 2013

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° OS/2013
CÃMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

TIPO: Menor Preço por Item

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro
de preços a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDI�NTE, PAPEL ETONER ao longo de 12 (doze)
meses, conforme especificações no ANEXO I do edital e ANEXO 111- Minuta da Ata de Registro
de Preços.

REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21 /06/93, Lei FederalJ 0520/2002, de 17 de julho de 2002 e

DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 10 de
maio de 2013, no Setor de Protocolo da CÂMARA Municipal de Jaraguá do Sul, Av. Getúlio
Vargas, 621, Bairro: Centro.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas
do dia 10 de Maio de 2013, CÂMARA Municipal de Jaraguá do Sul, Av. Getúlio Vargas, 621,
Bairro: Centro.

'

!
.li

VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: RS 48.996,05 (Quarenta e Oito mil, Novecentos e

Noventa e Três Reais e Cinco Centavos).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereçowww.jaraguadosul.sc.leg.br.

Jaraguá do Sul (sq, 25 de Abril de 2013.

JOSÉ OZORIO DE ÁVILA
Presidente

Dr_ German .... N• .Jiménez
PresidenIe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apevi nos Bairros
o programa estará no próximo dia 30, às

19h30, na Escola CristinaMarcatto, no Jaraguá
Esquerdo. O palestrante será Anderson Tomasi,
com o tema "Liderança na busca da excelência".
Além da palestra, haverá o tradicional espaço
para confraternização e troca de cartões.

.

Importante ação
Associados da Apevi e da Acijs estão sendo

convidados a participar, a pedido do Fórum
Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, de pesquisa realizada por
meio do Comitê Temático de Desoneração e

Desburocratização. Conforme comunicado

que empresas associadas estão recebendo, o
objetivo deste levantamento é identificar as

dificuldades, entraves e gargalos enfrentados

pelo segmento, com o objetivo de buscar aces
so simplificado das MPEs à Justiça e, desta

f'

forma, alternativas para a redução e padro-
nização de cobranças das custas judiciais. Ao
mesmo tempo, oportunizar a capacitação dos
membros dos órgãos públicos, de cartórios,
do judiciário, de entidades de classe do movi
mento das MPEs e de empresários de maneira
geral. A pesquisa pode ser acessada por via ele
trônica pelo o link http://formsus.datasus.gov.
brjsitejformulario.php?id�aplicac�0=9358. A
data limite para que as empresas respondamà
pesquisa se encerra no dia 31 demaio.:

www.juanna.com.br
Rua DonaAntônia, 411

Novà Brasília

Lourival Karsten

Parceria verde
,

A Colc�i, ?r�fe com �ai� de 20 anos

- .l"lde história e gestao jaraguaense,
já teve em suas campanha. publici
tárias a top model Gisele Bündchen,
entre outras modelos famosas. Ago
ra, acaba de firmar importante par
ceria com o Green Valley, club de

Camboriú, eleito recentemente o

"Melhor club de música eletrônica
do mundo" pela publicação ingle
sa Dj Mag, a mais importante do

gênero em todos os continentes. A

base desta união consiste em a Cole
ci vestir todas as hostess da casa

com as suas coleções mais atuais.

E, para a temporada de outono-in
. verno, as peças que as recepcionistas
do Green Valleyjá estão usando são as

mesmas que passaram recentemente

pela passarela do São Paulo Fashion

Week, no ultimo mês de março. Coin
cidências à parte, a tendência da tem
porada Colcci é a cara doGreenValley:
muito verde aliado ao pretinho básico.

Frango
o frangojá foimuito importante para o controle da inflação no passado e

poderávir a contribuir novamente, pois os seus preços acumulam queda nomês de
abril. Mas, para isto, os preços da soja e domilho deverão acumular queda também.

Inflação
o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando

Pimentel, confirmou em entrevista que o Brasil tem uma inflação de base reni
tente entre 5% e 6%. Como o centro da meta do BC é de 4,5%, isto significa que
não foram adotadas as medidas necessárias para mantê-la sob controle. A in

flação atinge principalmente os mais pobres e poderá destruir grande parte das

conquistas se não houver uma ação decisiva. Infelizmente, estas ações signifi
cam um forte arrocho. Como ele não foi adotado em tempo hábil para as eleições
do ano que vem, é improvável que seja adotado agora. De acordo com O Dieesej
Seade.-o desemprego nas sete regiões pesquisadas alcançou 11% emmarço.

.li Juanna Têxtil está comemorando

os

FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

SELlC

INOICE PERlooo

7,50% 17 .ABRIL.2013

0,000% 26.ABRIL.2013

1.215,40 ABRIL.2013

-1,29% 26.ABRIl.2013

-0,33% 26.ABRIl.2013
PETR4 19,29 +0,63%
VALE5 3M8 -2;40%
BVMF3 13,63 -0,15%

0,4134 27.ABRIl.2013

+0,74% US$103,550
+0,08% US$ 1461,520

COMPRA VENDA VAR.
1,9980 1,9995 -0,14%
1,9700 2,0700 0,00%
2,6029 2,6047 -0,04%
3,0933 3,0948 +0,12%

TR

CUB

BOVESPA
NASDAQ

AÇÕES

POUPANÇA
COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.
DÓLAR TUR.

EURO

LIBRA

Carne barrada
Duas cargas de carne bovina

forma rejeitadas no porto de Ro

terdã (Holanda) por causa do re

sultado positivo no teste para a

presença da bactéria E.coli. Como
se trata de uma bactéria que pode
causar morte, o provável destino
das cargas será a eliminação. Ain
da temos um longo caminho pela
frente para nos tornarmos um País
sério que sabe preservar a quali
dade de seus produtos. Imagine se

fosse para o mercado interno.

• BACK
Empresa de segurança e

vigilância muito ativa em nossa

região, a Back comemora -

amanhã 38 anos de atividades.

• SINDICONT
O Sindicato dos Contabilistas
de Jaraguá do Sul comemora
amanhã 33 anos de atividades

. em defesa da classe.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Acidentes preocupam OIT
As doenças ocupacionais em

pobrecem os trabalhadores, as

suas famílias e a sociedade em

geral, todos afetados quando
perdem seus trabalhadores mais

produtivos, disse o diretor-geral
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), Guy Ryder, em
nota divulgada ontem, no Dia
Mundial da Segurança e Saúde
no Trabalho.

Para reduzir a ocorrência des
ses casos relacionados a ativida
des profissionais, Rydermencio
nou a importância da prevenção,
que, segundo ele, é mais eficaz e

menos dispendiosa do que reme
diar acidentes. Além das perdas
humanas, os acidentes geram
custos. Atualmente, cerca de

US$ 2,8 trilhões são gastos com

acidentes emortes no trabalho.

Imposto deBeada

Leão faz intimações

MARCELO CAMARGO/AGmCIA BRASIL

rocessos seletivos do SESCISC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe Conosco

A Receita Federal intimou 117 mil

pessoas físicas em 2012 por indícios
de infração praticada na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física.
Em 2013, o objetivo é fiscalizar, a par
tir de abril, 200mil pessoas.

Este ano, o prazo de entrega da de
claração termina ao meio-dia do pró
ximo dia 30. Até ontem, pouco mais
de um terço dos contribuintes não ha
via apresentado declaração.

Comparecer no SESC - Jaraguá do
Sul dia 03/05/2013 às 10h para

entrega de currículo e prova escrita

APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE GUARAMIRIM - SC
CNPJ: 83.784.983/0001-21

BALANCO PATRIMONIAL DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

2012
211.430,06
211.430,06

PROTESTO Sindicatos realizaram ontem em São Paulo
um manifesto pelo fim dos acidentes de trabalho

lnformaabertura de processo seletivo

Areal Re uisito Cidade

SERViÇOS GERAIS: Ensino fundamental; Experiência na

limpeza de ambientes internos e externos JARAGUÁ DO SUL

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE GUARAMIRIM

NOTAS EXPLICATIVAS - 2012 e 2011

1. BREVE HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO E CONTEXTO
OPERACIONAL

A APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE GUARAMIRIM, é uma associação sem fins

lucrativos, fundada em 08 de Julho de 1985, sediada na cidade de

Guaramirim-SC, constituindo-se em órgão de melhoria na

qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência,
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
Tem por objetivo congregar ãssociados, pais e amigos de

excepcionais, para a promoção de seu bem estar, realizando
atividades educativas voltadas à integração e inclusão social, são
consideradas excepcionais ou pessoa portadora de deficiência

aquela que se diferencia do nível médio dos indivíduos em

relação a uma ou várias características físicas, mentais ou

sensõriais, exigindo atendimento especial.
Para a manutenção das suas atividades ,a APAE poderá receber

contribuições de associados e de terceiros, bem como por
legados, subvenções, convênios, doações e quaisquer outros

proventos e auxílios.
Com a intenção de cumprir os objetivos de prestação de serviços
propostos, a APAE conta com profissionais especializados, sendo
contratados conforme as leis trabalhistas vigentes, constituindo
em seu maior desembolso operacional.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBÉIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as

práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira,
adaptadas as peculiaridades ligadas às entidades sem fins

lucrativos, conforme ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em

conformidade com a lei nO 6.404/76, estão sendo apresentadas em

Reais (R$) e foram aprovadas pelo conselho fiscal da entidade. A
entidade APAE é isenta do imposto de renda pessoa jurídica.

3, PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Receitas
As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao

reqirne da competência e são provenientes de subvenções,
convênios com órgão públicos, contribuições, eventos sociais
e doações recebidas da comunidade.

Despesas e Custos
As despesas e os Custos estão apropriados obedecendo ao

regime de competência e foram apuradas através de notas
fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais
fiscais.

NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO LIQUIDO
Construções em Andamento

Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensilios

Veículos

1.417.296,84
1417.296 84

1.054.773,27
27.886,33
61.613,92
273.023,32

2011
13.001,70
13.001,70

'1.273.121,64
1.273.12164
1.009.158,07

27.886,33
61.613,92
174.463,32

1.286.123,34

5.479,00
5.479,00

1.280.644.34
1.187.267,08

93.377,26

2012

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

1.286.123,34

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

Receitas de Subvenções/Convênios
Repasses de subvenções
Convênios

Receitas Gerais
Outras Receitas
Mensalidades Recebidas

TOTAL DO ATIVO 1.628.726,90

CIRCULANTE

Empréstimo Terceiros

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO 1.628.726,90
1.280.644,34
348.082,56

Patrimonio Social
Superavit Patrimonial do Exercicio

TOTÀL DO PASSIVO 1.628.726,90

921.993,50
351.858.93
101.858,93
250.000,00
570.134,57
467.359,53
102.775,04

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal
Salários e Encargos
Despesas Administrativas
Materiais Diversos

Despesas de Comunicações
Material de Expediente
Despesas Gerais
Serviços de Manutenção
Material de Higiene e Limpeza
Manutenção de Veículos
Cursos Diversos
Eventos Diversos
Outras Despesas
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias

573.910,94
300.416,99
300.416,99
34.250,36
25.371,25
3.606,31
5.272,80

236.327,68
75.275,84
6.723,91
35.442,91
3.336,00
3.699,50

111.849,52
2.915,91
2.915,91

RESULTADO DO EXERCíCIO (SUPERAVIT)

GUARAMIRlM,SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

2011
581.736,79

351.978,89
122.915,69
229.063,20
229.757,90
163.094,02
66.663,88

488.359,53
284.52486

284.524,86
20.356,63
11.552,34
5.305,20
3.499,09

180.730,22
61.038,82
5.039,15

40.197,40
2.190,00
3.415,00

68.849,85
2.747,82
2.747,82

Técnico em Contabilidade
CRC·SC: 11.197/0·0
CPF: 379.196.799·15

GUTEMBERG LOPES GUEDES
Presidente da APAE

ürsttns
�Leiloeiros ,�,

C>;'-� Artur Henrique Carstens
leiloeiro Público Oficial I Matrícula 003182

--, Paulo Mario Lopes Machado
Leiloeiro Público Oficiai I Matricula 029/99

EDITAL DE l' E 2" LEILCES E INTIMAÇÃO
O Exmo. Dr. SÉRGIO EDUARDO CARDOSO. Juiz Federal, da Vara Federal e JEF
Criminal Adjunto da Subseção Judiciária do Estado De Santa Catarina na Forma da Lei,
Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a

Vara Federal e JEF Criminal Adjunto da Subseção Judiciária de Jaraguá do Sul/SC
levará à venda em arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as condições
adiante descritas, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados: 10 Leilão:
Dia 07/05/2013, ás 14:00 horas, por preço igualou superiorá avaliação de cada bem. 2'
Leilão: Dia 21/05/2013, às 14:00 horas, a quem mais der, se no l' leilão o bem não

alcançar lanço igualou superior à importância da 8vâfiaçâo, desde que não seja preço
vil, entendendo-se como talo valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art.
692 do CPC). Local do Leilão: Prédio do CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul/SC, sala IIse Kohlbach, Rua Octaviano Lombardi, 100, Czemiewicz, Jaraguá do Sul
/SC .Leiloeiro Nomeado: Paulo Mario Lopes Machado - Leiloeiro Oficial - Matricula
029/99 - JUCESC, fone (47) 3422-8141 (e-mail paulomario@leiloeirci.com.br).
Comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% do valorda arrematação. Custas judiciais, no
montante de 0,5% sobre o valor do lanço, nos termos da Lei 9.289/96 (Regimento de
Custas da Justiça Federal) respeitados os limites minimo de R$ 10,64 e máximo de R$
1.915,38. Cabe, ainda, ao arrematante verificar e lou quitar débitos referentes ao

condomínio do imóvel. Em caso de arrematação de bem imóvel, após expedida a carta
de arrematação, deverá o arrematante pagar o ITBI e entregar o 'comprovante
juntamente com a carta para o registrador de imóveis. Fica(m) intimado(s) pelo presente
Edital oIs) Sr(s). Executado(s), cônjuge do(a) executado(a), senhorio direto, condômino,
usufrutuário, credor hipotecáriolfiduciário, demais credores com garantia real, que
porventura não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, acerca do leilão

designado, bem como das datas, horários e local acima mencionados (§ 5' doartigo687
e artigo 698, ambos do Código de Processo Civil, com a redação da Lei n.?

11.382/2006).01). Cumprimento de Sentença n' 2008.72.09.000773-0 Exeqte: Caixa
Econômica Federal - CEF Execdos: Jolins Ind/ e Com/ de Materiais Recicláveis Ltda.
ME e Outros Bem(ns) penhorado(s): 01 motocicleta Honda CG Titan KS, placas MCX-

6596, Renavam835717496, ano/mod.2004/2005, azul, gasolina, em bom estado. Valor

R$ 3.200,00 .Ônus: Débitos junto ao DETRAN/SC R$ 349,07.Bem(ns): 01 reboque Iram
topa tudo STD, placas MDW-9814, cinza, ano 2008, em bom estado. Valor R$1.500,00
Ônus: Débitos junto ao DETRAN/SC no valor de R$ 875,04 Valor total: R$
4.700,00.Localização: Rua Paraná, 76, bairro Recanto Feliz, GuaramirimlSC.

Depositário(a): Alaor de Melo. O�) Execução de Titulo Extrajudicial n' 5000463-
57.2010.404.7209 Exeqte: Caixa Econômica Federal Execdos: Caçula Comércio de

Veiculas Ltda., Morgana Malmgren e Sandro Walfrido Schulze Bem(ns): Um terreno

situado no lado par da Rua Francisco Mees, em Corupá/SC, distante da referida rua

1.000m, contendo a área de 1.920,00m', fazendo frente com a referida rua, travessão
dos fundos e estremando pelo lado direito em terras de Paulo Brunkow, e pelo lado

esquerdo em terras de Francisco Wargenowski, conforme Matricula n' 25.395 do
Cartório de Imóveis de Jaraguá do Sul. Sobre o imóvel encontram-se edificadas duas

construções, sendo uma de alvenaria com aproximadamente 60m2, e um barracão com
180m', segundo informação do executado. Avaliação: R$ 380.000,00 Ônus: Nada
consta 03) Cumprimento de Sentença n' 5000343-77.2011.404.7209 Exeqte: Instituto
Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis Execdos: Indústria de

Máquinas Kniss Ltda. ME. Bem(ns): Um tomomarca IMOR, PRN 320, n' 12030, com um

metro de barramento, com placa, três castanhas, castelo e ponta rotativa, em bom

estado de conservação e em funcionamento. Avaliação: R$ 11.000,00. Localização: BR
280. km 82, Condominio Industrial, Corupá-SC. 04) Carta Precatória n' 5008330·
91.2011.404.7201 Autor: Wiest SA Réu: Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Bem(ns): 01 Máquina serra de corte para tubos de ferro de 1 a 4 pai, Marca Pedrazzoli,
Modelo Super Brown 350, em bom estado de conservação. Avaliação: R$ 7.000,00.
Localização: Rua Erwino Menegotti, 588, l' andar, bairro Chico de Paula, Jaraguá do

Sul/SC. Depositário: Jamiro Wiest. 05) Execução de Titulo Extrajudicial n'

2002.72.09.000052-6 Exeqte: Ordem dos Advogados do Brasil . Execdos: Friedel
Schacht Bem(ns): Um terreno situado nestemunicípio, na JGS 468, distante 1.300,00m
da Rua 505-PadreAluisio Boing, com área de 20.000,00m2, edificado com um rancho de

pau roliço e uma capelinha, construídos em 1964, fazendo frente em uma linha sinuosa
de 235,15m com o Ribeirão Pedras Brancas, travessão dos fundos em 92,90m com

terras de Friedel Schacht, estrema do lado direito em quatro linhas, a l' de 30,40m com a

JGS468, a 2' de 124,35m, a 3' de 42,00m, a 4·de 110,00m, todas com terras de Friedel
Schacht e do lado esquerdo em 139,00m com a JGS 468 e com terras de Reinaldo
Kuester. O imóvel acha-se gravado com faixa 'non aedificandi' de30,OOm para ambos os
lados do córregos e 30,00m a partir da margem do Ribeirão das Pedras Brancas.
Matrícula n' 61.245 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul. Avaliação: R$
100.000,00. 06) Cumprimento de Sentença n' 2002.72.09.000210-9 Exeqte: União
Federal - PFN Execdos: Rio Assessoria e Locação de Mão de obra Ltda. e Posto
Pelromil Ltda. Bem(ns): 1)Um Caminhão VOLVO/Nl0, ano/modelo 1987/1988, cor
branca, placas IDU-5255, RENAVAN 145924890, valor da avaliação R$ 54.000,00; 2)
Um Reboque RANDON tanque, ano/modelo 1992, cor branca, placa LZV·8355,
RENAVAM 557007089, valor da avaliação R$ 27.000,00; 3) Um veiculo HONDNBIZ 125
KS, tioo motoneta, ano/modelo 2006/2006, cor prata, a gasolina, placas MGL,0702,
RENAVAM 883485869, valor da avaliação R$ 3.500,00. Total R$ 84.500,00 ónus:
Débitos junto ao DETRAN no valor de R$ 588,76, em relação ao item 1; R$ 57,06 em

relação ao item 2; e R$ 156,23 em relação ao item 3. Localização: Rua Joaquim
Francisco de Paula, 360, bairro Chico de Paula, Jaraguâ do Sul/SC. 07) Cumprimento de
Sentença n' 5000477-41.2010.404.7209_Exeqte: Caixa Econômica Federal - CEF
Execdo: Ataíde Peres Camacho e Outro Bem(ns): Um veiculo tipo reboque,
Marca/Modelo REB/BUMERANGUE TRAICOM, ano/modelo 2002/2002, cor branca,
placa MEM,2458, RENAVAM 899282431, em bom estado. Vaiar: R$ 26.000,00. Ónus:
Débitos junto ao DETRAN no valor de R$ 306,32. Localização: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 777, Centro, Jaraguá do Sul/SC. 08) Carta Precatória 5001001-
33.2013.404.7209 Exeqte: CEF. Execdo: Adilson Espindola e Outros Be(ns): Uma
frezadora polonesa n' 5 made impilhnd - mechanicy motorizada - peso 8 toneladas,
hidráulica, automática, universal, mesa de usinagem de 2m, em bom estado. Valor da

avaliação: R$ 90.000,00. Localização: Rua Almirante Barroso, n' 217, Corupá/SC. E

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente
edital, que será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na sede deste
Juízo, que funcionaTravessa Ministro Luiz Gallotti, n' 60 - Centro, Jaraguá do Sul/SC, no
horário das 13 ás 18 horas. Jaraguá do Sul(SC), 17 de abril de 2013. SERGIO
EDUARDO CARDOSO Juiz Federal. Edilal na Integra no sitewww.leiloeiro.com.br.
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DRIBLANDO Substituto de Jerri Luft, Oliveira acredita que merece um voto de confiança depois de ajudar o Tricolor a se livrar do rebaixamento no Catarinense

,

Presidente descarta
eleição no Juventus

"
Estamos tentando

regularizar os
salários. O mês de

janeiro falta 90% e

fevereiro ainda não

foi pago. De março
em diante, todas as

dívidas foram quitadas.

INTERINO Jeferson de Oliveira acredita não ser esse o momento e postega a escolha da nova diretoria

Com O término do Campeonato Ca

tarinense da Divisão Principal, che
gou a hora de colocar as contas em dia
e realizar um balanço financeiro do Ju
ventus. Os organizadores da Feijojuve
divulgaram os valores levantados com a

iniciativa, no projeto idealizado e reali
zado pelos torcedores.

"Repassamos R$ 32.980,43 ao clu
be. Acreditamos que assim cumprimos
com aquilo que foi proposto. Na nossa T

avaliação, o evento foi um grande suces
so e repassamos o dinheiro diretamente
na mão do presidente interino Jeferson,
que dará o melhor uso ao mesmo", afir
mou Joe Junior" da Recicla Eventos,
uma das empresas envolvidas na oga

nização da Feijojuve, cujo balanço pode
ser analisado no quadro ao lado.

Opresidente interino Jeferson de Oli
veira concorda que o evento foi umsu
cesso e serviu de grande utilidade para a

quitação das dívidas do clube. "Foimuito

..

bom e conseguimos arrecadar uma gran
de verba com esta iniciativa. Isto serve de
amostra para próximos eventos que po
demos vir a fazer", comentou. Segundo
Oliveira, o valor da Feijojuve foi destina
do integralmente aos atletas. "Todo o di
nheiro que foi arrecadado foi repassado
aos atletas. Além disso, todo apoio finan
'ceiro que a gente conseguiu repassamos

a�s jogadores. Estamos tentando regula
rizar os salários. O mês de janeiro falta

90% e fevereiro ainda não foi pago. De

março em diante, todas as dívidas foram

quitadas", complementou.

Quando chegar a hora certa, nós
vamos ver isso. Por tudo que

conseguimos, temos o objetivo de

permanecer. Depois disso, vamos
sim, tentar fazer uma nova eleição.

Em relação a uma possível eleição
para presidente do Moleque Travesso, o
dirigente interino descarta no momento.
"Temos até o interesse, mas temos que
fazer um levantamento para ver quem
tem direito a voto. Quando chegar a hora
certa, nós vamos ver isso. Neste momen

to, não devemos pensar nisso. Estamos
tentando fechar as equipes de base, pois
sem isso não podemos atuar no próximo
Estadual. Por tudo que conseguimos, te
mos o objetivo de permanecer. Depois
disso, vamos sim, tentar fazer uma nova'

eleição. Nós não. temos dinheiro nem

para pagar jogadores direito e não po
demos pensar em gastar com isso. Estou
montando um projeto interessante para'
o futuro do Juventus", finalizou.

>

No profissional, o Juventus retorna

aos gramados provavelmentéjna-Copa "

Santa Catarina, no segundo semestre, ;

competição que deve valer vaga na Copa
dolBrasil em 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FEIJOJUVE

iNFORMAÇÃO

�
I

INGllESSOS vt<HOIOOS PELO ltIVOOUS
lOTOII30"ft$n.l0c,00

TOTAL AR�EÇADADO PARA o JUVENTUS: FEIJOADA. BAR
R$ 32.980,43

GESTÃO 'FEI1OJUVE

RUO� (cnf;naliV,tI!C!lSOO�
!Arrolrl.c.1rm,�lI«Jf,,�r':

Ml\Tew.O!�
!l�IT!AAQI1_.Mu.��.�nd•• )

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEIER

rogga.oom.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I IMÓVEIS I FI� DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

,I

1249-02 - 1 suite + 2 dorm. sala de

estar/jantar, Internetrtv, churrasqueira
pdvativa, sacada,edfcula. piscina, salão de
festas, alarme, 2 vagasde garagem,

1 R$ 670.000,00 Aiaa Terreno 405m'

1149-02 . casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sata de estar e jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, edicula
R$ 280.000,00

Área Terreno 400m'
------,

�----------------11-:-
Centro

I
1

1243-02 - com 352m', 3 dormitórios, sala deJI estar, sala de jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, jardim e uma vaga de garagem,
R$ 430,000,00 '

L_ Area Terreno 352m'

1471-02 - com 2 dormitórios + 1 suite, sala de

estar, cozinha, bwc e lavabo, área de serviço,
churrasqueira, edicula e garagem
R$ 420,000,00

Área Terreno 326m"

Cerro :l

I
!-

I
1050-02 - casa demadeira com sala comercial I

- I

R$ 290,000,00 I

L Área Terreno 421m' IÁrea Terreno 900m2

'1331'-02 casa geminada 'com 136 m'. 2
dormitórios ... 1 suíte. bwc, lavabo, cozinha,
sala de estar. sala de Jantar, churrasqueira,
sacada, mezanino.
R$ 275,000,00 Area Terreno 237m2

R$1,300,000,00

I_São Luis

I II-rifa Martins

II �#'��:;;;;�

I 1117-02 - casa com 2 dormitórios, sala de

lestar.
copa ecozínha, bwc. àespensa, edicula

egaragem para 2 carros
R$ 200.000,00

Âr.ea Terreno 329m2

1070-02 - casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sacada, sala de estar e jantar, escritório, bwc 1-

lavabo. cozinha, área -de serviço + quarto de
serviço. churrasqueira,jardim equintal,

.

R$1,050.000,00 Área Terreno S02m'

1370-02 com 2 dormitórios, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, bwc, área de serviço e urna
vaga de garagem, Prédio com piscina coletiva e

playground,
R$130.000,DO Área Privo 57m'

ficam imóveis sob medida da sala,
quarto, escritório, bwc. cozinna e área de
serviço. pisb cerâmico e acabamento ages5o.
unia vagade garagem,
R$ 260,000,00

1274-02 com 2 dormitórios + 1 suite, cozinha,
sala de estar, bwc, churrasqueira/sacada e

uma vaga de garagem, fica cozinha mobiliada,
R$195,000,OO

Área Priv, 80m'

1420-02 com 3 apartamentos com 80

m�,2Jdormítólios, bwc, cozinha, área de serviço e

uma vaga de garagem.
R$165,000,00

Area Privo aOm'
�----------._��--------.

1359-02 com 1 suite master+ 2 dormüôríos,
sala de estarl jantar,Jsacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem. salão de
jogos, playground, elevado(,
R$ 650.000,00 Are. Priv, 140 m'

I
I
961-02 com 2 dormitórios, sala e coozinha I

�conjugada.
bwc, área de serviço e 1 vaga de

1tacionamento
110,000.00

Árei'! Priv, 56,81m' ..:)

_Vila Nova i_Vila Nova

1
II'���
I

I ... Centenário

I
�;;�1

I I

l1155-O2 quíünete (101) - com 1 dorm,tónO'JI,cozinha e bwc
R$ 80,000,00

Área Priv, 36m'
------

1306-02 com 2 dorm. + suite, cozinha, bwc,
área de serviço. churrasqueira cJsacada e uma

vaga de garagem, salão de festas, bicicietário,
elevador, portão eletrônico.
R$ 260.000,00 Área Priv, 79m'
'---------
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965-02 - Casa Geminada com 1 dormitório

I + 1 Suite, com 89m' bwc, sala de estar/jantar,

l.
1 vaga de g.aragem.R$ 160.000,00
------_.�----,�-----'

r,..Jaraguá Esquerdo
•

1216-02 com 97 m', duas vagas de garagem,
2 dormitórios + 1 suite, varanda com

churrasqueira. bwc social, cozinha e sala de

jantar integradas
R$ 243.000,00 Area Privo �4m'

1384-02
Terreno com 350 m2-.
R$110,OOO,OO

1462-02 casa com 140m', 3 dormitórios. sala
de estar, ceztona.bwc, área de serviço, jardim,
quintal e uma vaga de garagem. área lotai do
terreno 4500m'.

�$380.000,00 Area Terreno 4500m'

I nu; Jaraguá ESq�erd�
,

I
I 1432-02 - com 1 suite master + 1 suíte II c108et+1 suíte hidro, 2 dorm, sala de

I, estar/Jantar es critório , mezanino,
churrasqueira, sacada. 4 vagas de garagem JI R$ 989.000,00 Area Terreno 950m'

h- � _

1223-02 com 2 dorm. + 1 suite, sala de estar e
jantar, cozinha, bwc. área de serviço, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de garagem.
prédio com salão de festas.
R$215.000,OO Area Privo 94m'

1526-02 casa com 2 dormitórios, sala de
.

estar, bwc, área de serviço, cozinha.
churrasqueira privativa e uma vaga de

garagem.
.

R$315.000,!l.!!_�err��43�m'

1_ São Luis
II �-,:-------------irRau--======
I
I

11485002 com 1 dormitórios + 1 suite, sala de

Ilestar
e jantar;. COZinha, bwc, área de serviço,

sacada com churrasqueira e 1 _vaga de

garagem. entregaemabril/2013
R$1.100.000,OO Area Privo 35m'

1461-02 - casa com 2 dorrnitórios. sala de
estar, sala de jantar, bwc, cozinha .. ãrea de

serviço e uma vaga de garagém.
R$169.000,OO

,

1'553
-02 apto com 81,50m' 03 dorrnltórios,

sala de estar/jantar. sacada. churrasqueira
coleliva e demais dependências.
R$180.000,OO

L__ · �� 81,50m'

1552-112 - casa com 110m' suite master, 02
dormitórios, sala de estarljantar,
churrasqueira, salão de festas e demais
dependências.

�250.000.00 Area Terreno 3J2,50m' Área Terreno 471m2'

Terreno com área de 945m2
R$ 210.000,00

I ... Jaraguá Esquerdo

1030-02 -com 1 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha. bwc, área de serviço.
edlficio com playground, salão de festas e

bíclcletárto.

R$17�60,OO Área Privo 73m'

1459-02
Terreno com 545 m2.
Possui duas casasdemadeira.
R$ 265.000,00

... Jaraguá Esquerdo

�
-I
!

� -

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

depende,ncias
de empregada, edicula. jardim.

portão eletrônico e 1 garagçm
R$260:!l��0 ��no 366m'

·'366-02 com 1 suite + 2 dormitórios. sala de
estar, sala de jantar, cozinhà, área de serviço,
sacada com churrasqueira e Lima vaga de

garagem.
.

R$_24o..000,OO Area Prív�103 m'

I--------�-

... Vila Nova

1547 -02 apartamento com 56,4 7m� 2
dormitórios, sala de estar/j a n tar ,

churrasqueira cl sacada e demais
dependêcias.
R$167.000,OO

_
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I I _Nova Brasília

I I
.

I I

I I
.1·1

1014-02 Terrenocom area tot�1 de 957m' I '''9"'84''"-O'''2'"-'''ca-sa'''c'''o'''m'''3'"'d'"'o'''rm-iló''r'''iO'''S'''+''''"""suite, salaR$585.000,OO

_j 1�_d_e_e_sta_r._C_OZ_in_h_a_,_es.criIÓriO'
bwc, área de

serviço. quintal e 2 garagens
R$420.000,00

Área Terreno 645m2

959-02 - Casa com 2 dormitórios + , suite.
2 bwc + 1 lavabo, cozinha ( sob medida ),
churrasq._, portão eletrônico, cerca eletrica,
2 vagas de garagem e Jardim I quintal

.

_

R$ 720.000,'!'.l... Área !!,.!:eno �8m'

_Czerniewicz "'lIha da Figueira

1320-02
Terreno corn ãêüm".
R$168.000,OO

1177-02
Terreno com área total de 538m2
R$150_000,OO

1321-02
Terrenocom425m2_

R$ 210.000,00 _

1008-02 - casa com 3 dormitórios + , suite.
sala de estar e jantar, cozinha, bwc + lavabo,
área de serviço, churrasqueira, jardim e 1 vaga
de garagem
RS 350.000,00

-

Área Terreno 502m'

1489-02 2 dormitórios, cozinha, sacada com

churrasqueira. bwc, área de serviço, sala de
estarijantar 1vag'l de garagem. Edificio com
salãode festas.
R$119.000,OO Área Priv. 55m'

1333-02
Terreno com400m'
R$120.000,00

I_ Nova Brasília
,----�._----

........--........ ........

1
!

Terrenocom área total de 720m2
RS 460.000,00

1495-02
Terreno com 425 m2,

RS 60.000,00

896-02 - Casa com 4 dormitórios. sala de tv,
cozinha, 2 bwc, área de serviço. despensa,
churrasqueira, piscina, jardim e garagem,
RS 350.000,00

.

Área Terreno 345ml [

I'" Nova�aS�lia
I

_ Jaraguá Esquerdo

1454-02
Terreno com 400 m2,
R$180.000,OO

Terrenocom área total de 720m2
RS 460.000,00

_ Nova Brasília

972-02 - casa com 5 dorm .• sala de estar e
jantar. escritório, copa e cozinha, área de-

l_;:rviÇQ, varanda, churrasq., portão eletronico,erfone, jardim e 2 vagas de garagem
440.000,00 Área Terreno 450m2

_Rau _Vieras
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_.r. ---

"'Amizade

'fli.I=i---. \. ',. ,,'
.

� :
" ,

h
I

. ,

, I

1281>02 - casa de madeira com 3 dormitórios,
sala de estar, cozinha, bWG, área de serviço,
jardim e uma vaga de garagem.
R$450.006,OO

1158>02
Terreno com 322 ",2.,
R$130.000,60

Área Terreno 398m2

1320-02
Terreno com 360 m2._
R$168.000,00

1375·02
Terreno com 392m2,
RS 200.000,00

734·02 - casa ,01 suite + 5 dormitórios,03 bwc,
garagem, colégio e ônibus próximos.
R$400.000,OO

Area Terreno 570m'

"'Amizade "'Amizade "'Amizade

1086·02 - geminado com 2 dormitórios + 1

suite, sala de estar e jantar, bwc + lavabo, copa
e cozinha, área deservlço. depósito, sacada e

varanda, churrasqueira, aquec. elétrico.
jardim e 2 vagas degaragem
R$299.000 00 Area Terren'o 203m'

970·02 - casa com 2 dormitórtos, sala de estar

jantar, cozinha, bwc, área de serviço, 2 vagas
de garagem, jardim e portão eletronico
R$ 300.000,00

1374·02 - com 187 m', suite closet + 2
dormitórios, sala de estarl jantar,lavabo. copa,
área de serviço, churrasqueira, varanda,
jardim e duas vagas/garagem.
R$ 405.000,00 Àrea Terreno 360m'

_ Czerniewicz _Czerniewicz ...Czerniewicz

896>02 - Casa com 4 dormitórios, sala de tv,
cozinha, 2 bwc, área de serviço, despensa.
churrasqueira, piscina. jardim e garagem.
R$ 350.000,00
______..

Area To!'Tc!!!!!!_ª��

1515>02- casa com 180 m', 1 suite master+ 2
dormitórios, bwc, sala de estar/jantar, cozinha,
3 bwc. churrasqueira privativa e uma vaga de

garagem.
R$455.000,OO

_ Nova Brasília

1009·02 -casa com 2 dormitórios, sala de estar
e jantar, cozinha, 2 bwc, área de serviço, jardim
e 2 vagas de garagem
R$ 270.000,00

1013,.02
Terreno córn área totai de 555m'
R$ 350.000,00

972'·02 - casa com 5 dorm., sala de estar e

jantar, escritório, copa e cozinha, área de
serviço, varanda, cnurrasq., portão eletronlco,
interfone,jardim e 2 vagas degaragem
R$ 510.000,00

. Area Terreno 450m'Área Terreno 341mI

_Amizade

1177-02
Terreno com área total de 538m'
R$165.000,00

Terreno com área total de 495m'
R$118.000,00

l_Amizade

II
I
II 967·02· casa com 2 dormitórios" 1 suite, sala I
II
de estar e jantar, bwc e cozinha. I

R$ 330.000,00 I
. I
Area Terreno 506m2 I

877>02 - com 3 dormitórios + 1 suite, sala de
estar. sala de jantar, cozinha) copa, bwc,
churrasqueira e garagem.
RS 385.000,00

Area Terreno 365m'

_Água Verde _Czerniewicz

1065>02 - com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha, bwc + lavabo. área de

serviço + quarto de serviço, garagem para 2

carros,jardlm e quintal, portão eletronico
R$ 490.000,00 Area Terreno 450m'

1528>02 - sobrado com 400m' 2 sultes,lavabo,
ecritório, sacada, varanda, depósito, salão de
festas, portão eletrônico e demais
dependências.
R$ 690,000,00 Área Terreno 546m2

...Czerniewicz _ Jaraguá Esquerdo

887·02 com 2 dormitórios, sala de estar,
cozinha, bwc e lavanderia. prédio com 4 aptos
em rua asfaltada. entrega em junho de 2012
R$125.000,OO

1068-4)2 - geminado com 2 dormitórios, sala'
de estar, cozinha, bwc + lavabo, área de
serviço. sacada, churrasqueira e 1 garagem
R$166.000,OO

Area Terreno 309m'

I

.�
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Venda com a melhor.
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Quer vender seu
,

A ltclvon conta com uma equipe- especializada
em avaliação de imóveis, sejam eles residenciais,

industriais ou comerciais.

itaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
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itaivan
IMOBILIÁRIA

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

_.._,_........

'Ref. 5377 - Vila Lenzi
'02 dormitórios
'Área privativa: 54,70m2
'Apartir de R$ 145.000,00
'Pronto para rnorarl

·Ref. 5035 - Centro • Ref. 5290 - Nova Brasília
'03 Suítes • Suíte máster + 02 suítes
'Área privativa:129,02m2 • Área privativa: 157,04m2
'A partir de R$ 586.238,90 • A partir de R$ 732.271,33
• Entrega Agosto/20 14 • Entregue Março!2014
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'Ref. 5090 - Sã", Luís 'Ref. 4843 - Vila Lalau .

'02 dormitórios 'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 60,44m2 'Área privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 149.000,00 ·A partir de R$ 215.670,66
'Pronto para morar! •Pronto para morar!
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·Ref. 5119 - Centenário'Ref. 5094 - Nova Brasília
'03 dormitórios '02 dorm itórios
'Área privativa: 148,45m2 'Área privativa: 61 ,47m2
·A partir R$ 430.000,00 'A partir de R$ 169.000,00
'Pronto para morarl =Pornto para Morar!

,,- §ª -il
s g

f
I;'
"'.

g
g. g.
ii ii

�: J.
g. to

'" �t;-
�

��

'Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro 'Ref. 5025 - Nova Brasília
'02 dormitórios 'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 66,19m2 'Área privativa: 79,30m2
·AJfcartir de R$ 193.000,00 .

'A partir de R$ 248.900,00
.p ONTO PARA MORAR! 'Entrega Setembro/2013

·Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
'Área privativa: 63,91 m2
.A partir de R$ 159.366,52
'Pronto para morar!

......_��"'Ií

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

Residencial Ilha da Galé

• Ref. 4959
• Bairro: Czemiewicz
• Suíte + 2 dormitórios
• Área Privativa: 112, 13m2

"

• Área Total: 150,20m2 �
í • A partir de R$ 289.000,00 �
, • Entrega Julho/2013

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

'Ref. 4783 - Centro
'02" dormitórios
'Área privativa: 72,1 Om2
'A partir de R$ 215.000,00
'Entrega Maio/2013

'Ref. 5002 - Centro
_'03 suítes
'Área privativa: 120,53m�
.A partir de R$ 481.168,84
'Entrega Abril/2013
��ltiiif

R

·Ref. 5042 - Amizade
'02 dormitórios
'Área privativa: 53 ,37m2
·A partir de R$ 147.593,55
'Entr\3ga Dezembro/2013

·Ref. 4935 - Baependi
'Suíte + 02dormitórios
'Área privativa: 123,45m2
·A partir de R$ 489.483,75
'Pronto para morar!
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• Ref. 5254
• Bairro: Amizade
• Suíte + 02 demi suítes "

• Área Privativa: 128,54m2 �.
• Área Total: 218,25m2 � .

• A partir de R$ 380.00_�,00 O!. • Entrega Setembro/2015
--------<---------------------

'Ref.4937 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 102,01 m2
'A partir de R$_434.415,80
'Pronto para morar!

'Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 77,31 m2
.A partir de R$ 199.000,00
'PRONTO PARA MORAR!

·Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo • Ref. 5291 - Centro
'02 dormitórios • 01, 02 ou 03 dormitórios
'Área privativa: 92,12m2 'Área privativa: 62,63m2
'A partir de R$200.000,00 'A partir de R$ 257.028,66
'Entrega Novembro/2014 'Entrega Outubro/2014
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'Ref. 5036 - Vila Nova • Ref. 5005 - Centro
'02 dormitórios 'Suíte + 01 dormitorio
'Área privativa: 64,OOm2 'Área privativa: 68,23m2
.A partir de R$195.950,42 'A partir de R$192.840,72
'Entrega: Agosto/2015 'Entrega: Maio/2014

.Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
'Área privativa: 62,47m2
'A partir de R$136.000,00
'Entrega Dezembro/2013
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·Ref.5278 - Jaraguá-99
002 dormitórios .

'Área privativa: 47,83m2
'A partir de R$ 99.528,03
'Pronto em maio/2013

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

IMÓVEIS
PRONTOS

•Ref. 7446 - Centro
·03 dormitórios
·Area imóvel: 290,oom2
.R$ 1.200,000,00

.Ref. 7122 - Amizade

.Suite com closet + 02 dormitórios

.Area imóvel: 458,94m2
·R$ 1.900,000,00

=Ref. 7421 - Rau
·Suite 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,0CJrn2
•R$ 550.000,00

.Ref. 7455 - Rau
·Suíte cf closet + 02 dormitórios
·Area imóvel: 170,00m2
.R$ 339.000,00

.Ref. 7395 - Amizade

.Suíte + 02 dormitórios

.Area imóvel: 225,00m2
·R$ 650.000,00

.Ref. 7378 - Nova Bra"lia

.02 Suíte + 02 dormitórios

.Area imóveI304,QOm2

.R$ 560.000,00

.Ref. 7474 - Guaramirim
·Suíte com closet+ 02 dormitórios
•Area imóvel 342,oom2
• R$ 500.000,00

.Ref: 7225 - Nova Braslia
·Suíte com hidra + 03 dormitórios
·Area imóvell: 360,Q0m2
•R$ 550.000,00

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

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

·Ref. 7389 - Sheroeder
·Suíte + 02 dormitórios
=Área imóvel: 320.00m2
·R$ 650.000,00

·Ref. 7338 - Rau
.03 dormitórios
.Área imóvel: 334,80m2
.R$ 270.000,00

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

·Ref. 7113 - Rau
·Suite com closet + 02 dormitórios
·Area imóvel: 190,00m2
.R$ 450.000,00

·Ref. 7531 - Agua Verde
.Suíte + 02 dormitório

_ .Area imóvel: 220,14m2
·R$ 385.000,00

=Ref. 7333 - Nova Brasília
·03 Suites
.Area imóvel 284,00m2
.R$ 780.000,bO

·Ref. 7375 - Amizade
·Suíte + 2 dormitórios
.Area imóvel: 242,00m2
·R$ 675.000,00

-Ref. 7072 - Nova Brasília
·Suite 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
·Suite + 02 dormitórios
.Area imóvel: 2Z0,00m2
•.R$ 350.000,00

.Ref.7469 - Guaramirim

.03 dormitórios

.Área imóvel: 150,00m2

.R$ 390.000,00

.Ref. 7240 - Amizade
·01 suite com closet + 02 dormitórios
·Area imóvel: 249,64m2
·R$ 72.0.000,00

·Ref.7153 -Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 02 domnitórios
·Area imóvel: 150,00m2
·R$ 430.000,00

1 ,._-----

·Ref. 6668 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imólvel: 2oo,oom2
·R$ 290.000,00
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7496 - Rau
Suíte máster
02 dormitórios

Área de Festa com piscina
Area Imóvel: 220,OOm2

R$490.000,OO
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 1 5 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA
Rua' Presidente Epitácio Pessoa, 1 048 � Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

• Ref. 7541 - Tifa Martins
• 03 dormitórios
• Area imóvel: 130,00m2
• R$ 210.000,00

• Ref. 7529 - João Pessoa
• 02 dormitórios

.

• Área imóvel: 150,00m2
• R$ 380.000,00

• Ref. 7530 - Tifa Martins
• Suíte + 02 dormitórios
• Area imóvel: 209,00m2
• R$245.000,00

·Ref. 7522 - Vila Lenzi
·Suíte cf doset + 03 dormitórios
·Área imóvel: 252,00m2
·R$ 325.000,00

• Ref.7523 - João Pessoa
• 02 casas de alvenaria e

01 casa de madeira
• Área imóvel: 171 ,00m2
• R$ 260.000,00

.Ref. 7542 - João Pessoa
·Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 123,88m2
·R$ 286.000,00

·Ref. 7528 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 153,90m2
·R$ 4,30.000,00

·Ref. 7538 - São Luís
·03 dormitórios
·Area imóvel: 175,00m2
·R$ 298.000,00

·Ref. 7521 - Agua Verde
·04 dormitórios
·Area imóvel: 224,90m2
·R$ 389.000,00

·Ref. 7544 -' Ribeirão Cavalo
·02 dormitórios
·Area imóvel: 55,35m2
·R$ 159.000,00

·Ref. 7543 - Barra do Rio Cerro
=Sufte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 203,37m2
·R$ 4�0.000,00

.Ref. 7537 - Czemiewicz
·03 dormitórios.
.Area imóvel: 247,00m2
·R$ 480.000,00

·Ref. 7539 - São Luís
=Suite + 02 dormitórios
.Área imóvel: 148,33m2
·R$-330.000,00

·Ref. 7534 - Rio Cerro II
•03 Suítes
.Área imóvel: 243,34m2
·R$ 550.000,00

oRef. 7513 - Centro
• Terreno para prédio cf casa de
madeira. -

.Area imóvel: 120,00m2
·R$ 300.000,00

.Ref. 7535 - Ilha da Figueira
·Suíte cf doset + 01 dormitório
.Area imóvel: 114,00m2 + 83,50m2
.R$ 395.000,00

.Ref. 7536 - São Luís
·03 dormitórios
·Area imóvel: 343,75m2
·R$ 187.000,00

·Ref. 7540 - Três Rios do Sul
·Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 357,50m2
.R$ 350.000,00

·Ref. 7532 - Três Rios do Norte
·01 dorm. cf doset + 02 dorm.
·Area imóvel: 145,25m2
.R$ 215.000,00

·Ref. 7512 - Schroeder
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 100,00m'
·R$ 220.000,00

7515 7" Amizade
Suíte + 02 dormitórios

Área de festas
,

02 vagas de garagem
Area construída de 167,15m2

R$· 430.000,00

·Ref. 7524 - Ilha da Figueira
=Sulte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 300,30m2
·R$490.000,00

.Ref.7525 - Vieiras
·03 dormitórios
.Area imóvel: 120,OOm2
·R$160.000,00
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-Ref. 7531 - Agua Verde
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 220,14m2
·R$ 385.000,00

·Ref. 7527 - Vila Lenzi
·Suíte cf hidro e sacada + 03 dorm .

.Area imóvel: 285,85m2

.R$ 490.000,00

.Ref. 7511 - Barra do rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 244,39m2
·R$ 350.000,00

·Ref. 7514- Jaraquá'Esquerdo
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 265,00m2

• ·R$ 550.000,00

ATENDIMENTO Segunda a-Sexta - 8h às 12h e13h30 os '18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

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

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
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Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privátiva de 66,19m,2
02 dormitórios

Localização tranquila: e privilegiaâaí
,

A partir de R$ 193.000,00
Entrada + finãnciarnento bancário!

Ref. 5027 -' Jaraguá Esquerdo
'Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 77 ,3l�2

Salões de festas decorado e� mobiliado!
-

A partir deR$,1�4.0000,00
, Entrada + finançiamento bancário!

.

Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios'

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

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios

Área privativa: 115,74m2
02 Salões de festas!

A partir de R$ 335.000,00
Entrega Outubro/2014
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tMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

.Ref. 5037 - Vila Nova

.Suíte + 01 dormitório
=Área privativa: 111 ,32m2
.R$ 450.000,00

=Ref. 5319 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 103,00m2
.R$ 315.000,00

·Ref. 5267 - Amizade
.02 dormitórios
.Área privativa: 55,07m2
.R$ 125.000,00

·Ref. 5365 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 97,57m2
.R$ 260.000,00

.Ref. 5375 - Centro
·02 dormitórios
·Área priva1íva: ao,63m2
.R$ ·155.000,00

·Ref. 5227 - Centenário
002 dormitórios
·Área privativa: 61 ,23m2
•.R$ 110.000,00

·Ref. 5390 - Aguá Verde
002 dormitórios
·Área privativa: 55,20m2
.R$ 172.000,00

·Ref. 5344 - Amizade
002 dormitórios
·Área privativa: 51 ,62m2
·R$127.ooo,00 .

·Ref. 5388 - Vila Nova
·02 dormitórios
·Área privativa: 86,99m2
.R$ 175.000,00

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

·Ref. 5031 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 57 ,50m2
·R$ 190.800,00

• Ref. 5384 - Rau
·02 dormitórios
.Área privativa: 75,07m2
• R$ 160.000,00

• Ref. 5292 - Centro
.01 dormitório
•Área privativa: 38, 18m2
• R$ 150.000,00

·Ref. 5399 - Neretl Ramos
·02 dormitórios
·Área privativa: 66,54m2
·R$ 168.000,00

·Ref. 5121 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa:68,69m2
·R$ 189.000,00

.Ref. 5295 - Rau
·Suíte + 01 dormitório
-·Área privativa: 65,76m2
.R$ 145.000,00

·Ref. 5376 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 73,56m2
·R$ 245.000,00

Res. Vicenzi

.Ref. 5374 - Barra do Rio Molha
·02 dormitórios
.Área privativa: 57 ,32m2
·R$ 135.000,00

.Ref. 5248 c Vila Lenzi
·02.dormitórios
·Área privativa: 70,00m2
·R$ 175.000,00

·Ref. 5225 - Vila Rau
·01 dormitório
=Área privativa: 42,81 m2 .

·R$ 103.000,00

·Ref.5228 - Centro
.Suíte máster + 02 dormitórios
.Área privativa: 306,59m2
·R$ 680.000,00

·Ref.5360 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 80,OOm2
.R$ 235.000,00

.Ref.4934 - Centro
·Suíte máster d sacada + 02 dorm.
·Área privativa: 99,52m2
·R$ 240.000,00

Res. Jardim dasMercedes

.i

·Ref. 5306 - Rau
·02 dormitórios
.k_ea privativa: 70,57m2
.R$ 139.000,00

·Ref. 5387 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 84,06m2
.R$ 212.000,00

t

I
. �

·Ref. 5337 - Nova Brasília
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 72,oom2
.R$ 250.000,00
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5239 - Vila Nova
02 dorm itórios

,01 vaga de garagem,
Area [?rivativa: 51,42m2

R$ 110.000,000
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IMOBILIARIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, -1048 - Centro Jaraguá do Sul- SC

,

IMOVEIS
LOCAÇÃO

.Ref. A-903
=Beirro: Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·R$900,00 + condomínio

·Ref. A-874
=Bairro: Baependi
=Suite + 02 dormitórios
·R$990,00

»->:

.Ref. A-927
·Guaramirim
·Suíte + 01 dormitório
·R$ 700,00

.Ref. B-832

.Bairro:Jaraguá Esquerdo

.03 dormitórios
·R$1.100,00

.Ref. A-881
=Beirro: Água Verde
·02 dormitórios
.R$ 500,00 + condomínio

·Ref. A-929
=Bairro: Centro
·Suíte cJ doset + 01 dormitório
.R$ 1.500,00 + condomínio

·Ref. B-812
=Bairro: Centro - Schroeder
·02 dormitórios
·R$480,00

·Ref. A-819
=Bairro: Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 770,00 + condomínio

·Ref. B-836
·Bairro:Amizade
·02 dormitórios
·R$ 600,00

.Ref. A-925
·Bairro: Tifa Martins
·02 dormitórios
·R$ 580,00

Res. Tulipas

·Ref.A-836
·Bairro: Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.R$1.300,00 + condomínio

·Ref. B-821
=Bairro: João Pessoa
·03 dormitórios
·R$850,00

·Ref. A-848
·Bairro: Vila Rau
.02 dormitórios
·R$430,00

'.Ref. B-830
·Bairro:Arnizade
·02 dormitórios
.R$ 600,00
'f
Res.Arena

.Ref. A-913
·Bairro: Vila Lenzi
·02 dormitórios
.R$ 600,00 + condomínio

·Ref. A-844
=Bairro: Baependi
··Suite + 02 dormitórios
.R$800,00 + condomíonio

.Ref. B-834
=Banro: Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
·R$830,00

·Ref. A-932
=Bairro: Vila Rau
·02 dormitórios
.R$ 550,00

·Ref. A-930
·Bairro: Vila Lalau
·02 dormitórios
·R$ 680,00 + condomínio

·Ref. A-755
·Bairro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 880,00 + condomínio

·Ref. B-837
·Bairro: Jaraguá 84
·02 dormitórios
·R$450,00

.Ref. B-841
=Bairro: Czerniewicz
·02 dormitórios
·R$ 620,00 .

Ed. Ruth Braun

·Ref. A-896
·Bairro: Centro
·Suíte + 01 dormitório
·R$1.100,00

·Ref. A-876
·Bairro: Baependi
.02 dormitórios
.R$ 660,00 + condomínio

-Ref. B-843
·Bairro:Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.250,00

Res. Ana Lúcia II

!
A-933 - Jaraguá Esquerdo, tiSuíte + 01 dormitório'
Excelente Localização!

R$ 950,00
·Ref. A-880
·Bairro: Vila Nova
·Suite + 02 dormitórios
·R$880,00 + Condomínio

- ATENDIMENTO Seg.undá a.Sexta- -',8h às 12h e13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PL�NTÃO DE VENDAS -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

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

·IMÓVEIS
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. 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.2583 - Vila Lalau
.Terreno de Esquina
.Area imóvel: 1.007,11m2
·NEGOCIÁVEL

.Ref.2469 - Barra do Rio Molha

.Terreno ideal para prédio .

•Área imóvel: 818,10m2
.R$ 250.000,00

·Ref.2578 - Guaramirim
.Terreno Residencial
.Área imóvel: 10.700,00m2
·R$ 585.000,00

.Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo

.Terreno comercial
wÁrea imóvel: 887,30m2
·R$ 450.000,00

·Ref.2424 - Nereu Ramos
•Terreno Lot. Demathê
•Área imóvel: 418,51m2
.R$ .100.000,00

oRef.2607 - Barra do Rio Cerro
·Terreno .

oÁrea imóvel: 396,90m2
·R$ 138.000,00

. ·Ref.2341 - Três Rios do Sul
-Terreno residencial
.Área imóvel: 2.437,08m2
.R$ 130.000,00

·Ref. 2550 - Amizade
oTerreno comercial
.Área imóvel: 456,53m2
oR$ 245.000,00

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

·Ref.2420 - Amizade'
·Terreno
-Área imóvel:306,34m2
-ss 94.000,00

oRef.2558 - Vila Lenzi
-Terreno
.Área imóvel:5.811 ,00m2
oR$ 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
-ss 540.000,00

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

.Ref. 2474 - Ubatuba

.Terreno Residencial

.Área imóvel: 3M,00m2
.

.R$ 90.000,00
-

·Ref. 21170·- Itaiópolis
002 Terrenos
.Área imóvel: 674.574,50m2
.R$ 990.000,00

.Ref. 2567 - Nereu Ramos

.Terrenos Residenciais

.Área imóvel: 300,74m2
• A partir de R$100.000,00

.Ref. '2569 -Shroeder

.T....reno comercial bem localizado

.Área imóvel: 600,00m2

.R$ 175.000,00

.Ref. 2437 - Barra do Rio Cerro
oTerreno Residencial
oÁrea imóvel: 3.551,40m2
.R$ 900.000,00

.Ref.2604 - Santo Antônio
·Terreno.
.Área imóvel: 300,00m2
·R$70.000,00

.Ref. 2579 - Centro
=Terreno comercial
.Área imóvel: 960,00m2
.R$ 1.200.000,00

oRef.2295 - Amizade .

=Terreno
·Área imóvel: 329,74m2
.R$105.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 5S'S - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Ref.2J 98 - Apto - ReI. Vancouver 11- Centro - contendo,
01 suíte, 02 dorm., bwc social, sola estar, socado com chur

rasqueira, cozinha, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi
mobiliado. Área. privativo, iOO,25m2. Valor, RS 375.000,00.

Rei. 2139 - Bairro Joraguá Esquerdo - Torre Di Soli
Relidendol- AptOl contendo 02 dormitórios, bwc Iodai, solo
estar, sercdq com rhurresquelro, cozinho, lavanderia, 01 vogo
garagem. Area privativo o portir de 60,07m2. lnrorpornçíe

sob matrícula 5.340. Valor o partir de, RS 155.000,00

Rei. 2212 - Apto - Res. Aquomorine - Centro
contendo, ül suite, 02 dorm."bwc, solo estar, socado,

cozinho, lavanderia, goroQem. Area privativo, 105,60m2.
. Valor, RS 295.000,00.

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolili - Contendo, suíte
com doset, 02 demi-suítel, lavabo, estor/iontor, lOCado com

churrosqueira,tubulolÕO para águo quente, medidor indivi_duol
de águo, tubulolão para split. Prédio com 02 elevadores. Areo.
pivoüva,121,00m2 mais Ol ou 02 vogal de garagem. Vaiar, o

consultor. incorporalão sob matriculo n.o 26.047
.

Ref.2217 - Apto - Ed. Petunio - Novo Brosilio
: contendo: 02 dorm., 02 bwc, solo eStor/iontor, soçodo,
cozinho c/ móveis, lavanderia, 01 vogo garagem. Area

privativo: 83,00m2. Vaiar: RS 170.000,00

Rei. 2187 - Apto - Boepenai - Res. Niemeyer - rontendo-lll suíte,
Ol dorm., bwc, solo estar, socado com cnurrasqueira, cozinho,
lavanderia, Ol vogo garagem. Areo&rivotivo, 65,30m2. Valor,

, R� 175.000, O.

Rei. 1190 - Coso olv. João Pessoa - contendo. 03 dor
mitórios, bwc, sala estar, ccztnhu, lavanderia, varando,
garagem. Área aprox. coso, 70,00m2. Área terreno,

-450,00m2. Valor, RS 1 BO.OOO,OO.

www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis,com,br

Plantão de Vendas:
9117 ·1122

Rei. 2195 - Apto- Ras. D. verginia - Centro - contendo, Olsuíte,
02 dorm., bwcsocial, jOio estar, sacoda com churrasqueira, cozinho,

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

Rei. 1194 - (asa alv. -furque Malwee - contendo 01
suíte cf doset 02 dorm:;03 bwc, solo estar, solo iantar,
cozinho cf móveis, despensa, lavanderia, área leslas,
04 vogas garagem. Area aprox .. coso: 356,00m2. Area

terreno: 2.700,00m2. Vaiar: RS 1.100.000,00.

COMPitA - V1NI>\I.iIW. ALUGA.· ADMINISTRA
(47)"3055.0070.

PLANTÃO

lJ058 - Cllsa - EIajJo:ó - Ci 02 QHIDs, saa ceata 11M::, aea 00 saVço, II" .1\$
4aJ,00
11065 - Casa- Ce11ro 'Com 02 sUIffi, 02 'IJilflDS, saa ceoa ccsrta 0211M::'s,
iireaoosaw;o,OOpisiIo,_p;i1Ill2·tarros.Todal1l.l<lda,filliJ_.
1\$1500,00
L1088 - Casa - Vila Lenzi - Com 02 suítes 01 com guarda - roupa + 02 quartos �

01 com guarda - roupa, 02 bwc, sala, cozinha mobiliada, cepósto, escritório,
área de serviço maMada, dispesa, garagem, plscra.Cesa toda murada com

portão eIeIronlco.R$ 2.200,00
L1089 - Oasa - CenIro - Com 03 quartos, sala, BWC, cozinha, área de smiço,
sacada, garagem, área de festa. - R$950,00 -

L1090 - Casa - ,Água Verde - Com 3 dormnórios, bwc, cozinha, 'sala, área de
servço, garagem. - R$800,OO .

12249 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suíte; 02 quartos, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira. R$1.100,OO + condomínio.
L2252 - Apartamento - Água Verde - Com 03 Quartos, sala, cozinha, bwc, saca
da e garagem. R$ 650,00 + condominio.
l2255 - Apartamento - C_ - Com 01 suite, 01 quarto, sala, cozinha. bwc,área
de serviço, 02 vagas de garagem, semi mobiliado. R$1.150,OO + condomínio.
l2261 ,Apartamento - CenIro - Com 02 quartos, sala, cozma, bwc, área de
serviço, garagem. R$ 650,00 + condommio
l2265 - npatarremo - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala. cozrna bwc: iirea de
S€!'Iiço, garagem.R$ 600,00 + condomin�
l2267 - ApartamenlO - Cen1m - Modelo Lofi - R$ 450,00 + condominio
l2271 • Apar1amenIo - Nova 1lfas1. - Com 02 qJartos, saJa, cozinha. 11M::, aea de
�, 02 vagas na garagEm (01 coberti e 01 descober1a). R$ 700,00 + coo
dcmllio
l2275 - 1,1. Nova-I>jiartamenlo - Com 01 suiIe, 02 quarIDs, saJa, ecoa C01ilha,
llvandeIia, 01 bwc, sacada com cturasq, vaga 00 garngem. R$ 900,00 + coo
OOm1nio.
l2282· Apartamento· Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala cozinha, área
de serviço, bwc, sacada gom churrasqueira, garagem. A$ 800,00 + condomínio
l2284 - ApartamenlO - Agua Verde - Com 02 quartos, sala cozinha bwc, àrea
de serviço, garagem.A$ 500 + condomínio
L2286 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,

-

bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, gar. A$ 800,00 + condomínio
L2289 -,Apartamento - Czemíewicz - Com 01 suíte + 01 quarto, sala, cozinha,
bwç,.ârea de serviço, sacada com churrasqueira, g& R$ 700,00 + Condomínio.
l2291 - ApartanJenlO - Com 01 suite, 02 quartos, saia, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada, garagem.R$ 700,00 + condominio
12293 - Apartafnento - Centro - Com 01 qUar:ID, cozinha, bwc, área de serviço.
R$ 350,00 + condominio
L 2294 - Apartamento - cirrtro· Com-2 quartos, sara, cozinha, bwc social, área
de serviço, sacada, garagem· R$1.100,oo + Condomínio
L2296 - Apartamento - Centro - Com 3 QUartos, sala, cozínha, bwc social, área
de serviço, sacada, garagem - A$1.600,00 + Condomínio
L2298 - Apartamento � Vi!a Nova - Com 01 suíte + 02 quartos, sala, cozinha,
BWC, ârea de serviço, sacada, garagem. R$ 950,00 + Condomínio .

L3042 - SalaComercial- Centro - Com 60 rrs, bwc.R$ 900,00
L3072 - Sala Comercial- V1la Rau - Com 01 bwc, medindo 4CJm2. R$ 800,00
L3075 - Sala Comertial- Vila Nova - Com 9Om'!, 02 bwc.R$1.900,OO
L3079 - Sala Comercial - Vila Nova - Com aproximadamente 50m1 e 01 bwc.
R$1.2oo,OO + condominio.
L4017 - Galpão - CentenáJio - Com 02 pisos, 02 bwc's me<inclo212m'.R$
2.000,00

.
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Cozinha, Lavanderia e 2 Vagas de Garagem. o

R$ 160.000,00
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COMPRA - VIRDE - IDMINIST

Creei/Se 2.807-J imóveis

Com 378,75m2 - R$ 85.000,00

Com 64m2 - 2"Dorml,tór,iQS, Sala, Cozinha, Banheiro e Lavanderia.
-

,Jt$ 144.000,00

Com 64,60m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de Garagem' (descoberta).

R$ 149.000,00'

FORe: 47 3276t!! oi 003
479248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

Com 422m2 - R$ 116.000,00

Com 64m2 - 2 Dormitórios, Cozinha; Sala, Banheiro e Lavanderia.

R$ 154.000,00

Suíte + 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro, Lavanderia
Sacada com Ohurrasqueirá , Área de Festa e 1 Vaga de Garagem.

R$ 176.00.0,00

Com 390m2 - R$ 140.000,00

Com ?uíte1: 2 Dormitórios, 2 Banheiros, Sala de Estar / Jantar

Com 60,44m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de Garagem-idescoberta),

R$ 149.000,00

Jaraguá 99 E139

DUAS CASAS
la casa com 96m2

3 Dormitórios, Banheiro ,

Cozinha, Sala, Lavanderia
e 1 Vaga de Garagem.

2a casa com 85m2
2 Dormitórios

Banheiro, Cozinha,
Sala, Lavanderia

e 1 Vaga de Garagem.

Residência

DE R$ 250.ÓOO,00
POR R 215 000 00

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

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 965'4-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n11 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h3.0 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Pronto para
Morar!

CASAS
REF. 657 - Centro - Suíte, 03 dorm. e gar. p/3 carros. - R$ 3.300,00
REF. 582 -Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 6011,00
REF. 250 - Vila Lalau -1 suite, 1 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 950,00
REF. 909 - Amizade ·1 suíte, 2 dorm, sala, COZ, bwc, lavand, garagem
R$1250,00 .

REF. 918 - rifa Martins - 3dorm, sala, Cal, lavana, garagem - R$ 550,00

APARTAMENTOS
REF. 911 - Centro -1 darm, bwc, coz, lavand. e garagem - R$ 430,00.
REF. 518 - Rau - 2 dorm, sala, coz, lavand, sacada e garagem
R$ 550,00.
REF. 899 - Baependi - 2 dorm, sala, coz, sacada cl churrasq. e
.garagem - R$ 600,00,
REF. 282 - Czemiewicz � 1·suíte, 2 dorm, sala, COI, sacada cl churrasq. e
garagem - R$ 700,00,
REF. 671 - Cenlro - 3 dorm, SIlla, coz., sacada e garagem - R$ 75Q,1lI}.
REE 912 - Centro -1 suíte,2 donn, 2 bwc, sala, GOl, e garagem - R$ 800,01).
REE 612 - Rau -1 suíte, 2 dorm, sala, COl, 2 sacadas e garagem - R$
820,00
REF. 887 - Amizade - 2 donn, coz, area serv, sala, bwc.e gar. -R$ 550,00
REF. 811 - Centro -1 suíte 2 dorm c sala ara em - R$ 800,00

REF 1486 • Residencial Villar· Vila lenzi • apto de
53,91 m' privativos com 2 quartos
RS159.000óOO

REF.1526· Res. Algarve· apto mobiliado com

02 dorm, sacada com churrasqueira e 01 vaga.
R$ 145.000,00

REF 1576 - Apto novo 02 darm sala cozinha
lavanderia 01 vaga.Area prív 57,00m'. Proximo
creche municipal RS 130.000,00

REF. 1575 - Brasilia Beltramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia 01 vaga. Area privativa
48,00m' • RSl 06.000,00

REF. 642 - Centro -1 dorm, sala, cozinha· R$ 4311,00
REF. 835 - São Luis - 1 suíte, 1 dorm, sala, cozinha, sacada cl
enurrasq, R$ 700,00.
REF. 823· Vila Lfinzj -1 suíte, 2 dorm, sacada cl churrasq. - R$ 2200,00.
REE 850 - Centro -1 suíte, 2 dorm, coz (mob), garagem-- R$ 970,00
REF. 861 � Ilha da Figueira - 1 suíte, 1 dGrm, sala, Cal, gar. - R$ 750,00
REF.491-1laepeIú -1 sule,2dotm, sàa,CO'l,SOOéIlaegat-R$lnl,OO.
REF. 328 - Barra - 2 dorm, COZ, sacada Cf churrasq, gar.· R$ 650,011
REF. 721 - Vila Nova - 1 suite, 2 dorm, sala, COl, garagem· R$ 900,00
REF. 661 - Centro - 2 dorm, sala, coz, garagem - RS 600,00
REF. 899 - Baependi - 2 dorm, sala, COZ, sacada cl churrasq,
gar.- R$ 600,00.
REF. 226 - Czemiewicz - 1 suíte, 1 dorm, sala, COl, sacada cl churrasq,
garagem- R$ 680,00
REF. 898 - Nova BrasRia -1 suíte, 2 dorm, sala, Cal, sacada cl
churrasq, garagem - R$ 900,00.
REF. 489 - Barra do Rio Molha - 2 dorm, coz ( meb), bwc, sacada cf
churrasq, garagem - R$ 680,00.
Rel,832 - Czerniewicl - 01 dorm., sala, COZ., lavanderia - R$ 450,00
ReI.907 - Tres Rios do Norte - 02 dorm., sacada cl churrasq, garagem
-R$500,00
Ref.520 - Centro - 02 dorm. sala, Cal. lavanderia - R$ 600 00

SALA COMERCIAL I'J�RIOSOONORJE
REF.il75 - Casa Comercial - Centro - 3 dorm; 2 salas, cOz, 2 ,.,
bwc, 2 vagas de garagem - R$ 3000,011
REF.468 - Cenlro - sala c/32m2, bwc - R$ 670,00
REF.702 - Centro - sala cl aproximadamente 22m2 - R$ 430,00
REF. 903 - 95 m2 - 2 bwc - R$ 8000,00 -

'

REF. 85ff - Barra - 185 m2 - 2 bwc, depósito e sacada - R$ 2000,00
. Rel.908 - Vila Nova - 200m2, iaela para clínica c/ 7 sala - RS 3.000,00
REF. 908 - Casa Cll!l1ercial- Vila Nova - 7 salas, com 4 vagas de
estacionamento - R$ 3000,00
REF. 920 - Centro - terreno cl + ou - 2800 m2 • R$ 7800,00

GAlPÃO
REF. 670 - BR:280 KM 57 - galpão com.1.125.m2- R$11.000,00
REF. 838 - Guaramirin'l - 350 m2 - R$ 3.500,00.
REF. 890 - Vieiras - com 1000 m2 - R$ 8000,00

TERRENO
Ref.91 ° - Amizade - 640m2, terreno da esquína - R$ 650,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABR'IL DE 2013 I IMÓVEIS I 19

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Andersen 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às lZh I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às lZh

I
I ,

I I
.

I I - REF.1470
,

I I
- 77 ,68m2 de área privativa

I II,
- Suíte + 1 quarto

,
- Sala de estar e jantar

I I
- �ozinha

I I - Area de serviço
,�-"---� ) ,(_ - Socada cQm churras�a

I
!

1

I
I

REF.1413 - Ótima loccltzoçôo; na Rua 25 de " II Juiho (ao lado do Posto Mime MeIlriz;), 2° pavimento: garagem, salão

I' de festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andor),','106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2 - Privativo -

.

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampia sacada com churrasqueira,

��aia de Estar e Jantar, coniugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
Area de festas e Piayground dec,_o_ra_d_o_s_. _

. REE1379 - - Ótima localização, no Ruo 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;

'I
- 01 Vogo de Garagem;
- Saio em Dois Ambientes;

I
- Sacada com Churrasqueira;

I -Cozlnho:

;1:
- Área de Serviço;

�Banheiro;
.

- Banheiro

· O 1 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
• êxcelente padrão de acabamento

·Hall de entrada, área de festas I

decorcdos e mobiliados I
• Ótima localizaç9-ºJmirro SãO.1.�

- REF.1524

-Ótima

Localização, no I'

Bairro Járaguá ,

Esquerdo; I I

·02 I I
f "

Apartamentos por I

Icom 1 Suíte + 2

II

andar;
- Apartcimentos

Dormitórios;
- 02 vagas de

Rei 1545· Ótimo localização, no Rua João 02 Vogas de Garagem; garagem;'
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa.

. REF.1540
- Ótimo tocçuzoçõo, no Bairro Ilha da

Figueira;
• 6O,75m'.de área privativa· 2
Dormitórios:

,
• 67 ,l8m' de área privativa· 1 Suite +

\ 1 Dormitório:

- 01 vaga de garagem;
- Sala ,em dois Ambientes;
. Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de serviço:

,,- Banheiro;
. Valores a parfir de R$ 158.000,00

Manoellopes, Bairro Jorcçuó Esquerda.
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2,

Privativos Suíte + 2 Dórmitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- Saia em Dois Ambientes;
. Sacado córnChurrcsquelro;
-Cozinha;
- Área de Servlço;
- 'Banheiro;

,

_

- ÓIinia locdização, no Baino Três Rias do SUl;

- Socada com chlJlKEqUeira;
- Apartamentos com 2 dormiI6rios;
- 01 voga de esIdcjonomen1o, coberto;

.

=',Apartarrientos córn 59,7fT? de área privalivo,'

Apenas 6% de enlroda

fq1icipante do progama Minha COsa Minha Vl<:lcl
, Q liGIS fl<X:Ie ser utilizado como en!roda no Iinoncicrnenb junb à cÊE

REF.1582 - Bairro Ilha,
da Figueira
- 54m2 de área

.onvonvo:
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes;
-Sacada com

I
Churrasqueira;

. - Cozinha;
- Área de serviço;
- 01 Vaga de garagem

Entrega em Março de
2014

J I
\
)
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Empreendimentos Imobiliários

....

c."

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

CASAS

CÓO. 711 - Situado próx. ao Fórum, possui
1 suite c/ hidro e sacada, 2 dorm., bwc social,

sala íntima c/ sacada, cozinha mobiliada, sala de
estar, sala de jantar, área de servico mobiliada,
despensa, área de festas c/ churrasqueira,

garagem para 2 carros. Acabamento refinado.

R$900.000,OO

VlLARAU
CÓO. 691 - Possui

1 suíte c/ closet,
sala de estar/jantar,

cozinha, área de festas
c/ churrasqueira e

piscina c/ deck e
cascáta, lavanderia e

garagem p/ 2 carros.
Otimo acabamento e

ambientes mobiliados.

RS 550.000,00

CÓD. 744 - Linda casa, possui 1 suíte c/ hidra,
2 dorm., sala de estar I jantar, escritório, sala de TV,
lavabo, cozinha, churrasqueira com deck, despensa,

área de serviço e 2 vagas de garagem. Ótimo
acabamento e localizacão privilegiada.

R$59Q.OOO,OO - ACElTAFlNANC.
EIMóvaDE MENORVALOR

CENTRO·GUARAMIRIM

CÓD. 731 - 1suite c/hidra, 2 quartos, sala
de estar, cozinha f sala jantar, bwc social,

lavanderia, área de festas c/lavabo e 2 vagas
de garagem. Ótima localização e acabamento.

R$350.000,00

TlFAMARTINS

'--o ,

CÓD. 621 - Contém 3 quartos,
sala de estar, cozinha mobiliada, 2 banheiros,

, sala de TV, garagem cf churrasqueira.

R$215.OOO,OO

BARRARIOCERRO

CÓD. 631 - Possui 1 suite master, 2
dorm., escritório, bwc social, sala de

estar! jantar, cozinha integrada, lavabo,
cburrasqueira interna e 2 vagas de

.garagem. Amplo terreno Com 1.016m2•

R$45O.OOO,OO -ACBTA
IMÓVELDEMENORVALOR

CÓD. 710 - Amplo terreno c! 600m2,
.casa possui 3 quartos, sala de estar!
jantar, cozinha mobiliada, bwc social, .

lavanderia e 2 vagas de garagem.

RS285.000,00·ACErrA
APTO DEMENORVALOR

----�"-TERRENOS/IMÓVEIS COMERCIAIS

CHAcARA
RIOMOUtA
CÓO.750 - Ampla
área com 10.000m2,
escriturada, contendo
lagoa, horta, rancho,
casa em alvenaria

com 1 suíte, 2 quartos,
área de festas c/

churrasqueira, fogão a

lenha e demais dependo

RS380.000,00

AMIZADE

R$125.000,OO· PRONTO
P/CONSTRUIR.

II

CÓO. 752 - Terreno plano, pronto
p! construir, rua asfaltada, próx. a
colégio e com área de 324m2.

'R$85.000,OO· FlNANClÁVEL

CZERNIEWICZ BAEPENDI

CÓD. 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

CÓO. 734 - Terreno comercial'
situado na Rua Jorge Czerniewicz,
em frente ao Sesc. Imóvel plano,
contendo área total de 770m2.

RS380.000,00

�I.ANOVA·UNDA�A

CÓO. 539 - Terreno situado
. em local tranquilo (rua sem salda),
linda vista da cidade, rua pavimentada

e pronto para construir.

CZERNIEWlCZ .

IMÓVELCOMERCIAL

CÓO.668 - Terreno comercial situado na

Rua 13 de Maio, próx. ao Mercado Adriano.
Possui área de 775m2 e ampla frente.
Encontra-se plano, limpo e pronto para
construir. Ideal para salas comercias.

RS500.000,00
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PENSEG
PENSEMEJ
------------------APARTAMENTOS���������

FI ZA aESIDENCIAL'
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+PARCELAS E .

FINANCIAMENTO

CÓD. 692 - Ótima localização, possui 2
quartos, sala de estar, sacada, cozinha, bwc

social, lavanderia e 1 vaga de garagem. Edifieio
oferece elevador e salão de festas.

DER$17OMILPOR
.

R$15OMIL-FlNANClÁVEL

MORADASDASERRA -

NOVABRASfUA

CÓD. 733 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar; sacada c/

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

oferece elevador, salão de festas e piscina.

CÓD. 730 - Amplo imóvel c/140m' privativos e
excelente localização na Av. Marechal Deodoro.
Possui 1 suite ç/ hidro; 2 dorm, sala de TV, sala de .

jantar e estar integradas, depend. de empregada,
banheiro social, cozinha, área de serviço, sacada c!
churrasqueira e 2 vagas de garagem Edificio oferece

estrutura completa. Andar alto e sol da manhã.

''850.000,00

CÓD. 743 - Imóvel com 113m2 de área privativa,
possui 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
ampla sacada G/ churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Edificio conta com'

elevador, área de festas e ótima localização.

R$295.OQO,OO - FlNANClÁVEL

EDIF.MONACO -

.CENTRO
CÔO. 747 - Amplo apto,
possui 2 quartos, sala de

estar/jantar, sacada, cozinha,
bwc social, lavanderia e

1 vaga de garagem.
Excelente localização,
ao lado Posto Mime.

R$190.000,OO -

RNANaÃVB..

RESID. BELOARVOREDO
AMIZADE

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista

\

da cidade e excelente acabamento,
Aptos com 1 suíte + 1 ou2 dorm.,

sacada c/ churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaço gourmet e hall

de entrada decorados e'mobiliados .

CÓD. 722 - Possui 2 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, ambientes mteçrados, sacada

c/ churrasqueira, lavanderia e 1 vaqa de
qaraqern, Área privativa de 63m2.

R$149.000,OO - FlNÁNClAVEL

CÓD. 725 - Excelente acabamento,
possui 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha

integrada, sacada c/ churrasqueira, bwc
social, lavanderia e 1 vaga de garagem.

R$200.000,oo - FlNANClÁVEL

APARTlRDER$245.000,OO

ED. RAZIEI..RESIDENCE
APARTAMENTO:
• 3 suítes - .sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar I jantar
• Área de serviço
..• 2 vagas de garagéns

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Março/2015

RESID.SAN LORENZO
-VILA-NOVA

cón, 738· Localizado em região nobre
do �airro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm.salade estar/jantar, ampla
sacada c/ churrasqueira; cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa

de 75m2 e ótimo acabamento. '

APARTlRDER$155.000,OO
- ENTRADA+PARCELAS E

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Rua Augusto Nlielke • Baependi
(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato -

- e làminado
• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento com 02
dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, área de
serviço, BWC social, sacada
com churrasqueira e 01 vaga

de garagem .

.

Bairro São Luis
R$ 149.000,00

Apartamento com sala de
estar/jantar, cozinha, 2

quartos, BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas
de garagem. Fica no imóvel.

. móveis da cozinha, tanque da
lavanderia e móvef do

.

banheiro. Bairro Jaraguá 99
R$ 145.000,00

Apartamento com 01 suíte, 01
dormitório, sala de estar I
jantar, bwc social, cozinha

mobiliada, lavanderia, sacada
com churrasqueira, 01 vaga de

.

garagem; Bairro Centro
R$ 189.000,00
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CONDOMíNIO DAS AZÉLlAS
BAIRRO: JARAGUÁ ·ESQUERDO
Ref.:00460.001

Primeiro piso:
01 cozinha mobiliada, 01dispensa, 011avanderia mobiliada,
01 dependência de empregada, 01 copa, 01 sala de estar

vaga de garagem coberta para 02 carros, descoberta par
02 carros, Área de festas mobiliada com bar +

churrasqueira e Piscina com bar molbado, linda vista de

toda a região.
Segundo piso:
03 suítes mobiliadas, sendo: 01 suíte com sacada,
closet e banheira; 01 corri sacada; 01 sala de TV no

mezanino
Area interna 320m2 Valor R$ 890.000,00

1
'i

l t Terreno Bairro: Amizade

I: Are.: 334,80m' R$ 13-1.000,00
oÁ io-�_.;.._��.� - - - - -

I
I

",<... __ ._ <

I

I .

Terreno Bairro: Estrada Nova : erreno Bairro: Estrada Nova

�':�:!l�8���_!�()_��()_,()_�) ._�e.: 7.438m' R$1.20000�
IDe a.co(do<com a lei n�A5�1/M, jnformamos�ue:as informaçój$ � iluslraçõ�s flesl� materla! têm,carácter exclusivamente prornoçionar, de aoordo com o memorial descritiyo. Os mõveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contraio, - Valores sujeito ã alterações sem avisQ prévio,
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20 'ANOS COM VOCÊI�lilra
IMÓVEIS

ii
www.girolla.oom.br

RUQ Sarão do Rio Branco, 650 I Centro I Jara9uá do Sul I se I 41 3276 5000 I giroUa@giroHa,com,.br l 'lVww.girQlla.Qom.br

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

.de alvenaria, terreno c/ 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá

em construção - Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2• R$ 260mil

"

�}>i;l.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
bomingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1336: SÃO Luís - SOBRADO c/ 300m> - suíte c/ ciosed 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. c/ 140m2 -. em rua principal,
pode ser utilizada comercialmente.
R$ 420mil - Estuda proposta c/ ap
tos.

1002: IMÓVEL CENTRAL - Exce
lente para. fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1163: CASAALTO PADRÃO c/ suíte
master + 2· demi-suítes, excelente
área de festas c/ piscina. Mobiliada
e decorada. ACEITA IMÓVEI$.

1180: FIGUEIRA- CASAALV. cf
suíte + 2 qtos, churraqueira.
R$ 340mil
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IMÓVEIS

3004: CÊNTRO = 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

3116: JGUÃ ESQ\.IERDO (BEM NO, INí
CIO) - REs. HORjZON - APTOS C/ SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS C/ 2 VAGAS DE GA
RAGEM, ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

l I G U E

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUíTE + 1 QUARTO, ÁREA PRIVATIVA DE 84M2• PREÇO PRO

MOCIONAL, APROVEITE! APENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO.

, 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI - Exce
lente localização. Suite + 1 qto. Consulte
nos. R.1. 3-61.920

J!
3007: CENTRO - MllANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR. eJ'TOS Cf

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADEI Cf 3 SUiTES.
AMPLASACACAGOURMET 3 VAGAS DE GARAGEM. EX

CELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREA SOCIALAM
PLA. DECORADA E MOBlUADA. ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. R.I. 1-65.549

3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suite +

zqtos ou 1 qto. Consulte-nos.

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.I. 1-60.083 - ENTREGA
EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
ACRE - suite + 2 qtos. A partir de
R$ 260mil

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER- 3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fen
SCHING -Apto semi-mobiliado, suite + 1 par) c/ suite + 1 quarto - 79,53 de área
qto. Prédio com piscina, s.alão de festas, privativa. R$ 197mil
hall decorado. R$ 235mil - Financiável

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços .+ paroelamento. .

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m' dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.1. 7-20.073

ll'

��
F

3108: CZERNIEWICZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por anda, Aptos com
128m' de área privativa - suite d sacada + 2 deml
suítes•. 2. vagas de garagem. Exoelente área social no
último andar, com espaço gounret piscina, tudo e.n
!reguemobiliado e decorado.Acabarr<lntoAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas com condições
especiais. CONSULTE. RI. 23.260

3025: CENTRO - MANHATTAN(REALsEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR áj
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. �
4-31.988 E

Q;
::J
CT

ro
::J
CT

ro

o
,ro
Ü'

�
'2
ro
ro
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'ijj

'iI
o
'ro
u;
Ql
fI)
o
'O
ro

n����iQI)L��gAE�g��I�(���p .�
- Apartamentos novos, cf suíte + fI)

2 quartos: Prédio cf 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, ro

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- $)

Ias + financiamento.

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,4'Om' de área privativa - suite cf sacada +
2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil
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47 3501 1000
.

Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br
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Ref: 0452 - Ed. Saint Sebastian-
Centro.

Loft semi-mobiliado,
de alto padrão.
R$110.000,00.

Ref: 0512 - Casa.Bairro Três Rios
do Sul. De ah;enaria,2 dormitórios,

demais dependência.
64,30m2 área útil. -

. R$150.000,00.

PLAN.TÃO Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Ru� em frente' a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

$12

ReI: 0528 - Apartamentos -

Três Rios do Sul.
2 dorm.e/sala de estar e

. .

,jantar
churras.

54,92m2 área útil.
A Partir de:R$ 100.000,00.

RI.30.476.

Ref: 0385 - Resid. Siena
Estrada Nova

Apto e/2 dorm. E demais dependo
c/ 60,88m2A Partir de:

R$115.000,00.

Ref: 0530 - Temos Apto
em Nereu Ramos.

Aceita Financiamento
Baneário.Me MV

Valor.R$ 129.000,00 c/
entrada apartir de:
R$ 5.000,00.

Ref: 0460 - Resid. Pieski -

Barra do Rio Cerro, Com 2
dorm e demais Depeno,

R$ 135.000,00.

Ref: 0462 - Resid. Paríntins
Ilha da Figueira. Apto c/ 2

dormito c/ sala de estar e jantar.
C/54m2.

R$113.000,00

Ilha da Figueira .. Apto c/ 2 dorm, e
demais dependo C/ 55m2.

R$ 119.000,00
.

-

Ref: 0341 - Resid. Torre Di Sol li
Jaraguá Esquerdo. Apto com
elevador 2 dorm. E demais
dependo ENTRADA DE R$
'10.000,00. PARCELAS DE
R$ 500,00 P/mês até o

financiamento. R$150.000,00

Ref:0463-Res. Dal-Ri - São

Luis.Apto. 2 dorm.+ehurras.2
sacadas. demais depene.

c/ 66,002 área útil.
R$154.000,00.

Apto.2 dorm,sendo 1 suite. denais

Depend.ótimo acabamento.

62,72m2 área útil.

R$ 160.000,00.

Ref:0539 - Casa.Três Rios do
Norte. De alvenaria, 2 dormitórios,
sendo 1 suíte e demais dependo

80,OOm2área útil.
R$ 165.000,00.

do Riô Molha. Suíte + 1 dormitório
Excelente acabamento. c/Sol da

manhã. 78,12m2 Priv.+ 11 m2 área
ex!. R$159.900,OO.

47 3275.4477 Rua Domi"gos.Rodriguesda Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda ate o financiamento/escritura.

Alugue ��� imóv_el com cre9�bili�ade e segur��ça.
0RE�

�c, �______
�

)!_ �
fMOVElS e

Beti 9936-6906
___Jf!fferson__

- 960_5-3_860.

Apartamento NOV� com 1 quarto;
sacada com churrasqueira e garag�m.

Terreno - Massaranduba Terreno 1.710,OOm'· Centro
1.6.000,OOm'. Plano, 3 lotes, 570,OOm' cada.
R$ 400.aOO,00 R$ 900.000,00Rua Gustavo Friedemann - Próx. à Marisol

Financiável pelo
"MINHA CASA, MINHA VIDA",

LOCAÇÃO
- Sala/depósito com 300m2 - Baependi - R$ 2.100,00
- Sala comercial NOVA - Baependi - R$ 1.700,00
- Sala para escritório NOVA - Baependi - R$ 800,00
- Apto 1 quarto - Centro - R$ 490,00 + cond.;
- Apto NOVO com 2 quartos - Rau ..:. R$ 500,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 com quartos - Amizade - R$ 600,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos - Czerniewicz - R$ 770,00 + taxas;
- Casa com 3 quartos - Rau - R$ 550,00

00,0 Uribaeasa
Minba\Y.i.da

Sala Comercial - Baependi Sala Com.lEscritório - Centro
Áreas de 50 ,DOm' a 68,OOm'. Com 99,34m2. 4 divisórias.

R$ 150.000,00 $ 2 '0.000,00
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CENTRO - Ed. San Ra!\iel'Apartamentoa)m Z

��fJs�:�������6�ea����J;g�n�1�g;eJ,
garagem coberta, Aluguel R$7SO,OO +Txs.

CENTRO - Ed. SanGabriêl':'_Apartamentecom 1
quarto com sacada, sala, cozinha; banheiro, área de

�1��I��1�h��O�i:'� (D�sponfvel iniciá de MáioJ.

30 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013

��'=fu��,r:��/���:ri���t��'
garagem Aluguel R$4BO�+T)($.
BAEPENDI- (próximo Mansol) - Ed.Míami,
apartamentocom sala jchurrasqueira),2quarto'S?
����Át���larJ��O%���s,.garagem
�:!';:�;rt';��';�����d;::;;J���d�2:�;
�We�;���:I�$���$���ejro, garagem
BAEPENDI-�esidenciarJartiimEuropa (Ed. per
tugal) -"t\partament? com 2. quartos, sala, sacada

���;�J::t�$�Jb�ittis��jrOI garagem
VILA LENZI � çd. Dcrn Pedrtí, lsuite colT1 sacada
+ 1 quarto, sala com sacada, churrasqueIra,
banheiro social ...cozlnha, áfea_dese(Vj�(), garagem.
Aluguel R$ 690,00 + Tlis.

ffNTENÁR'O - Reli. Ilha Bela - Apartamento corn
1 quarto, sala, cozinha planejada; banh,eiroj área
de serviço, ares externa e garagem coberta. ,(Ois.:,
poníve! lnldo de Maio}, Aluguel R$630,OO + Txs.

CENTRO - Ed.SanGabriel ;_Apat"tathento c�m
2 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro,
área de servco, garagem coberta Aluguel RS
550,00+ll<s.

SÃo LUIZ�Apartament6 cerna quartos,salal
'

cozinha/.área de serviço, b?nhefro,'garagem
",berla·Aluguel R$590,oo + TKS-

CENTI.IO-Apartamento com 2quartos (armário
CX'Jffi 6 portas), sala cQmsacadínha, cozinha plane-

��iu:=,3óe:$!servj�,�rrlgem coberta.

VILA lAlAU - Apartamento COD11 quarto, saacom
churrasqueira>coúnha/área,de sef'\ljÇClJ banheiro,
garagem coberta.Aluguel R$S30,OO +Txs.

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, COM �SCOLA. CRECHE,
IGREJA, SENAI,SESI,POSTO, PROXIMO. COZ·
INHA E BANHEIROS MOBILIADOS, TANQUE DE
GRANITO ÁREA SERVIÇO. CHUf;lRASQUEIRA
COM REIKI (NOVo'COM 5 ANOS QE GARANTIA)
ARMARia. PIA E GRAFFIAlTO NA CHUR·
RASQUEIRA. TETO EM GESSO. PINTURA
INTERNA DE ÓTIMAQUALloADE,pISO ELIANE
lI! LINHA, COO 999

FLATNO so SA BASTIAN, COM

��é�NEH�ÍJ�L�������gJ�;��\"RA,
TOTALMENTE MOBILIADO - POR APENAS
R$ 88 MIL - COO 656

CENTRO"� Sobrado co[T}l suite (sacada)t 2 quartos,
banheiro 5.0931, sala"cozinha, lavanderiaigqrageIT).
(Disponível inicodeMaio). Aluguel R$1.250,OO + Txs.

CENTRO - casa t?m 2 quartos, sala� cozin�ar área
deserviço; banheiro, garagem. Ófirna IGlcahzaçfh
(DiSponí�1 iniciode Ma�o). Aluguel R$650 + T)(5.

VILA LENZI � Casa com 3 quartos. sala, Cozinha, área
de serviço; banheiro, garagem coberta, Aluguel
R$9SO,oo + T><s.

TERRENO COMERCIAL COM 2.401 ,38M
- TEM 2 CASAS: UMA COM 192M2 E UMA
OUTRA PEQUENA COM 69M2. COO 48801

OASA COM 1 SUíTE + 2 QUAR

TOS, SLA, COZINHA, BANHE:IRO.
COD.59339

ÇENTRO - Marcatto Center--Exceh,htes salas
comerclais, Consulte-nos

BARRA - Rua Feliciano BOrlolin, Salas comer
ciais novas - de 107m' e 129m' (com mezani

no). Estadonarnento'fácll, Consulbi-nos!!
VILA lENZI- Sala comercial 45m'. AluguelR$
480,00+ Txs.

m!'@jij I
SAO LUIZ - Galpão novo, pé direito
;llto, 320m' construídos com divisão
para éscritórios 4- 3 banheírosytérreno
aproximadamente 600m'. Aluguel
R$ .3.Z00,OO + 1)<5.

ÓTIMO TERRENO COM ÁRê:A I)E
371,:25 M2 PRÓXIMO AUNIVERSIDADE
CATÓLICA, COM FRENTE DE 15M,
PUNDOS15M, LATERAL DIREITf.24.75M,
LATERAL ESQUERDA 24,75M. COO 1162

Apartirde:

$ mil

1!'

IMOVEL EM FASE DE ACABAMENliO·!
UNIDADES·�ISPONNaS:
J'pto 0.1Suitet01 doniIiI.&io··7 2G1"�-�.003" .•001"m.l,·10l,�oa

Apto 01Suíte+92 domitiJios ::".302.e7M

.• Ampla sacada comGRlll a can?ã�
• Instalação de gás eágua QUerl1e" neoo�e 1tMiI�fllll'$i
• Inftaestruttlfa para iostalaçãOdea�[�m stPÜit)), "lN{,
telefone. intemeteportijes�
• Sala de estar;Ji;llltareCQljobaj�
• Randê entrada 1:;()D'l�
• Vaga para 01 veículO comopçãOde��
• Sal�ode·restasoom.��e_�
·Fftness;
• Brinquedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

orada
rasil

REF.965 - BARRA DO RIO CERRO- 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 480.000,00

REF.971- AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$139.000,00.INCORPORAÇÃO N° 66.179

REF.893 - RIO MOLHA - 02
DORMITÓRIOS. R$160.000,00.

REF.741- JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS.R$ 370.000,00
REF.918 - TRÊS RIOS DO SUL- 01 SUÍTE,

02 DORMITÓRIOS. R$ 345.000,00

(47) 3372-0555
PlANTÃo

SILVIO 9156-1100 IQEVERSON91�n

I

REF.973 - SÃO LUIS - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 380.000,00

REF.810-SCHROEDER-CENTRO-02
DORMITÓRIOS. R$ 112.000,00.

REF.618 - ED.MARANELLO - SALA

COMERCIAL COM 59,00M2.R$160.000,00.
REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02
DORMITÓRIOS. R$ 110.000,00

REF.322 - CASAMISTA - 04DaRMITÓRIOS - VIlANaVA

R$1.100,00.

RESERVESUASALA JÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

APARTAM�NTo.S; REF.24S - CASA DE ALV - 02 Do.RMITÓRIaS - TRÊS
REF.169-EDPADRE FEUOa-01 DORMITÓRIO.R$ 430,00. RIas Da NaRTE - R$ 360,00.
REF.273 - AMIZADE - 0.2 DaRMITÓRIas.
R$ 550.,0.0..
REF.28D - ED.DaNA WAL - VIlA NaVA - Dl SUÍTE, 0.2
DaRMITÓRlo.S. R$ 950.,0.0..
REF.311- ED.ESTRElA Da VALE APART xovo TRÊS
Rias Da SUL - 0.2 DaRMITÓRlas. R$ 590.,0.0.
REF.314 - EDAREzza - CENTRO. - 01 SUÍTE, 02 DaR

MITÓRlas. R$1.10D,DD.
REF.D23 - RES.JAQUELlNE - VIlA NaVA - Dl DaR

MITÓRIa. R$ 480.,00..
REF.321- VIlA LENZI- APART - oi DaRMITÓRIa. R$
SSD,DD.(SÓ PARA MaÇAS).
REF.326 - AMIZADE - APART - Dl DaRMITÓRIO. R$

:AMorada
'L ""'"
, ,.oOlllÁRlAbrQsil

550.,00..

SAlA Co.MERCIAL;.
REF.049 - CENTRO. - RUA JaÃa PICOLLI - SAlA COM

ERCIAL caM 1DD,DDM'. R$ 2.200.,0.0..
REF.276 - VIlA MU - SAlA COMERCIAL caM

Sl,DDM'. R$ 60.0.,0.0..
REF.281 - CENTRO. - SAlA CaMERCIAL caM 8D,DDM'.
R$1.8DD,OD.
REF.268 - VILA lAlAU - SALA caMERCIAL caM

SDD,DDM'. R$ 6.0.0.0.,0.0..
REF.1D8 - ILHA DA FIGUEIRA - SAlA caMERclAL

caM 14D,DDM'. R$1.1DO,OD.
-

REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDa - SALA caMER-

CIAL caM 8S,DDM'. R$ 600.,0.0..
.

REF.313 - CENTRO. - SAlA caMERclAL caM

ALUGA
SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'

Av.�Decdotacl.lFOQllClH'1JS.1
Ctatro-JangIlUoSUl·$Ç

CASAS; . Rfltneg-t:EN1'R@

. RUA:PROOOPIOGOMFSDIi:OLIVEIRA.REF.231 - CASA DE ALV - TRÊS RIas Da NaRTE - 0.2

DaRMITÓRIas. R$ 550.,0.0.

REF.950 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 286.000,00

REF.915 - CHICO DE PAULO - 02
DORMITÓRIOS. R$128.000,OO.

REf.968 - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS.
R$ 191.000,00

REF.896 - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 210.000,00

REF.753 - ÁGUA VERDE - 02
DORMITÓRIOS. R$140.000,OO.

19D,DDM" R$ 2.60.0.,00..
REF.320 - CENTRO. - MARECHAL DEaDaRa DA FaN

SECA - SAlA COMERCIAL COM 55,DDM'. R$ 950.,00.'
REF.312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA caMERCIA
caM 60,DDM'. R$ 60.0.,0.0.
REF.319- SALA 1 caM 322,37M'.
SALAJl2 caM 28D,DQM'.
SAlA 03 caM 224,85M'.
SALA 0.4 caM 219,34.
SALA 0.5 caM 226,24M'.
SAlA 06 caM 2D2,55M'.
SAlA 0.7 cox 321,27M'.
SAlA 0.8 cox 388,49M'.
SAlA 0.9 caM 321,27M'.

65D,ODM'. R$ 7.100..00..
REF.291 - FIGUEIRINHA - GALPÃO. caM 344,DDM'. R$
3.500,0.0..
REF.278 - GUARAMIRIM - GALPÃO. COM 1.2DD,DOM'.
R$ 13.200.,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO. caM 1.500,DOM'.
R$ 16.500.,0.0..

_
GUARAMIRIM - GALPÃO. caM 3.DOO,00M'.
R$ 33.0.0.0.,0.0..
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO. COM 75D,DDM'. R$
5.50.0,00..
REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO. COM i.2DD,DDM'.
R$ 9.00.0,0.0..
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO. caM 35D,ODM'.
R$ 4.90.0,00..
ÁGUA VERDE - GALPÃO. COM 9DD,DDM" R$ 9.80.0.,00..
SCHaRaEDER - GALPÃo. COM 400,DDM'. R$4.DDD,DD. _

GALPÕES PRÓX. DA MARIsaL C/ 350,ODM'.
R$ 4.90.0.,00..

REF.327 - AMIZADE - SAlA COMERCIAL COM

15D,ODM'. R$ 2.000,00.

GALPÃo.;
REF.3D8 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO. caM

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h
_

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIOMARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
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Apto· Nova Brasília· Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, qanheiro,

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

321 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRrL DE 2013

INTER
t M Ó V E S

(47)3371-2117
CONSTRUA SUA CASA NO

loteamento Guilhtmne�tti. lotes a partir.
RS 80.000,00 Pagamento Fâcilitado:

financiamento CEF 00 Entrada+ 36X Direto
Temos parceiros que ajúdarão

AWGAR$ 850,00'"
c:..do- AJ1rGlrtt. 11 St;títe* t flIlam;m,�
��pam,ejllí1d;:'f..�

www..interimoveis ..net
, Rua .leão PicoW." 1"A - Ccmko - .Iamauá .... SuJESC!;.---------"" -_.._----------_.........-

y{J,W'1W1 n:ad� Y'MÁo1
- 3 �1.,
www.imobiliariajardi'm.com
Rua Reinoldo Rau, 585 ",Centro" Jaraguá do Sul

" I

tlEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
� COMERCIAIS PARA UlCAÇM, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO.

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio
Res. Flamboyant.

604,50m2 • R$ 320.000,00
727,55m2• R$ 370.000,00

• OCAÇN�I)
• Salll Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila

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

• Res. Saint Mori1i:· Vi,ª Nova: Apartamento com
'",Itrês donnitólios (sendo uma.suite), sala, cozma �

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na ,garagem,
Valor R$ 1.050,00 * C-OÍ'ld .

• Galpão· Gliaramirim . Galpão com 262m' em
Guaramilim, Valor R$ 2.100,QO

.

Apto· Vila Nova- Apartamento com dois quartos
(sendo uma surte), sala, cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem,

Predio com elevador e salao de festas,
Valor: R$ 750,00 + rondo

Apto· Vila Nova - Apartamento "{OVO com trea
quartos (sendo uma suite), sala, oozínha, area de

serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevildor e salao de festas,

Valor: R$ 1,000,00 + cond.

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

garagem, Valor R$ 700,00,

Apto - Centro - Apartamento com dois quartos, sala, �

cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

Seu imóvel está aqui.

Il#A ITAT
CRECI1583-J

www.lmobiliariahabitat.com.br
ANOS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

Residence Saint Tropez
R$ 150.000�00 Area priva-

tiva ,j8,18 m2
•

H0071 Residencial Pássaros e
Flores R$ 270.000,00

HOO51 Ed, Londres
R$ 122.000,00 Baependi

hiOO68 GEMINADO R$120.000,OO
TRES RIOS DO NORTE COM 59

M2 AREA PRIVATIVA

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990.ooo,oo Amizade

H012 Vila Lenzi

R$157.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

�
.

H013 Amizade
R$ 149.000,00

Casa com 70 M2

R$ 230.000,00 , Vila Lalau

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,00

. H0061 PONTO COMER
CIAL - CENTRO
R$ 55.000,00

H0053Waldomiro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$175.000,00
.

i

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro
H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

.
struída. R$ 300.000,00

-------- -

Ed. Dona Wal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

Ed. Saionara, 01 Quarto
Santa Luzia, R$:280,00

H641 Apartamento, 03 Quartos.
Nova Brasflia, R$: 620,00

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$: 480,00

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$ 660,00

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$: 690,00. . •

H633 Beltramine 02 Quartos
Água Verde R$: 500,00 + Cond.

H652 Waldomiro Sartel
Saependi, R$ 800,00 + Cond.

H654 APTO duplex Ed. Ana Isabel.
R$ 2.000,00 centro

H655 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$550,000

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81 ,36m2
área R$170.oo0,00

Água Verde

Residencial São Luis. Área
Total 70.42m2. R$ 149.000,00

H 1 07D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$154.ooo,00

Centenário

H0060 Brasília Beltramini

R$106.000,OO

DE R$137.000,00AMIZADE

H0079 Apartamento.com
47m2 área privativa Agua
Verde R$ 110.000,00

H205 Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasilia
.

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 309.000,00 02 quartos

.

Baependi

H0041 DON AFONSO

R$150.000,00 RAU

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

H0056 com 67m2 de área

privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,OO

.

H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,00 TRES

RIOS DO SUL

H660 Apartamento 03 quartos,
Nova Brasília R$ 620,00

H666 Ed. Leticia Ap 303 Vila La
lauOê quartos R$ 640,00 + cond

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila La
lau 02 quartos R$ 640,00 + cond

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650,00 .. cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

H661 ED. Barcelona, 01 suite + 02

quartos Vila Nova
R$ 900,00 + Cond.

H663 Apartamento Czerniewicz 01
Quarto R$ 690,00

H29 Geminado 03 quartos
Amizade R$ 670,00

H34 Casa de Alvenaria 02 quar
tos Três Rios do Norte

R$ 700,00
H30 Casa de alvenaria 01 suite + 02

quartos Água Verde'R$ 900,00 H418 Quitinete 01 quarto Nova
Brasília R$ 480,00

H669 Apartamento todo Mobíll
ado Eâ. Aléssio Serri, Centro

R$ 1.800,00 + Cond.

H31 Casa de alvenaria 01 suite + 02

quartos Avai Guaramirim. R$ 1.300,00

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasilia, R$: 500,00

H504 Galpão 8oom'
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

V�;�I�u�I��W&�;o
HS09 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

8����n��I��� l.gg�Óo
H512 Sala CML 185M'

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$: 2.500,00

H514 Sala CML 43M2
Vila Lenal. R$: 800,00

H516 Sala CML 56M'
Santa Luzia, R$; 600,00

H801 Sala CML 6OM'
Centro, R$: 900,00

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasilla, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro
60m', R$ 490,00 -lo Cond.

H812 Sala CML 60m' Centro R$750,00
H522 Sala CML 40 m2 Flrenze R$ 850,00 + Cond.

H806 Sala CML 60m' Centro R$ 850,00
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Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONÔMI.CA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentõs Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

imóveis �
o

ws 47 3373-3404
47 3373-0066www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

EM 2013 TRAGA SEU IMOVEL PARA A WS E GARANTA
�

.

UM BOM NEGOCIO !

ReI. 368 - Escolinha; em Gúaramirim . 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

Cad. 316,- Bairro Rio Hem, em scnoecer- CASA GEMINADA NOVA EM

ALVENARIA, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE
, SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA.POSSUI ÁREA DE FESTAS. ÁREA

CONSTRUIDA: 55 ,DOM' - VALOR: R$110.000,00

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA, LAVANOERIA, BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M' DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIOFECHADOA
PORTAOELETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENTu.

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PAlnlR DE R$ 110.000,00
'

Cód. 386 - Corticeira em Guaramirim/SC . Casa em alvena·
ria, com 02 dormitórios, bwc social, duas salas, lavanderia,
có.zinha e garagem. Casa toda murada, possui escritura. Área

-

do terreno: 213,68m2, Valor: R$117.000,OO

Ref. 402 - Centro, em Guararnrm. Sobrado de alvenaria contendo
.

02 dormitórios, 02 banheiros, cozinha mobiliada, sala de estar,
sala de tv, área de festas, lavanderia, 02 vagas de garagem, jardim.
Toda murada. Área construída: 163,001]1'. Valor: R$320.000,00

ReI: 333 . Ilha da Rgueira,lGuaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$160.000;00

Área construída: 52,1Om'
Área do terreno: 484,00m'

Cad. 347 - Baino Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA
Cf 1 suhc + 2 QUARTOS, SALA DÊESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SER·
ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL. 76,OOM' DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO

Cf 360,OOM', - Valor: R$170.oo0,00, pode ser financiada

Ref. 365 - Centro em Guaramirim . Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa, cozinha, area de serviço e garagem. Área

do terreno: 3.808,00m2 .• Valor: R$115.000,OO.

Cód. 383 - Amizade em Guaramirim/SC . Terreno com

1.900,00rn2 de área, localizado no Bairro Amizade.
Valor: R$290.000,OO

God. 379'- Centro em Schroeder - SC. Casa em alvenaria, contendo
02 donmitórios, bwc social, sala e cozinha conjugados, lavanderia,
despensa. Toda murada, pode ser financiada. A�a construída:

r:: " i. 11, J J 55,20m2. v!:llo!:'RS160.ólIO',OO I, le') ., i , .J

ReI. 388 - Centro, em Guaramirim - Casa em alvenaria com 1 suite
com hidro + 2 quartos, sala de estar, jantar, cozinha com moveis sob
medida, banheiro social, garagem para dois carros, ár,ea de serviços e

dispensa. Casa toda murada com portão eletrônico. Area construida:
142,00m', Area do terreno: 370,00m', Valor: R$350.000,00

Cód. 385 - João Pessoa em Jaraguá do Sui/SC . Amplo
terreno comerciai/residencial de frente para a rua principal do

bairro. Possui escritura. Área do terreno: 1.216,40m2,
Valor: R$640.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim
47

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.

Cód. 409 - Centro, em Schroeder. Casa de alvenaria,
contendo 2 quartos, bwc social, sala, cozinha, lavanderia.

Área do terreno: 360,00m2• Área construida: 60,62m2. Valor:
R$185.000,00

Cód. 393 - Rio Branco, em Guaramirim/SC. Chácara com mais de 80
mil metros quadrados de terra, contendo lagoa, 2 ranchos para criação e

deposito, casa com 90m' com 02 quartos, plantação de milho, terreno
plano e cercado. Possui escritura: Valor: R$350.000,00

Cód.: 410 -Escolinha, em Guaramirim. Casa em alvenaria
com 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia.

Área construida: 60,51 m2. Área do terreno: 360,00m2. Valor:
R$158.000,00

Cód. 406 - Avaí, em Guaramirim/SC. Casa de alvenaria, contendo .

03 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia, garagem p/01
carro. Possui quintal, toda murada. Área construída: 88,75m'. Valor:

.

R$210.000,00

Cód. 378 - Centro, em Guaramirim/SC. Apartamento novo, com 1 suite +
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviços, banheiro social
e sacada com churrasqueira. Condomínio fechado, portão eletrônico,

. interfone, 1 vaga de estacionamento, playground e salão de festas. Área
privatva: 84,51m'. Valor: R$190.000,00

Cód. 400 - Avaí, em Guaramirim/SC. Sobrado de alvenaria, transforma
da em duas casas individuais. 01 suite + 04 dormitórios, 04 bwc

social, 02 salas, 02 cozinhas, 02lavanderias, vaga de garagem p/02
carros, churrasqueira, toda murada, e averbada pI financiamento. Valor:

.

R$280.000,00

Cód.: 399 - Avaí, em Guaramirim. Casa d,e alvenaria,
com 03 dormitórios, bwc social, cozinha, sala, lavan
deria, área de festas, garagem. Valor: R4160.00,O,00

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. Area do terreno:

1.428,OOm'. Valor: R$750.000,00 ,

Cod. 367 - Nereu Ramos em Jaraguá do Sul. TERRENO
COM 375,00 M' PRONTO PARA CONSTRUíR, LOTE DE
ESQUINA EM RUA ASFALTADA, LOTEAMENTO PRONTO
E DOCUMENTADO. LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA

MARTA. Valor: R$85.000,OO

ReI. 395 - Centro, em Guaramirim. Apartamento
contendo 2 quartos, Sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviços e sacada corri churrasqueira.
Área privativa: 71,1 Om2. Valor: R$155.000,00

Cod. 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

Cod .. 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 Rgueira. Área construida: 100,00m',
Área do terreno: 366,45m'. Valor: R$140.000,00

Cód. 408 - Bananal Sul, em GuaramirirnlSC. Casa
de alvenaria, contendo 02 dormitórios, bwc social,
sala, cozinha, área de serviço, garagem p/ 01 carro.

Área construídá: 60,00m2. Valor: R$149.000,OO

ReI. 376 - CHACARA no Rio Brnnco, Guamminm ' CHACARA COM
ÁREA DE 20.000M', CONTENDO UMA CASA DE Af.VENARIA COM 2
DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL, SAlA, COPA, COZINHA, VARANDA,

GARAGEM.A PROPRIEDADE POSSUI DUAS LAGOAS, 'CORRENTE DE
ÁGUA (CACHOEIRA), ÁREA DE PlANTAÇÃO E MATA VIRGEM. TEM
ESCRITURA. Área do terreno: 20.000,OOnf: Y<1<f R$l?q.OO,O,OP, "

•

Cod. 381 - Escolinha em Guaramirim - SC. Casa em

alvenaria contendo 01 suite + 02 dormitórios, bwc
social, cozinha, lavanderia, sala. J

toda murada, amplo iardim. Pode ser financiada. Área
, ,I construída: 75,05m'. Valor: R$215.000,OO

Rel. 366 - Vila Freilas em Guaramirim - Possui duas casas sen
do: Casa em alvenária com 3 dormitórios, bwc social, cozma
lavanderia, 02 salas, varnnda, garagem pj 3 caros, Ampla área
verde. Casa de madeira, conlendo 2 quartos, sala, co�nha, bwc

socíal. Área do terreno: 4.550,00111' - Valor R$320.000,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

Rel. 372 - Bairro Rio Hem em Schroeder - Terreno com

337,50111', .conlendo infraestrutura completa e pavimentado.
PoSsui escrilura Localizado no loteamento São Mateus, Bairro

rio Hem. Valor. R$75.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE Rei - 1330 - Rua Henrique Marquardt
Czerníewiscz - Jaraguá do Sul - BOlGARI
RESIDENCIAL. DIvisões internas

APARTAMENTO Aptos com suite + 02 dormitórios, sala estar/jantar,
. cozinha, bwc, área de serviço,

CZERN IEWICZ sacada cf churrasqueira e garagem, ou
suite + 01 dormitório e demais dependências.

VENDE
Réf: 13145 - Rua Waldomiro Schmidt. Jaraquá
Esquerdo - Jaraguâ do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOU.
Divisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cf churrasqueira e garagem.

ALUGA-SE Ref. 1313 - ALUGA-SE Galpão com

aproximadamente 480,00m2
Rua: João Franzner, 391 - Bairro São
LuisValor a negociar.

GALPÃO

SÃO LUIS

,> .

VENDE
Ref. 13123 -APARTAMENTO - Rua Golés
Vila Lenzi - Jaraguá do.Sul- Residencial AKIRA
Área total: 103,43m2. Área privativa: 82,67m2.
01 suíte, 02 dormítórios, sala estar/jantar, cozinha,
bwc, área de serviço, sacaoa com churrasqueira e

01 vaga de garagem.

APARTAMENTO

VILALENZI

VEN.DE Ref -13141 - CASAALVENARIA
Rua Bahia, 40.
Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul. .

Área do terreno: 450,00m2. - Área construída
aprox.: 300,00m2.

CASA

VILA NOVA

VENDE
Ref1322 - GASAALVENARIA. Rua Frederico
Wilhelm Sonnenhohl, 412. Vila Lalau � Jaraguâ do

.

Sul. Área do terreno: 450,OOrrí2. - Área construída

CASA aprox.: 150,OOm2. 04 dorrnítórlos.üz bwcs,,03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem

VILA LALAU p/ 02 carros. Edicula nos fundos.

Fone 47 3371-1500 � Fax 473275-1500
Plantão 479975--1500 - chale@chalêlmobiliarla,oom.br

APARTAMENTO
JARAGUÁ
ESQUERDÇ)

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.

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE
.

Ref. 13111- Residencial RICHARD STRAUSS.
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José

Marangoni. Próx.: A Igreja Rainha da Paz. Vila
nova - Jaraguá do Sul - Com 02 quartos ou 1
suíte + 01 quarto e demais dependencias. Registro
de Incorporação RI- 70.225

APARTAMENTO

VILA NOVA

=====""--r

VENDE
Ref - 13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. Residencial Dona Verginia
Área total: 88,00m2. Divisões internas: 01 suíte,
02 dormltórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

APARTAMENTO
CENTRO

VENDE
1371 - GASAALVENARIA. Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasília - Jaraguá do
Sul. Area do terreno aprox.: ·566,00m2. - Área
construída: 400,00m2.
Sendo frente c/ 24,00 m, fundos cf 23,00m, lado
direito c/ 26,00m e esquerdo cf 22,50m.

CASA

NOVA. BRASILlA

VENDE Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco, 77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área total: 114,04m2.
Área Privativa: 97,40m2• 03 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref -13100 - TERRENO
Rua: Fredericq Curt Vasel - Vila Nova .

Área do Terreno: 960,OOm2
Sendo: frente e fundos c/ 30,00m, lado direito e

esquerdo.c/ 32,00m
TERRENO

VILA NOVA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(

Residencial Allantis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 R$ 155.000,00

Matrícula nO 62.001.

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202.
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59 ,34m2. R$135.000,00.
Matrícula: 62.898

Apto com 3 quartos 69,50 m2 R$ 165.000,00
Matrícula 70.950

Aptos com 2 quartos 53,85 m2 R$135.000,00
Matrícula 70.956

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
Fase final de construção entrega prevista para 30/04/2013.

Valor: R$145.ÕOO,00
Registro da incorporação N° 62.174 R-1

3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 . Barra do Rio Cerro

tecaçãe - contato@imobiliariareal.net

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 01 dormHório e demais dependências

R$ 660,00 + oondomínio

Apto, na Vila Lalau
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 600,00 + condomínio

Apto, na Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 550,00 + oondomínio

Apto, na Barra do Rio Cerro
01 suíte, 02 dormitórios e demais

dependêndàs. R$ 750,00 + condomínio

Apto, na Barra da Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 575,00
-----4

Apto, na Barra daRia Cerro

02�����.?�cias.
Apto, na Bana do Rio CeITO

02 dorrn...it..�� :gemais �e��dências:

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58'

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00

Lote 09

R$ 90.000,00

www.imobiliariareal.net

•

APARTAMENTOS - JARAGUA 84

Planfão: Anderson 965 J -9028

Possui 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia; banheiro, sacada com churras

queira e vaga de estacionamento. Área útil de R$ 54,75m2
Valor R$ 115.000,00 PRONTO PARA FINANCIAR

.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário deAtendimento:
8:30 às • 2.."00
.3:30 às .8::30

!Rua ProaJpioGomes de Oliveira, 1380
Centro .. jaraguá do Sul

Ret. 623.1 Excelente terreno
no Baependi com 384m2.

R$210.000,OO.

Ref. 634.1 Casa na Vila Lenzi com 1
suíte, 2 quartos, 1 banheiro, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço, lavabo e garagem para 2
carros. R$336_.OOO,OO.

Ref. 622.1 Sobrado com apartamento e três salas comerciais no Baependi.
Excelente oportunidade de negócio. R$800.000,OO.

WWW.BARTELIMOVEIS.COM.BR

�
�RICARDO

wwwiricardoimoveisjs.com.br

3055-01.91 ,�(47) 8808-5378
!Z
� (47) 8861-2276

3275.1100

$PACO- Plantão 9921.5515
Rua Barão do Rio Branco n" 700· Centro {ao lado

do Angel�miJ . Jaraguá do SulRua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

COO 453· APARTAMENTQ.Bairro Baependi.2
atos,l Banheiro e, demais dependências. 1
Vaga de Gargem + Sacada c/Churrasqueira.

Valor R$145.000,OO.

CÓO 460 • CASA DE ALVENARIA.Bairro
Amizade.Loteamento Acácias 11.3 Qtos. 1

Banheiros e, demais dependências.
1 Vaga de Garagem. Valor R$120.000,OO.Possui 3 dormit.(1 s e), cozinha

cf móveis planejados, sacada cf
.ch\lrras� e 2 vagas garagem.

Contendo 2 dormitórios,
demais depend., sacada cl
churrasqueira e garagem.

Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cl churrasq. 2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

,
,

,
I

COO 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 i
atos.l Banheiro e, demais dependências.Sacaca]

C/Churrasqueira.
1 Vaga de Garagem.

Valor R$l3D.OOO,OO. _

CÓD 457 • Apartamento.Bairro Água
Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais '

,

dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
I de 100.000,OO.Pode ser Financiado. :

-----�----7-----------(

Casa geminada NOVA, possui Alvenaria, Suíte + 2 dormit.
2 dormit., ótimo acabamento demais dependências, em
Área construída de 75 m' terreno de 324 rn'.

Imóveis para locação
.

CÓD 452· Casa de
,

Alvenaria. Bairro :
Vila Rau.1 Suite,2
Qtos.2 Banheiros e, I

demais

dependências.
2 Vagas de

Garagem.
.

R$ 275.000,00.

AMIZADE· Ed. 411has - Apart. 3 dormitlsuíte. Aluguel: R$ 890,00
BARRA RIO MOLHA· Sala comercial47 m'. Aluguel: R$ 660,00
CENTRO - Resid. das Tullpas- Apart. 1 dormit. Aluguel: R$ 560,00
CENTRO· Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 700,.00
VILA LALAU • Galpão área 300 m' (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA· Apart. novo, 2 dormit., domais dependo Aluguel: R$ 700,00
VILA RAU • Sala comercial área 70 m\om."."oo,m�Oo) Aluguel: R$ 750,00
SCHROEDER • Casa em alvenaria, 2 dormitórios. Aluguel: R$ 550,00

"RESIOENCIAl ESCOllNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2

atos,lBanheiro e.dernaís
dependências. sacaca c1Churrasqueira + 1

Estacionamento p/carro.
'

Valor R$_12Q.OOO,OO.

CÓD 456 • APARTAMENTOS. Bairro Barra do
Rio Molha.

N°s 202/302 • 1 Suite,2 atosl Banheira Social
.

e. demais dependências. Sacada
C/Churrasqueira.

Com 1 Vaga de Garagem: R$ 265.000,00.
Com 2 Vagas de Garagem: R$ 275.000,00

N°s 203/303 > 1 Suite.l ato., lBanheiro Social

e, demais oepencêncías.Sacaca
c/Churrasqueira.

el 1 Vaga de Garagem.
Valor R$ 225.000,00.

N° 301 • 1 Suite, 2atos.,1 Banheiro Social e,
demais dependências. Sacada c/Churrasqueira.

e/l Vaga de Garagem .

RS 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OBILIÁRIA
(47) 3375-0505

9153-111219135-497718478-7790

I ACEITA FINANCIAMENTO "�. _,mm.�:L.........!
Terreno 305m', Lot. Dona Marta,
pronto para construir, fInanciável,
Nereu Ramos, Jguá do sul/se.

RS 85.000,00.

I • �
� •

Terreno 334m', localizado em Terreno 2.197m', com casa de madeira -----------'

frente ao Camping Barra do simples. De frente pi asfalto, Três Rios do
Chácara 7.500m', com água

Sul, a 800m da praia. Barra Norte, Jguá do SuI/SC. RS 330.000,00. corrente, há 2Km do centro, BR·280,
R$ 55.000,00. do Sul/SC. RS 35.000,00. Ideal para prédio. Corupá/SC. R$ 85.000,00.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

cho, uma área
desmatada de aproximado 6.000m',
localiz. Estr. Rio Natal, Bomplandt,

Coru,pá/SC. RS 165.000,00.

Chácara 72.336,3,Om2, com
nascente, pastagem e rancho. No

perímetro urbano. Estrada
Garibaldi, Jaraguá do Sul/Se.

aase: www.KUItAIUOVEIS..cOM.Bft
MATR.XZ
Rua Ân"elO Rubini, 97,2
.Balrl"'or earndl CIo �fo Cerro

....:xLSAL
R.�.. 30So MiIi,..cottc>,
SSlrro: C�nt::ro

.s I 3273.1565

Ref.: 1718 - Casa em Guaramirim com 3 dormitórios,
cozinha, bwc mobiliado, sala de jantar/estar, garagem,

churrasqueira, varanda. R$ 198.000,00
cozinha, 2 bwc's, sala de jantar/estar, depósito, 3

garagens, varanda, piscina, murada.

Ret.: 1554 - Sobrado no Três Rios do Norte com 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,
rua asfaltada, R$ 150.000,00

ReI.: 1657 - Casa no Rio da Luz com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de estar, garagem,

R$ 126.000,00

Ret,: 3681 - Apto no Amizade com 2 dormitórios,
cozinha, copa, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, churrasqueira. R$ 200,000,00

ReI,: 3668 - Apto no Amizade com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem, salão de

testas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .. . . . R$ 1.800.000,00
006 - Nereu Ramos, terreno com 425 OOm'...... . R$ 100.000,00
011-Massaranduba terreno com 100.ÓOO,00m'.................. . R$ 135.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' . R$ 960.000,00
038 - Bibeirão Cavalo, terreno com 17.590, 11 m'........................................................... . R$ 300.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m'....................................................................... . .R$ 96.000,00

�§� : ��e�ã��í\ía� t��:�ggg� f[ug�g�a.d.�.�e 1 �:��?:.O.a.�' (���?� ��IP�e.S) .. R�ló�g:gg�:gg
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71 J 48,20m'. . R$ 2.850.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' .RI1'15.000,00097 - Nereu Ramos - terreno com 349,16m'.................... . . R 100.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m' . R 350.000,00
107 - SR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis... . R$ 450.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m'............................ . R$ 90.000,00
125 Vila Lenzi com 1.377,1Om'.......................... . .. R$ 300.000,00
1�g: ��bZ;g� p��i,nt���� �6�07�g�6��2 ::: ::: :::: :: : ::::::::::: ::: : ::::�/{�� ���:�g

3370-6624 I 9102-5299 www.deomrilneveis.com.hr

033 - Rio da Lu� sitio com uma
casa enxaimel ue 1S0,00m' e
terreno com 56.000ilOOm'.R�650.000,0

004 - Vila Nova; apartamento com área
pnvativa de 49,33m'. R$115.000,00
(aceita terreno ou casa mais retirada de
menor valor como forma de pagamento)

TERRENOS .

CASAS

018 - VILA LENZI, CASA DE AINENARIA COM 65,85M' E TERRENO COM 369,30M' R$ 190.000,00019 - Nereu Ramos - casa mista: com 1 OO,OOm' e terreno com 364,00m' .R$ 138.000,uO
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menor valor R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' R$ 138.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m'... .

'RJ
120.000,00

056 - Nereu Ramos, geminada em alvenaria 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 ,DOm' e terreno com 2.497,00m'.............................................................. .. . .R$ 650.000,00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 31O,00m' e terreno com 378,00m' .. .. R$ 550.000,00

�9��1euga����n�ge ��I��rlJ(�i��I.. C.��.�� 6,a.a.��.� :e����.���.���:�?�':(�c��.���rl<!�e��.���� R$ 700.000,00

i�6V�����g���a�eoa��na��:n���c������g���e 1.1�:�?�'.� t�r�no.. c.o�.��2,a.S.�' .. �r��:�ni���i����::: :::::::::�l��g:ggg:gg
150 - João Pessoa - casa de alv. cl aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. C/ 1.574,1Om' (aceita apto de menor valor) .. R$ 500.000,00
18.3 - Nereu Ramos, casa de alvenana com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,OOm' : .R$250.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m'. .. .R$ 180.000,00

SíTIOS
030 - Santo Antonio - cl casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor.. R$500.000,00.

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m' ..
010 -Apartamento com área total de 100,00m' ..

027-C�ntro,apartamento com área privativa de 83,40m' .

047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m' ..
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m'
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m' ..

066 - Centro - apartamento com área privativa de 214,07m' ...

. R$ 120.000,ÓO
.......................................R$ 180.000,00

. .R$ 159.000,00
.. R$ 110.000,00

......................... .R$ 275.000,00
.................... .R$175.000,00

.. .R$ 270.000,00

LOCACÃO

Casa Nere Ramos ...
Apartamento Centro ..

Apartamento Centro ..

Apartamento Nereu Ramos .

Apartamento Nereu Ramos ..

Apartamento Agua Verde... .. .. .

.RI600.00.R 700,00
.R 850,00
..R 430,00

�$ �l8:88

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTA�O IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício lergamo • Centro I

CELSO ROLAND HAAKE
CORl".ETOO DE IMÓVEIS - CRECt lllJ54>.F
Ce! 99S1,S20tl SIAAlVERDE

PA!'U4B�NS
tmiúGms

FREDERICO LORENZ NETO

Vende-se sítio em Rio Esperança (Rio dos Cedros).
Terreno com 500m', casa de madeira com 80m'. Com
2 dormitórios, 2 banheiros, sala e cozinha.
Valor R$ 48.000,0_0. Cód. 201

Área Rural Cedro Alto (Rio dos Oedros) com 27.000m'
com casa de madeira, ranchos, pastagem, água corrente,
mata nativa. Lugar tranqüilo. Valor R$ 160.000,00. Cód. 202

• __ o _._. __ • __ • ._ .. o .. _ • __ .,,___----_-_----_

A Vidaax;o$Uea aqui.

Apartamentos na
Barra com I, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000.80

Entrega - Maio 2014
Próxiffi9 a escola.
padarias; industrias,

men:ados.
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VENDAS
473213 5443
�o

4784845501

IMÓVEL .. CAMINHÃO .. IQUIR
AGRICOLA . CAP. DfGIRO ..

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CRÉDnD (fiTRADA
RS 950 Mil R$ 82 MlL
RS 810 Mil, R$ 79 MIL
R$625 MIL RS 62 MIL
R$535 Mil R$43 Mil
RS 348 MIL RS 33 MfL
RS 310MIl RS 29 MIL
RS 255 Mil RS 21 Mil

I RS 2lG Mil' R$l9 MIL,

i R$145 Mil R$14 MILf
I R$125 Mil RS 11 MIL,

I RS 110 Mil À combinor

Fone 91'01-7885
ou 3371-6623

. .,. ,

. Deplne (47) 3373-5134
.�fVlárC:;ic> Depiné (47) 8488-1987.,

, "
\ Co....et:or de Imóveis - Creci 17.502 depine@depineimoveis.com.br
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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.

• Viagem de Cruzeiro MSC

Magnífica, 07 noites, cabines
externas com varanda, todas
as refeições inclusas, seguro
viagem.taxas portuárias,
recreação a bordo, teatro.
Roteiro: Dia 05/01/2014,
saindo de Santos.Punta
Del Este, Buenos Aires,
Montevideu, e retorno em

Santos dia 12/01/2014. Preço
por pessoa: R$ 2.600,00.
Entrada de R$340,00 + 10X de

R$226,OO. Mais informações
com Maria Bianchini

Pincegher Fone: 47-3370-
0003/47-9998-3?65. Ou pelo
e-mail: maria.pincegher@
gmail.com

• JC Pinturas, massa corrida,
grafíato, pinturas efn geral,
tratamentos contra cupim.

-

Melhor preço da região.
Orçamento sem compromisso.
Telefone 9901-8445 Jairo.

• Leison Malhas contrata
com urgência: Dobradeira /
revisora com experiência/
auxiliar de corte/ talhador
com experiência. Para
trabalhar 1 Q turno na Barra do
Rio Cerro. Salário compatível
+ benefícios. Interessados
enviar currículo por e-mail:
rh@leison.com.br ou tratar na
Rua Pastor Albert Schneíder,
882 - Barra. Fone: 3376-1378.

• Farmácia Família contrata

balconista, de preferência com

experiência. Rua 25 de julho,
'577, vila nova. Telefone 3371-
7874

• Contrata-se serraiheiro
com experiência. Empresa
Metalflex. 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. Prof".
Marilene Maria Schmidt. (47)
9955-5948. E-mail: mary.
ms23@gmail.com.

• Contrata-se Eletricista:

A empresa Tubofibra do
Brasil contrata Eletricista
Mecânico para unidade de

Massaranduba. Desejável com
experiência. Os interessados
deverão enviar currículo

para rh@tubofibra.com.br
ou entrar em contato pelo

telefone 473379-5900.

• A empresa'Tubofibra do
Brasil contrata Analista de
Cadastro para a 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.

• 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/
Ushuaía/Punta Arenas/
EI Calafate. Pacote incluí
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 Eletricistà 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$ 6ÚO .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 /

EMPREGOS

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.

COMPRA-SE

• Compro aparelho de som 3 em
1. (com Toca disco) 9953-5554.

• Vende-se Acordeon da
marca da Vinci, 120 baixos, 8
registros na mão direita e 5 na

mão esquerda, em terça de voz

oitavada, ótimo timbre, com
captação de ótima qualidade,
vendida separadamente. Valor
R$5.000,00. Tratar 9699-
9295.

• Vende-se filhotes de Labrador,
puros, vacinados e com

carteirinha. Tratar 479975-
1102 Míchelle.

• Vende-se máquina de costura

industrial Overloch R$800,00
e Reta R$380,00 3370-09133
ou 9927-3117 Paulo

• Vende-se berço de criança
cor marfim, com colchão

por R$150,00 3370-0983 ou

9927-3117 Paulo.

• Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65/R17. Valor
R$1000,00. Seminovos' com
12000 km. Tel: 3275-6531 ou

9117-7165.

• 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
Admír;

• Vendo Esteira Elétrica Weslo

4500, semi nova - 1 ano de

uso. Valor 600,00. Contato

3370-8684 ou celular 9935-
8751 Juliane.

• 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 berço infantil com
colchão. Valor a combinar. Tel:
3370-0983

APARTAMENTO

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00.
Valor de R$ 125.000,00. Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se Apartamento'
no Bairro Amizade com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira,

, 2 vagas de garagem. R$
130.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482

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.

CASA

• Vende-se: Casa geminada
(modelo exclusivo com

2 WCs), 200 m da praia,
localizada na Rua (1003) -

Tenente Ataliba Adur; 195 -

Itajuba, Barra Velha - SC, com
3 dormitórios sendo 1 suíte,
sala e cozinha integrada,
lavanderia, churrasqueira e

garagem. Área construida 84
mts" - Valor: R$ 177.000,00.
Contatos: (47) 3379-5232;
8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

• Vende-se casa, em Barra

do Sul, loteamento Baobá,
rua Perequê, próximo ao

posto, 97 m2, 3 quartos,

• 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 3376-30-89 (após horário'
Comercial)

• Alugo casa de alvenaria

(fundos) sala/cozinha, 02
quartos, banheiro, lavanderia,
varanda. Próximo à Casa da

Cultura de Guaramírím. Valor
a combinar. Fone 3373-1435 /
9979434. Falar com Aurea.

• Vende-se casa geminada,
loteamento Fírenzí, 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.

CHÁCARA
• Vende-se chácara no

Caribaldi/SãoPedro,
240.ÓOOrn2, 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

quitínetes, 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 47
9709-0649 ou Jaraguá@
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
(47) 91 03-7819 .�,

.

(47) 842'9-9334contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

cca tua palawta é lâmpada que ifumin.a OI,) meus passo« e fu,z que daseia (t meu caminfw.>,.
S� 119:105
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Ref: d254

A P CVYLCVJ11/0'YVt-o- YVCV P�CVJIVt�
,

JCVYCV�Wcl,.t E 1I'qW€/Yd-o-

2 dormitórios + cozbha + área de serviço �

+ BWC + sacada grill + área de festas +

1 vaga de garagem'
A partir de

R $ ,1 3 O . O O -O , O O
Ref: d253

, Financiamento
. I

TERRENOECONSTRUçAo ,

Imperdível
Lotes a partir 'de 660m� em local- asfaltado,

.
'

seguro e com excelente localização

R$10.0'OO,OO de entrada+ saldo financiado
.

"

pelo Programa Minha Casa Minha Vida

..

Ref: d252Ref: d123

'Casa c/ 1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha + BWC + APTO cf 56m2 - 2 dorm + sata+ cozinha + BWC Casa com 3 dorrn + cozinha + sala de TV + BWC Sobrado com 3 dormitórios + sala + cozinha +

área de serviço + garagem para 2'carros+ lindo jardim + área de serviço + área de festas social + garagem + demais dependências. demais dependências
RS 350.000,00 R$ 109.900,00 R$ 240.000,00 R$ 150.000,00

, Ref: d152 Ref: d128

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

BWC social + área serviço,
Excelente localização .. terreno com 600m'

R$ 400.000,00

,

Apto novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozinh a+ BWC + área de serviço,
R$ 119.900,00

APTO novo cf 90m2 - 3 dorm + sala + cozinha + C;sa com 1 dorm + c�zinha + sala de TV +

BWC + área de serviço + sacadac/ churrasqueira Banheiro social + lavanderia, Terreno com 301m2

R$ 140.000,00 R$ 129.000,0

u e m o v e í s . .c o m . b rs s ec

I
i
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(47) 84Ô6-4447
3376-2299

. 3371-6310
www.proma.com.br

comercial@proma.com.br
Ó faceb'ook.com/PromaConstrucoes

soluções construtívas

CRECI 12556,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ª IMOBILIÁRIA

�\Cha'f/el
H.WO!.fCO.!fSTRuIOI!AE1IIC(wO�IlRÃlTDA. BarraSul

A imobiliária da Barra

11V10BILIÁRIA

Pierrnann
LOCACÃO

Apto com 2 tlormítórios, 1 vaga'de garagem. Próx
Católica Se. Vila Rau / R$ 580,00 + condomínio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx,
Católica Se. Vila Raul R$ 550,00 + 60,00 condomínio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx. [ornar;
São Luiz / R$ 750,00 + condomínio

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Vila
Lalau I R$ 770,00 + condomínio

Apto com 1 dormitório, I vaga de garagem. Próx,
Arsepum. Amizade / R$ 520,00

Casa com 2 dormitórios + 1 galpão de 98m2
Baependi / R$ 1.600,00

Galpão comercial com área construída de 154m2
Baependi / R$ 4500,00

.

Sala comercial com 60m2> 1 bwc. Víla Leuzi/ R$600,OO

Sala comercialcom 62m2, L bwc. Vila Len7J / R$ 650,00

Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzí I R$ 800,00

Vila Rau

Ref: 38712

Casa gemi
nada com 3

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem;
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Ref. 5551 - Res. Dom Boscó
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por
andar). R$ CONSULTE-NOS

Três Rios do Sul Centro - Sch(oeder

t
!
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.'

Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul- se

bertaimoveis.com....

m .0 v s www .

Apartamento com 90,OOm2
03 dormitório sendol suíte
01 vaga de garagem
Ótima localização
SACADA COM

CHURRASQUEIRA.
. COZINHA e banheiros

�__!'-t
mobiliados

GESSO, MASSA CORRIDA,
SPLIT NA SALA.

R$ 199.000,00

padrão com 161m2

03 suítes

02 vagas de garagem
Ótima localização
Financiamento direto com a

Construtora!

R$ 3.10.000,00 (Valor de
Lançamento - sujeito a

_ altera�ões)

." 'Sem Benfeitorias

• 4'0 m2 de frente ;
j

I
__

. J

GALPÃO COM 913. m2 -

I
CONSULTE-NOS

Edilicio Dona Wall . Apartamento OI
suíte + 02 dormitórios, sala,

: : copa/cozinha, banheiro, área de serviço. I
I sacada com churrasqueira e OI vaga de II

_(;�age'12 -13$ _90�':9E_'!:. cond.__ J

Casa com 03 dormitórios. sala,
.cozínha. banheiro, área de
;serviço e garagem. - R$ 560,00
I

Sil<lmlii
1 Ra: taD1 - rem- Si!medi;n:B'�T - l::Onf - RS 29.D,OJ

I f<Blm:5-__ ·Silanemm·40ní'·R$5.Wl+.nti

l ��_'_?J_!1::': Aprol<.�,n2_�_O:�,_� llOC, ,minha�rea_'I'l:illp.iD. R$ zeeoco _

I';; Casa com 80m2
Terreno central com edlficação de

11
* 03 quartos e demais dependências2 pisos com 90,00m2 I
* Terreno com 686m2

Idcel�1 �ara construção de escritórios
, I * Local tranquilo próximo a mercado.!I e lTIlCaS ,

I
* 01 '..l G I

! R$ 320.�00,00 ) ,* R ����O�O tJagem }'------_._-------�--_. ---$.-------�_._------.--�

02 dormitórios
1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial.

M_133.00g.!.<2º-
r-r- __.

__.)

I I

i * Apartamento com 66m2 I
1*.01 suíte.oi Dorm. e demais dependências I
I
• 01 vaga de garagem I
r· próximo a mercado, farmácia, posto de combustível I
, • RS 180.000,00 )

[.
- .

...
. _.

í
! 'casa de Alvenana com 200m2

. I
I '01 suíte,02 dormitórlo e demais dependências 'Ii • 04 vagas de garagem Ij • R$ 340.000,00 !

* Apartamento com 67m2
* 02 quartos sendo O 1 suíte.
• Acabamento em massa corrida/porcelanato
* 01 Vaga de garagem
• R$ 160.000.00

I

Apartamento 02 do'rmitórios,
: sala/cozinha com móveis sob
I medida. banheiro, área de serviço
I e garagem - R$ 620,00 + cond,

,,__,
II! IClX!l·J"!IllíB.l).lltl>-(lsjOl9."OI_SlIlcq'lmota",,] rró<i;rl1rrm:n álR .. ...tpefll'illm-R$1=

1I!11(l)T-Qnro·C!!_��"",re""\oeOlv'lj!c&_·R$6.lJI)j+,,,ti

�;:;;:�mn3�1.axm.t&til.",(ffi]""m:b."""c&""'" <>vrea�e_d.jtl.R$

ta'Il(l!6·ll>pni·�a:mC!!cImitli:!;"'G>itao:mnú.<i;rl1'-_"""re!H\ipe_
RS 650,00 + rondo

Rtf. .11039- Baependi • Apaaamentc 01 dormitório, salazcozlnha. banheiro. área de serviço e garagem. - RS 480,00 +
cond. fixo

REF. 11041 - Guaramltlm "Apartamento OI dom1irório, salaxozínha conjugados, área de serviço e 01 vaga de garagem
�$ 450,00 S/cond.

REF. 11040 - Centro- Apartamento üt sulte, 02 dormhórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem . R$
800.00 + cond

RRE 11045 - Três Ríos do Norre -Aparramemo 02 donnttérios. sala/cozinha. banheiro, área de serviço e garagem • R$
500,00 + RS 70,00 rondo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁR

MENEGOm

I B I I Pélrêrmóveis
w w w . p a r c i OI o v e is. c o OI • b r

3371-0031tDlllur.imobiliariamenegotli.com.br
e-mail: imoveiS@imobiliariamenegoHi.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Á

MENEGOTTI

REF: 6281. TERRENOS NO TRÊS RIOS DO
NORTE. (LATERAIS DA RUA ROBERTO ZIEMANN)

VALOR: À PARTIR DE R$ 83.000,00

REF: 6421. TERRENO NO ESTRADA NOVA. FRENTE
DE 15,ooM, FUNDOS 15,ooM, LADO DIREITO: 32,20M

, LADO ESQUERDO: 32,20M. ÀREATOTAL DE 483,00 M'.
VALOR: R$ 85.000,00

BAIRRO joAo PESSOA -RUA 1032.N' 60 . 02 QTOS. SL,
cozo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 600,00
CASAGUARAMIRIM -RUAVICTORBRAMORSKI,N150
·04 QTOS, SL, cozo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 680,00

APARTAMENTOS,

·MAL.DEODORODA FONSECA, 855 ·02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00.EDIF..MENEGOTTi
·MAL. DEODORO DA FONSECA, N� 88 . Ql SUITE, 02
QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR RS i.oooro -EDIF.
LESSMÀNN
·GOY. JORGE LACERDA, W 373· 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIE
FERRETTIll
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA�W 600 '01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR.
R$ 850,00 -EDIF.)UIlANA
-RUA EPITACIO PESSOA, W 111 • 02 QUARTOS, SL,
cozo BWC, LAY.R$ 600,00 EDIF. jARAGuA
'RUA' PROC. GOMES DE OLNEIRA -01 SUITE, 02

QUARTOS, SL, cozo BWC, LAV,SACADA, GAR R$
1.400,00 -EDIE ANA PAOLA

-RUA OSCARMOHR, N 77 -01 QUARTO, SL, cozo BWC,
LAY.R$ 600,00 EDIE NATALlA SCHIOCHET

-RUA JACOB BUCK, N 71 - 02 SUITES, , SL, COZ,
BWC, LAV,SACADA Ó CHURRASQUEIRÂ, GAR. R$
i.soo.oosnn: RUTH BRAUN

-RUA JOAO PICOLLI, -01 SUITE, 01 QUAATO, SL, COZ,
BWC, LAV,CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

, ESMERALDÀ

RI L

-CASAS,
BAIRRO,CHIGO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, cozo BWC, LAV
E GAR.R$ 450,0
BAIRRO,GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, W 210 - 03QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GA-
RAGEM.R$ 580,00

.

•

BAIRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N
37- 02QTOS, SL, COZ, BWC;LAY.R$ 400,00
RUA joAo CARLOS STEIN, W 80 -03QTOS: SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287 - CEN
TRO -02QTOS, SL, cozo BWC, LiIV E GARAGEM.R$
580,00·
CASA SCHOROEDER -RUA PRESIDENTE COSTA

SILVA,396 -01 SUITE, 02QTOS, SL, cozo BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 800,00
.

RUA 768, N° 481 - 03QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TRÊ RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
W 2438 FUNDOS -02QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 425,00
BAIRRO BARRA -RUA HANNOVER,S(N° 03 QTOS, SL,
COZ..BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
CASA CORUPA - RUAANO BOM,W 1380 -02 QTOS, SL,
COzo BWC, LAV E GARAGEM:R$ 450,00
BAlRROÀGUA VERDE -RUAWALY EMIllAMOHR,W314

-Q3QTOS,SL,COZ.BWC,LAVEGARAGEMR$700,OO
BAlR,RO VILA RAU -RUA JOSEDO PATROcINlO, 37 -03
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$590,00

LOTEAMENTO
GUILHERME'
MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE P�ULA,
LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REf:6374

ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

REF: 6358. TERRENO NO JARAGUÁ 84. (13,00M X

25,00M). ÀREATOTAL DE 325,00 M'.
VALOR: R$ 85.000,00

FUNDOS: 14,70M, LADÓ DIREITO: 23,26M. LADO ESQUERDCl:

25,93M. ÁREATOTAL DE 361 ,42 M'.
VALOR: R$ 90.000 00

-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZo BWC,
.LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00�EDIE FERRETTI J
-RUA BARÃODO RIO BRANCO,553 -01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV, GAR R$1.19O,00 -EDIF. BARÃO
-RUA MARINA FRUTUOSO; - 01 SUITE, 02 QTOS, SL,
COZo BWC, LAV, GAR. R$ 1.2oo,00-EDlE MARINA

BAIRRO CZERNlEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N°

960 - 02 QTO, SL, COZo BWC, LAV, SACADA a CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-BAIRRO VILA LENZI,. RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N° 500 -'lQTO, SL, COZo BWC, LAY. R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
.LAV E GARR$ 440,00
RUA jbAo ANDRÉ DOS REIS,SfN .-01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$
91O,ooEDIE BELA VISTA
RUA VICTOR'ROZEMBERG,N° 384 -01 SUITE,'02 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIE PICCININI
BAIRRO TIFA lI1ARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF- -

FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E

GARR$380,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°

1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 350,00
BAIRRO,VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, W 40
- 02QTOS, SL, COZ MOBILlADA, BWC, LAV E GAR.R$
600,00
RUA EMMERICH RURSAM, W 45 -01 StlITE, 02 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

• 1.000,00 EDIE DNA. WAL

RUA JOSE KRAUSE,:,o 221 - 01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,

BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 9oo,ooEDIF.
BARCELONA

RUA ANGELO TORINELLl, N° 199 -01 SUITE, 01 QTO,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$

7iO,ooEDIE COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ.N° 160 -2QTOS, SL,
COZo BWC. LAVE GAR.R$550,00
BAIRRO,jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DAL

RI PRADI, N° 126-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR

R$500,00
RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
swc, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZMJE -RUA ARTHUR GUINTER, N° 225-

�QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA JoAo BAPTISTA RUDOLF, N°49 -2QTOS, SL, COZo
BWC. LAV E GAR.R$ 450,00
BAIRRO BARRA - RUA PLAcIDO SATLER, N° 87 - 01

SUITE, 2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GARR$ 600,00
EDIECEZANE

BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIE BRASILIA
BELTRAMINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N.0 1570 -2QTOS,
SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIE BRASILIA
BELTRAMIN

RUA IMlGRANTES, N° 304 -2QTOS, SL, COZ SEMI MO

BILlADO, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 -EDIE BRUNA

MARIANA

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER

VERBlNEN, N° 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. a

REF: 6439. CASA NOAMIZADE COMAMPLO TERRENO. TERRNO
COM ÁREADE 3.795,00M' COM CASADE 249,64M'. SUiTE COM

CLOSET HIDROMASSAGEM, 02 DORMITÓRIOS, BWC, SAU\DE
ESTAR/JANTAR, COZINHA, DESPENSA, COPA, GARAGEM, ÁREADE
FESTAR COM CHURRASQUEIRA E BWC. VALOR: R$ 750.000,00

CHURRASQUEIRAE GAR.R$590,00
BAIRRO TRÊ RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GARR$5oo,00
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINaLDO BARTEL,N°370-
2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
-RUA JOSE EMMMENDOERFER, N 1425 - - 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA a CHURRASQUEIA E GAR.

R$ 800,00,00 EDIE LACASTER

KITINETE
BAIRRO -sAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -sxo LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,W
916 -1QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 530,00

• BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 -

01QTO, COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO,

RUA JOS!! THEODORO RIBEIRO -lLHADA FIGUEIRA
- 30X6O M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, N° 258 -03

QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR .R$1.800,oo-IOOM2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GuiLHERME
DANCKER,N° 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FON
SECA, N° 1594 - 32M2 - R$ 670,00
Sj\l.A COMERCIAL -RUA BERTHA L KASSNER, W 91
- 90M2 R$ 1.200:00

-
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR
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Amplie seus horizontes em, perfeitos €Spaç05 de felicidade:
3 suítes I �2 garagens I Càmpleta área soclaf;€ntregt1e_mobilíada edecorada

tocahzação.centraí: -

.

RuaFlorianópolis I Jaraguá do sul-se
www.editiciomanhattan.net

InCQrporação eConstrução:

[]realsec
www..realsec.com.br

Res. Vai Di Fiemme -Apto
novo c/ 02 quartos e demais

depene. 01 vaga de garagem,
Entreqa Abril/2013

Resid. San Raphael - Apto cI
03 quartos e demais depeno.
Cozinha ti mobilia, 01 vaga

de garagem,

Estuda propostas

«"'I"ilII'

CHICO Dili I>AUI.A
JAHI.\GuA DO SUl.' �I:

!'!OVA EIIU\SII.IA
11\1l1\{;UA 00 SUL . ,t;(�
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TornJobím
Edlffclo

Apartamentos no centro de Guaramjrirn, o edifício possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playqround, salão de

festas mobiliado e decbrado. Preços a partir de R$ 1§9.019,14 com entrada de
30'% ..... 30 parcelas mensais em cub direto com a ccnstrutora-consulte opções

de pagamento em ..60 e 90 meses.

,EdITicio localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos qe suíte + 1 quarto
e demaisdepend�ncias" a,Gàbamento diferenciàdo com mas�a corrida, laminado de
madeira, teto-rebaixadõ em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,
Box para depósito na garagem. Áreas sociaismobiliadas e decoradas. A partir de •

R$ 192.840,72 consulte as conoiçôes de pagamento,

AparlBmentOs NOVOS com suíte + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização, sacada com churrasquelra, área de serviço çom sacada, opções com 1 •

OU 2 vagas de gqrage[ll, O Edificio possui hal! de entrada e salão de festas mobiliadOS
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, internet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visfta para conhecer o apartamento moáelo decorado. Apar

tamentos com valores a partír de R$230.000,OO, Aceita financiamento bancaria.

ESTRADA NOVA
JAR;AGUA DO SUL - se

CENTR();'�','
GUAltAMIRI�' se

Res. Estações - Apto novo cl
02 quartos e demais dependo
Prédio cornelevador, piscina e

playground. Entrega Out/2013 -

Estuda propostas

J
,

r

-Ref. .2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox.
58.000 m2 + galpãó e casa alv, Valàr: Consute-ms,
-ReI. 2004 - Morro Boa Vista� Terrenó com 200.000 m2, Valor:
Consulte-nos,
- Ref. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno. de esquina na Rua
Walter Marquardt cf 560 m2 - .R$ 450.000,00

.

, Ret 2001 -lIha.da Figueira - Terreno de i 3.980m2.
$350,000,00
"Ret, 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de i.097,65m2.
R$330,000:OO·

.

- Ref. 2006 - Cemro - Terreno com 480m2• R$24D,OOO,00.
- ReI. 2014-lIh3 daFigueif(! - Terreno de 845m2• R$235.01!l0,OO

,...
... ..;

" Ref. 2022 - Vila Lenli - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada, R$135,000,00, Aceita,"financiamento bancário
- Ref. 2023 � Água Verde - Terreno com'330m2 em rua

pavimentada. R$135,00D,OO, Aceita financiamento bancário
- ReI. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de453,85m2, R$
130,00G,00

.

- Ref. 2026 -Hau -le�reno cf 396 m2 - R$JOS,OOO,OQ
- Bef. 2019 - Terreno ê! 483 m2 em. Santa Ll;IZia no Loteam,
Girassol .; R$ 105.000,00
- Ref. 2017 :_ Terreno c/360 m2 na R. André Vitkoski - Barra
Rio Molha- R$125,O(lO,DO
ReL20li19.':" Sehroedet - Centro - Terreno plano c1500 012-

R$ 120.000,00
'y

,

\1
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1 Suíte máster com doset e

hídromassagem + 2 suítes

Living para 3 ambientes

Lavabo

'Cozinha com churrasqueira
Salão de festas mobiliado e decorado

Sala de fitness

Sala de jogos
Píscina

CASAS

www.parcímoveis.com.br61 FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE ABRIL DE 2013
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�\Cha�el
H. WOlf CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
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Viver Bem

�
�
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�/&013

Play-groud
Bícidetárlo
2 ou 3 vagas de garagem

Apenas 2 apartamentos por andar

Re!. 1000 - Jaragua EsqueJllo • Com 03 quartos, sala, coZinha, 02 banheiros,.área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.000,00

Rei. 1 003 �Centro pj RNS COMERCIAIS - ALVENARIA· com 10 quartos, 04 ban-
I

heiros, cozinha com anmários, fica 04 ar condicionado, 10da murada. R$ 2.500,00

Rei. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL· Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, cep. de empregada, área de serviço, garagem, casa 10da

murada. R$ 2.800,00

Cód. 0138 - CzerniewiCz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cl closet,
1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de

. festas e bicicletário - R$ 290mil

2 qtos e demais dep, 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída -

R$ 280.000,00

.

APARTAMENTOS
Rei. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO· Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$'900,00
.

ReI. 2001 - Vila Nova- Com 01 suíte + 02 quartos, sala' com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Rei. 2002 - Centro • Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz interna flllógio individuai .. R$ 700,00.
Rei. 2003 -ILHA DA RGUElRA • Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com Churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Rei. 2004 - TIfa Martins· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de'serviço, banheiro
'- e 01 vaga de garagem.R$ 550,00 ..

Rei-.2005 - 8aependi . Com 01 suíte + 02 quartos, banheir� social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Rei. 2006 - cenro- Com or suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e Churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagemR$I.000,00

HeI. 2007 - VILA RAU • Com oz.quartos, sala com sacada, •

cozinha,banheiro, área de serviço com 01 vaga de'qaraqern. R$ 700,00.
Condomínio aproximado R$ 150,00.

Rei. 2009 • BAEPENDI- APT • Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem R$ 600,00

Rei. 2010 - TIfa Mártins • Com 02 quartos, sala, cozinha, área àe serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.

Re!. 201 c-ILHA DA RGUEIRA • Com 02 quartos, sala com sacada. cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem R$ 630,00

Rei. 2013 -ILHA DA RGUEIRA: Com 02 quartos, banheiro, sala conrsacaca,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rei. 2014 - Baependi • Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

ReI. -2015 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos banheiro. social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01. vaga

de garagem. R$ 850,00_
Rei. 2017 - CENTRO - [lumNETE - Uma peça toda cónjugada, O� banheiros,

NAO TEM GARAGEM R$ 350,00
Rei. 2018 - CENTRO APARTAMENTO· Com 01 surre com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Rei. 2019 - Centro· Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Rei. 2024 - Agua Verdi· Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rei. 2025 - CENTRO· Com 02 quartos, um deles com cama de soíteiro e o outro
com cama de casal guama roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, solá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinlia com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$900,00. Condomínío aproximado R$150jI80.

Re!. 2026 - Cenro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheíro, área de serviço com
01 vaga de garagem. R$ 750,00.

Ret, 2028·- Baependi . Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço
I conjugadas.R$ 450,00

.

Rei. 2029 - Vila Nova· Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagemR$ 580,00

Rei. 2030 - Czemiewicz • Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Rei. 2032 _ CENTRO GUARAMIRIM • Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de §erviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rei. 2033 - NOVA BRASILlA· Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rei. 2034 - CENTRO· Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque·
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$ 1.600,00. .

Rei. 2035 - CENTRO· Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenaso sanfiário) e garagem, R$ 800,00.
Ref. 2036 - BAEPENDI· Com 02 quartos, sala com churrasqueira, banheiro,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 670,00.
Rei. 2039 - CENTRO· Com 01 s.uíte + 02 quartos, banheiro social. sala com
sacada. cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$1 J 00;00. Con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, 'salão de festas coletivo'com elevadol
ReI.2041 • Centro· Com 02 quartos, sala com sacada,.banheiri), cozinha área de

.

serviço e garagem.R$ 720,00
.

Rei. 2042 - Centro· 01 suíte com hidro e close! + 02 quartos com sacada, 02
salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00

ReI. 2045 - Baependi . Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço. R$ 520,00.

'

.'
Rei. 2049 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos, saa com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.300,00 ,

• Condomínio aproximado R$ 250,00; prédio com e�vador.
Rei. 2052 - CENTRO· Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

dependência com bwc (apenas o sanfiário) e garagem. R$ 600,00.
Re!. 205ll- CENTRO· FlAT . Com 01 quarto, sala co�nha e área de serviço

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
.

Ref. 2053 - CENTRO· Com suíte, 02 quartos, sala com sacada com
churrasqueira, sala de TV, cozinha mobiliada. lavanderia e 02 vagas de
garagem. R$ 1.350,00. Condomínio aproximado de R$ 300,00, prédio

com elevador e salão de festas coletivo.
Rei. 2056 - BAEPENDI· Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidra + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Cód. 0128 - Baependi - Apartamento
2 quartos demais dependências, pré
dio com elevador, salão de festas, play
e. garagem coberta - R$ 150.000,00

Cód. 181 - Apartamento 2
,

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
sacada e Churrasqueira

R$145.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cf 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e,

playground - R$ 139.500,00

SALAS COMERCIAIS
Rei. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
ReI:3001 - CENTRO· Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Rei. 3005 - CENTRO· Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00
Rei. 3006 - Barra • Com 45 m' com banheiro e estacionarnenID em frente.R$ 700,00
Rei. 3007 - CENTRO· Com apro�madamente 170m' com banheiros: R$ 3,300,00
Rei. 3011 - CENTRO· Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reeís.
ReI. 3012 - BARRA • Cornaptoximadamente 400m' com 04 banheiros.

R$ 6.500,00 '

Rei. 3022 - CENTRO· Com aproximadamente 60m', com banheiro e estaelona-
•

� mento na frente. R$ 9OO,QO

GALPÃO
Rei. 4000 - CENTRO· Com aproximadamente 1.1 OOm' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Rei. 4005 - VILA RAU .. com 750m' d� área térrea, com 03 salas.para escritóno
+ 02'banheiros e OI lavabo, cozinha. Area externa com 3.600m1 aberto com 02
portas rolo para carga e desGarga Bicicletário na lateral com 40 m' coberto. Possui

transformador industJial. R$ 6.500,00
Rei. 4003 - Guaraminm . Terreno com 700m' sendo 425m' de área construída,

mezanino com.50m' escritório, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.
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COMPRA VENDE
ALUGA ADM'INISTR_A..

9656 2950- vendas@imobiliariaba,rrasul.com_
ULTIl\IAS

UNIDADES!!!

Condomínio fechado com excelente locaUzaçlo e acabamento,
Em·frente as faculdades (Catélíea, SE�NAC)� 5 mio do centro de

Jaraguá do .Sul, eom as facUidade e beneficios do finoeiamento
do plano Minha CasaMinha Vida�
Fale final de acabamentQ,;,preços imbatfveis!
Subsídio de até RS 17.960,00 e parcelas menores que o aluguel!

www.imobiliariab rrasul.com
Plantão: 9135·8601

9636-6160

3371-0099IMOBI'LIÁRJA

Cód: 135 _ CASA MISTA _ Rau, com 50m2, 3

I corrníoros, 2 vagas de garagem. Terreno com
, 450m2. R$ 230.000,00.

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br

LOCAÇÃO ,

CONSUUENOSSASOPÇÕES DE lERRENOS EGALPÕES!

�$Jli;:= ·;zjh4dm;b:Mwi:iljjíkJ�I4t_:�
TERRENOS/CHÁCARAS I

Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com
,- 403m'. R$ 90.000,00.

.

CM: 66 - CASA - Amlzade:com 3 dOrriiitónos, 2
banheiros, 1 vaga de garagem. R$ 1.000,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dorrrâórios, 1

vaga de garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00.

Cód: 205 _ TERRENO - Tifa Martins, com 350m'.
.

R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451m'. Loteamento Villagie. R$143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com
500m' apenas R$ 70.000,00 ..

Cód: 250 _ TERRENO _ Três Rios do Sul, com
352m', R$100.000 00. Excelente terreno de
esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2 dormãônos,
1 vaga de garagem Próximo a Recrea1iva da Celesc. R$

605,00.

Cód: 85-APARTAMENTO-Três Rios do Norte, com 2
donrnórios, 1 vaga de garagem. R$ 500,00 + cono,

Cad: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira, com
30m2, 1 banheiro: R$ 400,00.

Cód: 97 -APARTAMENTO- Vila Nova, com 139m2, 3
dormRónos sendo 1 suite, 2 vagas de garagem.

R$1.450,00 + cond

Cód:254 _ TERRENO - Santa Luzia, ampio terreno

c..:,:,7:::::::::_ I
i 325m'. Loteamento Oona Marta. R$ 75.000,00. r

1 Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com

t
312m'. R$ 210.000,00

Excele�te terreno rasidencial/cornerclaí no centro
com 450m2. R$ 450,000,00.I' Cód: 173 _ CASA ALVENARIA _ Baependí com I140m2, 3 dormtoríos, 2 vagas de garagem. Terreno.

com 400m2. R$ 370.000,00. '

�.""'-�-

Cód: 65 - SAlA COMERCIAL - Centro, com 40m', 1
banheiro. R$ 600,00.

.
Cód: 95 - CASA COMERCIAL - Vila LeM, com 450m',

terreno com UOOm'. R$ 4.500,00.

JCód: 41 - CASA - João Pessoa, com 2 cormtéros, 1
vaga õe garagem. 60m'. R$ 550,00.

1

)
I

I
�

t

J
I

j
t
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Com localização privilegiaqa rio cotação .dii

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Resíder:lcialçâl1dido Portlnari alia o .pri3ZéF de

wvvw.seculus.net

• Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
· Rua Alfredo Schumann, Jaraquá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
· Ed. Ror de Lótus, Centro, R$ 650,00
• Rua Dona Antonia, Nova Brasllia, R$ 380,00
• Ed. Eríca, Centro, R$ 580,00
• Ed. Femanda, Centro, H$ 500,00
· Ed. Petúnia, Nova Brasilia, R$ 550,00
· Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia, R$ 580,00
• Ed. DonaWal, Vila Nova, R$ 670,00
· Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
· Ed. Pinheims, Centro, R$ 400,00
• Ed. Manaca, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Algarve, Am�ade, R$ 550,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Brasilia Beltramini, Água Verde, a partir de R$ 550,00
- Ed. Cristiane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cenro, R$ 490,00
- Rua Cristina A. Pereira, São Luis, R$ 750,00
- Ed. MOnise, Vila Nova, a partir de R$ 720,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 680,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,Oa
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasllia, R$ 1100,00

.

- Ed. Sunflower, Nova Brasllia, R$ 700,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 600,00
- 6d. Astral, Ilha da Figueira, R$ 650,00
- Rua José 1 Ribeiro, Servo Miguel Petry, Ilha da Figueira, R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, a partir de R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 860,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira, R$ 780,00
· Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00

.

- Ed. Imperialis, Barra do Rio. Cenro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Rua Preso Epilácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Mianni, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Pinheiros, Cenire, R$ 400,00
- Ed. Marangonj, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. DonaVerginia, Cozinha móbiliada, Centro R$ 950,Oq

-. Ed. Âmarillys, Vila Nova, R$ 920,00
- Ed. Bela Vista; Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Fragatta, Jaraguá Esquerdo, R$ 800,00
. Rua Barão do Rio Branco, Mobiliado, Centro, R$ 1380,00
- Ed. AngelO Menel, Vila Lalau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Tower Center, Centro, R$ 1200,00 _

- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer, Centro, R$ 1200,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 1000,00
- Ed. Carvalho, Centro, R$ 1300,00
- Ed. Veneza, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 850,00
- Ed. Bartel, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasília, R$ 1000,00
. Ed. Chiodini, Centro, R$ 780,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$ 1000,00
- Ed. San Raphael, Mobiliado,.Nova Brasilia, R$ 900,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00 .

- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Dom Lorenzo, Vilã Lenzi, R$ 1100,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$ 1500,00 _

- Ed. Saint Gerrnan, Vila Nova, R$ 950,00

- 2 quartos + 1 suite, Alvenaria, Ti/a Martins, R$ 950,00
- 2 quartos, Geminado, Chico de Paulo, R$ 800,00
- 2 quartos, Alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 3 quartos, Mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 2 quartos + 1 sute, Alvenaria, Czerniewicz, R$-850,00
- 3 suítes, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 2 quartos + 1 suíte, Alvenaria, Czerniewicz, R$ 1440,00
- 3 quartos, Alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 2 quartos + 1 suíte, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, Mista, Vila Nova, R$ 890,00
- 3.quartos, Mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 3 quartos, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1200,00

UARAMIRIM---

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
- Casa alvenaria, 3 qts + 1 suíte, Amizade, R$1480,00
- Galpão, 2112m2, Rio Branco, R$ 14800,00 .

- Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,0Ü\
, Casa alvenaria, 2 qts, Aval, R$ 750,00
- 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

- Casa alvenaria, 2 qts + 1 surre, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 2 quartos + 1 surre, Centro, a partir de R$ 700,00
- Sala comercial, 54m', R$1200,00
- Sala cqmercial, 34m', R$ 600,00

:___
.

U'J(�sã!i'��i�f'iAL, -
--- S/H.AS"�,�:�,iR"/HS-

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m', R$1430,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Crtstina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova Brasma, 100m", R$ 900,00
-·Ed. Femanda, Centro, 73m", R$1300,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. supertor, 150m', R$1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. térreo, 150m', R$1500,00
- Rua Mal. Decooroda Fonseca, Centro, 32m", a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, -Centro, 60m", R$ 900,00
- Ed. Menegottí, Centro, 40m", R$ 470,00
- Ed, Royal Barg, Centro, 97.3m', R$ 12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 53m2, R$ 1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 75m', R$1600,OO
- Rua Pres. Epilácio Pessoa, 50m", R$ 530,00
- Rua Pres, Epilácio Pessoa; 40m", R$ 600,00
- Ed. Market Place, Centro, 30m', R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m", R$1500,00
- Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$ 1500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m2, R$ 11000,00
- Jaraguá Esquerdo, 526m2, R$ 4500,00

•

- Centro, 301 ,6m', R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m', R$ 3300,00

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da Figueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00
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CITROEn

CITROEN AIRCROSS ATACAMA 2013 CITROEN C4 PALLAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

R$49.990'
À VISTA

PARA TODAS AS OFERTASCITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

.

-

LE 11l0nOE JARAGUÁ DO SUL-Av. Pref. _WaldemarGrubba, 1909, Vila Lal�u -rsovom, (47) 327O-18�8
FLORIANOPOLlS I JOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

.J
' A D O R E C I T R OtN' WWW.LEMONDE.COM.BR· .

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/13 com valor à vista de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo BancoAlfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Citroên AirCross - série especial Atacama - GLX 1.6 Flex Start 13/13 com valor à vista de R$ 54.690,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4
Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSAe TC de R$ 855,00
para BancoAlfa. 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 30/04/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revlsoes em seu vetculo regut�nte.
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Telefone 3373-3511.• Viagem de Cruzeiro MSC

Magnífica, 07 noites, cabines
externas com varanda, todas
as refeições inclusas, seguro
viagem, taxas portuárias,
recreação a bordo, teatro.
Roteiro: Dia 05/01/2014,
saindo de Santos, Punta

-

Del Este, Buenos Aires,
Montevideu, e retorno em

Santos dia 12/01/2014.
Preço por pessoa: R$
2.600,00. Entrada de

R$340,00 + 10X de R$226,00.
Mais informações com Maria
Bianchini Pincegher Fone:
47-3370-0003/47 -9998-
3265. Ou pelo e-mail: maria.

pincegher@gmail.com
• JC Pinturas, massa corrida,
grafiato, pinturas em

geral, tratamentos contra
cupim. Melhor preço da

região. Orçamento sem

compromisso. Telefone
9901-8445 Jairo.

1:-

• Leison Malhas contrata
com urgência: Dobradeira /
revisora com experiência/
auxiliar de cortei talhador
com experiência. Para

trabalhar 1 º turno na

Barra do Rio Cerro. Salário

compatível + benefícios.
Interessados enviar currículo

por e-mail: rh@leison.com.
br ou tratar na Rua Pastor
Albert Schneider, 882 -

Barra. Fone: 3376-1378.

• Farmácia Família contrata
balconista, de preferência
com experiência. Rua 25
de julho, 577, vila nova.

Telefone 3371-7874

• Contrata-se serralheiro.
.
com experiência. Empresa
Metalflex. 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,
Marilene Maria Schmidt. (47)
9955-5948. E-mail: mary.
ms23@gmail.com.

• A empresa Tubofibra do
Brasil contrata Analista de
Cadastro para a unidade de
Massaranduba. Desejável
com experiência. Os

interessados deverão enviar'
currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato
pelo telefone 473379-5900.

• 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 / 9702c9093
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.

• Vende-se dois vestidos de

prenda, um bordô e o outro

marrom com creme, e um

traje masculino. 9264-5539
Maria

• Vende-se Acordeon da
marca da Vinci, 120 baixos,
8 registros na mão direita
e 5 na mão esquerda, em
terça de voz oitàvada, ótimo
timbre, com captação de
ótima qualidade, vendida
separadamente. Valor
R$5.000,00. Tratar 9699-
9295.

• Vende-se filhotes de

Labrador, puros, vacinados
e com carteirinha, Tratar 47
9975-1102 Michelle.

• Vende-se máquina de
costura industrial Overloch
R$800,00 e Reta R$380,00
3370-0983 ou 9927-3117
Paulo

• Vende-se berço de criança
cor marfim, com colchão

por R$150,00 3370-0983 ou

9927-3117 Paulo.

• Vende-se 4 pneus Marshall
p235/65/R17. Valor
R$1000,00. Seminovos com

12000 km. Tel: 3275-6531
ou 9117-7165.

• 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 Elétrica Weslo
4500, semi nova - 1 ano de
uso. Valor 600,00. Contato
3370-8684 ou celular 9935-
8751 [uliane .

• Vendo filhotes de Pastor
Alemão branco. Tr: 3376-
0608 Sandro

• Vendo cachorro yorkshíre,
com 1 ano 3 meses e

vacinado. R$ 500,00. Tr:
3370-0719.

• Vende-se berço infantil com
colchão. Valor a combinar. _

Tel: 3370-0983

COMPRA-SE

• Compro aparelho de som 3
em 1. (com Toca disco) 9953-
5554.

COMÉRCIO VENDA
• 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 com Wilson
3376-0726.

APARTAMENTO

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00.
Valor de R$ 125.000,00. Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se Apartamento
no Bairro Amizade com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$
130.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482

CASAS

• Aluga-se duas casas com 2

quartos, garagem. Uma por
R$350,00 e outra R$250,00,
no GaribaIdi, a 200 m do
asfalto. 8480-8262 ou 3055-
8262 Falar com Alemão ou

Aline .

• Vende-se casa 6x8 madeira

para retirar do lugar.
Vila Lalau, Rua Ernesto

Lessmann, 506. Valor
R$500,00. Fone 9693-8110.

. • Vende-se: Casa geminada
(modelo exclusivo com

2 WCs), 200 m da praia,
localizada na Rua (1003)
Tenente Atalib'a Adur, 195 -

Itajuba, Barra Velha - SC, com
3 dormitórios sendo -1 suíte,
sala e cozinha integrada,
lavanderia, churrasqueira e

garagem. Área construida 84
mts2 - Valor: R$ 177.000,00.

Contatos: (47) 3379-5232;
8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

• Vende-se casa, em Barra
do Sul, loteamento Baobá,
rua Perequê, próximo ao

posto, 97 m", 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.

• 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 geminada,
loteamento Firenzí, 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.

CHÁCARA/SITIO
• Vende-se sítio de 4.946 m2, em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente

e área de festa construída.
Telefone 9648-9399.

• 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

quitínetes, valor R$ 1.200,00.
Na Rua Valdemar Rau, 2280.
Teh 3371-6968.

• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinoldo Rau. Inaugurada
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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 disponível para locação
a quadra do Ginásio de

. Esportes no período matutino.
Interessados entrar em
contato pelo telefone 3371-
3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu da Weg,
R$400,OO mensal. Tel 3275-
2264.

• Alugo quartos, livre de água
e luz. em Schroeder, na Rua

Marechal Castelo Branco,
2128. Tr: 3374-1488.

,. Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila
Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

TERRENO

• Vende-se terreno no Bairro

[araguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 rrr',
total da área 800 rrr', valor
R$280.000,OO negociável, Tel
3371-8223 ou 9140-9275
Chaves

• Vende-se terreno 1.200

m2 c/ casa de alvenaria na

Ilha da Figueira. Próximo à
Assembléia de Deus. Valor a
combinar. Tratar 3436-3043
ou 9974-4499 Celina.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11
hectares (143mx800m -

114400 rrr']. Há em cima do
terreno arrozeira, ribeirão
e poço artesiano. Apenas'
1 km da SC.474. Aceita- se

casa e carro de menor
valor. Preço: R$ 360.000,00.
Telefone Residencial: 3370-

3458/9935-9307
, • Vende-se terreno de 7.522

m", ótimo para construção
de galpão, Barra do Rio Cerro

I, valor a combinar. Tratar
9654-2206.

• Terreno em Corupá, próximo
ao seminário, 2 lotes de
723m2 cada, e 110te de

'

350m2. Valor a combinar.
Fone; 9911 8216 e 3375
2520. ,

• Vendo Lote 15x26, frente
para asfalto, escriturado,
pode-ser financiado, local
alto. Valor R$95.000,OO.
Tratar 479955-0833 Irineu.

• Vende-se Terreno em

Schroeder - Centro, com 450
m2 escriturado, R$ 95.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482.

• 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 Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km.

Preto, aírbag, abs, bancos em
couro, completíssimo tratar
com Valdir 47-92104875.

• Vende-se Montana Sport,
vermelha 2010, em ótimo
estado Valor R$29.000,OO.
Telefone 3370-1141 ou 9113-

7522.

• Vende-se Corsa 2001,
2 portas, preço bom a

combinar, telefone 9241-4214
Theobaldo.

• Vende-se Zafira 2006 - Elite,
preta, completa, 4 pneus

_ novos R$29.500,OO - Fone:
" 9103-7772, '

.

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,OO. 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,OO 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. R$27.500,OO 'sem troca.

Marcel- 99124880 ou 3371-
2106

VOLKSWAGEN

• Vende-se Gol LO G3, ano 2000, 4

portas, completo, c/ andíreção
hidráulica, vidros elétricos, e air
bag duplo. Valor R$12.000,OO .

Financiamento particular c/
proprietário. TeI8812-7170 ou
7813-4785.

• Vendo VWGoll.0 G IV

2011/20124.000 Km. Branco.

2 portas. Todas revisões na
Caraigá. 22 Mil reais. Particular.
479177-7003 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 por
terreno. (047) 9213-3567 com
Alexandre.

• Vendo Gol LO, ano 1994, azul,
em ótimo estado, R$8.000,OO,
aceito material de construção no
negócio. Tratar: 3372-1303.

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.

FORD

• Vende-se Ford Ka ano 99, prata.
Só assumir prestações do
financiamento, valor R$368,OO.
8412-0129 Rubens.

• Vende-se Forka Gl Image 2003,
preto; completo,menos ar;

.

c/ rodas esportivas.Valor R$
12.500,00. Financiamento
particular c/ proprietário. Tel
8812-7170 ou 7813-4785.

• Vende-se Del Reyano 1995, valor
a combinar. Tratar fone: 9159-
2149 com Célia

• Vende-se Ford Ka 2006 - 52.000

km, branco, todo revisado, 4
pneus novos, R$13.900,OO. Fone:
9103-7772.

• Vende-se um Ford Focus ano .

2005, preto, 1.6 completo, banco
de couro. R$19.000,OO. 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 corri Rafael (47)9617-2252
ou (47)8877-6219.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Fíat Iveco,
ano 2000; com baú. Tratar com

João 9181-3777.

• Vende-se caminhão

Wolkswagen, toco, modelo
17210 ano 2001. Carroceria
Graneleira. Preço a combinar.
Tratar com Valdemar 8855-
2072 ou 3373-0190.

. OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.
R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

• Vende-se Siena Fire 2009

completissimo (ar; direção, farol
auxiliar; som, vidros elétricos e

alarme). Único dono. Preço: R$
21.200,00 contato: 88144953
ou 3370 4553.

• Vende-se Kia Soul2010, cinza,
abs, aírbag, 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,OO.
Tratar com Daniel 9602-9490.

• Vende-se Corolla 1.8, 2012, prata,
9.300 km, Valor R$55.000. Tratar
com Arildo 3372-2435.

• Vendo Corolla Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000
Km. Garantia de Fábrica 6
meses. Todas revisões feitas na
Toyovílle, Completo. R$67.000,OO
Particular. 47 9177-7003 Alfredo

• Vende-se Parati 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 comAr

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e Película.
Valor abaixo da FIPE. Fone: 3274-

?092/ .8813-9682 ..

• Vende-se Kia SoulEX 2'010, cinza,
completo [abs, air bag, bancos
em couro) R$ 40.000,00 à vista.
Telefone 479993-2048 André.

MOTOCICLETAS

• Vende-se Bras 125, ano
2004, azul, partida elétrica.
Valor R$3.800,OO. Tratar
com Daniel 9602-9490.

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, final 9. R$
3000,00. Contato: 3373-
2054

DIARISTA

- • Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

FILHOTES

• Vende-se filhotes de
Maltês puros com 45 dias.
Valor a combinar. Tratar
com Viviane (49)8835-
5277 ou Sérgio (47) 9706-
7671.

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

TEARES

. •Vende-se 3 teares para
malharia, em ótimo

estado, oportunidade
de investimento. Aceito
terreno eveículo. Tratar:

9185-4615/9655-6743/
3376-137�.

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,00M2 (12,5 x 33,0)
no loto Residencial Mass
- Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto
com proprietário. Aceito
veículo. Tratar: 9128-5957

/3376-0081.

COROLLA

•Vende-se CoroUaXli 1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima.
procedência. R$ 31.000,00.

- 'Iratar: 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. 'Iratar: 9128-
5957/3376-0081/9655-
6743.

COMIDADAHORA

• Comida daHora oferece

marmitex, com serviço' de tele
entrega de segunda a sábadó.
Localizada no centro de
Schroedez Tratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei.

.
'
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CarlosMeneses obteve resultados

expressivos no .últímo final de semana.'e.

FONTE

Barulho de Motor

No último final de sema

na a equipe Dudu Motos teve
a tarefa de preparar o veloz
Mini Formula Tubular "B"·
do piloto jaraguaense Carlos
Meneses para a primeira eta

pa da Copa Santa Catarina de
Automobilismo. Mesmo sem

participar de todos os treinos
e chegando minutos antes da
abertura de box para o treino

classificatório, CARLOS ME

NESES, cravou o melhor tem

po de todo o final de semana

com a marca de 01:24.634.

Participando apenas do
treino que definiu o grid de

largada, equipe e piloto pu
deram apenas calcular a es

tratégia para o próximo dia"
pois com a mudança da pro
gramação, as duas baterias de
quinze minutos foram pro
gramadas para o domingo.

No warm up (treino de

aquecimento), Carlos Mene

ses foi novamente arrojado e

hábil emarcou o melhor tem

po, com 1 segundo de vanta

gem para o segundo coloca
do.

Aproveitando muito bem
sua condição de pole po
sition, na 1 a bateria Carlos
Meneses largou muito bem e

rapidamente começou a abrir

vantagem sobre os demais

competidores. Por todos os

16 minutos da corrida, Carlos
Meneses atacou fortemente
as traiçoeiras curvas e acele
rou muito nas retas do Autó
dromo Max Mohr, e foi o lo

piloto a receber a quadricula
da da chegada.

Na 2a bateria, novamente
uma ótima largada e a manu-.
tenção, com relativa folga, da
liderança da corrida. Quan
do já mantinha a corrida sob

controle, com seu mais pró
ximo adversário já bastante

atrás, problemas no câmbio

do carro 55 fizeram com que
Carlos Meneses não pudesse
manter o forte ritmo aplica
do no início da corrida e nem

manter sua posição. Com
muito esforço conseguiu le
var seu carro até o final da

prova, recebendo a bandeira-

este novo acerto do carro me

dá muita confiança para ata

car as curvas, o único empe
cilho foi oparafuso que sol

tou, mas consegui terminar a
prova e a briga só esquenta",
afirma de forma positiva Car
los Meneses.

da de chegada na 3a coloca

ção.
Somados os resultados das

duas baterias, Carlos Mene
ses ficou com o 20 lugar da

classificação final.
"Foi um final de semana

eletrizante para todos nós,
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• A\lLg� sala co�\er�tl���O�OO.
�Uai��I:�:'I�:�:r Rau, 2280.
Tel: 3371-6968.

• Á venda, franquia de �ünidO á
sanduiches assados,

sítua
da

rua Reinoldo Rau. Inaugura

em julho de 2012. Tratar,
479709-064<] ou jaragua@
vininha.com.br.
A As,Sodação Recreativa

•

dos Servidores publicas

Municipais (ARSEPUMj'. que
informa .IOS intereSsa os

ã
està disponível pa:d locaÇ o

a quadra do Ginã.sIO de
atunno,

Esportesno llcr{o_dl�;l contatOInteressados ��tl� 2
pelo telefone 3371-323.

2

Aluga-Se sala coruercw'
30m

•

perto do Museu daWcg,Z75'
R$4-00,OO mensal. Tel3

2264.

.• Alugo qua�'tos. livre :�á;�:
e luz. e,mlsC���:�:.anco, 2128.MareCla '"

Tr: 3374-1488.
• Alugo qUltiJle�e te al;:�iaa,
prÓ:l.l�rO a09;������7 Daiana.Lenz1. r:

TERRENOS/LOTES

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

APARTAMENTOS
Para dividir ,

Procura-se moça di•

Birro Baepen L

apartamento. a. obiliado.
A artamento serro m
p-

I R$375 00 aluguel
Alugue '

..

+ R$60,OO de condom��:� 9115-
Interessadas ligar. Sa )
9126 ou 9603-1280 (Fran

• Alug� apartamento com 2
na

.

5 t com garagem,quartos,7 m,. aluguel
rua Francisca Plerm�n�l, édia
R$ 650 00 + condomtnlO (01

,
_ ,., ......... C::A-:t4..

• Vende-se 4- pne�������000,00.p23S!65!R17, �2000km.Tel:
��������slc::9117-7]65.

'quina de costura
_ tvonet. • vend�-s��n�os de costura. Valor a

• Atelier de costura M����:�o��275- �:��b7�ar. 3376-0745 Es�e.r.
reformas de roupas· rlene de escora metahca e

4315 ou 9194-2435 Ma .

• Loc�çàO n�to 3376-4963, .

P curasepessO<\s andaime. Co 8466-7814 AdlnlT.
• Renda axtra ,l'O reendedoras, 9615-6097 ou

dln;.hmc;lS e emp
ue queiram d Esteir,� Elélrica wesíc

maloles18anoS,Q clolucratl\'o
• Ven o

'ooV-.1._1anodeusO,
desenvolver um ne�� de sua 4500: sem�o. contôto :{370-8694Trabalhando a par

h r ate R$ VaiO! 6ÜO,
9935-8751 joucoc.

as 1 Aprenda a gan a
ou celular

�OO leaiS (pe�I��g ;�������:dO • Vendc.se COIT1pressnr ���:r$���S
aClm:I��C :e�ÓL'IO pr6pno cl natxc lObal', valo�i�;����5 32750128,mteg13 alto recoruo Alexandre.
ilwestime�t�4�S 3292./9988· •. filhoteS de Pll1scher.1'r:

�����e�l:e�taredtnhelrO@ya\)OO • ��;d3�;;47.
.

com.br V do filhotes de Pastor alemao

tnetrc CO�nex Te\. lARGAS Inst3laçõ�S �R�;s3��_
•

b�llcO. T1': 3376-0608 Sandro

presa Meta . .

cozinha residenCial.
. -

h(lITO vorkshll'C, com

2946/9216-4866
'l'r.9277-

• �e::����eses e·vacinado. R$
serre de rodas

• Disk frete e mudSa�ça/;;370-3414! 500.00. TI': 3370-0719,
.;cionais. AlltO 2798! 8465-62 de duas câmaraS li::13S

:�:�;t�:i����:��ia. 9708-4475. .'

• ven e:s�gelamento. Tratar com
_3040, • Disk Frete em geral,;���h���al1 ��rea��r 3376-1481 ou 9973·

ares ue l.ingua
com capaCida�;��_2]00

.

8743.

r<1 ensino
S,}06-2183!

, Is. Vende-se pral1c!lões para
01' a

mêdio c conct1r�os • $V es(\uadriaSc:����:��I�ãO, fabricações de mesas, ���iana:
a Mar\1eneMana. estrut�ras,sa'e in',fogão comblnar.Trawrcom
) 9955-5'HB, E_maIl: grade:;: de prot ç

toS e soldas em 3370-4924 ou 9934-4300

gm,,!I,COil\. Industrial, conc�� '5/9702-9093 • Vende-se berço infant�1 COln.,�
'letricisUl: A ernpres<l f!,eral.Tr: 91.97-

o

colchão. ValoT a comhmar.1�
BI'asil contrata.

com Silvio.
. e odas de 3370.0983 �.

"ecânicO 1),\I'a Unidade • Ofereço s.erv1ço5'Bd_OO�'9. I" \'a Ilol.,

â lorn r 91 .Vendooficinae"trc·dllba- DescI ve c árvores. r:
. . ra se ulmenro oe motores .

.

__
Qs interessados o serviço tercelnzado pa

9 c"Sn, pessoal qll<lilficado I
V·,·'r ctlrrlculo para rh@ • ��.o,ec,u'eln· casa o dia todo. Tel; 911 \ alho .. ,

"." continuidade no tra l .

1;-orn.br ou entrar er:;. 6794. R$SO.OOO. Contato 3273-66
.•

o telefone 4-7 337
-es _ faça a sua. reserva

• ��:la���ência. Te\: 3375-2006 • Vende.se artesanato. tu:o...:.::
/9146-4-864. ma�er���á::;�i�;� 3376-

d em etc. ,o:>

• pousada �nina ���t:�e��' 0726,
banho, ta)ll DO�tter (cuidalnos do
�::::!��;t�:�ua casa). Tr: 9181-

9625.

CHÁCARA
• Vende-se chácara

no �ari
São Pedro, 240.000m

,c

mista, ranchos,
cercas, �

'gua corrente, 6.000 pe

:ucalipto.oportunidad
investimento. AceIto

ti

terreno e veículo- Trata

4615/3376-�1.

áquina de costura

Overloch R$800,00 e

80,003370-0983 ou

117 Paulo

variedades você

encontra aqui�
APARTAMENTOS
• Procura-se nlOça .para dlVl��dl.
apa.rtamento. Bairro Ba�� d
A artamento semi mob -

a o.

Juguel RS37S,OO alltgu�'
... RS60,OO de condoml�o. 911S
Inrercssada.'> ligar: San

ra

9126 ou 9603-1280 lFran)

.

�:����cc;�'ê��trO, com 450 T�.l;r�ne 990'1-B445 1<111"0_

m1. escriturado, RS 95.000,00. • I..clsOn Malhas conuata can.l
Tr: 9104·8600. Creci 14482. urgência: D?b�ei�1x��:

() em Nereu com expenênc,a! 'ê da
• Vende-se temn de terra. TI': orte! talh3dor com cxpena"".;
RamOS 5 hectares C

b Ihar 1Q (Urno na a

6-Ó264 /8800-9346. Para tra a
Salário compatív�'327

:1 do Rio Cerro· ressados enviar
• Vende-se lote com ���m ...'�,....... ... bene�clos._I�t�"il. rhailleison.

OM.ERCIAl.

,sala comercial com 3

""tetes, valor RS 1.200,00°'
ua Valdemar Rau,

228 .

B71-6968,_

,n·da, franqu�a de mi:�o â
.

duíches assados, situ ,

I'U; Reinaldo Rau. 1!13ugurada
em julho de 2012. Tratar

479709-0649 ou laragt.,á@
vininha.com,br.

• A Associação.Rec:ea�lva
dos Servidores Pubbcos

MunicipaiS lARSEPUM).
'n{orma aos. i����::c:�e

• Atelier de costura M�'le:�o��27S_ �;:\��I��r���";6�Õ74S Ester.

f as de roupas. on - •

fálica e

�;���� 9194.2435 Marlene.
• 1.oc�çãO �e eS\�;��-4963,

• nda extra. procura·se
pessoas :;����9�0;:8466-7814- Admir-Rd�nâmicas e empreenedeud,ol:=mS' Weslo

qu q'" • Vendo Esteira ElétriCao de uso .maioreS 18 anos,
ócio lucrativo. 1 an

�eh�v'haolv"edrou;p:�r. de su_a _""
4500_ sem���:�tato 33?O-8684

,..-.. ... _ ,.", ValOT 600,
_p ......... I ••\.:>nf"_
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Préteíto�Grubba.1346-Bae� Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú· Jaraguá do Sul

Joinville • Florianópolis· São José
'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia C!!Iato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do sesmento !le veículos médios no 2012 6lazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

j.D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de dientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o siteWWW.jdpowerdobrasilcom.Fonte:J.D.PowerandAssociates.MaiSAltaSatisfação·Respel"teosfl·..mítes de veloc .•idade .Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em oonformidade com a Portaria Inmetro n·010/2012.
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Moto a diesel? Sim, ela existe e

faz até 30 km/I
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* " ..

grupostrosbourg com br joriiverculos com br

'IM'NOVOS'
mi

f
,
I

I
1
I

I

1
I

_ 408 FELlNE - ANO 2012 -

AUTOMÁTICO. MOTOR 2.0 - PRETO

Veículo top de Linha, com freios
ABS, bancos revestidos em couro,
teta solar, sensor de estaciona:'
menta, airbags, ar condicionado,
direção hidráulica e muito mais.

* . ».. . "" H ••". *

30081.6 THP GRlfFE
tMPREIA 50 2.0 AUTO 4X4
308 2.0 FEUNE AUTO
408 2.0 GRlfFE AUTO
BOXER 2.3 MINIBUS OIES8.
BMW 120i 2.0 16V AUTO
408 2.0 FEUNE AUTO
C4 HB EXCLUSIVE 2.0 AUTO
AIRCROSS EXCWS. 1.6 FlEX
ECOSPORT 1.6 XLT FRfEST.
CIElD SO 1.6.16V
J6 OIAMONO 7 WGARES
SOUL1.6
307 HB 1.6 PRESENCE PI(
CERAm EX 1.6 AUTO
40750 FEUNE 3.0 V6
meus HB 1.6 GL
TUCSON 6L2.0 16V
TlGGO 2.0 16V
FIT1.4LX116V

COMP I'TE ABS ABG Al AO
COMPm ABS ABG AO CO
COMPmABS ABG AQ CO
COMP RODAm ABG ABS
COMPAO
COMPm ABS ABG COURO
COMP RODAmABG ABS
COMPm ABS ABG COURO
COMPm RODA Al RE AOO
COMPm RODA RE 'IV AO er
COMPm RODA ABS ABG CO
COMPm ABS ABG COURO
COMPmAl ABS ABG CD

COMPmABS ABG mo
COMPm RODA Al RE ASG
COMP RODAm ASG ABS
COMPm RODA RE ASG 'IV
COMP I'TE ABS ABG COURO
COMPm RODA Al RE ASG
COMPI'TE RODAASG CO ABS

PT CRUISER UM. 2.4 AUTO
flEIDER 1.8
408ALl.URE2.0
AGILElTZ1.4
207HBXRS1.4
207 50 PASSION XRS 1.4
SPACEFOX CONFORTlJNE 1.6
SCENIC EXPRES. 1.6 AUTO
MEGANE SO 2.0 16V OVNAM.
207SWXR1.4
A4 2.4 6CC TlPTRDNIC
HOGGAR 1.4 X·UNE
fACE1.316V
CUO 50 PRIVllEGE 1.616V
206 SW PRESEN.1.ó 16V. fX
UNO MIllE 1.0 FIREFlEX
206 PRESENCE 1.4
GOL1.016V
KA 1.0GL
CORSA SOWlNO 1.0
PARATI CL1.8 MI
FIESTA HB 1.0 GL

COMPmABS ABG COURO
COMPm ABS ASG COURO
COMPm RODA ABS ABG CD
COMPm RODA CD IN LDl
COMPm AO RODA LDl 'IV
COMP I'TE AO RODA LDT'IV
COMP I'TE RE CO AO LDI 'IV
COMPmAl AO.CO AUTO
COMPm ABS ASG RO CD
COMPm AO LDl 'IV CO
COMPmABS ABG ALAO
'IV pp PROl CAÇAMBAJONA
COMPmABS ABG.cD!RE
CoMPmAlRE·ABG Aã .

'CoMPm'IVAOVRALDT
LDHE'lVAlROj)A ;.,.'
'COMPmWTAO'IV '

ÓHLDr
VELDT
VE RODA AO TE DT
OH vn Al 'IV AO LDT
'IV

BLUMENAU (47) 3231-6000 INDAIAL (47) 3333-4866
BRUSQUE (47) 33'55-4500 ITAJAí (47) 3348-8555
CAÇADOR (49) 3561-3400 JARAGUÁ (47) 3274-1900
CHAPECÓ (49) 3361-1500 RIO DO SUL (47) 3522-0686

. FAÇAREVlSÕESNO SEU VEÍCULOR�
Verculos com opção de financiamento, crédito sujeito .à
aprovação, preço "por RS" para pagamento à vista ou

financiamento sem troca. Promoção váliçia até dia 30 de
abriL de 2013. São 42 carros no estoque com preço até 10%
abaixo da tabéLa FIPE de fevereiro. Os carros estão no

estoque das 7 lojas de seminovos do Grupo Strasbourg.
Financiamento COC - 1" parceLa para 30 dias. Ofertas válidas
enquanto durarem os estoques.

.

2012 84.900 79.900
2011 68.900 64.900
2013 66.600 61.600
2012 65..900 60.900
2010 64.900 59.900
2007 62.900 58.900'
2012 59.900 55.900
2011 54:WO 51.900
2012 55.900 51.900
2012 49.900 46.900
2012 50.900 46.900
2012 49.900. 45.900
2011 49.000 45.000
2012 48.900 44.900
2010 48.900 44.900
2007 46.900 42.500·
2010 44.900 40.9011
2008 43.900 40.000
2011 39.900 36.900
2009 39.900 36.900

2009 39.900 36.000
2008 35.900 33:900
2005 34.900 29.900
2010. 31.900 28.900.
2011 29.900 27.500
2011 29.900 27.500
2007 29.900 27.500
2007 29.800 26.000
2007 28.900 26.500
2009 27.500 25 ..500
2001 27.900 24.900,
2011 26.900 24.900
2011 23.900 22.000
2003 J6.5OO 17.000
2005 18.800 1p.9OO
1fiij 17.500 16.000 -"

2OÔ5 17.500 15.500
2002 13.800 12.800
2003 12.800 11.800
2000 12.500 11.000
1.998 11.900 10.600
2001 9.500 8.500

FONTE

Barulho de Motor

Você sabia que já existe uma
moto a diesel? Trata-se da Track

Diesel T-800 CDI, que pode ser

encomendada por 19.500 euros

pelo site da empresa holandesa
TrackDiesel Motorfiets.

Equipada com motor de três

cilindtos, turbo e injeção direta,
originalmente desenvolvido pela
Mercedes para o Sinart, essama
xitrail de 800 cc conta Com po
tência de 50 cavalos a 4.200 rpm
e torque de 10,2 kgfm a somente

1.200 rpm, o que deve garantir
a ela uma força impressionante
em baixas rotações.

A transmissão é automática
do tipo variável cm; com o tor

que transferido à roda traseira
via eixo cardã. Os freios são da
Brembo tanto na roda dianteira

quanto na traseira e a suspen
são tem garfo invertido daWP. O
chassi tubular é feito de cromo
- molibidênio.

Pesando 225 kg e com tanque
de 19litros, a T-800 CDI tem au

tonomia superior a 500 km em

viagens. Segundo a fabricante, o
consumo médio é de 21 km/I no
deserto e até 30 kmll na estrada.
Uma bela marca para uma 800,
não?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Linda Rux: Malhias. 36 - Baependi - JlaJIagUã® St!iIl
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaItda@fl:a.mtaitam
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AGILE LTZ (R9K) COMPLETO 13/13

R$ 39.990AVISTA
ou ENTRADADER$22.990
+48XR$570· TAXA 0,79%

CLASSIC LS (R6R)13/13 - ,..-------"'"

I' "

I "r------'-"1

I I I

I ''''9··O LI�_J� :
,I I

'IL .J
ENTRADADER$7.990

. +48XR$489· TAXA1,03% MOTOR
COM 18 CV

PORTA-MALAS
COM 390 UTROS

I

COBALT1.e LT (R9A) COMPLETO13/13

R$ 43.890AVISTA
ENTRADADER$22.990
+36XR$ 697·TAXA 0,79%

Agile LTZU, Econo.Aex(Conlig. R9K), anoImodeIo 201312G13, com preço promocional à vista II partir de R$ 39.990 ou allavés de plano de financiamento com 56,79% de enllada (R$22.990,00), 36 prestações mensais de R$ 569,65 com taxa 0,79% a.m. CET: 13,36%
a.a. VaIortolal financiado: R$ 43.497,37. Classlc lS tO, FIexpower(CI'lnfig. R6R� anofmodelo 201312013, com preço promocional à vista a partir de RS 25.590,00 ou alJaVés de plano de financiamento com 30,64% de enllada (R$ 7.990,00), 48 prestações mensais de R$
488,07 com taxa 1,03'11. am, CET: 15,83%8.8. VaIortolBl financiado:R$3t4t727. CobaItlTt8, Eam.Rex (Confg. R9A�!IlOImodelo 2013/2013, com pre9J lJllI11OàonaIà \/ÍSI8 apride R$ 43.890,00 ou aliavés de planode financiamento com 51,80% de enllada (R$ 22.990,00),
36�mensaisdeR$696,67 comIallaO,19'll.a.m.CET: 12,95%8.a.VaIorIolal1ilanàado:R$48.070,20. Ofertas vátidas para o periodo de 24 a 28 de Abnl de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias
Chevrolet. Ofertas não válidas ou eumulatilllls com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. CoflSulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.cIlevroletcom.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo

i i! t tí ',j"
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www.ocponline.com.br

Varzeano abre
hoje com 16
jogos quentes
DE NORTE A -SUL Bola irá rolar em oito campos de Jaraguá.
Abertura oficial está programada para a partida na Vila Lalau

Agência Avante! lau, às 13h1s, minutos antes
de Clube São Luís (CSL) e

Becker Ambientes entrarem
em campo pela Chave H. Na
sequência, às lSh1S, jogam
Supermercado Branden

burg/Dutra Água e TIgre/
TifaMartins,pela Chave E.

Neste ano, 36 equipes
participantes da mais tra
dicional competição do
futebol amador de Jaraguá
do Sul. Na primeira fase,
elas foram alocadas em

jogam entre si, em turno

único, avançando os dois
melhores de cada chave

para a fase subsequente.
Na segunda fase as equi

pes formarão quatro novos

grupos, com quatro times
cada. Elas jogam entre si,
em turno único, avançando
os dois melhores de cada.
chave para a terceira fase.
Esta terá dois grupos, com

quatro equipes cada. Eles

jogam entre si, em turno

único, avançando também
os dois melhores de cada

grupo para a semifinal.

A bola vai rolar para a

1"\mais tradicional com

petição do futebol amador
de Jaraguá do Sul. Promo
vido pela FundaçãoMunici
pal de Esportes e Turismo, o
310 Campeonato Varzeano
de Futebol terá seu ponta
pé inicial neste sábado, dia
26, com nadamenos do que
dezesseis jogos, espalhados
por oito canipos de todo o

município. oito grupos, sendo quatro
A competição terá sua com cinco equipes e os

abertura oficial na Vila La- demais com quatro. Elas

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

NO CAMPO Neste ano, 36 equipes disputam a taça do campeonato promovido
pela Fundação Municipal de Esportes. Evento destaca a integração da cidade

Confira todos os jogos da primeira rodada
• Campo do Guarany: • 15h15 - Operário/Rotabela/ Santer Empreendimentos
• 13h30 - DRM Comercial/ Sipar x GT Society Imobiliários

Fibra & Fios x SN
Futebol Clube/Juriti • Estádio Guilherme Tribess • Estádio Hugo Koehn (bairro

• 15h15 - Guarany x Kiferro (bairro Tifa Martins): Rio da Luz/Vitória)
·13h30 - AZ Futebol Clube x • 13h30 - KMK/Garibaldi x

• Campo da Arsepum: Tecnopan/ABF/Belmec Real Esporte Clube
• 13h30 - ZEC x Clube • 15h15 - JJ Bordados/Dutra • 15h15 - Vitória x Global
Atlético União Água/Móveis Boeing x Ponte Pisos/Cifra financeira/

• 15h15 - Atlético Estrada Preta/Barra Sucata Mader
Nova x Vila Lalau

• Estádio João Lúcio da • Campo do Santo Antônio:
• Campo do Rio Molha: Costa (bairro João Pessoa): • 13h30 - Roma Esporte
• 13h30 - Barrabaxo Vidros • 13h30 - Flamengo Esporte Clube x Unidos FC/JP Pizza
e Divisórias/Farmácia Clube x Vila Nova Quadrada
Magna x Transportadora • 15h15 - Nova Geração/CSM/ • 15h15 - SC Santo Antônio/
Niemar/Calhas Jaraguá Elian/Mime x Bazar do Rau/ MC Constr. x Rio Molha EC

r

Copa Pomerode
Malta atua
fora de casa

Precisando de um sim

ples empate para avançar
ao mata-mata do Campeo
nato Regional da liga Po

merodense, o Cruz de Malta
desafia o Caramuru neste

domingo, em Pomerode. A

partida acontece no Estádio

Alípio Nunes, em TestoAlto.
A equipe de Beethoven Do

mingues soma três pontos,
contra dois do adversário.
Ambas não sabem o que é
vencer no certame até aqui.

SâM.àE:.
.'------

"ARAGUÁ DO .u..

"O SAMA� de Jaríllfuá do Sul
InforlM qu� realizará, 11 parilr

do dia 29 de llIbfll, a impliJntlç!io
dI! (�de ,afetor; dê m18<'W
janltárlo na RUI! flrilnciKO
Wlmer fi na RUi) Sahhl,

Ourante iii!} obf3s, (1 trMtlgo d§
veiculas tlti§aí rlJl!§ flam� fiM

mela pl$ta, E�,o(O t,mdo é
uma queiUlo de íi3ádCl pllbliCíl •
SAMAE de JaflilStllt do SlJl."

Massaranduba

Quatro jogos na rodada
A quarta rodada da pri

meira fase do Campeonato
Massarandubense de Fu

tebol está agendada para
hoje, com quatro partidas.
No Estádio Erich Rode jo
gam 1

°Braço versus Real

Paulista (13h30) e Cruzei
ro versus Comercial/Lili
Fiori (lSh30). No campo
do Glória tem Speed Pneus
contra Vira Copos (13h30)
e contra Morangos/BGT/

.

Cetelbras (lSh30).
HENRlQUE PORTO/AVANTE!

NA BRIGA Vira Copos (preto) é o terceiro colocado

no momento e está dentro da zona de classificação

sêsê . Informa abertura de processo seletivo

I

Areal Requisito Cidade Inscrições e

informações
MANUTENÇAO:
Ensino Fundamental; Experiência com

manutenção elétrica, hidráulica, predial (pintura e

reforma) e ferramentaria. JARAGUÁ DO SUL
Comparecer no SESC

CONTRATO POR PERIODO DETERMINADO Jaraguá do Sul dia 28/03
às 10h para aplicação de

SERViÇOS GERAIS: prova e entrega de

Ensino Fundamental; Experiência na limpeza de curriculo.

ambientes internos e externos.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através
do site www.!-lAsc.sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

ESTAMOS CONTRATANDO:

Gerente Administrativo e Comercial:

Gerenciar todas as atividades administrativas e comerciais.

Desejável: Curso Superior Completo, ferramentas em Gestão de

Pessoas, experiência na área Comercial, boa fluência verbal.

Assistente Administrativo Comercial:

Executar atividades administrativas na área comercial,
processo de vendas. Desejável: Técnico ou superior cursando,

experiência na área comercial, boa fluência verbal'.

Assistente Comércio Exterior:

Elaborar e controlar os processos de importação.
Desejável Curso Superior em Comércio Exterior, experiência. na

área de atuação, Inglês fluente; boa fluência verbal.

Interessados encaminhar curriculum para:

representante@blotti.com.br
Contato: (47)84369585
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Mandantes querem abrir
vantagem na semifinal
NA CAPITAL Avaí e Figueirense buscam fazer do 'fator casa' _

um diferencial para largar na frente rumo à decisão estadual

Agência Avante! para que o adversário nos

respeite. Dentro de casa, com

apoio dos torcedores, a vitó
ria é fundamental", definiu
Adilson Batista, técnico do

Figueirense.
Por outro lado, o técnico

Gilmar Dal Pozzo acredita

que o equilíbrio vai ser a base
do jogo. ''Vai ser urn confron

to muito equilibrado. Vamos
ter urn cuidado grande nestes

primeiros noventa minutos.
O nosso objetivo é jogar com
urna marcação forte, valori
zando a posse de bola e quan
do estivermos com ela, jogar,
envolver, procurar agredir
o adversário e buscar o gol",

acrescentou. No domingo, o

Avaí enfrenta o Criciúma, às

16h, na Ressacada. Na análise
do volante�ê, o Leão precisa
exercer um domínio e conta

com o apoio dos torcedores.
"O torcedor vai comparecer
e vem para ver urn time para
frente. Eles têm jogadores rá
pidos, que sabem finalizar,
temos que ficar atentos. Mas,
eles também têm que se preo

cupar. Provamos que estamos

com urn poder de fogo afiado",
comentou. Vadão garante ma

nutenção da forma de jogar.
"Saímos daqui com a mesma

postura e objetivo, a meta ini
cial é vencer", destacou.

Qcatarinense esboçou
algumas surpresas, in

cluindo até mesmo o Juven

tus, mas as grandes equipes
cresceram na reta final do
Estadual e confirmaram a

presença nas semifinais.

Hoje, o Figueirense enfrenta
a Chapecoense, às 181130, no
Orlando Scarpelli. Sabendo
-das dificuldades que vai en
centrar em Chapecó, o Fura
cão do Estreito espera abrir
urna boa vantagem de gols
no confronto de ida. "Preci
samos fazer urn grande jogo

unz HENRIQUE/FIGUEIRENSE

EMPENHADOS Jogadores do Figueirense
sabem da importância da vitória no Scarpelli

No Paraná, vale
vaga na final
Na última rodada do Pa

ranaense, apenas Atlético-PR
e Londrina seguem brigando
para chegar à final da com

petição. Todos os jogos serão
realizados no mesmo horário.
No domingo, o Atlético-PR en

frenta o Operário, no Germano

Kruger. No Couto Pereira, o

Londrina encara o Coritiba. Se

vencer, o Rubro-Negro estará
na final contra o Coxa.

Paulistáo abre
as quartas

O Paulistão chega as quar
tas de final e com clássico.

Hoje, o Santos encara o Palmei

ras, às 16h15, na Vila Belmiro.
Um �ouco mais tarde, o Mogi
Mirim enfrenta o Botafogo, às

18h30, em casa. No domingo,
a Ponte Preta recebe o Corin

thians, às 16h, no Moisés Lu
carelli. Por fim, o São Paulo
enfrenta a Penapolense, às

18h30, no Morumbi.

c Confira algumas empresas clientes:
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Demais informações acesse: www.premierempregos.com.br
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SERGIO FAUSTINO

GIROLLA
o País do futebol

Houve um tempo em que
o Brasil era de fato e de di
reito o País do futebol. Foi o

período de ouro do esporte
bretão em terras tupiniquins
(1958-1980). Os jogadores
brasileiros praticavam um fu
tebol plástico, artístico, lindo.
Os meninos do mundo inteiro

queriam ser: Pelé, Garrincha,
Gerson, Rivelino, Tostão, Dir
ceu Lopes, Jairzinho, Gilmar,
Felix, Dada Maravilha, Nilton
Santos, Djalma Santos e mui
tos outros craques que encan

taram o mundo do futebol. Na
infância eles foram meninos

peladeiros (não havia escoli
nhas de futebol). Em todo can

to proliferavam os campinhos.
Em nossa cidade, cada bair

ro tinha no mínimo dois cam

pinhos onde os peladeiros mi
rins desfilavam sua categoria

e acalentavam o sonho de um

dia jogar futebol em um grande
clube, disputar campeonatos
e tornarem-se campeões. Em

.

cada campo havia também ti
mes inventados pelos próprios
meninos, que organizavam
competições entre si: Marabá,
Flamenguinho, Sertanejo, Bo

ta-foguinho, Laranjinha, Água
Verde, Acaraí, Coroinhas, Jara
guá Esquerdo ... Muitos desses
meninos realizaram os seus so

nhos e tornaram-se ótimos jo
gadores de futebol. Entre eles,
o volante de marcação Sérgio
Faustino Girolla ou Sérgio Gi
rolla como se tornou conheci
do. Foi ummenino peladeiro do
Bota-foguinho e fez história jo
gando pelo time da "Estrela So
litária" da Barra do Rio Cerro.
Desfilou também sua classe de
marcador implacável no futsal.

Nomundo dos esportes
Sérgio tem .no sangue o

gosto pelo esporte. Seu pai,
Faustino Girolla, foi funda
dor e jogador do América/
Acaraí (1937) e do Botafogo
da Barra do Rio Cerro (1949).
Sérgio iniciou jogando futebol
no Bota-foguinho aos 7 anos.

Quando foi para o Seminário

em Corupá, além do futebol.in

tegrou o time dos seminaristas

corupaense nas modalidades
de voleibol e basquete. Ao sair
do Seminário, passou a jogar
no time em que seu pai foi um
fundadores e jogador de desta

que, o Botafogo Futebol Clube
da Barra do Rio Cerro.
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BANCO L êST4DO
Time de futsal do Besc

bicampeão regional. Em
pé: Ingo Müller, Sérgio
Girolla, Alemão, Perolo,

Juquinha, Moretti (técnico).
Agachados: Alceu, Ismar
Lombardi, Adi e Serginho
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Futebol - O jogador e conquistas
Sérgio foi um volante dinâ

mico e implacável na marca

ção. Seus pontos fortes: força,
ocupação dos espaços, recupe
ração, antecipação, arrancava

com potência, fazia jogo coleti

vo, oferecia muitas opções aos

companheiros; chutava bem
a gol de média e longa distân-

cia. Pelo Botafogo foi campeão
da Primeira Divisão da LJF em

1976 e Tetracampeão da 2a Di
visão (1972/74/75/77). Jogou
um campeonato pelo Baepen
di. Disputou o Campeonato da

Liga Blumenauense de Futebol

pelo Botafogo de Pomerode e foi

campeão.

Futsal
No esporte da bola pesa

da, Sérgio brilhou jogando na

posição de fixo e ala. Marca
dor por excelência, "lia" mui
to bem o jogo, se antecipando
na' jogada e armando contra

ataques mortais. Finalizava
com precisão de média e longa
distâncias. Defendeu o time

de futsal do Besc e se tornou

bicampeão regional. Pela Asso
ciação Atlética Banco do Bra

sil, foi Tricampeão da cidade
e Bicampeão da Jeca (Jornada
Esportiva Catarinense de AA

BBs). Disputou os Jasc inte

grando a seleção jaraguaense
de futsal, em 1980.

r
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Trabalho
Ingressou no Banco do Brasil

através de concurso, em 1970,
e permaneceu nesta instituição
bancária até 1995. Neste mesmo

ano fundou a Imobiliária Girolla
Imóveis, uma das maiores da re

gião. O empreendimento locali
za-se na Rua Barão do Rio Bran

co, 650 em Jaraguá do Sul (SC).

JASC
Foto da Seleção de Jaraguá
do Sul de Futsal, nos Jogos
Abertos de 1980. A equipe era
formada por: Roeder, Girolla,Tati,
Jair, Zeca Papp, Dalbérgio, Lourival
(dirigente). Agachados: Juquinha,
Mário Papp, Ismar Lombardi,
Alceu, Serginho, Jorginho Nagel e
Alcione Simas (técnico)
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ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função.
ANALISTA DE PCP
Vivência na função, ramo têxtil.
ANALISTA DE QUALIDADE
Vivência na área da qualidade, ramo
metalúrgico.
ANALISTA DE TI
Vivência com o proqrama INTERSYS e

infraestrutura.
.

DIAGRAMADOR SÊNIOR
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.

ASSiStENTE DE VENDAS
Vivência com vendas, suporte a clientes e

representantes.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

CAIXA
Vivência na função.
CONSULTOR DE VENDAS
Vivência com vendas. Para atuar com vendas
de planos empresariais de celular.
EXECUTIVO DE VENDAS
Vivência com vendas externas. Possuir
veículo próprio.
OPERADOR DE CAIXA
Não é necessário experiência.
Disponibilidade para finais de semana.

�
BlelaSH
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Vivência na função.

ESTÁGIO EMCONTABILIDADE

ESTÁGIO EM RECURSOS
HUMANOS

ESTÁGIO EM TI

COORDENADOR DE
ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência com liderança, projetos mecânicos,
métodos, processos. Conhecimento de

processos mecânicos de soldagem, pintura
e montagens.
GERENTE COMERCIAL '

Vivência com liderança no comércio.

GERENTE DE LOJA"
Vivência com vendas e liderança .:
Disponibilidade para atuar aos finais de
semana.

LíDER DE MOSTRUÁRIO
Vivência como líder de mostruário, ramo
de confecção. Conhecimento em costura,
todas as operações, mostruário, protótipo,
modelagem, revisão, dobração, desde o

desenvolvimento até a peça final.

SUPERVISOR DE FACÇÃO
Vivência na função.
SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo

têxtil.
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SUPERVISOR DE USINAGEM
Vivência com supervisão no setor de

usinagem.
SUPERVISOR DE LIMPEZA
Vivência com supervisão de limpeza. CNH B.

Disponibilidade para horas extras.

ANALISTA DE ENGENHARIA DE
PROCESSOS

Superior completo em engenharia. Vivência
no ramo têxtil.

ASSISTENtE DE ENGENHARIA
DE PRODUTO
Vivência na função, área têxtil.

DESENHISTA

Vivência com desenvolvimento de estampas
e bordados para o segmento infantil.

Desejável possuir curso superior ou técnico
na área, Conhecimento com os sistemas

lIustrator, Corei Draw, Photoshop, desenho
manual nível avançado.
ElETRICISTA
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I
MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e
manutenção. Desejável curso de NR· 10,
curso Técnico em Elétrica! Automação
Industrial! Eletrotécnica (cursando ou

completo).
FRESADOR
Vivência com fresa convencional.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
'Vivência na função, ramo metalúrgico.
MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência.em manutenção de compressores
de pistão e parafusos.
PINTOR INDUSTRIAL
Vivência com pintura, ramo industrial.

PROJEtiSTA
Vivência com projetos mecânicos.

TECNICO EM'IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇ�O
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Vivência na função.

ALMOXARIFE
Vivência 'na função. Curso de operador de.
empilhadeira.
AUXILIAR OE COZINHA
Não é necessário experiência. Vagas para 10

e 2° turno.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Não é necessário experiência, vagas para 10,
20 e 30 turno. Vagas para todos os bairros.

CALDEIREIRO
Vivência na função.

CONFERENTE / MOTORISTA
Não é necessário experiência, possuir CNH C.

COSTUREIRA
Vivência na função.
EMPREGADA DOMÉSTICA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE
USINAGEM
Vivência com centro de usinagem.
TECELÃO
Vivência na função.
VIGIA
Vivência na função.
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

CONTRATA:
, .. ;. ,; ... ',,; .�'.�
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AUXILIAR DE LIMPEZA'

AUXll.IAR.DE.II.1,AI'J,IJ!E�Ç��. __ .

AUXILIAR DE MOTORISTA

CONSULTOR DE VENDAS
�. ';"'''_.·e�;:-C.' ,', ._ .... '"'••.• � .�. _._>"..; ..........0. ",',-

ELETRICISTA PREDIAL

ESTOQUISTA
FISCAL D!= LOJA

OPERADOR DE FRIOS
�'

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)

.

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

OPERADOR DE CAIXA
. " " .,- -.,�. _ " .. _-, -.�. . ,-.,-,_ ��.-.�

PADEIRO
••• "._'_ •.

,.��
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REPOSITOR
.. -.- _, __ "-'-.

VENDEDOR DE ELETRO/MÓVEIS
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