
Investimentos

Negócio tentador
Região tenta atrair a
montadora da Mercedes Benz.
Prefeituras de Jaraguá do
Sul e Guaramirim entram na

disputa para ter a unidade.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 6
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Desenhos
Uma jovem
com arte

Estudante Helen Dafne
Silva Ferreira, de 17 anos,

mostra talento promissor em
.

desenhos autorais.

Massaranduba

. Táxis proibidos
de transitar
Prefeitura recolheu dois
veículos porque, atualmente,
não há uma regulamentação
vigente nomunicípio que
normalize a atividade. Nova

.......

lei está sendo avaliadapela
Câmara deVereadores.
PÁGINAS

Dia dasMães

Lojistas com
boas previsões
Expectativa do setor em
Jaraguá do Sul é aumentar
em 4% as vendas para a

segunda datamais
importante do comércio.
Calçadão ficará fechado e

terá diversas atrações
neste sábado. PÁGINA 23

NaArena

CSMencarao
Umuarama
Partida contra a equipe
paranaense será realizada
neste sábado, às 19 horas.
O técnico Sérgio Lacerda
disse que a equipe precisa
evitar a ansiedade para
buscar o bom resultado.
PÁGINA24

BR-280

Obras iniciam
em doismeses
Superintendente do Dnit
em SantaCatarina, João
José dos Santos, garantiu
ao prefeito de Jaraguá do
Sul, Dieter Janssen, que os

trabalhos de duplicação da
rodovia iniciam dentro de
60 dias. PÁG A (J
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Brasil com
cara de Suíça

Nesta semana, quem ouviu o pronunciamento da presi
denta Dilma, por ocasião da comemoração do Dia do

Trabalhador, deve até ter pensado que a discípula do sapo
barbudo estava se referindo a um país onde tudo funciona

perfeitamente. Se alguém fechasse os olhos e apenas escu

tasse o que a presidenta estava falando, iria até pensar que
estava na Suíça, ou em outro país como a Noruega, a Dina
marca, a Finlândia, que hámuitos anos ostentam os primei
ros lugares em qualidade de vida e justiça social.

Mas aí vem a realidade e, ao abrirmos os olhos, vimos
que continuamos no nosso Brasil varonil, que na prática se

diferencia em muito daquele país do faz de conta que a pre
'sidenta, sorridentemente e atendendo apenas a anseios elei
toreiros e demarqueteiros políticos, fez questão de dizer que
existe emais, pasmem, que foi construído com a inteligência
e tenacidade de um partido que justamente neste ano, com

pleta 10 anos no poder central.
Apresidenta falou que demos um salto em educação, e que

isto nos credencia a postularmos posição internacional de des
taque em relação a outros países.Meu Deus! Em que país apre
sidenta pensa estar vivendo? Será que ela não tem consciência
de que no nosso país ainda sofremos com a falta de uma políti
ca educacional que realmente, ainda que demore anos, poderá
nos tirar deste atoleiro medíocre que é nosso sistema educacio
nal? Será que ela acredita realmente que no Brasil não existem
escolas que não possuem as condições mais elementares de se

desenvolver e realizar um processo educacional?

Enquanto não for enfrentado o problema do caos que é
nosso sistema educacional, com a implementação de escolas

integrais, que ao mesmo tempo formem cidadãos e lhes deem

opórtunidades reais, continuaremos patinando e tendo que ou

vir, como ouvimos esta semana, quemoramos na Suíça.

�.
[.

.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraGredacao@ocorreiodopovo.com.br

..laraguá doSul

1ráfego Interrompido
A Rua Augusto Mielke, no Bairro Baependi,

ficará interditada para o trânsito de veículos neste

domingo, das 7h às 15h. Omotivo é a realização das
obras de manutenção na passagem da linha férrea.
Durante os trabalhos, o fluxo de veículos será des
viado da seguinte forma: no sentido Centro/Bair
ro, o tráfego segue pelas ruas Adélia Ficher e Fritz
Bartel. Já quem transita pela Rua Max Wilhelm,
sentido Coronel Procópio Gomes de Oliveira, deve
rá acessar a ponteAbdon Batista, fazendo o retomo
pela Avenida Getúlio Vargas. Haverá placas no lo
cal para orientação dos motoristas.

COMÉNTÁRIO

Pais efilhas
Dto? Mais que fato, fato "cruel".
r Um pai se queixava de cansa

ço, entendia que estava na hora de

começar a parar, hora de passar a

empresa da família para algum dos
filhos. Ele tinha quatro filhos, dois
rapazes, duas garotas. O curioso
é que, segundo esse pai, nenhum
dos filhos tinha a mínima vontade
ou "vocação" para tocar o negócio,
para assumi-lo.Mas o pai só pensa
va nos filhos homens, nem de longe
imaginava uma filha assumindo o

negócio. Negócio na área editorial.
Fico por aqui, não mais inte

ressa o que aconteceu nessa his
tória de família, o que interessa é

que esse pai era um típico pai bra
sileiro, daqueles camaradas que
não imaginam uma filha assumin

do, herdando os negócios de fa-

melhores que os rapazes? Corrijo.
Elas sempre foram melhores, o que
nunca lhes foi dado, e hoje ainda é

assim, -é apoio de pai e mãe, e mes
mo assim são melhores. É por isso

que vivo dizendo às gurias nas mi
nhas palestras em escolas que não

sejam bobas, não percam tempo
com bermudões infantis, com na

moradinhos-bebês, que estudem,
que se qualifiquem para o trabalho
e tomem-se financeiramente inde

pendentes. É horrivel uma mulher
ser apresentada como "a senhora
fulano de tal" ou apenas como a

mulher do fulano. Negativo, garo
tas. Imponham-se, assumam-se,
mas só poderão fazer isso pelo tra
balho, por mais nada. Nada mais

pode realizar a mulher senão o tra

balho. Nada, ouviste bem?

lUIZ CARLOS PRATES

mília, não, isso não. Tinha que ser
um "machinho" para assumir os

negócios. Filhas são para casar... É
o que a estonteante maioria pen
sa, ainda que não diga nada. Filha
mulher assumindo os negócios
da família e os guris saindo por
aí? Nem pensar. Esse tipo de pai
está severamente enganado, hoje
as mulheres, as gurias, são muito
melhor que os rapazes para tocar
os negócios, o que, não raro, lhes
falta é incentivos de família.

Eu disse que as gurias hoje são

• Elas
As imagens mostraram quatro, quatro jovens e

belas garotas da "boa" sociedade de Franca, SP. Sabes
o que elas faziam? Furtivamente, à noite, saíam para
pichar muros e portas de lojas. O que pudesse ser pi
chado, pichado seria. E as quatro ordinárias será que
faziam o que fazem por questões econômicas? Será

que também são vítimas da concentração de renda,
como dizem os estúpidos da esquerda, os falidos
existenciais? E o que a "justiça" vai fazer com as ordi

nárias, para não chamá-las de pior? Nada, com essa

justiça que anda por aí? Credo, nada, absolutamente
nada. A cura estaria na minha delegacia, ah, elas sai
riam "curadas" ...

• Desculpe
Sim, desculpe-me, mas pai ou marido que deixa fi-

lha ou mulher, namorada, andar de skate ou moto na

rua, ih, não ama, e digo assim para não dizer pior. Que
os machinhos andem por aí, problema deles, que se vi

rem, mas não as gurias, não as mulheres. Sinto muito,
mas é o que penso e vou ficar por aqui para não dizer o
que de fato penso dos que "deixam" elas saírem por aí
de skate ou moto na rua. Depois não finjam ...

• Falta dizer
Um economista num jornal gaúcho fez um cálculo

apurado, sem exageros, e chegou à conclusão que os da
bandeira "vermelha" de plantão em Brasília fingem não
ver. Ele diz que uma família de marido, mulher e dois �

filhos só será classe média com renda mínima de R$ 8
mil reais por mês, bem distante, como se vê, dos R$ 3
mil e pouco que os "iluminados" dizem ser a base... Cla

ro, é bom negócio enganar aos apoucados da mente ...

.... X.,
Na Rua Guilherme CristianoWackerhagen,
no Bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul,
o mato de um terreno baldio começou a

invadir a via. Além da área não estar bem

cuidada, falta calçada para atender às
pessoas que transitam no local.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3183
2i - 27 . 36 - 4i . Si

LÚCIOSASSI

t .OBITUÁRIO
.,lAVRO FRANZNERmorreu ontem, em

Jaraguá do Sul. Tinha 85 anos e deixou esposa,
filhos, genros, noras, netos, bisneto e demais

parentes. O sepultamento será realizado neste
sábado, às 9 horas, no cemitério da Barra do Rio Cerro.
• EVERALDO SPECHTmorreu na quinta-feira, dia 2,

em Jaraguá do Sul. Tinha 46 anos. Deixou esposa, filhos,
pais, irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. O corpo foi

sepultado ontem, no cemitério do BairroVila Lenzi.
• EDMUNDONILSENmorreu na quinta-feira, dia
2, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 55 anos. Deixou filhos,
genros, noras, netos e demais parentes ..O sepultamento
foi realizado ontem, no cemitério deGuaramirim.

• PEDROMEISENmorreu na quarta-feira,
dia 10 de maio, em Jaraguá do Sul. Tinha 78
anos. Deixou esposo, filhos, genro, noras, netos,
bisnetos, irmãos e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitéri� do Bairro Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

OPINIAO

CHARGE
E NO DNIT ...

VOC.&�M�uQue
A� 01>RP--C; NA SR-280
COM��

SI:i.":.SE.NTA 'DIAS f

9:5�"ff
co�t>AS

OL.IíRAS V6U:.sl

FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE 2013

EDITORIAL

Quando há bom
senso, todos ganham

Obom senso prevaleceu na reunião
entre o Ministério Público, a Vi

gilância Sanitária, a' Secretaria Muni

cipal de Agricultura e comerciantes de
estabelecimentos que vendem carnes

em Jaraguá do Sul. Para evitar que a lei

impeça a continuidade de uma prática
na cidade, que é a venda de alimentos

temperados nos açougues, um acordo
foi fechado. Ele possibilita aos vendedo
res adotar uma nova forma de manejo.

Os comerciantes deverão fazer al

gumas adaptações nas estruturas para
atender alguns critérios sanitários,
como ter um local apropriado para o

manuseio desses produtos dentro das
normas exigidas pela Secretaria de

Agricultura.
O comércio desse tipo de carne for-

mou um mercado promissor na cida
de. O consumo é bastante alto e, além
de agradar muitos clientes, também é
um diferencial para quem atua nessa

atividade. Para que todos sigam uma

nova diretriz, será firmado um Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) en
tre comerciantes, Ministério Público e

Prefeitura.

"
o comércio de carpe temperada formou _

um mercado promissor na cidade.

Com esse acordo, se define um pa
drão de adequação às exigências, sem
impedir que um negócio considerado
rentável continue em atividade.

--1"'>�.., � :D�!t:: �e��?!�?eira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski- marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e Patricia Moraes. redacao@ocorreiodopovo.com.br
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
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OS BEBES
MATERNIDADE

Unidade de Terapia Intensiva Neopediátrica do Hospital Jaraguá revela uma

rotina de superação e luta pela vida que une profissionais, pais e filhos

A os 19 anos, lnaiara Vaneski
1"\.de Souza estava projetando
a vinda do primeiro filho, mas
não esperava que a gravidez che
gasse tão cedo e, ainda, pautada
por uma lista imensa de sur

presas. Ao atingir 29 semanas

de gestação, uma sequência de
fortes dores a fez deixar todos
os afazeres para trás e buscar

ajuda namaternidade. Com ape
nas 850 gramas de peso, a filha,
batizada de Yara VanessaWolff,
teimou em nascer.

Apartir de então, a jovemmo

radora da cidade deMaframudou

US
Ainda que funcionando de

maneira parcial, o método de
atendimento ao recém nascido,
chamado de "canguru" é um

alívio para as mães de bebês

prematuros incubados no Hos

pital Jaraguá. Quando estáveis,
as. crianças começam a ganhar
o aconchego do colo materno

dentro da UTI. Na segunda eta

pa do. tratamento, o objetivo é
deixá-ias quase que permanen-

de endereço. Transferida para o

Hospital Jaraguá, ela iniciou uma
batalha para retardar a chegada
do bebê. Por exatos 15 dias, os

medicamentos cumpriram este

papel. No entanto, em 14 de abril,
"

não teve força suficiente para

impedir o parto. Às 20h50 da

quele domingo, a menina saiu do
ventre da mãe diretamente para
uma incubadora da Unidade de

Terapia Intensiva Neopediátrica.
Pesando somente um quilo e 850
gramas, Yara deu a largada a uma

nova luta: a da alta médica.

Longe de casa e da família, a

temente sob os cuidados da fa
mília. Para isso, essas mulheres
deverão contar com leitos es

pecíficos a serem abertos após
obras de ampliação da mater

nidade, ainda em caráter de

projeto e sem datas de início e

término. Na terceira fase do tra

tamento, depois da alta médica,
ambos retornam para frequen
tes consultas de controle de

peso e monitoramentos afins.

mãe jamais cogitou passar por
tal experiência. "Achava que iria
até os nove meses tranquilamen
te", comenta. As projeções de
lnaiara também incluíam um

parto sem riscos e, ao fim dele,
a oportunidade de colocar a filha
no próprio colo. Sem afagos, bei
jos e abraços, os primeiros dias
de vida da menina foram assisti

dos com a interferência das pare
des da incubadora. "Dá uma dó
vê-la ali", confessa a mãe. Yara

. venceu as dificuldades que teve

ao nascer e hoje está em casa, no

aconchego da família.

"
Fazemos 12 cursos

de gestantes ao

ano mostrando às

mulheres os cuidados

necessários para uma

Qravidez saudável.
Loreno Pommerenlng,
gerente assistencial

RESE çl\ DOS PAIS FAZ PARTE DO TP. TAMFNTO

Ao contrário de décadas atrás,
atualmente, os pais das crianças
internadas na UTI Neopediá
trica não são mais vistos como

visitantes. Eles fazem parte do
tratamento e, por isso, têm livre

acesso ao 'local. "Nas enferma
rias antigas, havia um vidro que
os separava dos filhos", explica o

médico Osmar César Cruz.
Entre este passado e o presente

existe uma infinidade de diferen-

ças e ganhos. O dia a dia compro
vou que o contato constante dos

pais faz o período de internação ser
menor e, quando isso não é pos

sível, no mínimo, o deixa menos

traumático para ambos os lados.

Durante duas semanas, o nascimento da pequena Vara foi
retardado com medicamentos. Ela nasceu com apenas
32 semanas de gestação. Nesse atendimento na UTI

Neopediátrica, o bebê se recuperou e recebeu alta

MORTALIDADEMÍNIMA
Recentemente, Jaraguá do

Sul recebeu um diagnóstico que
merece ser comemorado.A taxa

de mortalidade infantil foi redu
zida a 4,5't/o para cada cem mil
habitantes. Conforme Loreno

Pommerening, gerente assis
tencial doHospitalJaraguá, esta
porcentagem é inferior à regis
trada em países desenvolvidos,
como Estados Unidos, Canadá
e Suíça. A média brasileira tem
ficado em torno dos 15% e a de
Santa Catarina na faixa dos 12%.
Na maior cidade do Estado,
Joinville, ela chega aos fl/o, se
gundo a equipe da entidade.

Para Pommerening, a taxa

é resultado de uma série de fa

tores, inclusive, dos esforços do
Hospital Jaraguá nos setores

abrangidos pela maternidade.
"Além do atendimento na UTI

, -

e UCI, fazemos 12 cursos de ges-
.

tantes ao ano mostrando àsmu
lheres o's cuidados necessários

para uma gravidez saudável",
complementa.

De acordo com o ginecolo
gista e obstetra Eduardo Ho

chmüller, especialista em ges
tação de alto risco, de todos os

nascimentos registrados na mi
crorregião, cercà de 80% ocor

rem no Hospital Jaraguá. "A
saúde do município é uma das

melhores do país e a nossa ma

ternidade uma referência para
oNorte do Estado", enfatiza.

Mesmo assim, ele esclarece

que 90% dos problemas comuns
à gravidez poderiam ser preve
nidos no pré-natal e por meio

de uma vida saudável. "A saúde
básica tem muitas deficiências",
diz. Entre as causas mais fre

quentes de nascimentos ante

cipados estão a diabetes gesta
cional, pressão alta, bolsa rota e

trabalhos de parto prematuros.

A saúde do município é

uma das melhores do país
e a nossa maternidade

uma referência para o

Norte do Estado.

Eduardo Hochmüller,

especialista em .

gestação de alto risco

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMAPONTA DOS DEDOS

assistência social, nutrição, fo
noaudiologia e fisioterapia.

No caso desta especialidade,
muitos se surpreendem ao ima

ginar como a rotina e os exerci
cios "são colocados em prática.
Segundo a coordenadora, Patrí
cia Gonçalves, as técnicas levam

em conta a prescrição médica
e têm como objetivo manter a

criança em equilíbrio motor e

respiratório. "Fazemos a fisio

terapia com os dedos, pois, na
maioria dos casos, o tórax do
bebê é do tamanho das nossas
mãos", explica.

O atendimento aos bebês e

crianças na UTI e UCI dó Hospi
tal e Maternidade Jaraguá tem a

colaboração de uma equipe mul
tidisciplinar. A lista de profissio
nais vai muito além de obstetras;
pediatras e enfermeiros e englo
ba profissionais de psicologia,

LEITE É O ALIMENTO QUE NÃO SOBRA "amamentar. Atualmente, se

gundo a coordenadora, Roseli

Schauss, há 15 mulheres fazendo

doações contínuas. Para aten

der à demanda, são necessários
até dois litros de leite por dia.
Podem fazer doações, mulhe
res com quantidade superior ao
consumido pelos próprios filhos.
Informações: (47) 3274-3°53.

Além de salas de parto, con
sultas, nascimentos e unidades
de terapia intensiva, o Hospital
e Maternidade Jaraguá também
possui outro setor importante
para o bem estar dos bebês. O
Banco de Leite da entidade fun
ciona diariamente e serve para
alimentar crianças internadas
das quais as mães não podem

Fazemos a fisioterapia
com os dedos, pois, na
maioria dos casos, o tórax

do bebê é do tamanho

das nôssas mãos.

Patricia Gonçalves.
coordenadora de

fisioterapia

!
NÚMEROS DA MATERNIDADE DO HOSPITAL JARAGUÁ

REFERÊNCIA EM NEONATOLOGIA • Nascimentos em 2012: 2.823

• UTI Neopediátrica (2012)
• Internações: 90
• Óbitos: 20
• Alta administrativa ou transferência a outros
setores einter-hospitalar: 5

• PA Obstétrico
• Atendiméntos no mês de março: 1.119
• Internações: 330
• Nascimentos: 231
• Partos normais: 100
• Cesárias: 131

com idade de 13 anos, a Unida
de de Terapia Intensiva existe
há 14 anos. Antes dela, este

público saía de Jaraguá do Sul
rumo a Florianópolis. "Íamos

.

até lá ventilando os' pacientes
manualmente", lembra o mé
dico Osmar César Cruz. Hoje,
são dez leitos da UTI, além de
o hospital também contar com

uma UCI. (Unidade de Cuida
do Intermediário), uma equi
pe multidisciplinar e diversas
iniciativas voltadas à saúde de
mamães e bebês.

Mesmo ansiosa para abri

gar a filha nos próprios braços,
InaiaraVaneski de S�uza sabe
da importância da UTI Neope
diátrica do Hospital e Mater
nidade Jaraguá na vida dela e

da menina. Referência em ne

onatologia, a entidade recebe
mães de todo o Norte de Santa
Catarina e, ainda, em casos es

pecíficos, abres as portas a ges
tantes de municípios de outras
regiões do Estado.

Preparada para atender
desde crianças prematuras até

Há oito anos

vivendo no

hospital, Thalita
conta com a

companhia quase
permanente da

mãe, Jeane

MillTO DEPOIS DO PARTO
tal", conforma-se.

Desde a internação, a

residência da família serve

quase que somente como

local de dormir para Jeane.
No restante do dia, é ao lado
do leito ocupada por Thalita
que ela fica. Porém, nos pri
meiros meses, não foi nada
fácil e o diagnóstico suscita
va medo e apreensão. Ago
ra, ela é enfática ao dizer:
"somos melhores".

Quando se pensa no uni
verso de uma maternidade,
quase ninguém lembraria

que este espaço também

abriga muito mais do que
bebês e gestantes. No mes

mo corredor por onde tran
sitam mães recém saídas
das salas de parto, passam
pessoas como Jeane Valter
de Carvalho, 36, que há oito
anos não deixou de ir ao

hospital nem sequerum dia.

Diagnosticada com a

rara doença de Werdnig
Hoffmann, a filha dela, Tha
lita, está internada desde os

seis meses de vida. Como a

enfermidade a faz necessi
tar de ventilação mecâni

ca, a garota não pode sair

do ambiente hospitalar. "A
previsão de vida dela era de,
nomáximo, dois anos. Hoje,
ela tem oito. Então, vivemos
cada dia, um de cada vez",
afirma a mãe.

Quando soube do pro
blema, Jeane deixou para
trás uma infinidade de si

tuações, como a profissão
de telemarketing, o desejo
de levar a menina à escola,
a vontade de passear em fa
mília. "Pudemos ficar com
ela em casa somente por
três meses", conta. Mesmo
difícil, a rotina totalmente
diferente de pai, mãe e fi
lha já não causa temores ou

revolta. "Era para estarmos

com ela, aqui, neste hospi-

Era para estarmos com

ela, aqui, neste hospital.
,

Jeaoe Valter de

Carvalho, mãe
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PLENARIO
Região quer atrair aMercedes Benz

Com a confirmação do interesse da
Mercedes Benz de se instalar na região
Norte do Estado, as Prefeituras de Ja

raguá do Sul e Guaramirim correm para
mostrar seus atrativos. Na pasta que
acompanhará o governador Raimundo
Colombo à Alemanha, no próximo dia

13, haverá um material sobre as poten
cialidades da região. Tanto o prefeito de

Jaraguá do Sul, Dieter Janssen, quanto
o secretário de Desenvolvimento Eco-

EM FOCO
Comissão eleitoral deve
decidir hoje se acata a

denúncia de inscrição
fora do prazo contra a

chapa vencedora da Ujam,
comandada por Laércio

Machado.

.. .. ..

Na próxima semana,
o prefeito Dieter Janssen

(PP) oficializa o repasse de
R$ 1 ,5 milhão para

investimentos no Hospital
, São José.

.. . .

o Hospital Jaraguá venceu a
licitação e ficou responsável
pela ,administração do Pronto
Atendimento de Corupá.

.�
+ '••

Um dia depois do Feriado
do Trabalhador, apenas 23
dos 513 deputados federais

apareceram para trabalhar em
Brasília. No Senado, somente
cinco, dos 81 parlamentares,

não esticaram a folga.

nômico de Guaramirim, Moacir Mafra,
confirmam a intenção.

A localidade dos municípios, a proxi
midade dos portos, a instalação da BMW,
que atrai fornecedores especializados,
a mão de obra qualificada, e até mesmo

a prometida duplicação da BR-280, são
pontos a favor. Porém, ninguém dá de
talhes da negociação, para não atrapa
lhar os trâmites e também porque Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão

<'

Claro leva
AClaro SA venceu a licitação e será responsável por

fornecer o serviço telefonia móvel à Prefeitura de Ja

raguá. Serão 150 aparelhos, com anuidade de R$ 187,3
mil. De 20 a 30 linhas devem ser cedidas para as polí
cias Civil e Militar .

Informação
Vereador Jefferson Oliveira (PSD) teve pedido de in

formação endereçado aoExecutivo aprovado pelaCâmara.
Ele quer saber de quem é a responsabilidade pela fiscali
zação da limpeza dos terrenos baldios, e quantas notifica
ções ou multas foram aplicadas nos últimos cinco meses.

O único voto contrário foi do tucanoAdemarWinter.

1

2

na disputa. Representantes da compa
nhia já estiveram duas vezes no Estado
este ano visitando pontos estratégicos
com a intenção de construir uma fábri
ca de carros de luxo. Um dos problemas
seria a dificuldade de encontrar terreno

disponível entre Jaraguá e Guaramirim,
mas nos bastidores já se sabe que há mo

vimentação neste sentido. A equipe do

Ipplan trabalha com afinco para tornar o

negócio viável.

Promoção pessoal
No contra-ataque, o prefeito Má

rio Fernando Reinke (PSDB) denun
ciou o vereador José Osnir Ronchi

(PP) por promoção pessoal. O caso,

investigado pelo Ministério Públi
co, é referente a uma publicação, de
2011, em uma revista sobre o progra
ma "Fraternidade eVida no Planeta",
paga pela Câmara, em que Ronchi,
que era presidente da Casa na época,
aparece com destaque. A publicidade
custou aos cofres públicos R$ 2.900.

I
Em Jaraguá

Já a investigação sobre uma re

vista da Câmara de Vereadores de

Jaraguá terá sequência na próxima
semana, quando os parlamentares
da legislatura passada devem ir ao
Ministério Público prestar depoi
mento. A denúncia também é de

promoção pessoal com verba públi
ca, o que é vedado por lei.

Boamarca
Estreia do recolhimento de óleo

de cozinha na coleta seletiva chegou
à marca dos 1.550 litros, em abril.
O número agradou a Fundação Ja

raguaense de Meio Ambiente que
espera aumentar o programa pro
gressivamente.

FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE 2013

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

A SEMANA

"
1. Temos que deixar de ser

mendigos e voltar a ser rei.

Evaldo Junckes (PT), defendendo
a necessidade de a região eleger
um deputado federal.

"
2. Queremos saber por que as

,

escolas estão nestas condições
e estipular um cronograma de

melhorias.

Rafael Meira Luz, promotor da
7!!Vara da Infância e Juventude,
sobre a precariedade das
escolas estaduais

3. Recebemos a notícia com

alegria. O trecho urbano da

BR-280 é um gargalo que

preocupa cada vez mais.

a ,o õ eh I' ... ..,,, e e to

d� Guarani irim. �obre a

assinatura de edita de

con tratação para dupJicacão
da rodovia
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Táxis não podem mais circular
MASSARANDUBA
Desde ontem, o

serviço está

proibido de ser

realizado na cidade

Carolina Veiga

OS taxistas estão proibi
dos de exercer a Dwn

ção em Massaranduba. E

aqueles que forem flagrados
rodando com os carros com

qualquer item que os classi

fique como táxis serão apre
endidos pela Prefeitura, com
apoio da Polícia Militar. Foi
o que aconteceu ontem com

Luiz Zenevisch e com João
Neri de Souza, ambos na ati
vidade hámais de 20 anos.

A decisão de retirar os

motoristas das ruas, segun
do a procuradora do muni

cípio Juliana Zirndars, está

amparada na Legislação
municipal ou, no caso espe
cífico, na ausência da regu

lamentação da atividade no

município. "O serviço pres
tado pelos sete taxistas do

município estão irregulares,
pois não há legislação muni
cipal que ampare os pontos
de táxis", explicou. A desre

gulamentação do serviço na
cidade' impediu a renovação
dos alvarás dos atuais pres-

tadores de serviço.
De acordo com a procu

radora a decisão foi tomada
com base no mandato de

segurança que suspendeu
a concorrência aberta pela
prefeitura para regularizar o
serviço. "A licitação só pode
rá ser reaberta após a apro
vação do projeto de lei que
formaliza os pontos de táxis
de Massaranduba e, até lá, o
serviço está proibido defini
tivamente", conclui Juliana.
A proposta de regulamen
tação tramita na Câmara de
Vereadores de Massarandu
ba e só será aprovada após
passar por todas as comis
sões da casa. Atualmente ela
está em análise na Comissão
de Legislação e Justiça..

O processo licitatório
aberto pela Prefeitura para
legalizar a prática do serviço
foi suspenso após os taxistas
entrarem com mandato de

segurança na Promotoria
de Justiça de Guaramirim
solicitando a anulação do

processo. "Eles que exer

cem a prática a mais de 20

anos foram postos de lado

pela licitação quando o jus
to seria enquadrar os pro
fissionais que já prestam o

serviço na legislação." Até
lá o serviço foi suspenso
definitivamente.

EDUARDO MONTEClNO

LAMENTO Depois de 29 anos de serviços na cidade, João Neri não pôde trabalhar

Taxistas estão revoltados
ficuldade. "Eu tenho meu

alvará renovado há mais
de 20 anos e até hoje nun
ca tive problemas. Estou
sendo punido por traba
lhar honestamente. Se eu

estivesse roubando, apos
to que tudo estaria bem",
revolta-se Luiz Zenevisch,
de zo anos.

João Neri de Souza,
que há 29 anos trabalha

Os taxistas afetados

pela decisão da Prefeitura
não encontram palavras
para demonstrar a insatis

fação com a proibição dos
táxis, classificadas por eles
como "arbitrárias e de per
seguição política". O que
eles não compreendem é

por que, até 2012, todos

podiam exercer a atividade
sem enfrentar qualquer di-

REUNIÃO Comitiva com representantes de Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Massarandublil se ·encon�,raram ontem com O 'superintendente do Dnit

como taxista em Massa
randuba estava indignado.
Ele contaque após receber
a notificação de que estava

proibido de trabalhar com
o táxi retirou a luminária
de cima do veículo. "Eu
não estava trabalhando.
Fui apenas até o restau

rante buscar marmitas

para o almoço e tive o car

ro apreendido", reclama.

Críticas
à decisão

O advogado Eduardo
Laffin Deretti, que já atua

em defesa dos taxistas
desde a abertura do pro
cesso licitatório no início
de março acredita que a

decisão da Prefeitura foi
arbitrária e representa
abuso de poder econô
mico. Segundo Deretti, a

decisão da Prefeitura de

suspender o serviço com

base na liminar que sus

pendeu a licitação para
contratação dos serviços
trata-se de uma interpre
tação equivocada, "A limi
nar suspendeu a licitação
porque o objeto dela - os

pontos de táxis - não es

tão de acordo com a Lei,
mas não proibiu ninguém
de trabalhar", explicou.

Para reverter à situa

ção foi protocolado junto
ao caso auto solicitando a

devolução imediata dos veí
culos apreendidos e a per
missão judicial para que os

taxistas retornem ao traba
lho. "Os taxistas estão aqui
hã mais de 20 anos e não

podem trabalhar até o pro
cesso ser julgado e a licita

ção concluída", afirmou.

Duplicação da BR...280

Obras devem começar em 60 dias
Dentro de 60 dias, três

obras na rodovia BR-280 de
vem ser iniciadas. O trecho

que vai do Posto Marcolla, no
Bairro Chico de Paulo, em Ja

raguá do Sul, até Corupá, será
revitalizado. A extensão do
entroncamento da BR-I01 até
a proximidade da Rodovia do
Arroz será duplicada, assim
como o contorno rodoviário,
até o bairro Nereu Ramos.

As informações foram re

passadas. pelo prefeito de Jara

guá do Sul, Dieter Janssen (PP),
depois de participar de audiên
cia, 'ontem, no Departamento
Nacional de Infraestrutura e

Transporte (Dnit), em Floria

nópolis, com o superintendente
do Departamento, João José

dos Santos. O objetivo do en

contro foi pedir agilidade, so
bretudo, para a revitalização da
BR-280. "Houve uma posição
boa do Dnit", disse o prefeito,
referindo-se às ordens de ser

viço para as obras que deverão
ser assinadas antes do prazo

. previsto de dois meses.
. \

'li"echo urbano
Para dar sequência às me

lhorias na região, o governo
do Estado deve assinar em

90 dias a ordem de serviço
para duplicação do trecho
urbano da rodovia, entre a

Ponte do Portal até a Rodo
via do Arroz. "Mas o foco da
audiência foi mesmo as obras

do governo federal", disse o

prefeito. Dieter comentou

ainda que para o início das
obras federais é esperada a

presença da presidente Dil
ma Roussef (PT).

Integraram a comitiva ao

Dnit o prefeito de Guarami
rim, Laura Frõhlich (PSD),
a presidente da Associação
Empresarial de Jaraguá do
Sul (Acijs), Monika Conrads,
os vice-presidentes da enti

dade, Vicente Donini e Pau
lo Mattos, o presidente da

Associação Empresarial de
Massàranduba (Aciam), Ivan
Kuczkowski, e o presidente
da Associação Empresarial
de Guaramirim (Aciag), Lau
rico Cavichioli.

•
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FAZENDO ARTE Além dos trabalhos à lápis, a artista jaraguaense faz desenhos digitais usando apenas mouse e Photoshop

Talento em efervescência
SONHO Após aprender sozinha a desenhar, adolescente da Vila Lenzi quer fazer da imaginação o instrumento de trabalho

Bárbara Elice do em 2007, reúne cerca

de 240 desenhos autorais.
Entre os autorretratos, há
dezenas de dragões, criatu
ra pela qual é fascinada. Ao
folhear as páginas, organi
zadas cronologicamente,
evoluem os traços, -cores e

os detalhes dos persona
gens. "Tudo se cria, nada se

copia. Então, se eu vejo um
desenho na televisão, onde
acho um lábio bonito, junto
com o nariz de outro e vou

criando o meu próprio es

tilo. Aéabou parecido com

o mangá, mas não foi ami
nha intenção. É que sempre

"Eu penso: ele vai pa
recer de qual jeito? Então
eu vou lá e desenho", sim
plifica a estudante Helen
Dafne Silva Ferreira, de

17 anos. Para ela, a arte

de desenhar é algo tão

natural, que não é difícil

perceber a sua destreza,
carisma e criatividade im

pressas no papel.
Bastam folha sulfite,

caneta esferográfica pre
ta e lápis de cor para que
algo imaginado se ma

terialize. O ambiente de

criação também é simples: me inspirei em animes, en
pode ser na cozinha ou na

\
tão acabei em urna propor

sala da casa ondemora, no ção parecida", explica.
bairro Vila Lenzi. Para a desenhista, a

A primeira vez que os maior parte das inspirações
desenhos de Helen chama- vem dos videogames e ani
ram atenção foi na primei- _ mações. Além de persona
ra série escolar. Nos anos gens de anime, o desenho

seguintes, por incentivo animado oriental, e o man
da professora e dos pais, gá, o quadrinho japonês,
ela se. dedicou a aprimo- Helen também já criou al
rar as criações, sozinha. guns hentais. Este último é
Em 2006, fez urn curso à

r
O desenho pornográfico de

distância no Instituto Uni-, origem oriental.
versal Brasileiro. No mais, Mesmo que não tenha
todas as técnicas - das clás- elegido um artista favori

sicas, como perspectiva e to, Helen não esconde a

luz e sombra, às específicas, admiração pelas criações
como os traços realista e do outro continente. Jolly
côrriico - foram aprendidas Jack e Jay Neylor são duas
em tutoriais na internet. referências nesse estilo,

Atualmente, 0 portfólio, mas Helen diz variar as

que começou a ser monta- fontes de inspiração con-

EDUARDO MONTECrNO jforme o tema que deseja
desenhar.

I
r I

I

Carreira
Desde que começou a se

dedicar ao desenho, Helen
pensa em se profissiona
lizar. "O meu auge, o meu

sonho, é chegar a criar e

apresentar personagens

para jogos e filmes de ani

mação. No mínimo, quero
ser urna professora de ar

tes", projeta. Em Jaraguá
do Sul, a garota jámostrou
o portfólio a empresas têx

til, mas acredita que não

conseguiu. algo por não
ter um curso profissional.
Por isso, Helen tentou al

gumas bolsas de estudo na
cidade, contudo, não en

controu um curso.

Agora, os planos são o

término do ensino médio
na Escola Giardini Luiz
Lenzi e a conquista do pri
meiro emprego. "Pretendo

começar em uma empre�
sa comum, de operária,
para conseguir dinheiro

para investir em desenhos
e cursos, Quero fazer uma

faculdade", afirma. Por

enquanto, Helen continua
como desenhista freelan

cer, desenvolvendo o talen
to na criação de tatuagens,
logomarcas, lembranças e

decorações de festas infan
tis pela vizinhança.

TRAÇOS Helen
mostra dois dos seus

últimos desenhos,
com mais cores,
detalhes e símbolos

i

ri
}I

II
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Bomdial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

sábado, diàa de maio. Termina
mos mais uma semana naquela
correria de sempre. Mas a vida é

assim, vamos que vamos. A co

luna de hoje está super gostosa
de ler e commuitas informações
em todos os sentidos. Muitos
eventos e festas vão marcar o

finde. Anotem! Antes, uma frase
bem legal para você refletir: "É
impossível progredir sem mu

dança, e aqueles que não mu

dam suas mentes não podem
mudar nada." (Bernard Shaw).

3370-3242

Visitinha
I

1
{

Aterrissaram ontem, aqui na
redação, os amigos da Studio FM,
Luciano Zerbinatti e Edeli Jan
nesch. Vem novidades por aí.

Las Vegas
o empresário Igue Joesting,

e o delegado Adriano Spolaor,
viajam' na segunda-feira para
curtir'suas merecidas férias em

terras americanas. No roteiro de
is dias, uma parada obrigatória
em Las Vegas.

MAURICIO HERMANN

Noivos
Quem está feliz e de

bem com a vida é o casal,
Fernando Grechuski e sua

Camila Taíse. Os dois estão
noivos e ainda mais apai
xonados. Casam-se no final
do ano. Beleza, amigos! Que
Deus abençoe esta relação.

�A O empresário Orlandinho Stoco Jr
e a namonada Re'nhtâJ 'na Ndi:tElJGlR1Blues I

II ,r'fllTlfll'ml1ii;rrt II trlif,-tli,li nltlíTill

JliJ;,.riltitJll,�s
Destaque na Noite
do' Blues o diretor do

grupo Weg Siegfried
Kreutzfeld e sua Lane

Macarronada
A Adefig - Associação

dos Deficientes Físicos de
Guaramirim

.

promove sua

1a Macarronada. O evento,
que será realizado em prol
da entidade, ocorre no dia
8 de junho, sábado, na So
ciedade Atiradores Diana, a
partir das 11 horas. A renda
obtida com a festa será re

vertida para a construção de
um espaço especial e para
a compra de equipamentos
para as pessoas necessita
das da comunidade.

Sambô
As conversas com o em

presário estão se estreitando
e tudo leva a crer que o grupo
Sambô, sensação da música

brasileira, que está arrastan
do multidões, confirme ain
da esse mês a presença na

12a Feijoada do Moa. Esse

grupo inovou na maneira
de tocar e, aproveitando o

conhecimento em outros rit

mos, .principalmente o rock,
'e o pop, e as características
diferentes de cada um; sur
giu o que o Sambô chama de
"rock-samba.

Buxixo
O mulherio antenado e

de bom gosto está curioso

para saber o nome do per
fume que foi borrifado 'na
flor que decora. o convite

para a 6a Festa do Cham

panhe. É o La Vie Est BeI

le, Um dos lançamentos da
Lancôme. Onde encontrar?
Le'Bru Perfumes. Contado!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

O meu amigo, Celso Luiz Nagel,
escoltado pelo famoso "Freund
Behling", de Corupá, já está de
voíta à urbe sorriso depois de
curtir uma semana de passeio e

pescaria no Mato Grosso do Sul.
.. .. ..

Marli Bridaroti, sempre
antenada às novas tendências.

E ela manda o recado:.em
breve, novo cardápio da

Cafeteria Doce Pimenta, from
Egito, onde curte temporada
de passeio e business com o

marido Sidnei.
.. .. ..

Um mega evento cultural vai
mover em breve o high da urbe
sorriso, com [l-ma parceria de

peso deste colunista social. Mas
tudo isso ainda é um segredo,
mas que vai virar os melhores

comentários, ah, vai!

(.7D�75 ...'"
__��.:a9��-st:

r
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S.A,C. 0800 702 5152
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Chorrinho novo
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TE CONTEI
.. Enquanto isso, a ." Sócios se

Feijoada do Lehmann's deseqtendem. Vem
já é assunto obrigatório rega-bafe por aí. Vai ii

)1
nas melhores rodas dar muito assunto

,sociais de nossa para a coluna.
terrinha. Anotem:
,é todo sábado. .� "Bode que é bom

não berra nem na hora

I,+" Na segunda-feira,
' da morte!", Anotado!

dia 6 de maio, quem I
estreia idade nova é "', Enquanto isso, urubu �
o amigo Beta Taranto. demora mas canta. �

I

Liguem! Ele vai adorar
'I

saber que foi lembrado. •• Um ótimo fim de
semana e cuidado:

• Vai almoçar? O você está sendo
Restaurante Califórnia, filmado.
na Walter Marquardt,
ao lado Sesi, é a dica. _. Com essa, fui!

Nasceu na última quarta-feira a gatinha, Valentina
Pavanello, filha do casal Guilherme e Jéssica Pava

nello. A pimpolha veio ao mundo perfeita e com toda a

saúde do mundo para alegria dos avós corujas, Cacá e

Gisa Pavanello. Welcome!

Pensamento do dia
"Tem boas notícias te esperando depois das tribu

lações, tem vitórias depois das lutas. Continue acredi
tando, tente mais uma vez. Quando não há possibilida
des, Deus faz o milagre".

Sttl.l!JB
Dr. Romeo
Piazera
Junior e
Rita Grubba
curtindo os

lugares da
moda

Onde almoçar no Dia das Mães?
Anotem: Restaurante Park -

Aurora, Hotel

Kayrós, AABB, Restaurante Típico da Malwee,
Restaurante Lehamnn's, Galo Londrino e Con
feitaria Bela Catarina. É tiro certo. Todos com

cardápio repaginado e atendimento vip.

Futsal
Hoje à noite, às 19 horas, rola, na

Arena Jaraguá, um jogaço entre aCSM/
Mannes/Pré-Fabricar x Umuarama. A

partida vale pela Liga nacional.

,

'I
}
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• Tiago Lemos e Lucas Cota
Sacramentum Pub - 22h

• Pocket Show ViUa Grand
Blackbird Bar - 21h
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Bajofondo é um grupoformadopor vários músicos
. contemporâneos argentinos e uruguaios.
Se no início a banda usava o nome Bajofondo Tango
Club, elafez questão de deixar o Tango Club de
lado nos trabalhos seguintes. A ideia não é renegar
o tango, apenas evitar rotulações equivocadas e

seguir um caminhopróprio. Afinal, o ritmo continua,
ainda mais eletrificado, em Presente. Bem diferente
do anterior,Mar Dulce (2007), este lançamento,
é basicamente instrumental - há poucasfaixas
com vocais e a primeira delas," o rock "Pena emMi

Corazón", aparece somente,na sextafaixa. A base

funk de "Pide Piso"mostra a versatilidade do grupo e

ainda ajuda a explicar que o presente dó Bajofondo é
a soma dós sons do passado com timbresfuturistas,
levando o eletrotangopara outropatamar, com um

som mais universal f! que dialoga com diversas outras

vertentes. "Sabelo", por exemplo, pode ser usada como
basepara qualquer rapo Em "Olvidate", um coro de

vozes, como uma barra (torcida organizada), explica
as influências do Bajofondo: "candombe y hip-hop,
toca tango y rock & roll".
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Eu li no Face
Que dia 10 de maio tem V1adV no Pirata Rock Bar;

dia 11 de maio tem a banda jaraguaense Frade Ne

gro no Festival de Caruaru, abrindo para a

banda inglesa Sanity Days; tem Cadaveric
Hotel "The One Man Band" neste sábado,
às 20h30, na Dona Serva, em Guarami

rim; li também que a galera espera an

ciosa a sexta feira porque ninguém mais

aguenta trabalhar tanto; que você pode
ganhar um Audi A.3 grátis; que tem uma

incrível boxeadora criança no Cazaquistão; que o me

lhor amigo do homem não é o cachorro,'como todos

imaginavam, mas sim a cerveja; Keith Ri
chards ataca aApple e defende música em
CD e LP; que o amor sempre salva; que o

Jimmi Page é e sempre será o melhor gui
tarrista do mundo; se votar mudasse algo,
seria proibido; que sonhos não tem per
na, mas você tem, então, corra atrás; doe
amor. Não fui eu quem disse, li no Face.

Ingressos
A "Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania" (CCJ)

da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (24), o

"Projeto de Lei" que regulamenta a meia-entrada para idosos,
estudantes, deficientes e jovens carentes (cidadãos entre 15 e

20 anos inscritos noCadastro Único para Programas Sociais
do governo federal, cuja renda familiar mensal seja de até dois
salários mínimos), em espetáculos artísticos, culturais e es

portivos em todo o país. A redação do projeto prevê que 40%
do total de ingressos disponíveis devem ser destinados ao pú
blico que goza do benefício. Para se tornar lei, o texto precisa
passar pelas duas Casas do Congresso e depois ser sancionado
pela presidente Dilma Rousseff.

O longa-metragem "O Sarau",
parceria do diretor paulista Mar
celo Machado e do jaraguaense
Gilmar Moretti, estreia nesta

quarta-feira, 10 de maio, na mos
tra competitiva do 30 Festival In
ternacional de Cinema em Balne
ário Camboriú - Cinerama BC. A
estreia mundial ocorre na Mostra
Oficial a partir das 18 horas no

- Cine Itália (Avenida Central, es
quina com a Rua 700).

Documentário "O Sarau"
narra o papel transformador da

poesia no cotidiano de cidadãos'
comuns, mais especificamente os

habitantes da cidade de Dois Cór

regos. Nesta cidade do interior
de São Paulo, a ONG Usina de
Sonhos estimula o gosto e o in-

Gilmar Moretti é vice-presidente de artes cênicas da Scar

teresse pela arte em geral, desen
volvendo habilidades específicas
em vários ramos, especialmente
em relação à poesia e à literatura.

Além de assinar o roteiro e di

rigir o longa "O Sarau" em parce-

. ria com Marcelo Machado, Gilmar
Moretti já produziu os documentá
rios "China" (2008), "Simplesmen
te Hermeto" (2007), "Jaraguá do
Sul em 3smm" (2001) e "Jaraguá
do Sul no tempo do rádio" (2001).
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Naturóloga e acupunturista • Abrana 100029

Edema na gravidez,
como prevenir?

Uma das principais queixas durante
a gestação é o inchaço ou edema espe
cialmente de membros inferiores, mas

que pode acometer todo o Corpo. Apesar
de ser uma consequência das modifica

ções fisiológicas que acontecem durante
este período; é possível minimizar ou até
mesmo evitar que esse incômodo preju
dique o bem estar da gestante. E é esse o.

nosso tema de discussão de hoje.
Durante a gravidez é necessário que

ocor,ram mudanças físicas no corpo da
mulher para proporcionar um cresci
mento e desenvolvimento adequados ao

bebê. Essas alterações podem às vezes

resultar em incômodos e limitações nas

atividades diárias, especialmente se não
forem avaliadas com antecedência.

A partir do terceiro trimestre, ou seja, -

da 27a semana gestacional, o útero da

gestante ocupa um espaço muito maior
do que normalmente ocuparia e nessa

fase surgem frequentemente as queixas
de desconforto lombar, micção frequen
te, fadiga. e edema especialmente em

membros inferiores.
.

o edema na gestação acontece porque à
medida que o bebê cresce, o útero começa
a comprimir os principais vasos. linfáticos
e sanguíneos localizados na região pélvica
e abdominal, prejudicando o retomo das

circulações linfática e sanguínea.
Além disso.:o fator hormonal envolvi

do na gravidez, com aumento da proges
-terona; o aumento do volume sanguíneo,
que pode chegar a 50% amais do normal;
condições climáticas do ambiente onde
se vive, como temperaturas elevadas;
dieta inadequada, pobres em potássio e

ricas em sódio; e fatores pré-existentes
como sobrepeso ou obesidade

-

e genéti
ca, que determina. um sistema linfático
mais lento, podem contribuir para o sur

gimento ou potencialização do edema no

período gestacional.
Geralmente, os 'primeiros sinais apa

recem nos pés e tornozelos, ao calçar os
sapatos, ao sentir as pernas cansadas ou

pesadas e com dores. Cerca de 1/3 das

gestantes vão apresentar edema genera
lizado no terceiro trimestre, o que surge
por todo o corpo e que é potencialmente

OCP13

FOTOS THINKSTOCK

mais desconfortável.
Todos esses sinais, além da avaliação

do obstetra que acompanha a gestação,
servem para alertar e prevenir os des
confortos causados pelo edema. É impor
tante que a gestante procure orientação
e tratamento profissional especializado
aos primeiros sinais de .inchaço e edema.

As terapias complementares como

aromaterapia, acupuntura, hidroterapia,
entre outras, e determinadas técnicas de

massagem como a drenagem linfática es

pecífica para gestantes, podem auxiliar a

promoção do bem estar, tomando esse

período tranquilo e saudável para o bebê
e a mamãe.

Manter durante a gestação uma roti
na diária saudável com acompanhamen
to do naturólogo, alimentação de quali
dade, sono adequado e atividade física,
orientados por especialistas, atuam não
só na prevenção dos edemas, mas aju
dam a mamãe e o papai a curtirem esse

período com mais leveza e satisfação en

quanto preparam-se para a chegada do .

bebê. Cuide-se!

SUS seráobrigattoa.reallZar�a única
de retirada e reparação damama
Deste quinta-feira, o Sistema Úniéo de Saúde (SUS) está obriqada a
realizar a cirurgiaplástica de reconstrução damama imediatamente
após a retirada dela em casos de tratamento contra um câncer.A lei que.
assegura que esses doisprocedimentos sejamfeitos em uma única cirurgia
havia sido aprçoadt: pelo Senado em.março efoipublieada agora noDiário
Oficial da União (DOU).Amedida ainda determina que, quando não hbuoêr
condições de a reparação damamaserfeita deforma imediata, "apaciente
s?rá 'encaminhadapara eccmpanhamenm e terá gapantida a realização
da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas".

. Já existe uma lei em vigor que assegura, na redepública, (1 reparaçõii da
mama após uma cirurgiapara tratar um câncer, mas ela não garante que
esses doisprocedimentos sejamfeito's em uma mesma operação. Porém"
segundo a senadoraAnaAmélia (PP-RS), relatara doprojeto da n07.1a
lei, as cirurgias reparadoras na redepública geralmente são "adiadas
indefinidamente". Essamedida, de autoria da deputadaRebecca Garcia
(PP-AM),portanto; é umaforma de qaraniir o queJá estavaprevisto em lei.

Oministro da Saúde,Alexandre Padilha, anunciou na quartaleira a ampliação
dos critériosparapunir osplanos de saúde que apresentarem desfalque
no serviço oferecido aos usuários. Passarão a ter a suspensão temporária
da comercialização as operadoras que neqarem a cobertura aos clientes.
Atualmente, sofrem sanções osplanos que descumpremprazos estabelecidas'
pelaAgênciaNacional da Saúde (ANS)para a marcação de exames, consultas e
cirurgias;As novas regras lJalem apartir defl-llhó.A apresentação do relqtório
demonitoramento das operadoras, referentea dezembro de 2012 emarço
deste anoJai realizaga em audiênciapublica na Comissão deAssuntos Sociais
do Senado.Anegativa de cobertura destam�se come a-principal queixa dos
usuários: correspondeu a 75,fl.t6 das quase 76 milreclamaçêe: recebidas ao
longo do anopassado. OMinistério da Saúde incorporou (Ispunições os itens
relacionadosà negàtiva de.cobertura, período de carência, deSfalques na rede
de atendimento, areçusc: ao reembolso e o mecanismo de autorizaçãopara os
procedítnentos.
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

boa resolução para0 contato@beatrizsasse.com.br. Não publicaremos receitas já divulqadas.

ar a rápida
Massa:
• 200g de requeijão cremoso

• 3 ovos
• 300 mi de leite
• 1 e-1/2 xícara (chá) deAmaranto
em Flocos Vitalin + 1 colher (sopa)
parapolvilhar

• 1 xícara (chá) de amido de milho
.1/2 colher (sopa) defermento empó
• 2 colheres (sopa) de queijo ralado
•Marqarinapara untar
• Farinha de Quinoa Real Vitalin
para polvilhar

Recheíor.
• 200g depeito deperu picado
• 200g de mussarela picada

.

• 1 colher (sopa) de salsa picada

Misture o peito de peru, o queijo e a salsa e reserve. Bata no liquidificador todos
os ingredientes da massa. Em uma forma untada com a margarina e polvilhada
com Farinha de QuinoaVitalin espalhe a metade da massa, coloque o recheio

. por cima e cubra com o restante da massa. Polvilhe com o Amaranto em Flocos
Vitalin e leve ao forno 180 graus para assar até dourar.

"

•

oa doceu
• 1 xícara (chá) de Quinoa
Real em Grãos Vitalin
• 2 xícaras (chá) de leite
.1/2 xícara (chá) deAçúcar
Mascavo Orgânico Vitalin
• 2 ramas de canela em pau
• 1 lata de leite condensado
.1/2 xícara (chá) de coco
ralado
·1 colher (chá) de baunilha
• Canela em pó e pau
para decorar

Em uma panela coloque
a Quinoa Real em Grãos

Vitalin, o leite, a canela em
rama e o açúcar e mexa bem.
Leve ao fogo baixomexendo
aproximadamente 15
minutos. Acrescente o leite
condensado e o coco' ralado.
Abaixe o fogo e cozinhe por
mais 20 minutos. Retire do

fogo e acrescente a baunilha.
Misture e leve a geladeira.
Na hora de servir polvilhe
com canela em pó.

RECEITAS E FOTOS: VITALIN IDNU1GAÇÃO ,

Salmão na abóbora
• 1 abóbora kabotiá (japonesa)
• 1 colher (sobremesa) de alho em pasta ou picado
• 500 ml de leite desnatado
·2 colheres (sopa) de amido de milho
• 1 kg de salmão cortado em cubos (sem pele e sem espinhos)
• 2 colheres (sopa) de óleo de canola
• 1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picados
1/2 pimentão vermelho picado
2 colheres (sopa) de salsa picada
2 colheres (sopa) de semente de linhaça dourada
Noz moscada, sal e pimenta a gosto

Lave a abóbora e corte a tampa. Limpe por dentro retirando as sementes

e filamentos. Tempere o interior com sal, pimenta e o alho em pasta.
Recoloque a tampa e cozinhe no microondas por 20 minutos. Reserve.
Dissolva o amido demilho no leite. E leve ao fogo baixo mexendo sempre até

engrossar. Tempere com sal e noz moscada. Reserve. Tempere o salmão com
,

sal e pimenta. Reserve. Refogue no óleo a cebola, o alho e o pimentão por 5
minutos. Acrescente o salmão e refogue por 10 minutos. Acrescente o molho
branco reservado e a salsa. Prove e ajusté o tempero. Transfira o salmão com o

creme para a abóbora reservada. Polvilhe coma semente de linhaça dourada e

leve ao forno para gratinar a superfície.

Banana grelhada
'na manteiga
com melado e

gergelim preto
• 3 bananasprata
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 3 colheres (sopa) rasas de melado
• Gergelim Preto Vitalin para polvilhar

Descasque as bananas e reserve.Aqueça
a manteiga numa frigideira, adicione o

'

melado e misture. Doure cada banana
em ambos os lados. Sirva com Gergelim
Preto Vitalin polvilhado. Se preferir fatie
as bananas antes de fritar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



flM DE SEMANA, 4 E 5'DE MAIO DE 2013 CASA E
"..,

EC: .RACA
.,JI

oePIS
www.ocponline.com.br

Praticidade e organização
Caixas de cereais e outras embalagens de papelão, encapadas e reutilizadas

como revisteiros e organizadores de mesa. Nem precisamais nenhuma instru
ção. Reaproveite também aquele papel de presente bacana que você ganhou.

Via Reciclagem, jardinagem e decoração.

Reaproveitando
Se tiver alguma gaveta 'e não sabe o que fazer com ela, considere a pos

sibilidade de reutilizá-la como nicho. No banheiro, pintada ou encapada,
pode receber prateleira, suporte para toalhas e até abrigar um espelho. O
fundo também pode ser revestido com papel contacto

'Façaum
lindo laço
de papel

Para dar um toque
especial ao presente da

mamãe, que tal fazer seu
próprio laço? E pratica
mente de graça?! É bem.
simples. Você vai precisar
de tesoura, cola, molde e

papéis coloridos.
Recorte o molde ao

lado e use para produzir
quantos laços de quiser.
Ele tem 12 centímetros.

Corri o molde recorta

do, transfira para o papel
colorido escolhido utili
zando um lápis. Recorte
as três peças.

O papel de compri
mento maior você deve
rá colar as extremidades
no meio com cola, como
você observa na foto.

Depois é só colocar
a outra parte do molde
atrás e fixar no meio a

tirinha de papel que você
cortou .de acordo com o

molde. É só envolver as

duas partes no meio com
a tirinha e arrematar

com a cola. Por fim é só
colar em cima do presen
te e pronto! Sua criação
já pode ser apreciada.

FOTOS: HOWABOUTORANGE.BLOGSPOT.COM.BR
.

MOLDE: COMOFAZEREMCASÃ.NET

\

I
.
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Mestre em Inglês e conce@aptatum.com.br
.

- .

How do you spell it: labour or labor? (como se escreve: labour ou labor"?)
Last week, we wrote the words 'labour/labor' like

this, with two different spellings (semana passada,
escrevemos a palavra 'trabalho' assim, com duas
ortografias diferentes). NoahWebster is the one to

blame (o culpado é NoahWebster), um apaixonado
por aprender e ensinar. Foi professor, editor e escritor,
entre outras iniciativas como cidadão americano.'
Ele percebeu que a educação nas escolas americanas
precisava ser atualizada (não havia carteiras, os livros
eram ruins, os professores careciam de treinamento
- parece uma história que conhecemos, não é?). Os
livreis vinham da Inglaterra eWebster pensou que
as crianças americanas deveriam aprender em livros
americanos. Assim, ele escreveu o primeiro livro-texto,
o qual foi usado nos EUA por mais de 100 anos.

Em 1801, ele começou a escrever o primeiro
dicionário americano, porque as pessoas usavam
e falavam muitas palavras diferentes do inglês
britânico, e para ele as pessoas deveriam falar e

escrever da mesma forma em toda a América. Ele
também acreditava que a linguagem precisava
ser simplificada em sua ortografia, tornando-a
mais semelhante à pronúncia ou eliminando
letras desnecessárias. Ele propôs, então, algumas
mudanças, por exemplo: theater, color, analyze,
traveled, license, gray (in British English: theatre,
colour, analyse, travelled, licence, grey). You can find
a li8t of spelling differences between American and
British English at http://oxforddictionaries.com/
wordsjbritish-and-american-spelling. Nem todas
as propostas de Webster foram aceitas, mas isso hão
diminui sua importância na história da educação
americana. You can read more about Noah Webster
at http://www.noahwebsterhouse.org/discover/
noah-webster-history.htm.

By the way, Webster finished his American
Dictionary of the English Language in 1828, when
he was 70 (aliás, Webster terminou seu "Dicionário

TURISMO

.s
FestaNacional do.
Pinhâo teráGilberto
Gil e Fábio Junior

Na capital nacional do turismo rural,
além de atividades ligadas à vida nas fazen
das, a cidade realiza anualmente Festa do
Pinhão. Um dos maiores eventos do sul do
país, programada este ano para os dias 24
de maio a 2 de junho, pode atrair 300 mil

pessoas em torno.de pratos típicos a base
de pinhão e de atrações musicais de reno

me nacional, durante os dez dias.
A festa deste ano terá 13 atrações na-

,

cionais. Uma novidade é a inserção de um
show internacional no evento. Linsey Ale
xander sobe no palco do Recanto do Pinhão
Aracy Paim em apresentação gratuita na

abertura do espaço, dia 18 de maio, na pra-

ça.João Costa.
Gilberto Gil, Fábio Junior, Expresso

Rural, Zezé Di Camargo e Luciano, Fernan
do e Sorocaba, Thiaguinho, Sambô, Naldo,
Dani e Rafa, Cristiano Araújo, PadreFábio
de Melo, Thalles Roberto, Patati Patatá e

Carrossel estão entre as maiores atrações. '

Os ingressos para a 2Sa Festa Nacional
do Pinhão começam a ser vendidos a partir
de hoje. Os valores variam entre R$ 10 e R$
40. Para os lageanos o bilhete é mais barato
e pode ser adquirido entre os dias 4 e 10, no
Teatro Marajoara. Quem entrar pilchado no

Parque ContaDinheiro pagarámeia-entrada,
Mais informações: www.festadopinhao.com,

Americano da Língua Inglesa" em 1828, quando ele
. tinha 70 anos). Não existia nada das facilidades de
hoje para pesquisa, mas ele acreditou no seu projeto e

fez a diferença na educação do seu país. Pergunto-me:
o que nós fazemos pela educação em nosso país?

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

customized language leaming

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

Cheers!

Florianópolis
na escala do
Raide Latécoêre

Pela primeira vez, o Raide Latécoêre passará pelo Brasil,
contemplando, em sua 7a edição, duas cidades: Rio de Janeiro e

. Florianópolis, de 6 a 8 de maio. A expedição,..que tem por lema
"Leve uma escola sob sua asa" refaz o percurso dos pioneiros
franceses da aviação vinculados à Aéropostale nos anos 1920-
1930, entre os quais Saint-Exupéry. Embora com o maior nú
mero de escalas à época, o Brasil ainda não havia sido visitado
pelos aviadores reunidos em torno da memória do criador da
chamada "Linha": Pierre Georges Latécoêre (1883-1943).

O Raide Latecoere é organizado pelo Aeroclube Pierre

Georges Latecoere desde 2007 e financiado pelo Fundôs
Latécoêre para a aeronáutica, cujo objetivo é fazer viver o
patrimônio aeronáutico francês, principalmente o da Aéro
postale, apoiando projetos humanitários centrados na edu
cação e ligados à aeronáutica.

.

Ao longo das escalas, os pilotos levam ajuda a diferentes es
colas. Seja para compra de móveis, material pedagógico ou co

financiamento, o Raide está presente.
Despertado pelos projetos históricos e educacionais que

se desenvolvem em Florianópolis, como o restauro do an

tigo casarão de pilotos no Campeche (Fundação Franklin
Cascaes) e os ,cursos de francês inaugurados pela Fundação
Antoine de Saint-Exupéry na Escola Básica Brigadeiro Edu
ardo Gomes e exposições temáticas já realizadas na cidade, o
Raide Latécoêre com oito aviadores (quatro homens e quatro

. mulheres), inclui prioritariamente a capital catarinense em

sua primeira escala no Brasil.
Na agenda, participa da solenidade de comemoração dos

90 anos da Base Aérea na Assembleia Legislativa, quando será

lançado livro da história da mesma e visita os sítios históricos.

-
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Emi!y Isabelle Rahn comemorou

aniversário dia 3. Desejamos que a

cada manhã Jesus abençoe sua vida
e coloque um colorido especial no

seu sorriso tão lindo. Com todo amor

do mundo, dos seus familiares, em
especial dos pais Alcir e Carla

Um clique de Larissa Nicocelli durante a comemoração de seu

aniversário de 7 anos, no último dia 24, com suas amiguinhas
do colégio. Na foto, Mikaele, Gabriela, a aniversariante Larissa,
Samantha, Sara e Sofia. Quem deseja muita saúde e felicidades

são os pais Emerson e Roseméri e o irmão Daniel

Parabéns para Ágatha,
que neste domingo

completa quatro anos.

Seus pais, avós e irmã
lhe desejam muita saúde

e felicidades

Júlia Leandra Mesadri está de aniversário
neste sábado, com_pletando 11 anos.

Os pais Leandro e Simone desejam toda
a felicidade do mundo e que

Deus a abençoe. Amamos '{ocê!

Parabéns para Lethicia LangeWisbecki

pela classificação da Pura Poesia. Ela
vai representar e Escola Sarita Beck

Rezende na final, dia 25, em Schroeder.

Beijo dos pais Carin e Jaqueson

Hoje é aniversário de 2 anos da
Luisa Franzen Keske. Os pais e toda
a família desejam muitas alegrias e

saúde para esta pequena princesa

Alexandra Engel comemorou
aniversário dia 3. Muita paz, amor e
saúde. Quem deseja é sua filha Laura

Leticia e sua esposa Andreia

Cristiano é o aniversariante deste sábado e quem lhe

deseja os parabéns é sua namorada Ivana que o ama
muito. Que este dia seja mais um de muitos que sou

feliz ao teu lado. Feliz Aniversário meu amor!

A família da Mercearia Walter Marquardt
parabeniza o casal Antonio e Cecília Bockor,

pelas Bodas de Vinho, que são 70 anos de união
matrimonial. Quê Deus os abençoe e ilumine

sempre. Abraços Elfi Marquardt Theilacker

Querido amigo Horst
GüntherTeske: a
distância não acaba
com grandes amizades
que você deixou no Rio
de Janeiro. Queremos

desejar multasaúde,
paz e realizações pela
passagem de seu
aniversário dia 3. Que
Deus te proteja e guie
seu caminho sempre.
Seus amigos cariocas
Ju, Marcos, Xola, Rô 1 e

Rô 2, sn, Cesar, Sérgio
e Eliza. Quem também
envia parabéns com
carinho é a esposa Eli Um registro dos funcionários do Frigorífico Tomelin durante a festa em

e os filhos Tommy e comemoração ao Dia do Trabalhador. Na foto há um momento de descontração
Aellli1ylllan�111111 itUll1 !11l11111!H IIJIIIIIEtI"".H ....� R� f�I)Ripnários jogaram futebol no campo da empresa

4/5
Acássio Andreata
Alaide C. K. Costa
Alexandra N. de Abreu
Alfredo Klein
Ana Zeli S. Cardoso
Andersen C. Raulino

Ângelo Leier
Cecília Benthien
Claudete Ap. Urbanski
Claudete Bodemberg
Daniele Zerbin Pires
Domêncio Marchi
Ezídio J. de Freitas
Fernanda Gallina
Gerson Peggau
Gustavo Müller
Humberto Grasse

Ingo Venzeski
Iria Pascoalli
Ivanilde Henn
Jackson Jagelsky
José A. de S. Ortiz

....Jo�iane Sabino
Júlia Cipriani
Juracir da Silva Maltas
Kátia Sirlene Maske Fontana
Kledir L. de Farias
Letícia Ziener
l.ucinei Hernacki
Marcos R. Polter
Maria da Costa
Maria Regina Bonfim Mohr
Matheus Demarchi
Michela Cristiane S. de Souza
Micheli Fabiane Veitz
Onice Kuhn
Roberto Cristiano Dalsochio
Rosane Jahn Kopp
Sidnei C. Becker
Victor Hugo P. de Souza

.j

5/5
Adriano Eischtadt
Amilcar M. Nagel
Anadir Karsten
André Siqueira
Bernadete Aben
Carlos A. Neckel
Carlos A. Pedrotti
Carmen I. Schveitzer
Cátia Kellner
Daniela Pereira
Dárcio A. Weinfurter
Elenice Telles
Eloísa Sardanha
Fátima dos Santos P. Kanigoski
Gisélia Zanchin
Gustavo Roberto.Kamchen
Ingelore Linzmeyer
Isolene Aguiar
Jonas lago Ruediger
Lauro Jochen
Leozir de Araujo
Lonca Wulf
Marcos Rogério Grossklas
Mônica M. Pereira
Nilza dos Santos
Paulo de Almeida
Paulo R. Schrosder
Raquel Krawulski
Renata Jahn
Rosalina M. D. Ibanez
Rosane Marquardt
Rose Alfi
Rosemari M. Erdmann

Sophia de Moura
Tatiane Honburg .

Tatiane Olska
Terezinha Baboza Piolt
vione J. Pauli

Wally Engel
Zelma F. Santos

I
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PREVISÃO DO TEMPO

Clique animal
PARABÉNS
Neste domingo,
quem está de
aniversário é a

amadinha Jadis
Morena. A gata
completa o seu

82 aninho, com
uma festinha linda
oferecida pela sua

família Vieira

Tirinhas

WiUtirando

Cinema
Programação
de 3 a 9/5

JARAGUÁ DO SUL

PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Legendado - 14:00,
16:30, 19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Nacional - 13h30,
15h50, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Vai que dá Certo - Nacional - 13h40, 15h30
• Mama - Legendado" - 19h35, 21 h�O"

"Somos Tão
" Jovens
Ofilme conta a

emocionante e desafiadora
história da transformação
de RenatoManfredini Jr.
no mito Renato Russo,
revelando como um rapaz
de Brasília, no final da
ditadura, criou canções
como 'Que País é Este',
'Música Urbana', 'Geração
Coca-Cola', 'Eduardo
eMônica' e 'Faroeste

Caboclo', verdadeiros hinos
da juventude urbana dos
anos 80 que continuam a

ser cultuadas geração após
geração por uma crescente
legião de jovens fãs.

JOINVlLLE

• GNC MUELLER

• Homem de Ferro 3 (3D) -13:30, 16:10 - DUB
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50, 21 :30 - LEG
• Somos Tão Jovens -13:20, 15:30, 17:40, 19:50,22:00 - NAC
• Homem de Ferro 3 - 13:50, 16:30, 19:10, 21 :50 - LEG

.GNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, -16:30, 19:10, 21 :50 . LEG
• AMorte do Demônio -13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21 :40 - LEG
• Homem de Ferro 3 -13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 . DUB "�

• Em Transe - 14:10, 16:45, 19:00, 21:10 . LEG
• Somos Tão Jovens- 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 - NAC
• Homem de Ferro 3 (3D) ·13:30, 16:10, 18:50, 21 :30 - DUB

Sudoku
I' ,

9 '4,�ill'

1 4

52

8

6

1��" ,,'

2
"'�

4
,

9'

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

LUAS -� " .t:S
MINGUANTE 2 e 31/5 Chuvoso

• NOVA 9/5 TEJlÇA •CRESCENTE 18/5 MIN: 11°C

• CHEIA 25/5 MÁX: 21°C Trovoada

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Declínio de
temperatura
Sábado: Frente fria avançamudando o

tempo com aumento de nebulosidade
e chuva. Risco de temporal isolado
especialmente do Oeste ao Litoral.

Temperatura elevada. Domingo:
Chuva isolada namadrugada. No
decorrer do dia, o tempomelhora
devido ao avanço de umamassa de ar
frio e seco de forte intensidade.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
.�� ,< ..' Ensolarado'

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: i1°C�"

'�
19°e6
126°C

t

Parcialmente
Nublado

l�s1âvel
SEGUNDA
MíN: 12°C
MÁX: 21°C

Nublado

,,! dll "II: ii '

HORIZONTAIS
1. Precede o progresso, na nossa bandeira / As le

tras que separam as vogais E e I
2. Genitor / Um corrosivo dos metais
3. Y
4. Meia ... listra / Religioso monacal ou de mosteiro
5. Pessoa que vai ser aceita legalmente como filho
6. As iniciais do ator e humorista cearense Aragão /

Muito antipático
7. Amarrotar
8. Porco castrado que se destina a engorda / As ini

ciais do ator e dramaturgo Guarnieri
9. Resultado feliz / Canto de guerras, de vitória, de

festa
10. Substituto / Vegetação verde Que se cria nos lu-

.qares úmidas
11. Ficar mutilado

, .

12. Diretório Acadêmico / Seguir em direção de
13. Soberano vitalício e, geralmente, hereditário de 10

uma nação ou Estado.

VERTICAIS
1. Obstruir (figado e outros órgãos) / Um ingrediente 12

da cerve]a 13
2. Ligeira / Ponto do corpo muito sensível às có

cegas
3. Dessa coisa / Ponto máximo
4. Planta que produz frutos muito utilizados na culi

nária -

5. Indivíduo perseguido pela má sorte / O início de ...
junho

6. Arbusto nativo da Europa e Ásia, de "flores amare
las e frutos vermelhos comestíveis / A terra P(Ó
pria para praticar a ilutação

7. O dia dos mortos / (Pop,) Enlouquecer
8. O gadolínio / Mistura proporcional/As iniciais da

atriz Casé
9. Nem ontem nem amanhã / (dos) A serra dó' es

tado do Rio de Janeiro onde se localiza o pico
Dedo de Deus.

2
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11
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano pede a pedra emprestada a Candi

nho, mas promete devolvê-Ia. Mila termina o rela
cionamento com Ciro. Durante as recordações da

infância, Samuel lembra que Dionísio traiu sua fa
mília e levou o anel de sua mãe. Forçado por Bibia

na, Hélio confessa que foi ele quem atropelou o ca

saI. Alberto manda uma mensagem. para Cassiano,
fingindo ser Ester, e marca um encontro na cabana.
Lindaura pede a Quirino para tentar convencer Sa
muel a desistir da investigação contra Dionísio. Es
ter avisa a Cassiano que não marcou um encontro

com ele. Gonzalo surge e força Cassiano a entrar

em um carro.

• SANGUE BOM- GLOBO - 19H
Tábata sugere que Amora adie sua festa de noi

vado. Margot confessa que roubou sua cliente para
livrar Fabinho. Giane fica aliviada ao saber que
Bento não está com Charlene. Verônica ouve Rena
ta falar de Amora e exige saber sobre o passado da
futura nora. Lara procura Natan. Jonas fica incon
formado com o devaneio de Socorro sobre Amora.

Margot fica arrasada com a fuga de Fabinho. Amora
ouve Bento falar sobre ela com indiferença. Todos
assistem ao programa de Sueli Pedrosa sobre Amo- .

ra. Verônica quer cuidar dos preparativos da festa
de noivado de Maurício. Filipinho não consegue
contar para Rosemere que deu o dinheiro do cur

so de canto para Brenda. Bárbara consola Amora.
Malu se lamenta de ter que participar da festa de
noivado de Maurício. Verônica contrata Bento para

Salve Jorge
Nunes troca Aída por Lucimar

.

Nunes (OscarMagrini) se cansa de vez das discussões com
a esposa nos próximos episódios. Ele percebe que Aída (Na
tália do Vale) só sabe se aproveitar de Carlos (Dalton Vigh)
e resolve trocá-la por Lucimar (Dira Paes). O coronel sobe o

Complexo do Alemão para se consolar com amãe deMorena

decorar a festa do filho. Bento, Amora e Fabinho se

reencontram.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H

Lívia inventa para Theo que tentou convencer

Morena a deixar de trabalhar nas ruas. Helô conta

para Berna que Mustafá está hospitalizado. Aisha
reclama de sua família biológica. Delzuite arruma

um emprego para Pescoço no bar de Diva. Aisha

abraça Berna emocionada. Helô decide que Drica
terá que trabalhar. Jô, Morena e Almir participam
de treinamento. Theo pensa em Morena. Lívia fala

para Élcio que ele saberá o percurso da prova an

tes de todos. Lucimar ofende Wanda em frente à

delegacia. Berna não consegue contar a verdade

para Aisha. Stenio e Helô conversam sobre o caso

de Berna. Farid aprova os lenços que Buque leva

para Ayla. Bianca desconfia de que Cyla queira tirá
Ia do restaurante. Lívia fala com Russo sobre Wan

da, e uma camareira presta atenção à conversa.

Theo pede um táxi para sair à noite. Rosângela leva
Sheila e Vanúbia para o salão de beleza. Helô es

tranha que Wanda não tenha recebido a visita de
um advogado. Russo flagra Jô tentando espionar as
alterações no quarto. Márcia vê Lívia e Theo sain
do do hotel. Aída fica com ciúmes de Érica. Celso
descobre que Wanda usou a empresa de Antônia

quando foi acusada de estelionato. Lucimar pensa
em conversar com Thompson sobre Aisha. Jô não

consegue 'falar com Almir na boate, e ele acaba en

trando no quarto com as câmeras instaladas. Theo
vê Morena na rua.

• CARROSSEL -- SBr
• BALACOBACO - RECORD

Não são exibidas aos sábados.

* o resumo dos capítulos é de responsabifidade das emissoras.

Fofocas
Mãe de gêmeos de
Sheen perde guarda

Assistentes sociais removeram os gêmeos
de Charlie Sheen da casa damãe das crianças,
BrookeMueller, por acharem que osmeninos
não estavam seguros ao seu lado, por conta
de seu abuso de drogas e álcool. Surpreen
dentemente, quem ficará com Bob e Max é
a outra ex-esposa do ator, Denise Richards,
que também tem duas crianças com Sheen.
Denise obteve a guarda temporária dos ir
mãos de suas filhas Sam e Lola. Segundo a

fonte, Denise ama os meninos e quer que eles

fiquem seguros e bem cuidados.

Morre JeffHanneman

guitarrista do Slayer
Jeff Hanneman, o guitarrista e um dos

fundadores da banda de rock norte-ameri
cana Slayer, morreu na quinta-feira (2) de
insuficiência hepática, aos 49 anos. Hanne
man estava em um hospital da região quan
do sofreu uma insuficiência hepática. Ele
deixa sua mulher Kathy, sua irmã Kathy,
seus irmãos Michael e Larry e fará muita
falta. O Slayer tem shows marcados para se
tembro no Brasil.

e os dois acabam trocando um beijo apaixonado. Quando os

dois começam a namorar, Lucimar terá de deixar o trabalho
na mansão de Leonor (Nicette Bruno), deixando o copeiro
Thompson (OdilonWagner) desolado. Ao descobrir, que seu

marido a trocou pela empregada, Aída ficará furiosa.

Horóscopo
Áries
20/3 a 19(4 - Fogo

Trabalhar em equipe pode ser

muito vantajoso. Aajuda que pre
cisa pode chegar de alguém que
faz parte do seu círculo de amiza
des. Você se perceberá sensível às
necessidades dos outros. Na con

quista, mantenha a discrição e não
vai se arrepender! Cor: preto.

,

Touro
, 20/4 a 20/5 - Terra

O dia favorece particularmente
. as relações de amizade, o trabalho
em equipe e o convívio social. É
uma fase de melhoria no que diz

respeito ao entendimento entre as

partes, favorecendo os acordos em
geral. No romance, a cumplicida
de está em alta. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Mantenha sua discrição ao tra
tar dos assuntos de trabalho, pois
essa é melhor maneira de driblar
os obstáculos do momento. É um

bom dia para assumir novas res

ponsabilidades. No campo senti

mental, faça tudo com a suavidade

que lhe é peculiar, Cor: azul.

Câncer
21/6a21/7-Água

Interesses em comum vão ser
vir de estímulo nas relações de tra
balho. O seu sucesso será absoluto
no trato com as pessoas, graças à
sua capacidade de percepção. Sua
maturidade emocional vai surpre
ender. No romance, o astral é de

completa união. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Jogue suas energíãs no traba
lho e veja como seu humor me
lhora a olhos vistos. A sensação
de autoconfiança vai ajudar você
a enfrentar qualquer desafio sem

medo. -Na vida a dois, a atração
física vai desempenhar um papel
muito importante. Cor: laranja.

1. Virgem
.. 23/8 a 22/9 - Terra
, �

Bom dia para unir suas forças
com quem comunga das mesmas

crenças, ideais e objetivos. Traba
lhar em equipe será sua melhor

opção. Um clima de erotismo e

sensualidade promete apimentar
a relação a dois: aproveite o bom
momento na paixão! Cor: branco.

I
Mais vale cautela do que arrependimento.

Provérbio português

Libra
,

23/9a22/l0-Ar
Vocêvai estar com uma consci

ênciamais critica acerca das coisas

que estão em sua vida, mas que
não servem mais. Quanto maior
o seu envolvimento no trabalho,
melhor serão os resultados. No

campo afetivo, a fase é de maior
estabilidade... Cor: roxo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você vai estar de bem com a

vida. O dia favorece os contatos, as

intermediações, os movimentos,
acordos e as atividades em equipe.
Não faltará habilidade para captar
o desejo dos outros. Há sinal de

grande intensidade no�po afe
tivo. Cor: azul-claro.

I!I!, Sagitário
.... 22/11 a21/12-Fogo

Tudo o que você conseguir,
hoje, será com o seu esforço e de

dicação pessoal. Quem trabalha
em casa ou por conta própria terá
um dia especialmente favorecido.
Adois, convém apostar no seu zelo
e sua dedicação: isso vai fazer a di
ferença. Cor: rosa.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Bom dia para expressar o seu

lado mais criativo. Trabalho que
envolva a' comunicação, o trans

porte e os deslocamentos será es

pecialmente favorecido. Você pode
ter urna boa surpresa hoje. O dia é
ideal para fazer ou receberuma de

claração de amor. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Nada como urn dia atrás do
outro. O astral revela que você

pode ter ganhos com um hobby
ou atividade que possa ser feita em
casa. Procure valorizar-se e pode
rá assumirurn cargo de chefia.Um
mistério pode envolver a sua vida
sentimental. Cor: cinza.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

O bom-senso deve prevalecer
sobre o impulso neste dia. Abra-se
ao diálogopara chegar aonde quer.
Eis um bom dia para apostar na
sua intuição e capacidade de cap
tar o desejo dos outros. No cam

po afetivo, o astral é de profunda
cumplicidade. Cor: amarelo.
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Clique animal
PARABÉNS
Neste domingo,
quem está de
aniversário é a

amadinha Jadis
Morena. A gata
completa o seu

81! aninho, com
uma festinha linda
oferecida pela sua

família Vieira

Tirinhas

WiUtirando

Cinema
Programação
de 3 a 9/5

JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Legendado - 14:00,
16:30, 19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Nacional - 13h30,
15h50, 17h30, 19h30, 21h30

ARCOPLEX3
• Vai que dá Certo - Nacional - 13h40, 15h30
• Mama - Legendado - 19h35, 21 h�O"

Somos Tão
Jovens
o ftlme conta a

eníocionante e desafiadora
história da transformação
de RenatoManfredini Jr.
no mito Renato Russo,
revelando como um rapaz
de Brasília, no final da
ditadura, criou canções
como 'Que País é Este',
'Música Urbana', 'Geração
Coca-Cola', 'Eduardo
eMônica' e 'Faroeste
Caboclo', verdadeiros hinos
da juventude urbana dos
anos 80 que continuam a

ser cultuadas geração após
geração por uma crescente
legião de jovens fãs.

JOINVILLE

I GNC MUELLER

'Homem de Ferro 3 (3D) -13:30,16:10 - DUB

• Homem de Ferro 3 (3D) -18:50, 21 :30 - LEG
• Somos Tão Jovens - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,22:00 - NAC

• 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
• A Morte do Demônio - 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21 :40 - LEG
• Homem de Ferro 3 -13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB .

• Em Transe - 14:10, 16:45, 19:00, 21:1 ° - LEG

• Somos Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 - NAC

• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50, 21 :30 - DUB

Sudoku

1 4

Fontes: Epagn e Tempo Agora

1

Declínio de
temperatura
Sábado: Frente fria avançamudando o

tempo com aumento de nebulosidade
e chuva. Risco de temporal isolado
especialmente do Oeste ao Litoral.
Temperatura elevada. Domingo:
Chuva isolada-namadrugada. No
decorrer do dia, o tempomelhora
devido ao avanço de umamassa de ar
frio e seco de forte intensidade.

- _h' �
Ensolarado

•

I AMANHÃ
.�

�
MíN: 17°C
MÁX: i1°C .,..

Parcialmente
Nublado

� "� F<:
.",.,..1 ,J

19°e. l�s1iivel
SEGUNDA

12'6°C MíN: 12°C
'MÁX: 21°C

Nublado

LUAS .�• MINGUANTE 2 e 31/5
<

•• NOVA 9/5 TEJlÇA
CRESCENTE 18/5 MIN: 11°C

CHEIA 25/5 MÁX: 21°C Trovoada

8 5

42

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrada de 3x3.
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Palavras Cruzadas
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HORIZONTAIS
1. Precede o progresso, na nossa bandeira; As le

tras Que separam as vogais E e I
2. Genitor; Um corrosivo dos metais
3. Y
4. Meia ... listra / Religioso monacal ou de mosteiro
5. Pessoa Que vai ser aceita legalmente como filho
6. As iniciais do ator e humorista cearense Aragão /

Muito antipático
7. Amarrotar
8. Porco castrado Que se destina a engorda; As ini

ciais do ator e dramaturgo Guarnieri
9. Resultado feliz; Canto de guerras, de vitória, de

festa
10. Substituto; Vegetação verde Que se cria nos lu-

. gares úmidos
11. Ficar mutilado
12. Diretório Acadêmlco / Seguir em direção de
13. Soberano vitalício e, geralmente, hereditário de 10

uma nação ou Estado.

VERTICAIS
1. Obstruir (fígado e outros órgãos) / Um ingrediente

12

da cerveja 13
2. ligeira; Ponto do corpo muito sensível às có

cegas
3. Dessa coisa; Ponto máximo
4. Planta que produz frutos muito utilizados na culi

nária '

5. Indivíduo perseguido pela má sorte / O início de ...

junho
6. Arbusto nativo da Europa e Ásia, de flores amare

las e frutos vermelhos comestíveis / A terra prõ
pria para praticar a ilutação

7. O dia dos mortos / (Pop.) Enlouquecer
8. O gadolínio / Mistura proporcional; As iniciais da

atriz Casé
9. Nem ontem nem amanhã / (dos) A serra do' es

tado do Rio de Janeiro onde se localiza o pico
Dedo de Deus.
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO· 18H
Cassiano pede a pedra emprestada a Candi

nho, mas promete devolvê-Ia. Mila termina o rela

cionamento com Ciro. Durante as recordações da

infância, Samuel lembra que Dionísio traiu sua fa
mília e levou o anel de sua mãe. Forçado por Bibia

na, Hélio confessa que foi ele quem atropelou o ca

saI. Alberto manda uma mensagem. para Cassiano,
fingindo ser Ester, e marca um encontro na cabana.
Lindaura pede a Quirino para tentar convencer Sa
muel a desistir da investigação contra Dionísio. Es
ter avisa a Cassiano que não marcou um encontro

com ele. Gonzalo surge e força Cassiano a entrar

em um carro.

• SANGUE BOM· GLOBO· 19H
Tábata sugere que Amora adie sua festa de noi

vado. Margot confessa que roubou sua cliente para
livrar Fabinho. Giane fica aliviada ao saber que
Bento não está com Charlene. Verônica ouve Rena

ta falar de Amora e exige saber sobre o passado da

futura nora. Lara procura Natan. Jonas fica incon
formado com o devaneio de Socorro sobre Amora.

Margot fica arrasada com a fuga de Fabinho. Amora

ouve Bento falar sobre ela com indiferença. Todos
.

assistem ao programa de Sueli Pedrosa sobre Amo- -

ra. Verônica quer cuidar dos preparativos da festa
de noivado de Maurício. Filipinho não consegue
contar para Rosemere que deu o dinheiro do cur

so de canto para Brenda. Bárbara consola Amora.

Malu se lamenta de ter que participar da festa de

noivado de Maurício. Verônica contrata Bento para

Salve Jorge /

Nunes troca Aída por Lucimar
Nunes (OscarMagrini) se cansa de vez das discussões com

a esposa nos próximos episódios. Ele percebe que Aída (Na
tália do Vale) só sabe se aproveitar de Carlos (Dalton Vigh)
e resolve trocá-la por Lucimar (Dira Paes). O coronel sobe o

Complexo do Alemão para se consolar com a mãe deMorena

decorar a festa do filho. Bento, Amora e Fabinho se

reencontram.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
Lívia inventa para Theo que tentou convencer

Morena a deixar de trabalhar nas ruas. Helô conta

para Berna que Mustafá está hospitalizado. Aisha
reclama de sua família biológica. Delzuite arruma

um emprego para Pescoço no bar de Diva. Aisha

abraça Berna emocionada. Helô decide que Drica

terá que trabalhar. Jô, Morena e Almir participam
de treinamento. Theo pensa em Morena, Lívia fala

para Élcio que ele saberá o percurso da prova an-'

tes de todos. Lucimar ofende Wanda em frente à

delegacia. Berna não consegue contar a verdade

para Aisha. Stenio e Helô conversam sobre o caso

de Berna. Farid aprova os lenços que Buque leva

para Ayla. Bianca desconfia de que Cyla queira tirá
Ia do restaurante. Lívia fala com Russo sobre Wan

da, e uma camareira presta atenção à conversa.

Theo pede um táxi para sair à noite. Rosângela leva

Sheila e Vanúbia para o salão de beleza. Helô es

tranha que Wanda não tenha recebido a visita de

um advogado. Russo flagra Jô tentando espionar as
alterações no quarto. Márcia vê Lívia e Theo sain

do do hotel. Aída fica com ciúmes de Érica. Celso
descobre que Wanda usou a empresa de Antônia

quando foi acusada de estelionato. Lucimar pensa
em conversar com Thompson sobre Aisha. Jô não
I' -

consegue falar com Almir na boate, e ele acaba en-

trando no quarto com as câmeras instaladas. Theo

vê Morena na rua.

• CARROSSEL .- SBT
• BALACOBACO - RECORD

Não são exibidas aos sábados.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Mãe de gêmeos de
Sheen perde guarda

Assistentes sociais removeram os gêmeos
de Charlie Sheen da casa da mãe das crianças,
BrookeMueller, por acharem que osmeninos
não estavam seguros ao seu lado, por conta
de seu abuso de drogas e álcool. Surpreen
dentemente, quem ficará com Bob e Max é
a outra ex-esposa do ator, Denise Richards,
que também tem duas crianças com Sheen.
Denise obteve a guarda temporária dos ir
mãos de suas filhas Sam e Lola, Segundo a

fonte, Denise ama os meninos e quer que eles

fiquem seguros e bem cuidados.

Morre JeffHanneman

guitarrista do Slayer
Jeff Hanneman, o guitarrista e um dos

fundadores da banda de rock norte-ameri
cana Slayer, morreu na quinta-feira (2) de
insuficiência hepática, aos 49 anos. Hanne
man estava em um hospital da região quan
do. sofreu uma insuficiência hepática. Ele
deixa sua mulher Kathy, sua irmã Kathy,
seus irmãos Michael e Larry e fará milita
falta. O Slayer tem shows marcados para se
tembro no Brasil.

e os dois acabam trocando um beijo apaixonado. Quando os

dois começam a namorar, Lucimar terá de deixar o trabalho
na mansão de Leonor (Nicette Bruno), deixando o copeiro
Thompson (Odilon Wagner) desolado. Ao descobrir, que seu

marido a trocou pela empregada, Aída ficará furiosa.

Horéseopo
Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Trabalhar em equipe pode ser

muito vantajoso. A ajuda que pre
cisa pode chegar de alguém que
faz parte do seu círculo de amiza
des. Você se perceberá sensível às
necessidades dos outros. Na con

quista, mantenha a discrição e não
vai se arrepender! Cor: preto.

'iTouro
20/4a 20/5 - Terra

O dia favorece particularmente
. as relações de amizade, o trabalho
em equipe e o convívio social. É
uma fase de melhoria no que diz

respeito ao entendimento entre as

partes, favorecendo os acordos em
geral. No romance, a cumplicida
de está em alta. Cor: rosa.

".'Gêmeos
_ 21/5a 20/6-Ar

.

Mantenha sua discrição ao tra-
tar dos assuntos de trabalho, pois
essa é melhor maneira de driblar
os obstáculos do momento. É um

bom dia para assumir novas res

ponsabilidades. No campo senti

mental, faça tudo com a suavidade

que lhe é peculiar. Cor: azul.

Câncer
21/6a 21/7-Água

Interesses em comum vão ser
vir de estimulo nas relações de tra
balho. O seu sucesso será absoluto
no trato com as pessoas, graças à
sua capacidade de percepção. Sua
maturidade emocional vai surpre
ender. No romance, o astral é de

completa união. Cor: preto,

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Jogue suas energias no traba
lho e veja como seu humor me
lhora a olhos vistos. A sensação
de autoconfiança vai ajudar você
a enfrentar qualquer desafio sem

medo.-Na vida a dois, a atração
fisica vai desempenhar um papel
muito importante. Cor: laranja.

If'i Virgem
�. 23/8 a 22/9 - Terra

. '1 V Bom dia para unir suas forças
-

com quem comunga das mesmas

crenças, ideais e objetivos. Traba
lhar em equipe será sua melhor

opção. Um clima de erotismo e

sensualidade promete apimentar
a relação a dois: aproveite o bom
momento na paixão! Cor: branco.

Mais vale cautela do que arrependimento.
Provérbio português

, Libra
: 23/9a22/1O-Ar

Vocêvai estar com uma consci
ênciamais critica acerca das coisas

que estão em sua vida, mas que
não servem mais. Quanto maior
o seu envolvimento .no trabalho,

/

melhor serão os resultados. No
. campo afetivo, a fase é de maior

esta.1Jilidade... Cor: roxo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você vai estar de bem com a

vida. O dia favorece os contatos, as

intermediações, os movimentos,
acordos e as atividades em equipe.
Não faltará habilidade para captar
o desejo dos outros. Há sinal de

grande intensidade no C<!illpo afe
tivo. Cor: azul-claro.

Sagitário
.22/11 a21/12-Fogo

Tudo o que você conseguir,
hoje, será com o seu esforço e de

dicação pessoal. Quem trabalha
em casa ou por conta própria terá
um dia especialmente favorecido.
Adois, convém apostar no seu zelo
e sua dedicação: isso vai fazer a di
ferença. Cor: rosa.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Bom dia para expressar o seu

lado mais criativo. Trabalho que
envolva à comunicação, o trans

porte e os deslocamentos será es

pecialmente favorecido. Você pode
ter uma boa surpresa hoje. O dia é
ideal para fazer ou receberuma de

claração de amor. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Nada como um dia atrás do
outro. O astral revela que você

pode ter ganhos com um hobby .

ou atividade que possa ser feita em
casa. Procure valorizar-se e pode
rá assumirum cargo de chefia.Um

, mistério pode envolver a sua vida
sentimental. Cor: cinza.

)
i \
•

I

1

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Thrra

O bom-senso deve prevalecer
sobre o impulso neste dia. Abra-se
ao diálogopara chegar aonde quer.
Eis um bom dia para apostar na
sua intuição e capacidade de cap
tar o desejo dos outros. No cam

po afetivo, o astral é de profunda
cumplicidade. Cor: amarelo.

'J
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A visita cruel
do tempo

Aprimeira coisa que percebi foi que meu celular não
-

tinha sinal, nem um risquinho sequer. Obviamen

",te, também fiquei chocado ao perceber que estava sem

iní�rnet no celular. Foram quatro horas sem receber

ligações, ver os e-mails ou dar aquela fuçada nas redes
sociais. No início me senti um pouco melancólico, qua
se triste, pois tive a sensação de estar perdendo algo,
alguma informação, de ter sido excluído da máquina
do mundo. Mas com o rolar dos ponteiros, brotou uma
sensação de paz e completude, e percebi o quanto esta

va viciado em tecnologia e informação.
E esta epifania aconteceu na semana passada, quan

do estive na localidade de Santo Estevão, para visitar

e carlos.schroeder@gmaiLcom

dar uma volta e conferir as marcas dos mais de 120

anos da colonização do povo magyar e suábio hún

garo, e os belos bananais e córregos E a cada passo
percebia o quanto a localidade parecia com a cida
de onde nasci, a pequena Trombudo Central, no Alto
Vale do Itajaí. E fiquei carregado de nostalgia, e de

alguma maneira me senti em casa, na minha área.
De volta à escola, sentei num dos bancos e passei e
observar o parquinho das crianças, que na hora es

tava vazio. O que é um gira-gira (ou roda-roda como

dizem alguns) sem ter alguém para girá-lo ou sem a

alegria das crianças? É apenas uma geringonça que
vai enferrujar com o tempo. O gira-gira é apenas um

objeto de felicidade transitória: é apenas um meio,
e nunca um fim. É como o celular e as redes sociais,
que nos aproximam dos mais distantes e nos distan
ciam dos mais próximos, é um meio de comunica

ção e não a própria comunicação, Somente o tempo
é um meio e um fim: é o sentido de um fim. Quan-

do eu morava em Trombudo
Central não havia internet e

muito menos celulares, e uma

ligação telefônica era algo re

almente importante. Mas o

tempo foi invadido pela tec

nologia e mudando os hábitos
de consumo e de convivência,
e todos nós fomos obrigados a

nos transformarrrios em quase
máquinas (será que o tempo
vai nos perdoar por isso? Será

que vai nos perdoar por deixar
mos de ver o que está ao redor

para ficarmos enfiados com a

cabeça em telas?)
A antropóloga norte-ame

ricana Amber Case afirma que
já somos ciborgues, e· que nossos celulares, tablets e

computadores pessoais atuam como cérebros externos
e bancos de memória. Alguém que, como eu, trabalha
com vários dispositivos ligados ao mesmo tempo, em
cima da mesa de trabalho, ao lado de pilhas de livros,
não pode negar isso. Mas todos estes equipamentos de
nada valem sem conteúdos, e numa sociedade infocrata
como a nossa? ter a informação pode fazer a diferença.
Um dispositivo móvel sem conteúdo é como um gira
gira sem usuários, uma nulidade.

uma escola e conversar com duas turmas de alunos.
A escola, que leva o mesmo nome da localidade, fica a

pelo menos trinta quilômetros do centro de Jaraguá do
Sul e tem em seu entorno grandes riquezas do patrimô
nio histórico do município, como a igreja construída na
década de 1920, e belezas naturais estonteantes. Mas os
meios de comunicação ainda relutam em chegar por lá,

-

e desconfio que isso seja uma vantagem.
No intervalo das conversas com os alunos saí para

Mas com ou sem tecnologia, o tempo, o verdadeiro
crítico da vida, é a única redenção e também o grande
algoz do ser humano, pois ele traz a experiência mas

usa a memória para castigar. E uma das maiores li

ções está no clássico "Em busca do tempo perdido" do
Marcel Proust. O livro é a história de uma época e de
uma consciência, marcada pela observação e intros

pecção; é o mundo e o eu, pois a grande descoberta
de Proust é que o mundo não se ordena somente em

torno de nós, mas está em nós, somos nós mesmos. E
Marcel recua ao passado das lembranças, navegando
nas recordações de cheiros, sons, paisagens e toques.
E é esta uma das mais celebradas invenções prous
tianas, a "memória involuntária", que brinca com os

sentidos do leitor. Pois então, e ao "terceirizarmos"
nossa memória e nossos sentidos às máquinas, não
resultará no extravio da memória biológica humana?

E naquela tarde, quando deixei Santo Estevão, tive a

certeza de que quando eu receber a visita cruel do tein- -

po, posso não estar preparado.

DESThQU�DASEM��_w_�_.�_on_�_.�_.b_r�
PorMais de três

mil pessoas
na pedalada

( \

•
PLAN1fO
POLICIAL

Homem é morto a

facadas após,briga
em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul registra o segundo
homicídio- do ano. O crime aconteceu

no bairro Três Rios do Sul, na tarde
de domingo (28), por volta das 18h15 ..
O assassino confesso, Luciano de Al
meida, falou com exclusividade ao

Plantão Policial do OCP Online sobre
a morte de seu encarregado.

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

Aproximadamente três mil
ciclistas, das crianças que recém
começaram a dar as primeiras
pedalas aos idosos experientes
no guidão, participaram no

feriado de IOde maio, do Dia
do Pedal Sesc. O evento teve

apoio do FortAtacadista e da
Unimed. A ação foi realizada em
homenagem ao trabalhador.

. :

Justiça de Santa
Catarina autoriza

casamento homossexual
A Corregedoria-Geral da Justiça

(CGJ) de Santa Catarina autorizou
na segunda-feira (29) a formaliza

ção do casamento entre pessoas do
mesmo sexo. A decisão não autoriza
somente a união estável, como já é

permitido desde 2011, mas também

garante o direito da união civil sem
qualquer restrição de gênero .

-
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Curso deMedicina

Católica SC avalia estrutura da saúde
Consultores responsáveis

pela implantação da faculda
de de Medicina na Católica
em Jaraguá do Sul conhe
ceram ontem a estrutura de
saúde do município. Um dos

passos para a aprovação da
nova graduação é a criação
de programas de residência
médica dentro dos hospitais
e rede municipal de saúde.

Prefeitura, universidade e

os gestores hospitalares devem
caminhar juntos para construir
o cenário necessário para a for

mação em Medicina. "Analisa
mos o interesse, a estrutura e

vamos criar um plano de ação.
As condições são favoráveis

para que município possa se

tomar um pólo nacional de re
ferência nessa área", explicou
o consultor responsável pelo

projeto pedagógico do curso,
José Lúcio Machado.

Devem ser criadas vagas
de residência médica nas áre
as de clínica e cirurgia geral
no Hospital São José; pedia
tria, ginecologia e obstetrícia
no Hospital Jaraguá e, na área
de saúde da família, na rede

municipal de atenção básica.
Para isso, é necessário o cre

denciamento junto ao Minis
tério da Educação (MEC), que
deverá ser requerido até agos
to. Com a aprovação, os hos
pitais poderão aguardar até o

momento certo para efetivar o
programa.

Segundo o reitor da Cató
lica de Santa Catarina, Robert
Burnett, o curso deverá estar

totalmente implantado entre

2015 e 2016.

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 programa 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 ernpresarlais de celular.

EXECUTIVO DE VENDAS
Vivência com vendas externas. Possuir
veículo para trabalhar.

OPERADOR DE CAIXA
Não é necessário experiência.
Disponibilidade para finais de semana.

d\

��.
III/filE.

Desejável possuir CNPJ de representação
comercial ou MEI- promoção de vendas

para atuar em Santa Catarina. Fará

comercialização de livros técnicos nas

áreas de saúde e comunicação. Visita e

divulgação de livros.em escolas, prefeituras,
universidades e livrarias.

VENDEDORA
Vivência na função.

ESTÁGIOS

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE

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. Cónhecimento em costura, .

todas as operações, mostruário, protótipo,
modelagem, revisão, dobração, desde o

EDUARDO MONTEClNO

PREVISÃO Burnett acredita

que o curso será implantado
na cidade entre 2015 e 2016

Guaramirim

Tráfico de drogas
APM prendeu sete pessoas por
tráfico de drogas, ontem à tarde em
Guaramirim. O grupo estava em

uma casa localizada na Rua
RafaelMarangoni (Morro do
Schmidt), no bairro Ilha da
Figueira. Nolocal haviam cinco

crianças. Elas foram encaminhadas

para o Conselho Tutelar.

Moto

Condutormorre
Uma colisão entre duas motos re
sultou namorte de Everaldo Spech,
46 anos. O acidente aconteceu por
volta das 18h30 de quinta-feira, na
Rua PastorAlbert Schneider, bairro
Barra do Rio Cerro. Spech faleceu
logo após dar entrada no Hospital
São José. O outromotociclista teve
ferimentos leves.

ocp

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de compressores

, de pistão e parafusos.
PINTOR INDUSTRIAL
Vivência com pintura, ramo industrial.

PROJETISTA
Vivência com projetos mecânicos.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
Vivência na função.

ALMOXARIFE
Vivência na função. Curso de operador de
empilhadeira.
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência. Vagas para 1 c

e 2° turno.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Não é necessário experiência, vagas para 1°,
2° e 3° turno. Vagas para todos os bairros.

CALDEIREIRO
Vivência na função.
CONFERENTE I MOTORISTA
Não é. necessário experiência:possuir.CNH C.

www.ocponline.com.br

ESCIARECIMENfO
O jornal O Correio do Povo es

clarece que não houve nenhuma

ação contra oOficio deRegistro
de Imóveis da cidade de Gua
raIrÜrin1 na operação realizada

pela Corregedoria Geral de Justiça
de Santa Catarina. A matéria da

página 20, na edição do dia 10 de

maio, informou equivocadamente
de que havia sido fechado o "ta
belionato de registro de imóveis".
Essa informação é errada.

O que foi fechado pela Corre
gedoria foi apenas o Tabelionato
de Notas e Protestos de Títulos da
Comarca deGuaramirim.Aunida
de doOfício deRegistro de Imóveis
não sofreu nenhum tipo de inter

venção e não tem qualquer ligação
com a irregularidade noticiada. O
Ofício de Registro de Imóveis con
tinua com seus serviços de atendi
mento normais no município, na
Rua 28 deAgosto, 1918, sala 301.

r

J
J

!
f
1

desenvolvimento até a peça final.

SUPERVISORA DE FACÇÃO
Vivência na função.
SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo

têxtil.

SUPERVISOR DE USINAGEM
Vivência com supervisão no setor de

usinagem.

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

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.
ZELADOR

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

tS BREtTHAUPT � Br�!!�!.uptl!Ih(vro(iiul4gctJr .�

CONTRATA:

�çO�.(jI!�!RO
ATENDENTE !

)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE LIMPEZA

.. AlJXILlAR DE_IVIAIIII!TENÇÃO
AUXILIAR DE MOTORISTA

CONFEITEIRO
,�. _,,,-

ELETRICISTA PREDIAL

ESTOQUISTA
FISCAL DE LOJA

MOTORISTA

OPERADOR DE FRIOS
, ,,' ... � .•.. _. ._ •. ,,_ . ,_ •. ,'" ,_.1_,., •.

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)
OPERADOR DE CAIXA

PADEIRO

REPOSITOR

VENDEDOR DE ELETRO
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REDE FEMININA
A Rede Feminina de Combate ao Câncer
tem uma importância fundamental
para a saúde das mulheres de nossa

comunidade. A entidade comemora

amanhã 26 anos de atividades. Muitas
vidas foram salvas ao longo deste período.

�E O JARAGUÁ
Atuando num segmento cujo mercado
está evoluindo constantemente, esta
empresa comemora seus 19 anos de
sucesso no dia de hoje.

f I"'CIMAR
O mercado de confecções é muito
competitivo e é difícil conseguir um
espaço expressivo. Porém, em 26 anos

.

de atividades, a Lecimar conquistou
reconhecimento no mercado.

FENPAR
Com uma proposta inovadora, esta
empresa conquistou, em apenas quatro
anos de atuação - comemorados
amanhã - uma sólida posição no mercado
imobiliário da nossa região.

• BRETZKE ALIMENTOS
Seu início foi bem modesto, no começo da
Rua Rodolfo Hufenuessler. E o principal"
produto era o açúcar de baunilha. De lá

para cá já são 49 anos de muito trabalho
e sucesso. A marca Bretzke está presente
em uma vasta gama de gostosuras.

·OCP
Nossa casa também está em festa pela
passagem do 94º ano de fundação do

jornal O Correio do Povo. O resultado
desta evolução chega às mãos dos leitores
cinco dias por semana, com as notícias

que interessam à comunidade.

• UETA·
A empresa de um dos mais destacados
profissionais da fotografia em nossa região
completa amanhã 20 anos de existência.

• SANITEX
Com destacada atuação nos serviços e

precutos de limpeza, a Sanitex comemora
na próxima segunda-feira 17 anos de
atividades.

• TIJOARTE
São 11 anos de atuação que serão comemorados

.
na próxima segunda-feira. Essa empresa
conseguiu um importante espaço no mercado de
materiais de construção.

Lourival Karsten

MERC
Linrlnar
Uma decisão do Tribunal de Justiça

de Santa Catarina, publicada na

última quinta, deferiu liminar para que
as empresas ligadas à Federação das In
dústrias (Fiesc) não precisem informar
detalhes sobre a composição e valores
de insumos importados utilizados em

produtos industrializados. O despacho
atendeu a mandado de segurança cole
tivo impetrado pela Fiesc para que fosse
suspensa a exigibilidade das obrigações
contidas no Ajuste Sinief 19, do Comitê
de Política Fazendária (Confaz) e que
depois foi ratificado pelo Decreto Esta

dual1.319/2012. O ajuste regulamentou
a Resolução na 13, do Senado Federal,

o'
que definiu novas regras para cobrança
do ICMS, sob o argumento de acabar
com o que se convencionou chamar de
Guerra dos Portos. A regulamentação
do Confaz determina que as empresas
que utilizem insumos importados de
verão colocar na nota fiscal de venda

informações sobre percentual de conte
údo comprado do exterior e seu respec
tivo valor. No mandado de segurança
coletivo impetrado no dia 30 de abril,' a
Fiescpediu a suspensão de exigibilidade
das obrigações contidas no Ajuste Sinef
19, do Confaz, em especial à clausula sé
tima, aplicáveis a indústrias associadas
aos sindicatos filiados à Federação.

DIVULGAÇÁO
--�--------------------------�-----------------

Baumgarten
A coleção Verão 2014 da Baumgarten Camisas, de Massaranduba,

está sendo fotografada. Para isto, a equipe do Studio Chico Maurente
está na Grécia. O cenário será amaravilhosa Ilha de Santorini,

Mecânica para
iniciantes

Nos dias 7, 9, 14, 16 e 21 de maio
acontece no Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul esta qualificação des
tinada a profissionais do segmento
metalmecânico. Instrutor será Callict:o
.Iosé Franzner.Apromoção é daApevi.

COD

Arrecadação federal
Acendeu mais uma luz amarela no

painel de controle do governo federal.
Em março, a arrecadação foi 9,3% infe
rior ao mesmo mês do ano anterior. In

felizmente, não existe o menor sinal de

alguma medida para conter gastos. Isso
significa aumento no volume de em-

.

préstimos ou corte nos investimentos.

FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE ,2013

INDICADORES ECONÔMICOS

íNDICE PERíODO
SELlC 7,50% 17,ABRIL2013
TR 0,000% 3.MAIO,2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA +0,30% 3.MAIO.2013

NASDAQ +1,14% 3.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 20,00 -1,23%
VALE5 32,20 +1,42%
BVMF3 14,40 +1,69%

POUPANÇA 0,4134 4.MAIO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +4,22% US$105,360
OURO 0,00% US$1471,180

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0085 2,0096 -0,02%
DÓLAR TUR. 1,9300 2,0700 -0,48%
EURO 2,6344 2,6359 +0,42%
LIBRA 3,1313 3,1343 +0,41%

Consórcios
Uma informação muito inte

ressante é revelada pelos dados da
Associação Brasileira de Adminis
tradores de Consórcios. Segundo a

entidade, o total de cotistas de con
sórcios de veículos leves ultrapas
sou dois milhões em março deste
ano. Este número revela um cres

cimento de 24% em relação ao mes

mo mês do ano passado. Isso indica
que os consumidores brasileiros es

tão buscando caminhos alternativos
para os financiamentos e pode ser

uma importante pista para explicar
a tímida reação dos consumidores às
recentes medidas do governo para
incentivar o consumo.

Empresas em
Guaramirim

Na expectativa da duplicação da
BR-280 e com a confirmação da
BMW emAraquari, está acontecen
do grande movimentação no que
se refere a imóveis situados entre

o centro de Guaramirim e o trevo
da BR-lOl. A Prefeitura também
está se movimentando para facili
tar a ocupação de vastas áreas do
município. No apagar das luzes do

governo anterior, o perímetro ur

bano foi estendido para esta região,
facilitando a implantação de novos

- empreendimentos.

Indústria
Pesquisa que levanta o Índice de Gerentes

de Compras indica para abril o menor cresci
mento em seis meses. Além.disso, sinaliza com
redução no número de funcionários. Embora
essas informações precisem ser confirmadas
com outros indicadores, trata-se de um dado
preocupante. Desta forma o "pibinho" do ano

passado poderá voltar a nos atormentar tam

bém em zorg.

'tlR�:IlIi.2�1li

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)33714747

,

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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Movimentação para presentear j
vendas em relação ao ano passado.

Sortear uma cesta com produtos
vendidos naprópria loja de cosméticos
foi o jeito que a empresária Sol Mello
encontrou para retribuir a fidelidade
dos clientes. Juntando com o movi
mento da loja de roupas femininas, ela
afirma que a data sempre incentiva o

consumo. "Muitasmulheres escolhem
esse dia para se presentear", contou.

A responsável de vendas de uma

loja de roupas, Márcia Ferrari, diz que
a época sempre acrescenta nas vendas,
principalmente nos últimos dias. Na

organização, os produtos femininos

ganham destaque. "Damos uma arru
mada, fizemos decoramos especial, é
algo diferente e que ajuda a chamar a

atenção dos clientes", disse.

DIA DAS MÃES Lojistas
espéram um cresc.imento

de 4%nas vendas,

Calçadão ficará fechado
neste e no próximo sábado

Natália Trentini

Para o comércio, o Dia das Mães é
a segunda data mais importante

do ano. Depois do Natal, este é o mo
mento em que o volume de consumi
dores volta a aumentar. Algumas lojas
até preparam um ambiente especial,
com decoração de balões, Gorações e

promoções para chamar atenção de

quem ainda está indeciso. Em Jaraguá
do Sul, a meta é aumentar em 4% as

Presenteem
cimadahora

Mesmo faltando oito
dias para o Dia das Mães,
o movimento para as com

pras ainda é pequeno. As
vendas devem ser maiores
neste e no próximo final de
semana, com aproximação
do pagamento.

"O pessoal ainda não está
procurando muito presente,
ainda estamos com as ven

das normais", afirmou a res

ponsável de vendas de uma

loja, Márcia Ferrari. No cal

çadão da Marechal Deodoro
da Fonseca, poucas sacolas

carregam embrulhos.
Mesmo com a grande

expectativa, o casal Ka-:
ren e Wilson Fernandes,
que comemora a data pela
primeira vez, ainda não se

programou.Wilson espera
encontrar um presente es

pecial para Karen, grávida
de oito meses. "Já pensei
que precisa ser algo bem

marcante, mas ainda não

comprei", disse.
Com amãe e esposa para

agradar, o técnico em ele

trônica, Ronaldo Hamburg,
prefere fazer uma compra
certeira. "Presente só sema

na que vem, vou escolhen
do em casa, perguntando e

compro algo que elas preci
sam", comentou. Entre os

gastos com a data, a família
também inclui um passeio e

um almoço fora.

CASAL Wilson vai presentar a grávida Karen

DUT
produtos de limpeza e água mineral

.

dutracomercio@yahoo.com.br

@I.
Apevl

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

capacitacao@apevi.com.br

Maio:

6/5 à 5/6 (sempre nas 2li e 4a) - Formação Básica para
NR-10 - 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-AvaliaçãodeDesempenho, das 19hà�22h
13 a 16 - Negociação Eficaz em Compras, das 1911 às

22h

13 a 16 - Custos e Formação do Preço de Venda para
Indústria, das 19h às 22h
20 a 23 - Treinamento Intensivo em Ve.ndas, das 191'1

às22h

22 - Seminário Especial para Lideres, das 81'1 às 120 e

das 13h às 17h

28 - Novo Sistema de Registro de Preços - SRP. das
8h às 12h edas 13h às Uh

"
_-

\

Obs.: As capacitações serão realízadas no CEJAS -

CentroEmpresarial de Jaraguá do Sul

Visite-nos, teremos prazer em atendê-lo,

Calçadão fechado
A grande aposta da Câmara de Diri

gentes Lojistas (CDL) para aumentar o flu
xo de consumidores, principalmente nos

próximos finais de semana, é a realização
de duas edições diferenciadas do Sábado

Legal. Umahoje e outra l!0 próximo dia 11.

O trânsito de veículos será interrom

pido no calçadão da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca para dar mais se

gurança e comodidade aos pedestres.
Também haverá música ao vivo e um es

paço destinado a brincadeiras na Praça
Ângelo Piazera. A parceria é com o Sesc.

Segundo o presidente da CDL, Neivor

Bussolaro, a expectativa é de crescimento
nessas datas específicas, já que o comércio
atravessa ummomento de estagnação.

i,

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ_

E" JARAGUÁ U"A LOJA DE APARELHOS AUDIIIVOS.

o que éwnAparelhoAuditivo?
OAparelhoAadftm p!lISS1Jii iIlII1!1l 00 l!mIaÍS� «IIIJII!l� ti» $lIllIIIIl6lh» amnbiieln1ke.. \Ol siml
aáJsIiioo é liIanIsIfornmIa enm sMl eilétliriíoo"4lIIIIe.é�ea� iI1I.e�� ai ....
a� O�� ti» smJ eiIétIJriíoo emo símlil aolíIsIfii!:lo>etl»\1lI�i.olnl;i�� 6Ih»
canal audiiIiwlI.
Os aparehlIS 31didiÍWllS lI1Id1IIlIr.lII a OlllIDl1Jll!lI!IelllSãkoda taItal emowáuí_s� e \1lIãt!)J�_
muitas funções dei slSllemna aulllllliíw� ClIlUIIIllll� SIlII\lmI3" itlOIIpq)lIllI!Iellláll"�
oulras.
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',_

�

.
.

.
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O apare8OO_illiiw�enrnlllf�tec:náIogías........ 'âlánm«lle\1ll�II�.........
pmdutos�",�da� "

0s���.�feiIlll�._a!IIlIIlI��6Ih»
� .)

DeroIiíw:) dos .��1CIll5. ilr.alI.lID�MI a1ltal�l!lltiil1la*e�
enomD8 predi&io,ÚIIIIfIIII��«IIIJII!l�tI»�6Ih»sim;QJ_Ur�..

AtecnoIog1adigltaldãll1l!l2iii��par.a����I�âl�
audik&e���qUJe;_8\ll���emo\1ll�Si�
advaS.O�é��_*6Ih»�"·.
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��éa�_!le�4t!��,itlole!lll'��I!iI!IIlta11
dos�__ftm·��. !
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Tecno1og1a�_ _..... -

Os�_�_��.sima{l�itlo>.,���
p81o�i1Wil."�".ttril�..���I�.Q�,,
reslliriitosumawez_�OOJ1Jtnl>IOlS�_.�.��.III1Ii�1!ü;ll"a
prá�k::a��r�le�"t!lI.e.nW®JrlIma1!fiti�.��i��
síslIenrna

oCenJroAuditivoJataguá.�$Utallr_«lle�autlIllt_.�_���
para�a� I!lli� e_ihl$ «lleWiil!la. C®mtl ��i;1ltdla 1IIl!liíÍ�:§iirmWl�aIm�
sodiisdtieadla

Consulte um médico otorrinolaringologista.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889· CEP 89251·700
Centro Jaraguá do Sul se
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Dois paranaenses
no caminho da CSM

Marechal Rondom. Estaremos
livres de pressão e prontos para
fazer mais um jogo de grande
rendimento", definiu o fixo PC,
capitão do time.

Já o técnico Sergio Lacerda

traçou o mapa da vitória. "Pre
cisamos ter equilíbrio. Saber o
momento certo para atacar e

defender. Jogar fechado não é
demérito para ninguém. E jogar
ofensivamente não confirma su

perioridade.A ansiedade vai su

mir, conforme os resultados vão

surgindo", concluiu.
Os ingressos .antecípados

estão disponíveis nos Postos
Mime (Matriz, Kohlbach e Weg
II) e Girolla Imóveis. O custo é
de R$ 15 (numeradas) e R$ 10

(superiores).

"
Jogar fechado não é

demérito para ninguém.
E jogar ofensivamente
não confirma

superioridade.

Sérgio Lacerda, técnico

o adversário

Umuarama chega em baixa
Malafaia - que na última

-

temporada comandou o

Botafogo - terá o elen
co completo. Sua equi
pe deve iniciar a partida
com Lucas; Boni, Augus
to, Renatinho e Yuri.

Destaque para o ala Silva,
que em cinco jogos nesta

edição da Liga Futsal já
anotou três gols. No úl
timo jogo, diante do Car
los Barbosa, o artilheiro

balançou a rede em duas

oportunidades.

MUlTIUSO Apoiado em grandes atuações, goleiro Djony vai se
tornando uma das principais armas ofensivas e defensivas da CSM

•••••• Agência Avante! Esportes. redacao@avanteesportes.com ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NA ARENA Equipe
recebe o Umuarama,
às 19h, buscando a

terceira vitória e a

afirmação na tabela

da Liga Futsal

Em confronto direto pela
quinta posição da Liga Fut

sal, a CSM (Pré-FabricarjMan
nesjFME) encara o Umuarama,
hoje, às 19h, na Arena Jaraguá.
O jogo marca o primeiro, de
dois duelos contra equipes pa-

,

ranaenses na competição.
.Empolgado com a reação da

equipe, o ala Dian acredita que
'a CSM encontrará dificuldades.
"Sempre foi difícil jogar contra
times do Paraná. Acompanha
mos o último jogo deles, quando
perderam por um gol e nos últi
mos segundos. Acredito que vi
rão com força", comentou. Além
disso, o ala acredita que o con

junto do-time está em evolução.
"Estamos buscando o entrosa

mento e tentando cada vez mais
melhorar no ataque".

"Se vencermos o Umuara

ma, viajamos tranquilos para

Após dois resultados
negativos no Rio Grande
do Sul, contabilizando
derrotas apertadas para
Assoeva e Carlos Barbo
sa, o Umuarama tenta se

recuperar na Liga Futsal
em solo catarinense. A

equipe paranaense já está
desde quinta-feira no Es

tado, onde irá realizar
jogos contra a CSM e o

Joinville. Para o primeiro
desafio na Arena Jara

guá, o técnico Fernando

HENlUQUE PORTO/AVANTE!

1 TIME

Djony 2Goleiro

Jaime

4 Goleiro

Nenê
5Ala

Lê

Ala

7 "

Dian
8Ala

Pepita

9 Ala

Guto
10Ala

Jonas

Fixo

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO· PRIMEIRA FASE

PRÓXIMOS JOGOS

4/5
19h - Joinville x Mal. Rondom
19h - CSMjJaraguá x Umuarama
20h - Maringá x cascavel
20h30 Assoeva x Sâo Caetano
20h30 Guarapuava x São José

.33%
3 � ,2 O 16' 12 4 9 ; 2

'

73.33 %
3 1 O 12 7 5 5

.

O 83.33%
2 1 2 17,13 4 12 2 46.67%
:I 1 :I 10 9 1 10 1 46.67%
2 'O 2 8 9 ·1 4 1 50--%
1 3 O 11 8 3 8 1 50%
1 3 1 13 12 1 6 1 40%
1 a o 11, 10 1 10 O 50 %

i ,; ;, ;;, �� ,; ;3 i ��.� %
1 2 1 9 9 O 6 1 41.67 %
1 2 2 8 12 -4 9 2 33.33%
1 2 2 8 13 ·5 7 O 33.33%
1, 1 2. 7 .12 ·5 4 3 33.33 %
O· 2· 3' 11; 18 ·7 10, 1 13.33%
oi 1 3 iol 16

i

-sl io O 8,33%
o: 1 4, 10 16' ·6 i 13' 1 . 6.67 %

3' Joinvllle 11 5
4 • C, Barbosa 10 4
5' Umuarama 7 5
6' CSM/J.,acuí 7 S
7' São Bernardo 6 4
8' Atlântico 6 4
9' Mal. Rondom 6 5
10' Assoeva 6 4
11' cascavel 6 5
12' Minas

, 5 5 '

13' Concórdia 5 4
14' São José 5 5'
16' Marlf1gá 6 5
16 • ,Guarapuava 4 4

17' São caeta�o 2 I:;.
lS' Florianópolis 1 I 4
19' Suzano 1

'

5

5/5
10h - Atlântico xMinas

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

Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

"
Sempre foi difícil jogar
contra times do Paraná.

Acompanhamos o úHimo

jogo deles. Acredito que
virão com força.
Dian, ala

11

Léo

Pivô 13

17

Daniel

Ala

Assis

Pivô 19

20

. Jean
Goleiro

Boca

Goleiro 21

23

PC

Fixo

Hugo
Pivô 27

77

Tarek

Ala

Renatinho

Ala

Técnico

Sérgio Lacerda
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AS MELHORES
OFERTAS DO

MERCADO VOCÊ
ENCONTRA *,QU1!

LEIER
Av. MarechalDeodoro da 'onsec", 1698· Fone: 47 2101·05011

afendimenfo@/e;er.com.br • www./eier.;mb.b.

1529·02 - apartamento de 57m2, com 2

I dormãorlcs, sala de estar/jantar, cnerrequeua

lsacad3,
salão de festas.

R$140.000,OO
.

Área Priv. 57m2

-'--l

[
1369-02.� com 2 dormltôríos, cozinha, área de

11310.02
com 2 dormitórios, sala de estar, sala

serviço, sala de estarJjantar. uma vaga de I de jantar. cozitlJ:.w:l, 'owc, área de serviço e uma

I garagem. prédio com playground e piscina vaga de garagem. Prédio com piscina coletiva e

I coletiva. I L
playground.

'"

�,13O.oo.!l�. Área Prlv. 57m'.....J R$130.000,oo ÁreapriV.�

I � 8�rra do Rio �!�i'O

I
11-573.02Terrena com 346.82 m2.

R$115.000,OO

L_

I i!!'!'" Barra do Rio Cerro'
I·

I ,7 Czerniewicz

I,
I
II 1568..02 - flat com ô4m'2 móveis planejados de IIalto padrão.

I R$145.000,OO
. I

��,,� �rea Priv:_�'!..�J

! 1512-02 -ccm aproximadamente 65 m:l, com 2 I1 dcrmltortos, bwc, cozinha, sala de estar1jantar,

j
área de 'serviço. sacada com churrasqueira e

uma vaga de garagem. 1L_!!!!30.000.!.0_O_. Área P':!v. ô��

1404-02
Terreno com 42Qm2•
RS180.000,00

1 __I��_d_aF_igu_e_ir_a_11r-Jara_gUá_84_...'. r_Jaraguá EsquerdO-

I . �. II I
I
11580-02

.

Terreno com 564.mll.,
R$450.000,oo

L_�. ' _Á_,r_ea_1'_e(�n��50m�

1237-02 com 57rn2. de área prlvativa, 2
dormitórios. sala de estar [internet e tv),
cozlnha, bwc. Prédio com portão eletrônico.
R$133.000,OO

876·02
Terreno com 15.946m2-- LoteamentoMallbu

L
1.200.000,00

......J

--I

!
I 1576-02 -apto com 82,48m2. 01 suite, copa,
sacada com churrasqueira e demais

I dependências.
I R$ 210.000,00
L___ , �._,

Area Privo 82t48m:ol:

1403·02
Terrenocom340m·2•
R$180,OOO,OO

1396 ..02 com 1 suíte + 1 dormitório, cozinha,
sala de estar, saia de jantar, cozinha, copa, bwc,
churrasqueira com sacada.

.

R$ 210.000,00
Área Privo 77m2

1244�02 � casa germínada de 78m2 com 2 Jdormitórios, sala de estar

c.
em internet e tv,

cozinha, bwc e uma vaga degaragem,
R$139.000.,0·0

L
.

Área Terr!.,no !..!?m::t

I
... I

1.216�02
-epartamentos 2 dormltórios + 1

sUIte,].
sala de estar e jantar, cozinha. bwc, área de

serviço, sacada com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. ediffcio cam elevador:

'

R$ 220.0����._. _A.:eaP�:

íisr Jaraguá EsquerdOI � _

1367-02 com 2 dormitórios" 1 suptte hidro,
cozinha, área de serviço, sala de estar e uma

vaga de garagem.
R$168.000,OQ

Área Privo 80 m'"
._,_...._---�,-

_Vila Nova

1212 ..02 - casa com 2 dormitórios + 1 suite, t
sala de estar e jantar, cozínha, bwc, área de Iservíçoe z garagens .

RS 240.000,00 .

A
' J.

rea Terreno 420m2
---------_._------

- apartamento (202) • com 2
ôormitórios, sala de estar, bwc social, cozinha,
área de serviço e' sacada
R$125.000,OO

Ârea Privo 49m2
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.. Amizade

1513.Q2 com 51 m', 2 dormitórios, bwc, sala
de estar{jantar, cozinha. área de serviço,
sacada e uma vaga de g:!ragem. fica cozinha e
bwcsobmedida.
R$ 1"27,200,00 Área Prlv, 51m'

1219-02
Terreno com área lotai de495m'
R$118,OOO.90

I
dormitórios, bwc, cozinha, sala de estar/jantar, I�ãrea d.

e serviço e uma

v.
aga de garagem.

R$160.000.00 I
Área Terreno 450m' I

1567-02 - apto com 236m' 02 dormitórios. 01
suíte, sacada com churrasqueira. 01 vaga de
garagem edemais dependências.

.

R$ 760,000,00
Área Priv. 236m�

/_ Czerniewicz

I

1568-02 ,flat com 64m'móveis planejados de
alto padrão.

.

R$145.000,00

735-02
casa comercial
R$ 500.000,O�

Área Priv, 64m' Área Terreno 480m2

_ Nova Brasília
r-�

Área Privo 73m'

1482-02 terreno com área total de 463in'.
possui uma casa com 200 m-, 4 dormitórios,
bwc. sala de estar e jantar,. área de serviço.
cozinha, jardim e uma vaga de garagem.
R$ 590.000,0_0 Área Terr.!"_o 463m'

1242-02 com 1 suite hidra, 2 suites normais, 1
dormitório. sala de estar{Jantar, área de
serviço, churrasqueira privativa. sacada,
varanda, 2 vagas garagem e garagem rotativa.
R$1.380.000,OO�a Terreno 2.250m'

l
I

."·Czerniewicz

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$ 455.000,00 Área Terreno.399m'

... Nova Brasília

1241·02
Terreno com 523m'.
R$ 445.000,00

1199-02 galpão com 1.588m' de área
construída ' com 2 saias, recepção, 2 bwc e

áreaadmlsnistrativa com 120m'
R$ 720.000,00

Área Terreno 11.S18m'

Sala Comercial
R$ 750.000,00

1543-02 casa comercial com 748m' 03
dormitórios, sala de estar/jantar.bwc, 01 lavabo
e demais dependências.
R$1.100.000,00 iÁrea Terreno 148,60m' I

1182-02 - casa com 3' dormitórios, sala de
estar, cozinha, bwc.
R$ 360.000,00

1542-02 casa com 200m' 01 surte hidra, 01
surte deml, 4 dormitórios. sala de estar�antar e
demalsoepenoências.
RS 600.000,00

.

Área Terreno 408m2Área Terreno 1.200m'
----------_.-------�-----------" -------------------

1578-02 - casa com 110m' 02 dórmitónos. sala
de estar/jantar churrasqueira e demais
dependências,

.

R$175.000,00
Árlla TerrQno lS6,54m'

�-----------

II�ViIaRã�----:
!

II

rsn-ez com ,,�.," OO_�M, ,"",I
estar, saia de jantar, cozinha, 2 bwc, área de

Iserviço e 4 vagas de garagem.
R$ 426.000,00

Área Terreno 750m' ....J

[

L184_02
I

R$140.000,OO .

Área Terreno 300m' j-----_._------.---,---
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1327-02 com 1 suite + 1 dormitório, sacada
com churrasqueira, bwc, área de serviço, sala,
de estar, sala de' jantar, cozinha, uma vali" deJgaragem.
R$198.222,00 . Área Privo 65m'

1535·02· exelente terreno com 479m', pronto
para construir, plano. Hvre de enchentes e

desmoronamentos, escriturado, pode ser

financiado.
R$ 85.000,00

_Ilha da Figueira

1506-02
Terrenocom581m'
R$180.000,OO

Ü
-...._

388-02 çom 2 suites +1 dormitório, escritório,
ala de estarnantar, 2 bwcs, área de serviço, .

churrasqueira privativa, 2 varandas, salão de
stas e uma vaga de garagem.
$ 350.000,00 Área Terreno 312m'

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

ejantar, área de serviço. varanda. piscina.

l
salão dá testas e duas vagas de garagem.

_

R$ 3�0�1l�_ Área Terreno 360m'

:. .:t"_." ....J��"';:-.<�
, � -" -

LEIER

11539-02 com 140m', 2 suites » 2 dormitarias,
cozinha. lavanderia, garagem é demais

l__:dependenCias,
terreno

Piano,'$ 315.000,00

___�__��:r:�eno 562,50m'

11282-02 - casa/sobrado 1 dormitório + 2 suites,
3 sacadas, 2 duas vagas de garagem, sala de I
l estar/jan, tar, depósito, portão eletrônico, área

Ioe servíço.
R$430.00�00 _�_Á.r?�:r�o 450m:J

1516-02-casa geminada, possui 2 dormitórios,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço,
varanda, churrasqueira privativa e uma vaga
de garagem.

.

R$145.000,00 Àrea Terreno 180m'

1202·02 Terreno com 5.000 m'
R$ 270.000,00

r_Ilha da Figueirnl

I
[ .... I,lha da Figueira
'!.�
I�

1292-02 - casa geminada com 2. dormitórios,
sala de estar, cozinha, bwc, área de serviço,
jardim e garagem
R$ 870.000;00

Área Terreno 750m"

1314-02- casa com 174m', 3 dormitórios,sala
de estar. sara de jantar, cozinha, 2bwc,
churrasqueira privativa, jardim, quintai.

. R$195.000,OO
Área Terreno 394m'

I _Ilha da Figueir311------------

1534-02 Terreno com 392m' em local plano
sem riscos, alagamentos ou deslizamentos,
escríturado e pronto para construir.
R$150.000,00 .

1344-02 Terreno com 9.401 m'. boa opção
para investimento com ótima localização.
R$270,OOO,OO

_João=peSsOa-i
I

1536-02 - com 2 dormitórios, sala de estar,
cozinha. bwc, área de serviço e uma vaga de

garagem_
R$135,OOO,00

1541-02 apartamento com 66,32m', com 2
dormitorios, .saia de estar/jantar,
churrasqueira na sacada, 2 vagas de

garagem.

R$145.00�__�re. Privo 62,41 m"

1283·02 apart. de alto padrão, 3 dorm. +, !suíte rnaster, sacada crchurrasquena, 4 vagas

Ide garagem, sala de estar/jantar, copa,
lavabo, 2 bwc.
RS 720.000,00 Área Privo��.J

1377-02 casa de madeira com 100 rn', 3
dormitórios, sala de' estar, sala de jantar,
cozinha, bwc, área de serviço, jardim, quintal e
uma vaga de g�aragem. .

R$ 98.qOO,00___ Area Terreno 375m'

I

_Chíco de Paula

1214-02 - casa com 3 suites, sacada, sala dei
estar e jantar; escritório, copa e cozinha,
dependencias de' emcreqada, despensa e

depósito, churrasqueira e 2 vagas degaragem
R$ 430.000,00 Área Terreno 1.235m'

1203-62
Terreno com 5.000m2•

RH1!5.000,OO

1iI-'
__

o

-�

Ir "�a da Figu_eir� I

I�
I 1

�I
, t, "

489-62 2 dormitórios, cozinha: sacada com

churrasqueira, bwc, área de serviço, sala de

estarljantar 1vaga de garagem. Edifício com

salão detestas.
R$119.000,OO Área Priv, 55m'
---------------

_Ilha da Figueira

1537-02 residência com 180m', 3 dormitarias
+ , suite, sala estar{jantar, 2 sacadas, 1 vaga
de garagem.

.

R$ 340,000,00 Área Terreno 304m2

"'lIha lia FigU�ir� I
_

-J�

1361-02 com 79 m2, 1 suíte closet + 2 dorm.,
sala de estar�antar.. cozinha, área de serviço,
2 bwc, sacada com churrasqueira. Prédio
c/salão de festas e elevador..
R$185,OOO,00 Área Privo 79 m'

1357-02 com 120m', 2 dormitórios, cozinha,
bwc, área de serviço e varanda,
R$ 215.000,00"

_Jaraguá 99 ._Três Rios do Norte

.:

l.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE 2013

LEIER

1104-02- apartamento com 2 dormitórios, sala
de estar, cózínha, bwc, área de serviço,
sacada e 1 vaga degaragem
R$140.000,00

Área Privo 81m2

I .... Centenário
I

1460-02 com 2 donmitórios, sala de estar, sala
de jantar, bw�, cozinha, área de serviço e

sacada com churrasqueira
R$170.000,OO

� �__A_r._a_Prl�619m>1

1308-02 - imóvel comercial com dois
apartamentos na parte superior

10,cal,izada
na

!centro de guaramirim. cada apartamenlo tem 2
dormitórios, cozinha e banheiro social

_�_$280.000,00 �!_e:_�50m>

1526-02 casa com 2 dormitórios, sala de
. estar, bwc, área de serviço, cozinha,
churrasqueira privativa e uma vaga de

garagem.
RS 315.000,00

_

l I ...Chico de Paula

1462-02 casa com 140m', 3 dormitórios, sala
de estar, cozinha, bwc, área de sérviço,jardim,
quintal e uma vaga de garagem. área talai do
lerr9n04500m'.
R$ 380.000,00 Area Terreno.4500m'

I
11270.02 - casa com 70 m', 3 darmitónas. sala

�de
estar, sala de jantar, cozinha, área de

rviçoe uma vaga de garagem.
$ 260.000,00 ,

. •

•

Area Terreno 300m':
--------'----

I

I
1533-02 • sitio com edificação de

230m"Jterreno com 22.927m'\ area de festas com

160m2,' Ch,urrasqueira,
fogão a lenha mesanino,

.

2banheiros, .

._�980.00_!!,_0� Are�!!�:._��!l..2_?m'

1030-02 - com 1 dormitórios + 1 sulte.isata de
estar e jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
edificlo com playground, salão de festas e

bíclctetáno.

__R$172.26O'_00 _

"'São luis I- San���uz�a

-�I
. I 1'1195_02 casa com 3 dormitórios grandes; 2:f,499�02 ,casa com 230 1112, i3 dormitórios, 2

salas, 2 cozinhas, bwc, área de serviço e áreabwc.está átuqado aíquns qeartos.

J ) defestas
R$270.000,00. . I RS 350.000,00

______ . A_re� !�_r:.no '38.?�' L__ _

\:. .

Terreno com.545 m2•
Possui ctlJas casas de madeira.
R$ 265.000,00

�------.---------------------�

' ...São luis
I �����

I
1458-02· com 3 dormitórios, área de serviço, Isala de estar, sala de jantar, escrüórío, cozinha,
2bwc, depósito, churrasqueira privativa! portão
eletrônico,quintal, uma vaga de garagem.

,.. I
R$ 370.000,00

_,

Area Terreno 462� Área Terreno 450m2

1532-02 sobrado com 250m' 04 dormitórios,
02 sala de estar, 02cozinhas e 02bwc.
RS 371.000,00

rr
são-lUiS----ll�Ji� Mart)ns---l ii-rifa

Martins

I
I

, ,I
1485-02 com 1 dormitórios + 1 sulte, sala-dejestar e jantar, cozinha, bwc,

área,
de serviço,

,

sacada com churrasqueira e 1 vaga de
.

garagem. entrega em abril/2013

L,_"!� 1.100.000,00 Area Privo 35m'

.. São luis

r---------i
.

I ., Vila lenzi I
I I

I I

I I
I I
I I
11463-02 -Terreno com 1248 m', com 4 casas III
2 mistas e 2 de alvenaria. 1 com 2 quartos,
safa, cozinha, bwc e área de serviço. 1 mista I
com 2 quartos e t mista de 3 quartos.· I

I, RS 720.000",-� ,..J

Area Terreno 375m2.

1509..(J2 - Tarreno com duas casas, a primeira
com 112m', 4 dormitórios, sala-de estar�antar,
área de serviço. 2 bwc.s, a segundalalvenaría
com42nt2,1 dormitórln.aala de estar.coztnha, J_�r140.000,oO __,_ Are."..!!�_r:����

... Vila Nova
!

--------,------,

I
1547-02 .apartarnento com 56,47m' 2 !dormitórios, sala de estar/jantar,
churrasqueira cJ sacada e demais
oependêciae. . JR$161.000,OO Area Privo 56,47m'
-_._------�--------,��-

1189..Q2 - casa mista com 3 dnrrnltórios, sala
de estar e jantar) cozinha. bwc, área de serviço

I egaragem

LI R$195.000,OO______A_·r_e_a_Terren0300m' I

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

serviço e uma vaga de garagem.
'

R$169.000,OO
.

_______2!.ea T!!:.?.!'� 47��:_J

Terreno com área total de 371m2
R$110.000,OO

I_Vila lerizi

I
j

I! 1484-02 - Terreno conr 582 m'. possui casa

I. mista com 5 dormitórios, 2 salas, cozinha, 2
'

II bwc e área de serviço.
RS 500,000,00 1

L . �!!."..!erreno 5���

I
I 1278-02 com 3 dormitórios, sala de estar, sala .!
I
de jantar, cozinha, área deservíço e uma vaga
de garagem. prédio com salão de festas, I
sacada, interfone. JL_� 18_1!:!,�_I!� �!:'':''__P'!-''';_?��_
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Residencial Acre Residencial Galaxy , Residenciallmperialis

1366-02 com 1 suite + 2
dormitórios. sala de estar;
sala de jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com

churrasqueira e uma vaga ge
garagem.

712-02 - sistema de cortina
de vidra, infraestrutura para
gás e ar-condicionado tipo
split, teto rebaixado em

gesso, laminado nos

dormitórios e porcelanato nos

ambientes.

L450' - copa - cozinha -

varanda IlrH integradas.
imóvel com espaço
gourmet, playground
equipada, elevador.
opção de 1 dormitórios + 1
suite

.

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

Area Priv, 103 m'

Jaraguá Tower

934-02 - apartamento (501)
com 1 dormítôrío .t- 1 suite
normal r safa de estar e jantar,
cozinha, bwc 'com móveis,
área Ele serviço, sacada com

churrasqueira.

8Z3-02 apartamento com 2
dormitórios+ 1 suite. sala de
estar e jantar, cozinha, bwc,

'

área de serviço,
churrasqueira com sacada.
prédio com piscina coletiva,
salão de festas, salão de
jogos, playground, 2
elevadores, garag�m
gaveta. entrega
aproximadamente

: ��. A$" ',..
�,

-

� -"
---- .�" �

# _,.":;,-;�••" ""., AJ:

:"-.�i,��;;, ��:::�. � �

,�

LEIER
IMÓVEIS

Residencial Monte Olim o Residencial Ele aos Resídem:ial Horizon

L469 - cobertura suíte
masler + , suite +1 quarto:2
vagas garagem, salas de'
estar/jantar,açabamen!o alto
padrão. lavanderia com

sacada, todo rebaixado em

ges

L451- com sacada fechada
sistema reikl, teto rebaixado
em gesso. imóvel -corn
espaço gourmet,
playground equipado,
'fitl1ess equipado, deck spa
decorado.

.

1296-02 lançamentó
empreendimento residencial
horizon! .apartamenroa partir
de 87m' com 2 dormitórios + 1
suite, sala de jantar, sala de
estar, cozinha, áreade serviço,
duas vagas de garagem,

. varanda com churrasqueira.
1 bwc.prédio com salão de
,1 festas, elevador, portaria,

'11
portão eletronico,
aquecimento a ga5.

'. aquecimento central, garagem
indMdu'lt e.garagem gaveta.

R$ 525.000,00 Cons-ulte-nos

L471-apartamenlo todo
mobiliado, área
inlerna:,119m2 + área de lazer
descoberta :3001.',1 suite + 2

quartos,2 vagas na garagem,
salas de estar/jantar,sacada
c/churrasqueira (fechamento
em, vidro), fino acabamento
com massa co r r

í

d a ,

isolamento
.

1276'02 apartamento com

97 m', duas vagas de

garagem, 2 dormitóncs- + 1
suite. varanda com

churrasqueira, bwc social,
cozinha e sala de jantar
integradas, área de serviço
+ laje técnica.

1480-02 1 suite + 2'·
dormitórios, sala' d.e

I jantar/estar. cozinha, área de
serviço, sacada com

churrasqueira, bwc e urna

vaga de garagem.

Residencial Cham anal Residencial Horizon
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•

Venda com a melhor.

Quer vender seu
"

"

,

A Itaivan conta' com urno equipe especlollzodc
em avaliação de imóveis, sejam eles residenciais,

industriais ou comerciais.

itaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�I orvonOl
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I'-

� IMOBIL·I·ÂRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraquá do Sul - 'sc

IMÓVEIS
SCHRO-EDER

Ref. 7389
Rio Hem

Casadsuite
d closet+02
dormitórios
Área tota� "320,oom i

R$650.000,ooJ-, ._�._------', o
,m
Uo

,--"'--_.,'---,-�---_._-----._-,--,------" ------...--'_'--:-----.-----, ""_"!"',�,-,-�,-"""""""...���""'''''..-''--''-_ ...- ............... �
Q)
�
m

ro

Ref. 5190
Sossego

.

Res. VilaPeal
. Apartamentod

,

d2 dormitórios
Área Privativa:
.54,95m2

R$110.000,OO

Ref.7512 ,

Rio Hem
Suíte +

02 dormitórios
'

Área Total:
1oo00m2

.

, ,

R$2oo.000,oo I :

__,.....-__

.

__�__J,
....

Ref. 2576-
Centro
Terreno
Comercial

Área Terreno:
·675,oom2

R$180.000,OO

Itaivan. Até os imóveis preferem.
" .

Imóvel em Schroeder?
Contate nossos corretores exclusivos pa..a a cidadê!

479186 8644 I 92294244
schroeder®itaivan.com.br

..

-�-'-l
I

Ref. 7318
Rio Hem
Galpão+ '

casa de alvenaria
Área construída
,370,OOm2
Area Terreno: '

1.500,OOm2
R$450.�,OO

Ref. 7509
Centro leste
,Casad02
dormitórios
Área total:
60,OOmL

R$135.000,OO

Ref. 7548
Rio Hem

sa c/suíte+
dormitório
Área total:
77,81m2

R$189.000,oo

Ref. 2601
'Centro

Terreno a ser

desmembrado
Área total: I
1.625,OOm2 . I

R$180.000,OO I i

.__�._.,_. ,, .-' ������_"",,- ,__ ,, J I

Ref. 2600
Schroederl
Terrenos '�
Área total: '�
392,oom,2 C3 .

'

R$99.000,oo C3
"O
o
+"'

til
o
:!::
Q)
'S'
til

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

IMÓVEIS
PRONTOS

=Ref. 5037 - Vila Nova.
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa: 111 ,32m2
oR$ 450.000,00

o Ref. 5319 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 103,00m2
oR$ 315.000,00

oRef. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 55,07m2
-ss 125.000,00

oRef. 5365 - Centro
=Suite + 02 dormitórios
oArea F'rivativa: 97,57m2
0'R$-26Q.OOO,00

oRef. 5375 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa: 8O,63m2
oR$ 155.000;00

oRef. 5227 - Centenário
002 dormitórios
oArea privativa: 61,23m2
-ss 170.000,00

oRef. 5390 - Aguá Verde
002 dormitórios
oArea privativa: 55,2Om2
oR$ 172.000,00

oRef. 5344 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 51 ,62m2
oR$127.ooo,00

oReI 5384-Rau
002 dormitórios
oArea privativa: 75,07m2
oR$ 160.000,00

oRef. 5292 - Centro
001 dormitório
oArea privativa: 38,18m2

.

•

oR$ 150.000,00 .

ATENDIMENTO Segunda

0Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
oSuíte com sacada + 02 dormitórios
oArea privativa: 95,53m2

•

-ss 280.000,00

oRef. 5031 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa: 57-,50m2
.0R$ 190.800,00

=Ref. 5399 - Nereu Ra'mos
002 dormitórios
oArea privativa: 66,54m2
oR$ 168.000,00

oRef. 5121 - Centro
002 dormitórios
oArea fJrivativa:68,69m2
oR$ 189.000,00

oRef. 5295 - Rau
oSuíte + 0·1 dormitório
oArea privativa: 65,76m2.
oR$ 145.000,00

=Ref. 5376 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 73,56m2
oR$ 245.000,00

Res. Vicenzi

oRef. 5374- Barra do Rio Molha
002 dormitórios
oAre� privativa: 57,32m2
oR$ 135.00Q,00

oRef. 5248 - Vila Lenzi
002 dormitórios

.

oArea privativa: 70,00m2
-ss 175.000,00

oRef. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oArea privativa: 42,81 m2
oR$ 103.000,00

I
n

I
oRef.5228 - Centro
oSuíte máster + 02 dormitórios
oArea privativa: 306,59m2
oR$ 680.000,00

oRef. 5306 - Rau
002 dormitórios
oArea privativa: 70,57m2
oR$139.ooo,00

oRef.5360 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 80,00m2
oR$ 235.000,00

oRef. 5387 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios

, oArea priv,�tiva: 84,06m2
-ss 212.000;00. ',' .

oRef. 5337 - Nova Brasília
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 72,oom2
-ss 250.000,00

oRef.4934 - Centro
oSuíte máster d sacada + 02 dorm.
oArea privativa: 99,52m2
oR$ 240.000,QO

Res, Jardim das Mercedes

·0
Iro
lJ'>
ro
.....
Q)

..±:::
ro

ro

Ui
o
,�
Q)
'S'
Vl

Vl

':;"ã)
>
'o
E

5239 Vila Nova.
02,dormitórios

,01 vaga de garagem/
Area privativa: .51/42m2

R$ 110.000/000 .:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

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

IMÓVEIS
PRO TOS

• Rei. 7541 _ Tila Martins
• .03 dormitórios
• Area imóvel: 130,00m2
• R$ 210.000,00

• Rei. 7529 _ João Pessoa
• 02 dormitórios
• Area imóvel; 150,00m2
• R$ 380.000,00

• Ref. 7530 _ Tifa Martins
• Suíte + 02 dormitórios
• Area imóvel: 209,00m2
• R$245.000,00

·Rel. 7522 _ Vila Lenzi
·Suíte cf closet + 03 dormitórios'
.Area imóvel: 252,O.om2
·R$ 325.000,00

",

• Ref.7523 _' João Pessoa
• 02 casas de alvenaria e

01 casa de madeira
• Area imóvel: 171 ,00m2
• R$ 260.000,00

. ·Rel. 7542 _ João Pessoa
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 123,88m2
·R$ 286.200,00

·Rel. 7528 _ Barra do Rio Molha
·Suíte + .02 dormitórios
.Area imóvel: 153,90m2
·R$ 430.000,00

·Rel. 7538 _ São Luís
.03 dormitórios
.Area imóvel: 175,00m2
·R$ 298.000,00

·Rel. 7521 _ Agua Verde
·04 dormitórios
·Area imóvel: 224,90m2
.R$ 389.000,00

·Rel. 7544 _ Ribeirão Cavalo
• .02 dormitórios
·Area imóvel: 55,35m2
.R$ 159.000,00

·Rel. 7543 _ Barra do Rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel:'2.o3,37m2
.R$ 470.000,00

-/
·Rel. 7537 _ Czemiewicz
·.03 dormitórios
·Area imóvel: 247,00m2
.R$ 480.000,00

·Rel. 7539 _ São Luís
.Suíte + .02 dormitórios
·Area imóvel: 148,33m2
·R$ 330.000,00

.Rel. 7534 _ Rio Cerro II
·03 Suítes
.Area imóvel: 243,34m2
·R$ 550.000,00

.Rel. 7513 _ Centro
• Terreno para prédio cf casa de
madeira.
.Area imóvel: 12.o,00m2
·R$ .300.000,00

·Rel. 7535 _ Ilha da Figueira
·Suíte cf closet + 01 dormitório
.Area imóvel: 114,00m2 + 83,50m2
·R$ 395.000,00

·Rel. 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

.Rel. 7532 _ Três Rios do Norte
·01 darmo cf closet + .02 dorm.
.Area imóvel: 145,25m2
·R$ 215.000,00

.Rel. 7512 _ Schroeder
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 100,00m2
.R$ 220.000,00

7515 - Amizade
Suíte + 02 dormitórios

Área de festas
r

02 vagas de garagem
Area construída ae 167,15m2

R$ 430.000,00

.Rel. 7524 _ Ilha da Figueira
·Suíte + 03 dormitórios
·Area imóvel: 3.o.o,30m2
·R$490.000,00

·Rel. 7531 _ Agua Verde
·Suíte + 02 dormitórios
.Area imóvel: 220,14m2
·R$ 385.000,00

.Rel. 7511 _ Barra do rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
·Area imóvel: 244,39m2
·R$ 350.000,00

·Rel.7525 _ Vieiras
·.03 dormitórios
·Area imóvel: 12.o,O.om2
.R$160.000,00

.

o
lCU
V>
CU
.._

Q)
..±::
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O
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>
'O
E

·Ref. 7527 _ Vila Lenzi
·Suíte cf hidra e sacada + 03 dorm.
·Area imóvel: 285,85m2
.R$ 490.000,00

.

VI
O
VI
O
-c
O
+-'

Q)
-c
VI
Q)
.._

O
CU
>
iC

.Rel.1514 _ Jaraguá Esquerdo
=Sufte + 03 dormitórios .

·Area imóvel: 265,00m2
.R$ 550.000,00

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

Ir

Refo 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66,19m2
"

02 dormitórios

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

Entrada + financiamento bancário!

Refo 5027 - Jaraguá Esquerdo
Suíte -1- 02 dormitórios
Área privativa: 77,31 m2

Salões de festas decorado e mobiliado!

A partir de R$ 194.0000,00.
Entrada + financiamento bancário!

Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadoresi
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/Zü'l-l

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

.itaivan
t!

oRef. 5039 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oArea privativa: 63,91 m2
oA partir de R$ 159.366,52
oPronto para morarl

Res. Arena

oRef. 5035 - Centro
003 Suítes
oArea privativa:129,02m2
oA partir de R$ 586.238,90
oEntrega Agosto/2014

o Ref. 5290 - Nova Brasília
o Suíte máster + 02 suítes
o Area privativa: 157,04m2
o A partir de R$ 732.271,33
o EntrequeMarço/2014

�

oRef. 5377 - Vila Lenzi
002 dormitórios
oArea privativa: 54,70m2
oApartir de R$ 149.000,00
=Pronto para morar!

oRef. 5090 - São Luís
002 dormitórios
oArea privativa: 60,44m2
oA partir de R$ 149.000,00
=Pronto para morar!

.Ref. 4843 - Vila Lalau
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 93,15m2
oA partir de R$ 266.000,00
=Pronto para morar!

Res. Bolgari

-Ref. 5307 - Czemiewicz
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa: 77 ,92m2
oA partir R$ 222.600,00
=Entreqa final de Março/2014

oRef. 5119 - Centenario
002 dormitórios
oArea privativa: 61,47m2
oA partir de R$ 167.000,00
-Pomto para Morar!

oRef. 5094 - Nova Brasília
003 dormitórios
oArea privativa: 148,45m2
oA partir R$ 430.000,00
=Pronto para morar!

oRef. 5004 - Centro/Guaramirim
002 dormitórios
oArea privativa: 80,96m2
oA partir de R$ 245.471,07
oEntrega Maiol.2014

§ Res. Gamaliel
il
g

�
:3
g.

r
�
p
"

:;:

§
oRef. 4783 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa: 72,1 Om2

'

oA partir de R$ 215.000,00
oEntrega Maio/2013

oRef.4937 -Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 102,01 m2
oA partir de R$ 434.415,80
=Pronto para morar!

oRef. 5002 - Centro
003 suítes
oArea privativa: 120,53m2
oA partir de R$ 505.227,28
oEntrega Abril/2013

oRef. 5304 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oArea privativa: 92,12m2
oA partir de R$200.000,00
oEntrega Novembro/2014

_. .

ATENDIMENTO Segunda a Sexta- - 8h' às· 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

oRef. 4987 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 115.74m2
oA partir de R$ 335.000,00
oEntrega: Novembro/2014

oRef. 5028 c Barra do Rio Cerro
002 dormitórios
oArea privativa: 66,19m2
oA partir de R$ 193.000,00
oPRONTO PARA MORAR!

-Ref, 5025 - Nova Brasília
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa: 79,3ôm2 .

oA partir de R$ 248.900,00
oEntrega Setembro/2013

"

1

Residencial Ilha da Galé

f
g.

• Ref. 4959 �
• Bairro: Czerniewicz ffi
• Suíte + 2 dormitórios &
• Área Privativa: 112, 13m2 g
• Área Total: 150,20m2 �
• A partir de R$ 289.000,00 �
• Entrega Julho/2013

�

oRef. 5001 - Piçaras
oSuíte + 02 demi
oArea privativa: 124,67m2
oA pãrtirde R$ 497.733,37
oEntrega Maio/2013

oRef. 5042 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 53 ,37m2
oA partir de R$ 147.593,55
oEntrega Dezembro/2013

oRet. 5036 - Vila Nova
002 dormitórios
oArea privativa: 64.(X')m2
oA partir de R$195.950,42
oEntrega: Agosto/2015 -

oRef 4935 - Baependi
oSuíte + 02dormJtórlos
oArea privativa. 123,45m2
oA partir de R$ 489 483,75
=Pronto para morar!

oRef. 5027 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 77,31m2
oA partir de R$ 199.000,00
oPRONTO PARA MORAR!

!
s
il'

I
g.

r
• Ref. 5254 �
• Bairro: Amizade �
• Suíte + 02 demi suítes '?

• Área Privativa: 128,54m2 �
• Área Total: 218,25m2
• A partir de R$ 395.000,00
• Entrega Setembro/2015

oRef.5405 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oArea privativa: 62,47m2

. oA partir de R$136.000,00
oEntrega Dezembro/2013

oRef. 5291 - Centro
.. 01,02 ou 03 dormitórios
oArea privativa: 62,63(112
oA partir de R$ 257-.028,66
oEntrega Outubro/2014

!
s

f
g.
3"

�:
g.
o

o Ref. 5005 - Centro
oSuíte + 01 dormitorio
oArea privativa: 68,23m2
oA partir de R$202.482.75
oEntrega: Maio/2014

oRef.5278 - Jaraguá 99
002 dormitórios
oÁrea privativa: 47,83m2
oA partir de R$ 99.528,03
=Pronto em maio/2013

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE 2013 I IMÓVEIS I 13

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

,

IMOVEIS
'"

LOCAÇA0

·Ref. B-832
=Bairrc: Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 02 dormitórios
·R$1.100,00

.Ref. B-812
=Bairro.Centro Norte - Schroeder
.02 dormitórios
·R$480,00

.Ref. A-927
·Guaramirim
=Suite + 01 dormitório
.R$ 700,00

·Ref. A-776
=Bairro.Ribeirão Cavalo
·01 dormitório
.R$ 450,00 .

, Plantão

LOCAÇÃO
47 9945-8037

·Ref. B-830
=Bairro: Amizade
·02·dormitórios
·R$'600,00

.Ref. B-842
·Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$1.150,00

·Ref. A-715
-Baírro: Centro
=Suite + 02 dormitórios
·R$ 1.320,00 + condomínio

·Ref. A-903
·Bairro:Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 900,00 + condomínio

.Ref. A-930
-Baírro: Vila Lalau
.02 dormitórios
·R$ 680,00 + condomínio

·Ref.B·-833
·Bairro: Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
·R$1.150,00

.Ref. B-834
·Bairro: Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
·R$830,00

=Ref, A-920
=Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.R$1.365,00 + condomínio

=Ref. A-939
·Bairro:Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.R$ 1.100,00 + condomínío

·Ref. A-932
·Bairro: Rau
·02 dormitórios
.R$ 550,00 + condomínio

.Ref. B-821
=Bairro: João Pessoa
.03 dormitórios
·R$850,00

.Ref. B-836 .'

=Bairro: Amizade
'.02 dormitórios
.R$800,00

.Ref. A-828
·Bairro: Centro
·01 dormitório
·R$ 560,00 + condomínio

.Ref. A-922
·Bairro: Água Verde
·02 dormitórios
·R$ 700,00 + condomínio

·Ref. A-799 .

=Bairro: Vila Laia"
·Suíte + 02 dormitórios
.R$770,00 + Condomínio

I

r'

.�
.

B-824 --l
Czerniewicz

03 dormitórios
.""

R$880,OO
'!j
-I.

1

·Ref. B-841
·Bairro: Czerniewicz
·02 dormitórios
·R$620,00

.Ref. A-931
-Bairro: Czerniewicz
=Suite + 02 dormitórios
·R$ 750,00 + condomínio

·Ref. A-934
=Beirro: Czemiewicz
·01 dormitório

-

.R$ 500,00 + condomínio

·Ref. A-881
.Bairro:Água Verde
·02 dormitórios
·R$ 500,00 + condomínio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lMóVElS
'

PRONTOS
� ,

.

2470- - ITAIOPOLIS - se
02 Terrenos com área de

reflorestamento.
Possuem plantação de f2inus
teada com idade entre 5 e 8

anos.
r

'Área total de 674.574;SÚm2
R$ 890.000,00

��
�

-: ,,�, • o,,)
� :,. )�/��t��:' ·�t ,:'.�" '( ;;F.��:·::�i;;�t ;'����� �'I':-: . �;..<� � ,.�I·r:,:)�,-�'.:� .'�;�� �t-G.7��" �,::';:�.·',t·'�

'"

.. �:;,�: _' .',,:::" -: :',I����;�'
. .

2515 - CORUPÁ'
�

Terreno ideal para fazenda,
recreativa,psicultura ou como'

área de compensação com

reserva legal.

Área Verde, com

muita água pura!
'

Área de 982.718,OOm2
R$ 1.477.397,00

. Negociáveis

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

,

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

O��"'M�O
�3i�
",:U6llli!!1§&!>@iIWllI!!;ré!§
:��
:��éliiliI�;i;;I!�
:§,i1!;i@&!>��/��il
"�1S!i
�����
��pl5If��
=jIól;�fiil'IIiii1�&;l�
�
=:il"��
"�6!ilIilil�is�

oAPAATAM�NiO .

=:Af;'àffilffl!!flWitOOffl�,tâ 11#, ejI§�!fiO:
.. ffi,7§ ff# d& M@à t'fÍWlti\ià

= 3�,§êIlOO 'I Skl1tlà
= Ii�ilt� j>àfã §#lIa "à§ §àjà§ @ á€lfffiÍl'éri8§
=:�fil§iijliêifil ii� iftStala<là
=9��álê8@!fiaf€àáâ
= §&<�fNiltiI iOOMélOlàl
�Pis8 .,�âRàt8@ffi ta€is s. àl'm-tàffiãfitS.
,�g;iWi!ii'!8@i!1âOOffl fêl/@§!iiHêfits
�S j:iis&i€ts '

z:�ij§ €BfftWlEs f@ffif'él'à8aê laffiiJ:là8s
s:��ft& <:lê F>Sf00ê àFll ffiâ§§à êBitWâ

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO' VENDAS,

MONTSERRAT
RISIDINe!
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TERRANOVA

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

www.terranovaimoveis.com.br Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centró - Jaraguá do Sul - SC
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A

Y u �� J \ 3370·1122 www.ivanaimoveis.com.br
"

-, r' ivana@ivanaimoveis.com.br� ,,_),

91 17·1122
co
C'?

Plantão de Vendas:N :1"
- c:s JLU

cc 9117·1122ü

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUl-SC

Rei. 2213 -Apio -Res. Granada - Vila NOV(l-rontendo: Ol
suíte ri saooda,ll2 dorm., bw� sala estnr, sarodo ri chunnsqueifÇI ri
fechamento em Reiki, rozinha, lavanderia, 02 vagos ggragem. Areo
privtllivoaprax.: l00,OOm2. Semi mobiliado. Vaiar: RS395.IXXl,OO.

_--_._
Rel.219B - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:

01 suíte, 02 dorm., bwc social, solo estar, sacado com rhur

rosqueira, cozinha, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi
mobiliado. Área privativa: 100,25m2. Valor: RS 375.000,00.

t:

Ref. 2218- Apto - Res.ltalia -Centro- «mtendo. 01 suíte, 02
demi-suítes, sala estar/jontar, lavabo, somda r./ rhurrnsqueiro r./
f�(homento em Reiki, rezinho, lavanderia, 02 vogas garagem.
Area privativo: 121,10m2. Ambamenta diferenciada.lncorpo-

roção matrícula 26.047. Vaiar: RS 449.000,00.

- Ir'
Ref. 2212 - Apto - Res. Aquamarine - Centro

contendo: Dl suíte, 02 dorm.,.bw(, solo estar, socada,
cozinhe. lavanderia, garagem. Area privativa: 10S,60m2.

Vaiar: RS 224.900,00

Ref. 2195 - Apto- Res. D. verginia - Centro - contendo: 01 suíte,
02 dorm., bw( sodol, joio estnr, soedc com churrasqueira, cozinha,

lavanderia, garagem. Areo priva�vo: 88,31m2. Vaiar: RS 210.000,00.

Ref. 2187 - Apto - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
Oldorm., bw(, solo estar, sacado tom churrosqueira, cozinho,
lavanderia,Ol vogo garagem. Areo priva�va: 65,30m2. Vaiar:

R) 175.000,00.

ReI. 2110-Apto no Centro - Res. 1I0lio - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estor/jontqr, socado com

(hurrosqueiro,tubuloção poro águo quente, medidor indivi,duol
de águo, tubulação poro split. Prédio mm 02 elevadores. Areo
pivo�vo: 121 ,00m2 mais OI ou 02 vagos de garagem. Vaiar: o

(onsultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Rel.2217 - Apto - Ed. Petunia - Nova Brasilia
- contendo: 02 dorm., 02 bwc, sala estar/jantar, saçada,
cozinho cl móveis, lavanderia, 01 vaga garagem. Area

privativa: 83,00m2. Vaiar: R$170.000,00

ReI. 1190 - Coso olv. João Pessoa - contendo: 03 dor

mitórios, bwc, solo estar, (azinha, lavanderia, varando,
garagem. Área nprox. coso: 70,00m2. Área terreno:

450,00m2. Vaiar: RS 180.000,00:

ReI. 1194 - (asa alv. - Parque Malwee - contendo 01
suíte cl doset, 02 dorm., 03 bwc, sala estar, sala jantar,
rozinho rJ móveis, despensa, lavanderia, órea les\as,
04 vagas garagem. Area oprox .. casa: 356,00m2. Area

terreno: 2.700,00m2. Vaiar: RS 1.100.000,00.

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

.(47) 3055.0070
PLANTÃO

Vendas 9973-9586 I 9923-7090 I Locação 9934-8069

L1005-Qsl-ilalm:l-4'IJ2(jKts,si!,001it<I. bwc,lÍf<IOO",,*,,!JI"Rl4Ij).OO
L1005-Qsl-GaW-CanIJ2su1es.IJ2<1Jil1DS,si!,_OO1it<I.02bwc,',lÍf<Ioo
""*"�,_paa02",,,,, Todarnma. jXJIíl_.R$ 1500,00
L1089 - Casa - Centro - Com 03 quartos, saia, BWC, cozma, área de seMÇO,
sacada, garagem, área de festa. - R$950,00
L1090 • Casa • Água Verde - Com 3 dorrnitôrios, bwc, cozinha, sala, área de •

seMÇO. garagem, - R$800,OO
l2249 - Apartamento - 'Ola Nova - Com 01 suite, 02 quartos, bwc, saia. cozinha,
área de serviço, sacada com chsrasuera RS1.100,OO + condomínio.
l2252 - Apartamento - AguaVerde - Com 03 quartos, sala cozinha bwc, saca
da e garagem. R$ 650,00 + condominio.
l2255 - Apartamento - Cenlro - Com 01 suite, 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área
de seMÇO, 02vagas de garagem, semimobiliado. RS1.150,00 + condominio.
l2261 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha bwc. área de
sevço, garagem. RS 650,00 + condomínio
l2265 - Apartlmento - Czemiewicz - Com 02 quartos. sala, cozinha, bwc, área de
,.,...;ço, garagem,RS 600,00 + condomínio
l2267 - Apartlmento - Centro - Modelo loft - RS 450.00 + condomUlio
l2271 -� - �Itasia - cm 02 uats, saa coara, bwc,.lÍf<I 00
""*,,02_,,,_(OI_eOl CI:SCOOO1a).R$7OO,OO + cmb1íio
l2275-Via�-�-Ccrn01 ""',IJ2(jH1m,si!,_�a.
......... 01 bwc"sa:adaronclurasq" vagaoogo;gm R$600,00 + cmb1íio.
L2284 - Apartamento - Agua Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem.R$ 500 + condomfnio_
L2286 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de sevço, sacada com churrasqueira, gar. A$ 800,00 + condomínio
L2289 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 suite + 01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de selViço, sacada com dunasaelra, gar. R$ 700,00 + Condomínio.
L2291 - Apartamento - Com 01 suite, 02 quartos. saia, C02inha, bwc, área de

serviço, sacada, garagem.R$ 700,00 + condominio
L 2294 - Apartamento - Centro - Com 2 quartos. sala, cozinha bwc social, área
de seMÇO. sacada garagem - R$1.1oo,00 + Condominio
L2296 - Apartamento - Centro - Com 3 quartos, sala, C02inha bwc soca área
de seMÇO, sacada, garagem - R$1.600,00 + Condomimo
L2296 - Apartamento - Vda Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala cozinha
BWC, área de seMço, sacada, garagem. R$ 950.00 + CoodomÚ1�
l2302 - Apartamento - Com 02 quartos. bwc. sala. cozinha + área de sevço,
sacada - R$ SOO,OO + Coodommio
l2304 - Apartlmento - Centro - Com 1 quarto, cozinha, bw, área de seMÇO.
(sem garagem), R$ 350,00 + Cooo,

'

l2305 - Apartamento - Vda Rau - Com 1 quarto, sala cOlinha, sacada, bw, área
de serviço, garagem,RS 550,00 + Cond,
l2306 - Centro - Com 02 quartos, sala. cozinha, bw, área de seMÇO. sacada
com churrasqueira, garagern.R$ 630,00 + cond.
l23f)8 - Apartamento - Cenlro - Com 02 quartos. saia, cozinha, 02 bw, depen
dências de empregada, área de serviço, garagem, cozinha mobmada, QUarto r)
guaroa roupa. (prédio r/ elevador). R$ 650,00 + cond,
L3042 - Sala Comercial - Centro - Com 60 m2. bwc,R$ 900.00 .

L3072 - Sala Comercial - 'O� Rau - Com 01 bwc, medindo 40m2, R$ 800,00
L3075 - Sala Comercial - 'Ola Nova - Com 90m2. 02 bwc.R$I.900,OO
L3079 - Sala Comercial- 'Ola Nova - C_om aprOllimadamente 5Om' e 01 bwc.
R$1 ,200.00 + condominio.
L4017 - GaI>OO - Cen!ilmJ - Com 021iSOS, 02 i1M:'s _12m'.R$lOCXl,oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA · VENDE - ADMINISTRA

Creci/SC 2,807-J imóveis

Com 360m2 - R$ 49.000,00

Com 346,82m2 - R$ 115.000,00

-Com 378,75m2 - R$ 85.000,00

Com 422m2 - R$ 116�000,00
Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso,

Fone: 47 3276-1 03
47 9248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

Com 64m2 - 2 Dormitórios, Cozinha, Sala, Banheiro e Lavanderia,

R$ 154.000,00

Com 60,19m2 - 2 Dormitórios, Sala deEstarjJantar, Cozinha,
Banheiro, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

R$ 130.000,QO
Jaragua 99 E 178

Com 70m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

R$ 165.000,00

Com Suíte + 2 Dormitórios, 2 Banheiros, Sala de Estar / Jantar
Cozinha, Lavanderla e 2 Vagas de Garagem,

RS 160.000,00

, 1

Com 50,58m2 - 2 Dormitórios, Sala, Cozinha,
.

Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

RS 110.000,00

Com 64,60m2 -,2 Dormitórios, Sala, Cozinha,
Banheiro e Garagem (Descoberta).

!
I

Com 77m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia. Sacada com Churrasqueira, Área de Festa e 1 Vaga de Garagem.

R$ 176.000,00

Jaraguá Esquerdo E 166

�,

I
I

-

Com 78,45 m2 - Suíte + 1 Dormitório, Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem,

RS 189.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

REF.1599 - Residencial Morgana - Apto de 80m'

pnvativQs - 1 Su�e + 1 Dorrn, Sacada com .

Churrasqueira e Garagem, R$162,000,00

REF 1526 - Res�Algarve - apto mobiliado com
02 dorm, sacada com churrasqueira e 01 vaga,
R$ 145,000,00

garagem· R$ 600,00. '.' ,

SEF. 282· Gzemiewiez -1 suíte, 2 donn, sala, coz, sacadaC/ ehurrasq. e
garagem - R$ 700,00,
REF. 912 - CenIiU·1 suíle,2._ 2bwc, sala, ooz, e garagem· RS800,00.
REF. 612 - Rau -1 suíte, 2 darm, sala, coz, 2 sacadas e garagem - R$
820,00
8EF. 887 - Amizade •2 donn, COZ, area selV. sala, bwlie gar. -R$ 550;00 ,

REF. 642 • Centro -1 dorm, sala, cozinha - R$ 430,00
REF. �35· São lllis -1 suíte, 1 dorm, sala, cozinha, sacad\cl
churrasq: R$100,00. .

REF. 823 - Vila l.enzj - 1 suite, 2 donn, sacada C/churrasq.• R$ 2200,00.
REF. 850 - Centro.-1 suíte, 2 dorm, coz (mob). baragem - R$ 970,00

'

REF. 8fi1 -Ilha di! Figueira ·1 suíte, 1 donn, sala, COZ, ga R$ 750,00
flEF.491·Baétmi -1 SliIe,2rb1l:1,$lia, (XIZ,SacIIIae!Jll-R$
REF.'328 - parra· 2 dorm, COZ, sacada cl ch
QEF. 721 - Vila Nova -1 suíte, 2 dorrn,
SEF.661 • .centl'lJ - 2 dorm, sala, coz, gar
REF. �98 • Nova 8rasHia - � suíte, 2 donn,
çhurrasq, garagem

em - REF. 489 - Barra do
, chutrasq, lIaragltm � �$

_________._',,-..J!�.I!i�do

SALA COMERCIAL
REP. 875 • Casa Comercial'� Centrq· 3 dorm, 2 salas, coz,'2
bwc,2 va(las de,garagem - R$ 3000,00
REF.468 - Centro· sala c/32m2, bwc • R$ 670,01}
REE702 • Centro - sala cl aproximadamente 22m2 - R$ 430,00
RiF. 903 • 95 m2 - 2 bwc • R$ 8000,00
REfi 855 - Barra ·185 m2 • 2 bwc, depósito e sacada· R$ 2000,00
REF. 908 - Casa Comercial- Vila Nova - 7 salas, Com 4 vagas de
estacionamento· R$ 3000,llO
REF. 920 - Cenh:o - terreno c/ ,., ou·· 2800 rol! � R$1800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

I I
II
I I

I
- REF.1379 - - Ótima Localizaçóo, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade. II

I
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem; j' I'- Sala em Dois Ambientes;

I - Sacada com Churrasqueira; II
I

1'-..'
- Cozinha; I
- Álea de Serviço;

I: l- Banheiro;

--------------------------------�------------

Ref 1545 - Ótima Localização, na Rua João

Manoel LOPes, Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes;
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Pkmta com 74m2 Privativo Suíte + 1 - Área de Serviço;
Dormitório; - Banheiro;

- REF.1470
- n,68m2 de área privativa
- Suíte + ,1 quaito
- Sala de estar e jantar
- Cozinha
- Álea de serviço
- Sacada com churrasqueira

I
- 01 vaga de garagem (opção para I2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento I
-Hall de entrada, área de festas

jdecorados e mobiliados

- Ótima Localizaçqo, Bairro São Luis. .

- Banheiro

• 'REE1524

·Ótima

Localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vogas de

garagem;
• Aportcmentos
com 1 03.40m2 de
área privativa.

-REF.l530

• Ótima localizaçãO, no Baiíro Três Rios oo Sul;

- Socada com chl.llTOSq\JeÍrO;
- Jlpartomentos com 2 donnitórios;

• Dl vaga de esIacionamen1o, coberta;

- Apartamentos com 59,7m' de área privativa.

Apenas 6% de en1rada

INCORR R.3-63.823

ElZA

I REF.141'3 - Ótimo localização, na Ruo 25 de
Julho (00 Iodo do Posto Mime Matriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar).
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto. Tipo 1 106,73 m' - Privativo -

,86m2 Privativo Suíte + I dorm., Ampla socada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas;Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
Área de restos e �Iayground decoradc�s.

, REF.1540
• Ótima Localização, no Bairro Ilha da

Figueira;
• 60,75m2 de órea privativa • 2

Dormitórios;
• 67,1 8m2 de órea privativa . 1 Suíte +

1 Dormitório;

• 01 vaga de garagem;
· Sala em dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira:
- Cozinha;
• Área de Serviço;
• Banheiro;

,

- Valores a partir de.R$ 158.000,00 )

REE1582 - Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes;
. Sacada com

Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de serviço;
- 01 Vàga de garagem

Entrega em Março de

2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107. 1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

------TERRENOS/IMÓVEIS COMERCIAIS------

CÓD. 752· Terreno plano, pronto
p/ construir, rua asfaltada, próx. a
colégio e com área de 324m2.

R$85.000,00 - FlNANClÁVEL

IMÓVEL
COMERCIAL
CÓO.746 - Amplo
terreno com área de

979,70m2, situado na

Rua Epitácio Pessoa,
prox. ao Jangada. Ideal
para sala comercial,
lojas, escritórios,

clínicas e restaurantes.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 761- Terreno com área de 337m2,
plano, rua asfaltada, pronto p/ copstruir.

R$135.000,00

CZEHNIEWlCZ

CÓD. 734 - Terreno comercial
situado na Rua Jorge Czerniewicz,
em frente ao Sesc. Imóvel plano,

.

contendo área total de 770m2.

R$380.000,00

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.

R$500.000,00

CASAS

coo. 691 - Possui 1 suíte c/ closet, sala
de estar/jantar, cozinha, área de festas c/
churrasqueira e piscina c/ deck e cascata,
lavanderia e garagem p/2 carros. Ótimo
acabamento e ambientes mobiliados.

CÓD. 744 - Linda casa, possui 1 suite cl 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 localização privilegiada.

VILANOVA
CÓO. 757 - Possui 2 suites
(sendo 1 master), 1 dorm.,
escritório, bwc social, sala
estar, sala jantar, cozinha,
lavabo, depósito, Iavandería,
área de festas, piscina com
borda infinita e hidro, 4 vagas
de garagem. Amplo terreno
com 3.325m2, privacidade,
linda vista da cidade e

ambientes mobiliados.

CONSULTE-NOS!
ACErrA IMÓVEL DE
MENORVALOR

RS550.000,00 R$590.000,00· ACSTAFlNANC.
E IMÓVELDE MENORVAlDR

/ l

CÓO.750 - Ampla área com 1O.000m2,
escriturada, contendo lagoa, horta, rancho,
casa em alvenaria com 1 suite, 2 quartos,
área de festas c/ churrasqueira, fogão a

lenha e demais dependo

R$380.000,00

�LANOVA-UNDA�A

CÓD. 539 - Terreno situado
em local tranquilo (rua sem saída),

linda vista da cidade, rua pavimentada
.

e pronto para construir.

R$145.00Q,00

. CENTRO - GUARAMIRlM TlFAMARTINS

coo. 621 - Contém 3 quartos,
sala de estar, cozinha mobiliada, 2 banheiros,

sala de TV, garagem c/ churrasqueira.

R$215.OOO,OO

CÓD. 631 - Possui 1 suíte master, 2
dorm., escritório, bwc social, sala de

estar/ jantar, cozinha integrada, lavabo,
churrasqueira interna e 2 vagas de

garagem. Amplo terreno com 1.016m2.

R$48O.OOO,OO -ACErrA
IMÓVELDEMENORVALOR

coo, 731 - 1 suite c/ hidro, 2 quartos, sala
de estar; cozinha / sala jantar, bwc social,

lavanderia, área de festas c/lavabo e 2 vagas
de garagem. Ótima localizacão e acabamento.

R$350.000,00

JOAOPESSOA

CÓD. 765 - 1 suíte, 2 dorm.,
bwc social, cozinha ampla, sala
estar/jantar, lavanderia, dispensa

e 1 vaga de garagem.

RS 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE Z01311MÓVElS I 21

RESID.TASSIA
FERNANDA -ILHA
DAFIGUEIRA

Cód. 756 - Aptos com 1 suíte,
1 dorm. sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira,

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

APARTIRDER$168.000,OO

ED.RAZIa.RESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015

APARTAMENTO:
·3 suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozínha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Rua Augusto Mielk'l>. Baependi
(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

HORIZONRESIDENCIAL·
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueira, ambientes
integrados.e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaço gourmet e hall

de entrada decórados e mobiliados.

APAR11RDER$245.000,OO

RESID.SAN LORENZO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Localizado em região nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla
sacada cf churrasqueira, cozinha, bwc .

social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa
de 75m2 e ótimo acabamento.

. APAR11RDER$155.000,00
• ENTRADA+PARCELASE·

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

-------------------APARTAMENTOS-------------------

MORADASDASERRA
NOVABRASfUA

EDIF.MONACO - CBfl'RO

CÓO.733 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

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

oferece elevador, salão de festas e piscina.

R$250.000,OO·MOBIUADO

CÓO. 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$19O.OOO,OO. FlNANClÁVB.

RESID.ACRE
JGUÁESQUERDO
CÓO. 698 - Possui 1 suíte;
2 dorm., cozinha, sala de
jantar/estar, bwc social,
área de serviço, sacada c/
churrasqueira.t ou 2 vagas.
Área privativa de 103,40m2,

ótimo acabamento.

R$252.000,OO •

FlNANClÁVEl.

CÓO. 763 - Possui 3 quartos, sala
de estar/jantar, sacada, cozinha, bwc social,
layanderia e 2 vagas de garagem. Ambientes

mobiliados e ótima localização.

R$18O.OOO,oo.ACEITA
lROCAPORCASA

RESlD.JARDIMDEMONET·

CEN1RO(ALTOPADRAo)
CÓO.713-

Amplo apto com
área privativa
de 244m2,
ambientes

mobiliados,
acabamento

refinado, 4 suítes,
3 vagas de

garagem. Prédio
oferece estrutura

.
completa,

apenas 1 apto
por andar.

CONSUL�

CÓO. 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.QOO,OO - FlNANClÁVB.

RESID. BELOARVOREDO·
AMIZADE

CÓO. 722 - Possui 2 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, ambientes integrados, sacada

c/churrasqueira, lavanderia e 1 vaga de
garagem. Área privativa de 63m2 ..

R$'M8.000,OO - FlNÁNClAVB.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento com 1 suíte, 2'
quartos, 2 BWC's, terraço, sala,
cozinha, 2 vagas de garagem.
Imóvel na planta.
R$ 490.000,00

Casa residencial com 3 quartos,
sala, cozinha mobiliada, BWC,
lavanderia, garagem, edícula com
2 quartos, sala e cozinha conjugada,
bwc e depósito. R$430.000,00

, Apartamento com 2 qtos,
cozinha, área de serviço, sala de
jantar/ estar, bwc e sacada com

churrasqueira.
R$ 139.000,00

Casa residencial com 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, bwc e

garagem.
R$ 235.000,00

IE
598 - CENTRO

Apartamento com 1 suíte, 2
quartos, BWC, lavabo, terraço,
sala,sala de jantar, cozinhai
copa,lavanderia, 2 sacadas, vaga
de garagem. R$ 350.000,00

2 Casas residenciais com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. 2a casa com

rI- quartos + sala, cozinha, lavan
deria, varanda. R$460.000,00

583 - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas, lavanderia,
bwc, 1 vaga de garagem não
coberta, área de festas, play
ground... R$ 123.000,00

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 989.000,00

®

C
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista
572 - VIERAS

Apartamento com 2 quartos, coz
inha, copa,BWC, churrasqueira e

garagem.
R$ 135.000,00'

590- TIFA MARTINS

-

Casa residencial com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia, edícula
com quarto e bwc, piscina, garagem para 2 carros. R$180.000,00

586- VILA LALAU

Apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, sacada, bwc e

área de festa no terraço. R$ 165.000,00

Edifício Menegotti
Apartamento com 1suíte ,2
quartos,sala,copa/cozinha
conjugada,bwc. .

R$235.000,00

Apartamento com 2 suítes + 1
suíte master com doset, escritório, -

brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,00

Residencial Vancouver .

Apartamento com 1 suíte, 1 quarto, sala de jantar,escritório, cozinha ,la
vanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros. R$ .370.000,00

593- JARAGUA ESQUERDO551 - BARRA VELHA

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem p/ 2 carros.

R$ 350.000,00

1235 - SCHROEDER

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwc's,
lavanderia e garagem.
R$ 160.000,00

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte
máster com closet, 1 suíte, 2 quar
tos, demais dependências, área de
festa, piscina, etc. R$ 1.850.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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603 - VILA NOVA Edifício Ca

Apartamento duplex com lsuíte, 3 quartos, sacada conten
do 44m2, cozinha ,bwc com moveis sob medida, (Privativo
com área de festa com churrasqueira,piscina),garagem com

vaga para 3 carros. R$ 1.400.000,00

573- RAU

Casa com ,3 quartos, sala, cozin
halsala conjugada, bwc, garagem.
R$ 205.000,00

579-BARRADO IUO CERRO

Apartamento com 2 quartos,
cozinha, bwc,sala, lavanderia,
cozinha, 1 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira.
R$ 180.000,00

•

www..engetecil1)oveis..com..br
Padre �dro ff@��n" <n]' - (�1ro - CIElP>:: $;�2'$1l��4f@ �. JJa!ln�91�• $llli!V/S)C

599 - BARRA DO ruo CERRO

Terreno com algumas benfeitorias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio Branco.

R$ 6.000.000,00

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/
.

cozinha, sala, garagem pi 2 carros, piscina, lavanderia, área de
festas e dispensa. R$ ?50.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

589 - TIFA MARTINS

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem.

-

R$135.000,00

149 - VILA NOVA

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia,
bwc,garagem para 2 carros.

R$ 380.000,00

576 - BARRA VELHA

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande-.
ria, churasqueira, varanda, garagem pi 4 carros, poço artecíano.ôüm" da
praia. R$ 320.000,00

Sobrado com 2 apartamentos para
aluguel: Superior com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada com
churasaqueira. Inferior: 3 quartos
,2 salas, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
sacada, garagem. R$ 390.000,00

558 - João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00

Casa residencial com 5 quartos,
2 bwcs, 2 cozinhas, garagem,
dispensa, lavanderia, sala e mais
uma área fechada de 15m2.
R$ 380.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aptos com 01 suíte + 01
dormitório, sala de jantar/

estar, sacada com
churrasqueira, BWC, cozinha,
área de serviço e garagem.

Bairro Vila Nova
A partir de R$ 155.000,00

Ap'artamento 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 móvel do
banheiro. Bairro Jaraguá 99

R$ 145.000,00

Apartamento com 02

dormitórios, sala de
éstar/jantar, cozinha, área de
serviço, BWC social, sacada
com churrasqueira e 01 vaga

de garagem. Bairro
Centenário. R$ 167.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimento
09 pavimentos
Previsão de TV a cabo �.

Medidor individual de água e gás
Portão e porteiro eletrônicos
Central de gás
Sensores de presença nas áreas comuns
04 apartamentos por andar
Hall de entrada e espaço gourmet decorados

01 Suíte
+

O 1 Dorrrrltório 70apa��de:ÁREA
INTERNA

Diferenciado 1· 41 ap,a��de:
3 Su ítes IN����A

Cobertura

Duplex
3 Suítes

192 apa��de:
ÁREA

INrERNA

RuaÂngelo Torinelli, "

esquina com a Rua Eugenio Piaz
Vila Nova - Jaraguá doSul- se

CONSTRUTORA

3275-6979
Plantão 9101-8302 / 9960-7777

9621-9430 / �1363544
.

imobiliaria@yatil.co'm.br
www.yatilimoveis.com.br

.

VENDAS

Rua Eleonora Satler Pradi, 220
Saia Térreo - Centro

Jaraguá do Sui - SC
grencia@yatil.com.br
www.yatilimoveis.com.br
4732756979y.,.

COOSC"UtOt"A

-
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U 20 ANOS COM VOCÊI

IMÓVEIS www.girolla.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC 14732755000 I gir�lIa@girolla.com.br I www.girólla.com.br

1068:AMIZADE - CASAALVENARIA d suíte + 2 quartos, churrasqueira,
garagem pi 2 carros.

R$ 300mil- Pode ser financiada.

1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTIMA CASA cl suíte master + 3 qtos, área festas cf pis
cina. R$ 950mil

1002:

IMÓVEL
CENTRAL

Excelente para

fins comerdais
ou residenciais.

'CONSULTE.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua Domingos R. da Nova (rua comercial) cf casa e sala
comercial. R$ 580mil

1163: CASAALTO PADRÃO c/ suíte master +:2 demi-suítes, excelente área de festas c/ pis
cina. Mobiliada e decorada. ACEITA IMÓVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lilrallil
IMÓVEIS

LANÇAMENTOS

3114: JGuÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$350 mil

300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. À partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

3007, CEN1RO - MlLANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR. APTOS CI

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADE! CI 3 SUiTES,
AMPLA SACACA GOURMET, 3 VAGAS DE GARAGEM. EX

CELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREASOCIALAM
PLA, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. R.J. 1-65.549

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO, INí�
CIO) - RES. HOR)ZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

de alvenaria, terreno cf 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

suíte + 2 qtos, churraqueira.
R$ 340mil

1054: ÁGUA VERDE - CASA ALV.
3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suíte +

2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. 'em construção - Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2. R$ 260mil

APARTAMENTOS PRONTOS
, �:[,.,. . � \. "

"

-

.. �

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de
R$ 260mil

3056: G'AMALlEL - 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

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER
SCHING -Apto semi-mobiliado, suíte + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil- Financiável

-�lANIÃO.-1 47:. Q·9.79 77-5,0'

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUíTE + 1 QUARTO,
ÁREA PRIVATIVA DE 84M2. PREÇO PROMOCIONAL, APROVEITE! AP
ENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada 'I

reforços + parcelamento.

'3437: GUARAMIRIM -

.
TOM JOBIM difer

entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.I. 7-20.073

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m2 de área privativa - suíte c) sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3108: CZEFNIi:=WICZ -�O�ADEMADRIQ(Mulklr
& Marquardt) - Somente '2,�pt0s por andar. Aptos oom
128m' de área I)livativa - suíte d sacada + 2,oomi
suítes, 2 'vagas de garagem. Excekl)1te área sodelno
úffimo andar, com espaço gourrnet, piscina, tude eQ
treguemobiliado e deoorado.)\cabamentoAlto Padrãó.·
Primeiras unidades a serem vendidas oom condições
especiais. CONSULTE RI. 23.260

.

3025: (ENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I.
4-31.988

-,

3152: ILHA DA FIG\,)EIRA(bem
no início) - ED. EUGENIO TRAPP
- Apartamentos novos, cf suíte +

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores,
área de festas com amplo terraço,
churrasqueira e piscina. PRONTO
PARA MORAR. Entrada + parce-

las + financiamento.
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Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br
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Ref: 1787

R$ 340.000,00

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo

I • JI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Centro.

Loft semi-mobiliado,
de alto padrão.
R$110.000,00.

Ref: 0512 - Casa.Bairro Três Rios
do Sul. De alvenaria,2 dormitórios,

demais dependência.
54,30m2 área útil.
R$150.000,00.

Apto 2 quartos » Vieiras
Apto SEMI MOBILIADO.
Sacada c/ churrasqueira.

R$150.000,00

PLANTÃO Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Frua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 0528 - Apartamentos -

Três Rios do Sul.
2 dorm.e/sala de estar e

jantar
ehurras.

54,92m2 área útil.
A Partir de:R$100.000,00.

RI.30.476.

ReI: 0385 - Resid. Siena -

Estrada Nova
Apto e/2 dorm. E demais dependo

e/50,88m2A 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 Depend.
R$135.000,00.

ReI: 0462 - Resid. Parintins
Ilha da Figueira. Apto c/ 2

dormito el sala de estar e jantar.
c/54m2.

R$ 113.000,00

Ilha da Rgueira .. Apto C/ 2 dorm, e
demais dependo C/ 55m2.

R$ 119.000,00

Ref: 0341 - Resid. Torre Di Solli
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

Apto.2 dorm,sendo 1 suite. denais

Depend.ótimo acabamento.

52,72m2 área útil.

R$160.000,OO.

Norte. De alvenaria, 2 dormitórios,
sendo 1 suite e demais dependo

80,00m2área útil.

R$165.000,00.

Luis.Apto. 2 dorm.+ehurras.2
sacadas. demais dependo

c/ 66,002 área útil.
R$154.000,00.

do Rio Molha. Suite + 1 dormitório

Excelente acabamento. ciSai da
manhã. 78,12m2 Priv.+ 11 m2 área

ext. R$159.900,00.

47 3275.4477
Beti 9936-6906
Jefferson - 9605-3860'
Winter - 9909--1998

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamentofescritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e s_egurança.

Linda casa> São Luís
Linda casa com 3 quartos,

+ casa aos fundos com 1 quarto,

+ área de churrasqueira ampla
e toda coberta.

Rua Paulo leoni.

R$ 300.000,00

Apto 2 quartos - Vila Lalau Apto NOVO· Barra Rio Cerro Apto Semi Mobiliado-Vila Nova

Apto NOVO. Terraço adicional. Apto 2 quartos. Garagem. 1 suíte + 2 quartos. Garagem.
Sacada c/ churrasqueira. Com varanda/terraço. Sacada com churrasqueira.

R$ 185.000,00 R$ 186.900,00 R$ 230.000,00

I
LOCAÇÃO

- Sala/depósito com 300m2 - Baependi· R$ 2.100,00
- Sala comercial NOVA - Baependi - R$1.700,OO
- Sala para escritório NOVA - Baependi - R$ 800,00

- Apto 1 suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750 00 + taxas;
.

- Apto 1 suíte + 2 quartos - Czerniewicz - RS 770,00 + taxas;
- Casa com 3 quartos - Rau - R$ 550,00I- 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;

'.JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(Disponível injcio de Majol� Aluguel R$650 + Txs.

VILA LENZI � Casa com 3 quartosrsal:a, cozinha, área
de serviço, banbeiro/garagem coberta (dJsponrvel em
"J"iO) .. Alug1!el R$9BO,OO.T)(5.
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AMIZADE-Apartamento com sele, sacada, 1
suite + 2 quartos, banheiro, rozinha, área serviços,
Garagem cobertaAtug.,e1l!$700,OO._
VilALEI\IZI.,-Aparjamento sala/ooiínha ronjugagos,
2 quartos, banheiro, despensa, lavanderia. Não tem
garagem. Aluguel R$4BO,oo <ll/s.

BAEPENOI-Residendal Jardim Europa (EeI.lngla
terra)-Apartamentocem 2quartos, sala, sacada
fechada com chufTaSquéira, cozinha planejada,
banhe/ro,-área de serviços, garagem coberta.
AluguelR$590,oo +T""

BAEP.ENDt - Residendal Jardim Europa (Ed. per
tuga/)-Apartamento com 2 quartos,sala, sacada
comcbunasquelra, cozinha, banheiro, garagem
ooberta.Aluguel R$ 560,00 +T,...
VILA lENZI- Ed. Dom Pedro, 1 suíte com sacada+
1 quarto, sala com sacada (Ól4rrasqueira), banheiro
social, cozinha, área de serviço, garagem coberta.
AluguelR$69O,oo.Txs.

CENTENAruo -Res.lIha Bela - Apattllmento oom
lquarto, sala, cozinha planejada/fogão /fomo
elétrico, banheiro, área de serviço, área extema e
garagem coberta. (Qisponlvel emmaio).Atug.,eI
R$63O,OO.t-Txs. _

CENTRO-Ed. SanGabriel-Apartamento com 2
quartos.sala com sacada, cozinha, banheiro, área dê
serviço, garagem coberta, AluguelR$5SO,oo+bcs.
aNmO�Ed. SanGabriel-Apartamento com 1

...

quarto com sacada, sala, co:z.inha, banheiro, área de
servi_ço, garagem coberta. (àisponível inicio de maio).

�

Aluguel R$410,OO+ bIS- c

SÃÓWIZ-Ãpartannento oom 2quartos, sala/
cozinha, área de serviço, banheiro, essccremento.
AlúgueI R$590,OO+ TlCS.

CENTRO"""'Apartarnentodlm 2 quartos (armário

��,6�t:����re=�����::�
Aluguei!i$850,00+bcs

CENTRO - MartattoCenter- ecelentes.sses.
comerciais. Consulte-nos

BARRA - Rua Feliciano Bcrtoílni. Salas comerciais
novas prontas-ele 107m2 e 129m2 {com mezanino).
Estacionamento fácil. Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliclano Bortolini. Salas comerciais
novas (em construção - previsão de obra pronta se
tembro:!.2013), salas de 129,20m1 a 283,36m2. (com
mezanino). Estacionamento fáci1. Consufte..nas!

BARRA - Rua Luiz Satler esql:lina com Feliciano
=aortotíní, aproXimadamente 40m2• Estacionamento
fácil. R$7BO,OO+taxas.

'

VIlA�ZI- Sala comerciaI40"m2• Aluguel R$
4BO,� �

> .: APARTAMENTOS DE2 QUARTOS,
SALA. COZINHA, SACADACOM CHUR
RASQUEIRA, ÁREA DE SERViÇO, 2 VA-
GAS DE GARAGEM. APENAS 7KM DO
SHOPPING SREITHAUPT. COD 65014

sÃO llJlZ -,Galp�o. novo.pé dj-elto �Ito, 320m2
construidos comthcrsão para escritórios + 3
banbéíros; terreno apr@xtmadamente600m2,
Aluguel R$ 3.200,00 + Txs.

A partir de:

I
BAIRRO AMIZADE

Jaraguá,do Sul

IMÓVEL EM FASE DE ACABAMENTO!
UNIDADES DISPONíVEIS:
Apto 01Suíte+01 dormitório - 201, 203, 401, 503, 601, 603, 701, 703
Apto 01 Suíte+02 dormitórios - 302 e 704

• Ampla sacada com GRILL a carvão;
• Instalação de gás e água quente, na cozinha e banheiros;
• Infraestrutura para instalação de arcondicionado (sistema split), TV,
telefone, internet e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e cozinha integradas.
• Hall de entrada com elevador;
• vaga para 01 veículo com opção de vaga extra;
• Salão de festas com espaço gourmet e terraço;
• Fttness;
• Brinqúedoteca e parquinho;
• 04 Apartamentos por andar.
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iAmorada
� L b -IIMOBILIÁRIA rasl

REF.954 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 550.000,00

REF.971- AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$ 139.000,00.INCORPORAÇÃO N° 66.179

(47) 3372-0555
PLANTA0

SILVIO 9156«7700 I CLEVERSON 91S�611

REF.914 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00

REF.854 - CHAMPAGNAT - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 580.000,00

REF.893 - RIO MOLHA - 02

DORMITÓRIOS. R$160.000,00.
REF.886 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 440.000,00

REF.834 - ANA PAULA - 03

DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.
REF.915 - CHICO DE PAULO - 02

DORMITÓRIOS. R$ 128.000,00.
REF.849 - VILA LALAU - 01 SUÍTE, 01

.
DORMITÓRIOS. R$ 210.000,00

REF.810 - SCHROEDER- CENTRO - 02
DORMITORIOS ..R$1J2.000,00.

"-

REF.618 - ED.MARANELLO - SALA

COMERCIALCOM 59,00M2.R$160.000,00.
REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$ 110.000,00
REF.917 - BAEPENDI - 02

DORMITÓRIOS. R$ 125.000,00.
REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIQS. R$140.000,00.

APAR'D\MENTOS;
REE169 - EDPADREFEIJOO - 01DORMITÓRIO.R$430,OO.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REF.280 - ED.DONA WAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REF.311- ED.ESTRELA DO VALE APART NOVO TRÊS
RIOS DO SUL - 02 DORMITÓRIOS. R$ 590,00.
REF.314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR

MITÓRIOS. R$ 1.100,00.
REF.023 - RES.JAQUELINE - VILA NOVA - 01 DOR

MITÓRIO. R$ 480,00.
REF.321- VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REF.326 - AMIZADE - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.

REF.245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS

.

RIOS DO NORTE - R$ 360,00.
REE322 - CASAMISTA - 04 DORMITÓRIOS - VILANOVA

R$UOO,OO.

RESERVE'StlASA:LA�!
NÃ.O PERCA ESSA.
OPO:RTUNIDADE!

SALACOMERCIAL;
REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COM

ERCIAL COM 100,00M2• R$ 2.200,00.
REF.276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM

51,00M2. R$ 600,00.
REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

500,00M2• R$ 6.000,00. _

REF.108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL

COM 140,00M2• R$ 1.100,00.
REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMER

CIAL COM 85,00M2. R$ 600,00.
REF.313 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM

ALUGA
SAlAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'

Av.�lIuIdorocllFOMtC&N'f3S4
Centlo-JarigllilIlnSuI-SC

CASAS' RHF319�CENTRO

RUA: PROCOPIO GOMESDE otlVElRA.REF.231: CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - 02 190,00M2• R$ 2.600,00.
DORMITÓRIOS. R$ 550,00.

REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FON

SECA - SALA COMERCIAL COM 55,00M2• R$ 950,00.
REF.312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA

COM 60,00M2• R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M2.
SALA 02 COM 280,00M2•
SALA 03 COM 224,85M2•
SALA 04 COM 219,34.
SALA OS COM 226,24M2.
SALA 06 COM 202,55M2•
SALA 07 COM 321,27M2•
SALA 08 COM 388,49M2•
SALA 09 COM 321,27M2.
REF.327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM

150,00M2. R$ 2.000,00.

REF.291 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 344,00M2• R$
3.500,00.

REF.278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M2•
R$13.200,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.500,00M2•
R$ 16.500,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 3.000,00M<.
R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 750,00M2• R$
5.500,00.
REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M2•
R$ 9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 350,00M2•
R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M2•
R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MARISO.L Cf 350,DOM2.
R$ 4.900,00.

GALPÃO;
REF.308 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM

650,00M2• R$ 7.100,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO,. SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
. �

-

.....
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VENDE R$ 2500000,00
Casa· Ana Paula 01 .sutte, 02 dorm.
02 salas 180m' Excelente írnovel,

•• ����
(47)3371-2117
CONSTRUA SUA CASA NO

loteamento Gu&ah&mll& Me:n&sotti, lotes a parnr,
R$ 80.000,00

IENlíR4\'J)A.IDJE "R$ 5..0:()lb,on SALDO CEf;,
r.egfu!e f(l) S())!lih� da� !f!>lõ:f)TWa,

Temos parceiros que ajudarão desde o

"\lI;patt.Vílall:t.m,QJ12 (ilMtriít��(;S.,Q)1)Z.,s�,.catla'c'/dhu(l'!(squslra"''9ar�tl1,,.m.lEiI:\1àneta RS 600,00
':JIpar.t. Cenlr<> (011 ",dite, QJ2 félorm., <oo'Z. rsabaoa c!léhumfsquelra (e ,garagem. IRes. ll'iIa-rilra RS 650,00

, 'A]>'art.CI!litrc iIlS'durrríllóriCfs, lCozíntlli/sala ill/:gararrem lEiIilí�o ltilar'<lTirila R$ 700,00
·part.1Nov:a'lilr.sílià 02,dMn�0rIOís. 1lCfzln'h>l/sala 'ti/<gl:íra:gem Il'idlfíeb 11<11';10' R$ 550,00

iApa,Ulba<êla<Fjgu"lm D2'llormilÓiios, =ílih'álsala '1:I,gaY&gem iEilífic'O tle1a'IVist" RS 550,00
Ap·al1l. flha'Cla!f;igul>lra ,()11 sdltlo4 '()2<d�rmítóríos, C<illinhatsala 'lli!!far.agem.Ell.ll4iilamar R$ 600,00
.•-.alBa"penêli- 03 darmitórros:<coz,sala,á,ea:des<l);víçb sworagem.<Pr.Q)(l!I'Rodoviiiiia R$ BOO,OO
Cas'a VilaiRau112 oorrnitófies.sala. CCfiíriha'lli19"ragam'Pmx.SilvalS'P.an LOCADO
Sala Cdm"rcial� 0/18'1m'íPtox. ao Nler:cado,l:ails�,T,ês Rios doSai R$ 150,00

°IMAISt:ONDOMINIO

www.interimove.is ...net
VENDE R$ 400.000,00

Linda Chácara cI Casa 170m', Lagoa,
-arvores fr.utíferas .salão de ,festa orteir.a fechada e multa a . uá.

l/Rua .João Picom� 1104 � Centro - .Ja...aguá do SullSC Plantão Vendas: 8404-8498(01) 19183-2333 (vivo) (9698-S446(tim)
._-,-�_._-------_ ..... _ ........._-----_.-......_�, . -----_._��_._._-_,__-_ .. -.....----_._._-.,....,.-�---- .........__ .._--�.�--�.....__.------�--_ ......_�---.-----_._ ..-'�-----

Fead�a/tdo Ybn�{)d
1- 7

www.imobiliariajanlim.com
Rua Relnoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

, ..,

N
...
,In
.

00

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio
Res. Flamboyant.

604,50m2 - R$ 320.000,00
727,55m2 - R$ 370.000,00

Jaraguá Esquerdo o Res. Acre,
NOVO, 1 Suíte, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00

Rau o Sobrado NOVO! 1 Suite, 2
Dormitórios, 2 Garagens.

R$ 440,000,00

DBXE·NQS ADMIIllSJIIAR SEU IMÓVEL
PROCllRM1ÓS I�EtS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO•

LOC
.....

AO
• Sala Comercial- 61m' +1 garagem Bairro Vila

Lalaú. Valor R$800,OO + R$60,OO cond,

• Res. Saint Motitz • Vila Nova: Apartamento com

"'::;;;=:;:��;:==:l.
três dormitários (sendo uma suíte), sala, cozinha

li\! com mobilia, área de selViço, banheiro, sacada com
churrasqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão. Guaramirim - Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova· Apartamento com dois quartOs
(sendo uma su�e), sala, cozinha, area de selViço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Suite, 2. Dormitórios. Apto • Vila Nova· Apartamento NOVO com Ires

R$ 190.000,00 quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de

•••••••••••�I selViço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
�

garagens. Predio com elevador é salao de festas.
Valor: R$ 1.000,00 + cond.

Schroeder o Casa geminada NOVA! 2
Dormãórios, Área festa c/ churrasqueira.

R$135,OOO 00

casa- na Martins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de selViço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

Apto· Centro'Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviçó, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond,

Apto· Nova Brasília - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de servço, banheiro,

sacada cornchurrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.
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,
Seu imóvel está aqui.

lHABITAT
" $

CRECI1583·J tmc:ll�
www.lmobiliariahabitat.com.br

H0081 Residencial He oísa
com 92 m2 de área privativa.
Rau. A partir de R$180.0oo,00

H012 Vila Lenzi

R$ 157.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

ANOS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmo iliariahabitat.com.br

H013 Amizade

R$ 149.000,00
Casa com 70 M2

R$ 230.000,00 , Vila Lalau

H0015 ED. Monet
R$ 309.000,00 02 quartos

Baependi

H107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$154.000,00

Centenário

..
Residendal Mondrian

R$428.197,oo área privativa
de 107,39 m2 Baependi

H0069 GEMINADOA PARTIR

DE R$137.000,OOAMIZADE

H27 Casa de Alvenaria 02 quartos,
Corupá R$550,000

H660 Apartamento 03 quartos,
Nova Brasilia R$ 620,00

H661 ED. Barcelona, 01 suíte + 02
quartos Vila Nova
R$ 900,00 + Cond.

H663 Apartamento Czerniewicz 01
Ouarto R$ 690,00

H31 Casa de alvenaria 01 suíte + 02

quartos Avai Guaramirim. R$ 1.300,00

H666·Ed. Leticia Ap 303 Vila La
lau 02 quartos R$ 640,00 + cond

Loteamento Wellness, Bairro:
H0071 Residencial Pássaros e Centenário. Terrenos de Me- Ed. Talismã 01 H0066 Ed. Le Petít 81 ,36m2 H205 Moradas da Serra H0041 DON AFONSO

Flores R$ 270.000,00 tragem 342m2• Valor Apartir suíte + 02 quartos Centro área R$170.000,00 R$ 249.000,00, Nova R$150.000,00 RAU
de R$147.000,00 .R$ 300.000,00 Água Verde Brasilia

tJI�

• �

� HOO38 Vila Nova
H0051 Ed. Londres H0067 PONTO COMER- Residencial São Luis. Área H135R Casa de Alvenaria. H0075 Terreno com 402,70

CIAL - CENTRO
R$ 280.000,00

R$ 122.000,00 Baependi R$ 55.000,00 TotaI70.42m2• R$149.000,00 R$ 380.000,00, Centro m2 Rau R$ 220.000,00

HOO68 GEMINADO R$120.000,OO
TRES RIOS DO NORTE COM 59

M2 AREA PRIVATIVA

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990.000,OO Amizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

H641 Apartamento, 03 Ouartos.
Nova Brasilia, R$: 620,00

Ed. A1éssio Serri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

Ed. DonaWal, 03 Ouartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

Ed. Saionara, 01 Ouarto

Santa Luzia; R$:280,00

H416 Ouitinete 01 Ouarto
Nova Brasília, R$: 480,00

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H0053Waldomiro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$ 175.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H646Apartamento, 02Ouartos. Vila
•

Lalau R$ 660,00

H64B Apartamento, 02 Ouartos. Vila
. Lalau R$: 690,00.

H633 Beitramine 02 Ouartos

Água Verde R$: 500,00 + Cond.

H652Waldomiro Bartel

Baependi, R$ 800,00 + Cond.

H654 APTO duplex Ed. Ana Isabel.

R$ 2.000,00 centro

H0060 Brasflia Beltramini

R$ 106.000,00

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$-420.000,OO

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

H0033 Residencial San
Pietro R$ 221.000,00 Nova

Brasília

H0076'Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

H0079 Apartamento.com
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$110.000,OO

H0056 com 67m2 de área

privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,00TRES

RIOS DO SUL

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila La

lau 02 quartos R$ 640,00 .. cond Hs01 Sala CML 6OM'
Nova Brasilia, R$: 500,00

Hs04 Galpão 800m'
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

V�:�I�:.I��ol�&,:,�
H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

B�;��n�tl�����Óo
Hs12 Sala CML 185M'

Barra Rio Cerro, R$: 2,000,00

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$: 2.500,00

Hs14 Sala CML 43M'
Vila Lenzi, R$: 800,00

H668 Apartamento Firenze 02

quartos R$ 650,00 + cond

Hs16 Sala CML 56M'
Santa Luzia, R$: 600,00

H801 Sala CML 6OM'
Centro, R$: 900,00

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850_.f_OO

H518 Sala CmI117M'·
Nova Brasilia, R$: 800,00

Hs17 Sala CML, Centro
60m2, R$ 490,00 + Cond.

H812 Sala CML 6Om' Centro R$7s0,00

H522 Sala CML40 m2 Flrenze R$ 850,00 + Cond.

H�06 Sala CML 60m' Centro R$ 850,00

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

H418 Ouitinete 01 quarto Nova

BrasOiaR$ 490,00

H669 Apartamento todo Mobili
ado Ed. Aléssio Berri, Centro

R$ 1.800,00 + Cond.
--------,�----
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.Quer comprar ou vender um imóvel
com segurQnça e agilidade?
Conheça nossas vantagens. Aqui você fará um ótimo negóciol

ws

Ref.385
João Pessoa em Jaraguá do SuJ.

Are. total dos lerrenos: 1.216.4Om".
SãG Ires íotes inOlviduaís.

Amplo terreno comerctal/resldendaL
Todos possuem escritura.

Valor: R$ 6411.000,00
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Rua Norberto Silvei ......ra ..,..mor, 233 - Centro -Guaramirim

4713373-0066 1-3373-3404
*Casas Prontas

"'Lotes a venda....
.

diversospontos da ddade-.
'"loteamentos Próprios

Ref.411
R&sidencial Santa Manica. Possui 02

.

"Cl.ualtos,_da com chumlSqUeIra.
�'ffIa de festas, porteiI"O elett6nito
Inlarfone, gãs individual e portiio

,

elelr6nico.
Perto de tudo, inclusive da natuiwa

.

Prazo de enhgll: 24meses
.

Apartir de R$ 124.00,00

E�colinha em Guaramitim_

.

Area privativa: 73,22m".
ResldencialAgaIha. Apartamento com 1i2 .

quartos, banheiro social, sala com sacada

copa, cozí�ha, lavanderia. sacadawm
'

churrasqueira, vaga de estacionamento
coberta..

valor: R$ 120.000,00

�.

ENDER SEU IMOV L?

Temos ótimas vantagens para
você:

.. Carteira extensa de clientes;

_ Gestão especializado em imóveis;

_ Equipe de profissionais experientes, qualificados
e comprometidos com a satisfação do diente;·

� Áva.liação gratuita em caso de opção de venda exclusiva;

_ .Suporte iurídico e orientação para regularizar a documentaçóo
.

do seu imóvel;

_ Orientação sobre finanéiamento imobiliário, incluindo
simulação;

-.Anúncios periódicos em.mídias diversas e classificados espeCializados;
_ Divulgação no site WS Imóveis.

•
•

www.lmOveISWS.COm(41)3313-3404 1 3373-0066
I
I

-..iii
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



36 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 4 E 5 DE MAIO DE 2013

IJ r r r )-J J \ r�

J�Ji rj?:_;

ALUGA-SE Ref. 1313 - ALUGA-SE Galpão com

aproximadamente 480,OOm2
Rua: João Franzner, 391 - Bairro São
LuisValor a negociar.GALPÃO

SÃO LUIS

•

•• •

Ref. 13123 - APARTAMENTO - Rua G�iás
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - Residencial AKIRA
Área total: 103,43m2. Área privativa: 82,67m2•
01 suite, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira e

01 vaga de garagem.

VENDE
APARTAMENTO

VILALENZI

VENDE Ref-13141-CASAALVENARIA
Rua Bahia, 40 ..
Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,00m2. - Área construída
aprox.: 300,00m2.

CASA

VILA NOVA

VENDE
'Ref 1322 - CASAALVENARIA. Rua Frederico

Wilh�lm Sonnenhohl, 412. Vila Lalal;l- Jaraguá do
Sul. Area do terreno: 450,00m2. - Ar.ea construída

CASA aprox.: 150,OOm2. 04 dormitórios, 02 bwcs, 03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem

VlLALALAU p/ 02 carros. Edícula nos fundos.

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 47 3371�1500 - Fax 473275-1500

Plantão 41 9975�1500 - chale@chaleimobiliaria.com.br

VENDE ReI - 1330 - Rua Henrique Marquardt
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul - BOlGARI
RESIDENCIAL. Divisões internas

APARTAMENTO Aptos com suite + 02 dormitórios, sala estar{jantar,
COZInha, bwc, área de serviço,

CZERNIEWICZ sacada dchurrasqueira e garagem, ou
surte + 01 dormitório e demais dependências.

VENDE
Ref: 13145 - Rua Waldomiro Schmidt. Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOu.
Divisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
ri churrasqueira e garagem.

APARTAMENTO'
JARAGUÁ
ESQUERDO

VENDE Ref-1343 - CASAALVENARIA
Rua Bertha Weege, 2561
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 1.000,00m2. - Área
construída aprox.: 260,00m2:

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE Ref. 13111- Residencial RICHARD STRAUSS.
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni. Próx.: A Igreja Rainha da Paz. Vila
nova - Jaraguá do Sul - Com 02 quartos ou 1
suite + 01 quarto e demais dependencias. Reqístro
de Incorporação RI- 70.225

APARTAMENTO

VILA NOVA

i mobil i á r i a���51

VENDE
'Ref - 13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. Residencial Dona Verginia
Área total: 88,00m2. Divisões internas: 01 suíte,
02 dormitórios, sala estarrjantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE
1371 - CASAALVENARIA. Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasilia - Jaraguá do
Sul. Área do terreno aprox.: 566,00m2. - Área
construída: 400,00m2.:
Sendo frente c/ 24,00 m, fundos c/ 23,00m, lado
direito c/ 26,00m e esquerdo e/ 22,50m.

CASA

NOVA BRASILlA

VENDE Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco, 77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área talai: 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: Frederico Curt Vasel - Vila Nova.
Área do Terreno: 960,Ocim2
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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www.schellercorretordeimoveis.com.br

.

Apto com 3 quartos 69,50 1Tl2 R$165.000,OO
Matrícula 70.950

RESIDENCIAL
VAI. Dl FIEMME

Aptos com 2 quartos 53,85 m2 R$135.000,OO
Matrícula 70.956

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraquá Esquerdo

Lote 58

R$182.000,OO

, loteamento

Marajoara -:- João

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00

Corretores de Imóveis

Residencial VAl DI FIEMME

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$145.000,OO

Registro da incorporação N° 62.174 R-1 .'
�-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------�

Residencial AIIanlis - Vila Ràu Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 R$ 155.000,00

M��o 62.001�._�_---,��

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202.
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59,34m2. R$135.000,OO.
Matrícula: 62.898

Lote 09.

R$ 90.000,00

I

1
�

1
3376-5050 Plan,ão: Anderson 965' -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net

Bana do Rio Cerro - 03_dormitórios. Q1 vaga de
garagem e demais dependêndas . .Área útil:
110,23m" . Terreno com 367,20m2• Valor
R$ 270.QOO,00 Aceita financiamento

Possui 02 dormitóribs, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada com churras •

queira e vaga de estacionamento. Área útil
. de R$ 54,75m2

Valor R$115.000,OO PRONTO PARA
FINANCIAR Bana do Rio Molha

Nea de 360m". Valor R$ 180.000,00

www�imobiliariareal.net

Casa - Barra do Rio Cerro
03 dormitórios e'demais dependências.

R$ 800,00

Casa - Rio Cerro I Apto e Sala comercial- São Luis
03 dormitórios e demais dependências. . 02 dormitórios e demais dependências.

R$ 670;00 Sala com '140m2. R$ 2.000,00
' ....����..����� � ��------ --�--���__--------------�__�I

Jaraguá 99 - Semi-mobiliado - 02 dormitórios,
02 vagas de garagem e demais dependênci
as. Area útil: 59m2• Valor R$ 139.000,00

Aoeita financiamento.

Vila Nova - 01 suí1e, 02 dCJl'll'litórb:l, 02
vagas de garag:rn e demais deperdêndas.
Mia útil: 102;79frl2. valor R$ 275.0CfJ,OO

Vila Nova- Otsulíe, 02 dormitórios, 01
vaga de garagem e demais dependênci
as. Área útil. 78m2• Valor R$ 189.900,00

\

j

Jaraguá 99 - 04 dormitórios: 01 vaga de
. garagem e demais dependências. Rio da luz - 02 doimitóri:;s e demais
Araa úfil: 100m2. Terreno com 1.136m2 dep9ndêndas. Área,ú!i: 54,99m'. Temino d

..____Va_lo_rR_$_1_25_.0_00_.0_0_Ao_e_ita_.;.p_ro.;._po_sta__-, 367,45m'. Vaklr R$ 165.00J,00 /'>ret;31iranciarnen1o

Vila Lenzi - 01 suíte, 03 dormitórios, 02
vagas de.garagem e demais dependências.

Área (iHI: 120m2. Terreno com 430m2
Valor R$ 170.000,00 Aceãa'proposta

)

I
i

)

j
I

1
.

Sãoluís
Área de 365m2 Valor R$ 105.000.00

Três Rios do Norte
Nea de 300m" Valor R$ 75.000,00

Bana do Rio Cerro - Área de 12.555m'
Valor a combinar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário deAtendimento:
8:30 às 12:00
13:30 às 18:30

INlÓVEIS Rua Procópio Gomes de Oliveira. 1380
Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 623.1 Excelente terreno
no Baependi com 384m2•

R$210.000,00.
Ref. 641.1 Casa na Vila Lalau com 1 suíte, 2 quartos, banheiro, sala de estar
e jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área de festas, piscina, lavabo e

garagem para 3 carros.R$380.000,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$336.000,OO.

WWW.BARTIE.L.I:MO.VEIS.COM.BR

3275.1100
Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, ·1568
Sala 031 Vila lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Imóveis para venda

$"
•

m
Possui 3 dormit.(1 suíte), cozinha
cl móveis planejados, sacada cl
churrasq. e 2 vagas garagem.

Contendo 2 dormitórios,
demais depend., sacada cf
churrasqueira e garagem.

Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cf churrasq. :2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

mil
ormit. (1 suíte),

cozinha cl móveis planejados.
Área privativa 76,23 m'

mil
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m2

mil
Alvenaria, Suíte + 2 dormit.
demais dependências, em
terreno de 324 m".

Imóveis para locação
Apartamento. Vila LalauAMIZADE - Ed. 4 Ilhas - Apart. 3 dormitlsuíte. Aluguel: R$ 890,00

BARRA RIO MOLHA - Sala comercial47 m'. Aluguel: R$ 660,00
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormit. Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dorrnit.; 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., demais dependo Aluguel: R$ 700,00
VILA RAU - Sala comercial área 70m',_"",_.,. Aluguel: R$ 750,00 Suíte + 1 dormitório (Próx. WEG 2)
SCHROEDER - Casa em alvenaria, 2 dormitórios. Aluguel: R$ 550,00 Aluguel: R$ 650,00

WWW.SPAGOIMOVEIS.NET COMPRA· VENDA - LOCAÇÃO

�
�RICARDO

www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191
Rua ilatão do Rio Branco n" 700 - Centro hloJado

do Angeloni}" Jaraguá do Sul

,�(47) 8808-5378
!Z
�(41) 8861-2276

CÓD 453· APARTAMENTO.Bairro Baependl.2
atoS.' Banheiro e, demais dependências. ,
Vaga de Gargem+Sacada c/Churrasqueira.

Valor R$ 145.000,00.

CÓO 439 - SOBRADO.Bairro Centro.l Suite/2
atos + 1 Banheiro Social. demais

dependências. , Vaga de Garagem. Valor
R$ 450.000,00. Pode ser Financiado.

"RESIDENCIAL ES&OLINHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Eseolinha.2

ütos.i Banheiro e,demais
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1

: Estacionamento p/carro.
L.__.:_ .Y�lor�Rj_1��l)!l,!lfJ-.---- __

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

. . ,
COO 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 I

atos.l Banheiro e .•demais dependências.Sacada.
I. c/Churrasqueira. :
I 1 Vaga de Garagem. :
'- Valor B$.1JO.OnO,00._� --'

CÓD 457 - Apartamento.Bairro Água
VerQe.2 Quar.tos,1 Banheiro e,demais :

dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
:_�����.���,��.���e_����n:���_j , CÓO 456 • APARTAMENTOS. Bairro Barra do

Rio Molha.

N's 202/302 • , Sulte.2 atos' Banheiro Social

e, demais dependências. Sacada
c/Churrasqueira.

Com' Vaga de Garagem: R$ 265.000,00.
Com 2 Vagas de Garagem: R$ 275.000,00

N°s 203/303 > 1 Sulte,1 ato .• , Banheiro Social

e, demais dependências.Saeada
C/Churrasqueira,

c/1 Vaga de Garagem.
Valor RS 225.000,00.

Social,demais
dependências.

1 Vaga de

Garagem.
Valor

170.000,OO.Pode

,

: J

, ,

,
,
,

ser Financiada� J :
_ _

N° 301 • , Suite, 2atos.,1 Banheiro·Soeial e,
demais dependências. Sacada c/Churrasqueira.

c/ 1 Vaga de Garagem.
RS 275.000,00
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,

M O B I .L I A R I A

RESEN�
(47) 3375.0505

9153-1112/9135-4977 /8478·7790

Terreno 590m2 (15m X:39m),
Bomplandt, CorupájSC.

Rl55.000,OO.

VEJA -MAIS OP ÕES DE iMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Terreno 305m', 1.ot. Dona Marta,
pronto para.construir, flnanciável,
Nereu Ramos, Jguá dI> sul/se.

RS 85.000,00.

Terren", 334m'; 10",!lIzado em Terreno 2.�97m', com casa de,madel"j
frente ao CampIng Barra do simples. Defrentç pj asfalto, Três.Rios do
Sul, a SOOm da pra'a. Barra Norte"Jguá do sul/se. R$ 330.000,00.
do Sul/Se. RS 35.000,0.0. Ideal'para prédio.

Chácara 7.500m', com água
corrente, há 2Km do centro, SR·280,.

Corupá/SC, R$85.00!l,OO.

Chácara 72.336,30m2, com
nascente, pastagem e-rancnc, No

perímet,ro urbano. Estrada
Garibaldl, Jaraguá do sul/se.

Ref.: 1657 • Casa no Rio da Luz com 2 dormitórios,
.

cozinha, bwc, sala de estar, garagem.
R$ 126.000,00

Ref.: 1554 - Sobrado no Três Rios do Norte com 2

dormnóríos, cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,
rua astatada, R$ 150.000,00

Ref.: 3681 - Apto no Amizade com 2 dormITórios,
cozinhá, copa, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, churrasqueira. R$ 200.000,00

ReI.: 3668 - Apto no Amizade com 2 dorrntóríos,
cozma, bwc, sala de jantar/estar, garagem, salão de

festas.

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 47.39m2..... . .

060 - Centro - apartamento com área total de 153.63m' .

063 - Centro - apartamento com área total de 96.37m' .

066 - Centro - apartamento comárea privativa de 214.07m'.

. R$ 120.000.00
.. R$ 180.000.00
..R$159.000.00
.. R$ 110.000.00
..R$ 275.000.00
..R$175.000.00

. R$ 270.000.00

CRECJ8844

3370-6624 1 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br .

033 - Rio da Lu� sitio com uma
casa enxaimel ue 150.00m' e
terreno com 56.000jjoom'.R$650.000.0

004 - Vila Nova. apartamento com área
privativa de 49.33m'. R$115.000.00
(aceita terreno ou casa mais retirada de
menor valor como forma de pagamento)

057 - Nereu Ramos - Gemi
nado em alvenaria com 90.00m'.
R$110.000.00

�(ft()HIU:IÜ]j() ro\{j
--- � - - � - � - - - - -- - -_--

A vida acontece aqui.

TERRENOS -

-

.
-

003 - Santo Antonio. terreno com área de 89.268,00m' R$ 1.800.000.00
006 - NeretfRamos. terreno com 425.00m' : R$ 100.000.00
011-Massaranduba terreno com 100.000,00m'. . R$ 135.000.00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650.00m' .. .R$ 960.000.00
038 -l3ibeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m'.. .. .R$ 300.000.00
043 - Agua Verde. terreno com 371.00m'. .. R$ 96.000.00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000.00m' (com 02 galpões) R$ 480.000.00
058 - Nova Brasma. terreno com 16.843,45m'...

.

R$ 2.000.000.00
065 - Vieiras - terreno com 8.448.80m'................. .. R$ 860.000.00
070 - Ribeirão Cavalo. terreno com 71._148.20m' .. R$ 2.850.000.00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m' .. R$ 145.000.00
097 - Nereu Ramos - terreno com 349.16m2... .. .R$ 100.000.00
099 - Corupá, terreno com 2.200.00m2...................... .. R$ 350.000.00
107 - BR 280. Nereu Ramos- terreno com 78.000.00m" .. R$ 2.000.000.00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00m2 (ótimo pf 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
130 - Amizade - terreno com 61.S00.00m' .. R$500.000.00
156 - Chico de Paula. terreno com 723.60m' .. R$ 150.000.00

CASAS .

019 - Nereu Ramos - casa mis1a com 1 DO.DOm' e terreno com 364.00m' R$·138.000.00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173.00m' e terreno com 450.00m'. (aceita imóvel de menor valoL... ...R$ 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 mis1a com 98.00m' e terreno com 350.00m'................................................................ ..R$ 120.000.00
056 - Nereu Ramos. geminado em alvenaria com 90.00m'................ ..R$130.0PO.00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119.00m2 e terreno com 390.60m'.... .R$ 250.000.00
074 - Nereu Ramos casa com 181.00m2 e terreno com 2.497.00m2.... R$ 650.000.00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59.90m' e terreno com 337.50m'............ .. R$ 138.000.00
091 - Amizade. casa de alvenaria com 31 O.OOm' e terreno com 378.00m2 R$ 550.000.00

�o9�;iPeuga�:�Jg).�.��I���i.��IC.��.���.'a.a.��.e�e.���.���.�.s.�:���':(����.���r1lJr11�.�� c.��� R$ 700.000.00

{�6�����g���a�oa����:n���c��1iié��3�n.�.1.1.�:�����.t���.o. co�.���.a.��� .. r.��:�.n���i����:�::::::::::�l��g:ggg:gg
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280.00m' mais galpão. Terr. cf 1.574.10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000.00
183 - Nereu Ramos. casa de alvenana com 129.00m' mais edícula. Terreno com 660.00m' R$280.000.00
188 - Santo Antonio. sobrado com 170.00m' e terreno com 2.033,45m' .. ,. ..

:
.. R$ 180.000.00

SÍTIOS

030 - Santo Antonio - cf casa de alv.• rancho. lagoa. cf área de 175.000.00m'. aceita imóvel de menor valor.. R$500.000.00.

APARTAMENTO _

LOCA Ao .
.

Casa Nere Ramos.... ..

RI600.00Apartamento Centro R 700.00
Apartamento.Centro .. R 850.00
Apartamento Agua Verde.. .. .. R 550.00

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI 14482

Contato 47 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua GuilhermeWeege, 166 • Edifício Bérgamo • Centro

A vida acontece aqui.

Apartamentos na

Barra com 1,2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados.

Entrada +

parcelamento
direto + financlamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)
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SEU NOVO ENDEREÇO PARA

CÁI"A

1
I
I

1

f
)
r

i
J
'I

, i
J

I

V1:NOAS
4732135443

PlANTÃo
47 '8484 5501

APARrAMENTO

oz Ql.IAAI'OS
®í�OU�
SAI./,nEmM
Q:)z.u..w.
�OE UJI,'r,I!ÇO

EMPRSENDIMENTO
lIMA DE flSfA
WIWlOfO OE Art 11#4"
V(ttLfWE 10<:1U.1U,ç4,O
IlJA oq iMJ4MN11$, :u�
Y,l1.IIl!:AU� 00 WL. ii(;

Fone 9101-7885
ou 3371-6623

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

IMÓVEL "CAMINHÃO" IQUIR
AGRICOLA • CAP. DE GIRO"

QUITAÇÃO DE fiNANCIAMENTO

CRÉORO BlIRADA

RS 950 MIL RS 82 MIL
RS 810 MIL RS 79 MIL
RS 625 Mil R$ 62 MIL
R$535 MIL R$43 MIL
RS 348 Mil RS 33 Mil
RS 310 MIL R$29Mil
R$ 255 Mil RS 21 Mil
RS 210 MIL R$19 MIL'
R$145 MIL R$14 MIL
R$125 Mil RS11 MIL

,

R$llOMll À combinor,

ACEITO CARRO E FG.TS
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.

BALCÃO DE NEGÓCIOS

• Contrata-se auxiliar de geometria. Contato: 3371- • Vende-se piscina 3.000 litros. COMÉRCIO VENDA • Vende-se em Balneário
técnico em eletrônica com 3040. CO,m motor bomba mais O' • Vendo oficina elétrica no Piçarras: Casa geminada
experiência na função. • Escultura em frutas Chef filtro. Valor R$1.600,00. Tel: seguimento de motores nova, 150 mts da praia com.

Tratar 3275-2264. Guilherme Silva. 47"3275- 9133-4100. e bombas com pessoal 03 quartos sendo uma suíte,

• Precisa-se dentista para 6487 ou 47-9700-2254. • Vende-se berço camping.
qualificado para dar sala, cozinha, WC, área de
continuidade no trabalho. serviço e garagem. Valor:trabalhar no consultório em • Borges Eletricista Burigotto azul, desmontável, Valor R$50.000. Contato R$ 180000,00, Financiável.

Itapoá. Remuneração por residencial e comercial,
valor R$150,00 3370-7160 3273-6615. Contato: (47) 3345-0780 ou

porcentagem. Interessados ligações novas e consertos
Dulce ou Susan

(47) 9711-7631 Delano.
ligar 479671-0512 Enviar CV APARTAMENTO

em geral. Fones: 9926-1371, • Vende-se dois vestidos de
• Vende-se casa de alvo compara ciasorriso@outlook.com. 9994-8588 ou 8437-5290- prenda, um bordô e o outro

• Alugo apartamento no

• Viagem de Cruzeiro MSC Ivonei. marrom com creme, e um
Rau com 2 quartos. Valor 125 m com laje, garagem
R$510,00. Falar com Sandra para 2 carros, 3 quartos,

Magnífica, 07 noites, • Atelier de costura Marlene, traje masculino. 9264.-5539
9993-2131. sala, cozinha, copa, portão

cabines externas com faz reformas de roupas.
Maria eletrônico, interfone.

varanda, todas as refeições Contato: 3275-4315 ou • Vende-se Acordeon da
• Vende-se' apto novo na Estrada Próximo de Mercado,

inclusas, seguro viagem, 9194-2435 Marlene. marca da Vinci, 120 baixos,
Nova com 2 quartos, sala, Faculdade. R$ 225.000,00.

taxas portuárias, recreação 8 registros na mão direita
sacada com churrasqueira. Fone 9919-1152 ou

a bordo, teatro, Roteiro:
• Renda extra. Procura-

e 5 na mão esquerda, em
Entrada de R$ 10.000,00. 3376-3089 (após horário

Dia 05/01/2014, saindo se pessoas dinâmicas e
terça de voz oitavada, ótimo

Valor de R$ 125.000,00. Tr: 47 Comercial)
de Santos, Punta Del Este, empreendedoras, maiores timbre, com captação de

8499-4778. '
---

Buenos Aires, Montevideu, 18 anos, que queiram
• Alugo casa de alvenaria

ótima qualidade, vendida • Vende-se Apartamento (fundos) sala/cozinha,
e retorno em Santos dia desenvolver um negócio separadamente. Valor no Bairro Amizade com 2 02 quartos, banheiro,
12/01/2014. Preço por lucrativo. Trabalhando a R$5.000,00. Tratar 9699- quartos, cozinha mobiliada, lavanderia, varanda.
pessoa: R$ 2.600,00. partir de sua casa. Aprenda 9295. sacada com churrasqueira, Próximo' à Casa da Cultura
Entrada de R$340,00 + a ganhar ate R$ 600 reais 2 vagas de garagem. R$ de Guaramirim. Valor a
10X de R$226,00. Mais (período parcial) ou acima • Vende-se filhotes de Labrador, 130.000,00.'Tr: 9104-8600. combinar. Fone 3373-1435 /
informações com Maria de R$ 2.000 mês, período puros, vacinados e com Creci 14482 9979434. Falar com Aurea.
Bianchini Pincegher Fone: integral, negócio próprio carteirinha. Tratar 479975-

47 -3370-0003/47 -9998- c/ baixo investimento e 1102 Michelle.
CASAS

• Vende-se casa geminada,
3265. Ou pelo e-mail: mar'ia. alto retorno. Contato 47 • Vende-se máquina de costura

loteamento Firenzi, 2

pincegher@gmail.com 8418-3292/9988-2844. industrial Overloch R$800,00
• Aluga-se duas casas com 2 quartos, sala, cozinha,

bernesjaredínheiroéayahoo. e Reta R$380,00 3370-0983 quartos, garagem. Uma por garagem, área total 70m2•
• JC Pinturas, massa corrida, com.br R$350,00 e outra R$250,00, Entrada + financiamento,
grafiato, pinturas em

ou 9927-3117 Paulo
no Garibaldi, a 200 m do RS 140.000. Tel: 9103-3926

geral, tratamentos contra
• JARGAS Instalações de Gás • Vende-se berço de criança asfalto. 8480-8262 ou 3055- Ailton.

cupim. Melhor preço da de cozinha residencial. TR: cor marfim, com colchão 8262 Falar com Alemão ou

região. Orçamento sem 3371-2946/9216-4866 por R$150,00 3370-0983 ou Aline.
• Aluga-se..casa fundos, 3
quartos, sala, cozinha,

compromisso. Telefone • Disk frete e mudanças.Tr: 9927-3117 Paulo. • Vende-se casa 6x8 madeira banheiro, lavanderia,
9901-8445 Jairo. 9277-2798/8465-6251/ • Vende-se 4 pneus Marshall para retirar do lugar. garagem. Rua Rio de Janeiro,

.

• Leison Malhas contrata 3370-3414/9708-4475. p235/65/R17. Valor Vila Lalau, Rua Ernesto 87. Somente casal, R$700,00.
com urgência: Dobradeira / R$1000,00. Seminovos com Lessmann, 506. Valor Tel: 47 9929-1715.

• Disk Frete em geral, R$500,00. Fone 9693-8110.revisora com experiência/ caminhão Baú com
'12000 km. Tel: 3275-6531 ou

auxiliar de corte/ talhador capacidade de 4000 k. TR: 9117-7165. • Vende-se: Cisa geminada CHÁCARÀ/SITIO
com experiência. Para 8406-2183/3276-2100 • Vende-se máquina de costura (modelo exclusivo com

• Vende-se sítio de 4.946 rrr', em
trabalhar 1 Q turno na Overlock e fios de costura.

2 WCs), 200 m da praia,
Três Rios do Norte, próximo a

Barra do Rio Cerro. Salário
• SV esquadrias e Alumínios, localizada na Rua (1003)
estruturas, sacadas,

Valor a combinar. 3376-0745
Tenente Atalib'a Adur, 195 - Igreja Luterana. Com nascente

compatível + benefícios.
corrimão, grades dê Ester.

Itajuba, Barra Velha - SC, com e área de festa construída.
Interessados enviar Telefone 9648-9399.
currículo por e-mail: rh@ proteção, fogão industrial, • Locação de escora metálica e 3 dormitórios sendo 1 suíte,

leison.com.br ou tratar na concertos e soldas em geral. andaime. Contato 3376-4963, sala e cozinha integrada, • Vende-se chácara no

Rua Pastor Albert Schneider, Tr: 9197-1665 / 9702-9093 9615-6097 ou 8466-7814 lavanderia, churrasqueira e Garíbaldi/São Pedro,

882 - Barra. Fone: 3376- com Silvio. Admir. garagem. Área construida 84 240.000m2, casa mista,
1378.

mts ' - Valor: R$ 177.000,00. ranchos, cercas, lagoa, água
• Ofereço serviços de podas de • Vendo Esteira ElétricaWeslo Contatos: (47)3379-5232; corrente, 6.000 pés de

• Farmácia Família contrata
árvores. Tr: 9158-0019. 4500, semi nova - 1 ano de 8421-3446 ou 8421-3458 eucalipto. Oportunidade de

balconista, de preferência • Procuro serviço terceirizado
uso. Valor 600,00. Contato com Gerold investimento. Aceito troca

com experiência. Rua 25 para fazer em casa o dia
3370-8684 ou celular 9935�

• Vende-se casa, em Barra terreno e veículo. Tratar:
de julho, 577, vila nova. todo. Tel: 9119-6794.

8751 Juliane.
do Sul, loteamento Baobá, 9185-4615 / 3376-0081.

Telefone 3371-7874
• Hotel para cães - faça a sua

• Vendo filhotes de Pastor rua Perequê, próximo ao

• Contrata-se serralheiro reserva com antecedência.
Alemão branco. Tr: 3376- posto, 97 rrr', 3 quartos, SALA COMERCIAL

com experiência. Empresa Tel: 3375-2006/9146-4864.
0608 Sandro sendo 1 suíte, banheiro

• Vende-se mercearia e padaria
Metalflex.'TeI3376-5296. • Vendo cachorro yorkshire,

social, garagem p/ 2 carros,
em Schroeder. Telefone 3275-

• Pousada Canina -

com 1 ano 3 meses e vacinado. mobiliada, murada, semi
0697

• AF Rodas - Conserto hospedagem, banho, taxi R$ 500,00. Tr: 3370-0719.
nova. Valor R$120.000,00

de rodas importadas e Dog, atividades, passeios, + prestações de 1 salário • Alugo sala comercial com 3
nacionais. Auto Center pet sitter (cuidamos do seu • Vende-se berço infantil com mínimo, aceita-se carro ou .quítínetes, valor R$ 1.200,00. Na
(Suspensão, freio, pneu, animal na sua' casa). Tr: colchão. Valor a combinar. Tel: caminhonete no negócio. Rua Valdemar Rau, 2280. Tel:
roda, balanceamento e 9181-9625. 3370-0983 Telefone 3373-3511. 3371-6968.

. .......... __ ....... _-_ ..
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br

.} vendas@dauerirOOveis.com.br

.I

.

(47) 9655�566.3-
(47) 9103-7819 �,.
(47) 8429-9334 "

«a tua paimPta é tiUnpada que ifwnin:a (M meus pa66M e f.wz que dtvteia O- meu. Mmin!um.

.

Salnu.M 119:105

V��tQ/qW� cL(A/ S�Wlttil/t1Ilk
-- -----------Jaraguá Esguerdo

Ref: d254

APARTAMENTO NA PLANTA
. .

2 dormitórios + cozinha + área de serviço
+ BWC + sacada grill + área de festas +

1 vaga de garagem
A partir de

R$130.000,OO
B

'. I Ref: d245 Apto Mobiliado
- aixou o preço T

APTO cl 2 dorm + sala + cozinha + BWC + área Casa com 3'dorm + cozinha + sala de TV :;" BWC
de serviço + sacada com churrasqueira social + garagem + demais dependências.

. R$ 164.900,00 R$ 240.000,00

1I�...m.;

.. APTO na planta contendo 2 dormitórios +

cozinha + sala + BWC Social + área de serviço
(a partir) R$ 129:000,00

Casa cJ 1 suite +.2 dorm + sala estar + TV + cozinha + BWC +

área de serviço + garagem para 2 carros + churrasqueira

R$ 274.900,00

Ref: d128 Ref: d236Ref: .d152

Casa com 3 dorm + sala de estar + cozinha +

BWC social + área serviço.
Excelente foeeflzaçân • terreno com soOm"

R$ 400.000,00

APTO novo cf 90m2• 3 dorm + sala + cozinha + Casa com 1 dorm + cozinha + sala de TV +

BWC + área de serviço + sacada cf churrasqueira Banheiro sacia] + lavanderia. Terreno com 301m2

R$ 140.000,00 R$ 129.000,00

Apto novo cf 64m2 contendo 2 dorm + sala +

cozính a+ BWC + área de serviço
R$ 119.900,00.

Ref: d249 _,"-: Ref: d253
�#----�-.

Terreno com 660m2

R$ 80.000,00
.

1 suíte + 2 dorm + sala estar + TV + cozinha
+ BWC + área de serviço + garagem para 2

carFOS + lindo jardim _

R$ 350.000,00

E�.��J�.'E�
A

R$ 10.000,00 de entrada
+

saldo pelo Programa Minha Casa'
. Minha Vid.a .

{

I.

..
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Agende: (47) 8406-4447

Visite o decorado e

encante-se!
DEN.ZIALE

I
/

Sala de jantar

GREC112556.

"Santander
(47) 8406·4447

3376·2299
3371-6310

www.proma.corn.br
comercial@proma.com.br

a::J www.fb.com/promaconstrucoes
soluções construtivasFínanciamento Imobiliário

Rua Leopoldo Janssen, n° 195 Centro - Jaraguá do Sul. www.milanoresidenzial"e.com.br
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IMOBILIÁRIA

PiermannEmpreendimenlos Imobiliários

- ,

IMOBILIÂRIA

BarraSul
A imobiliária da Barra

10
GIRASSOL

IMÓVEIS

�
RENATO ..JR

PIAZERA

I NSt:IN4mCRECI 5330

CRECI3494-J

DUAL

IMOBILIÁRIA

Cód: 173 - CASA ALVENARIA - Baependi, com
140m', 3 dormitarias, 2 vagas de garagem. Terreno

com 400m'. R$ 370.000,00.

.�,
.

Pla'nlão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099
www.parcimDveis.CDm.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br
www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 548 - APARTAMENTO - Vila Lenzi, com
64m', 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Viiiar. R$ 158.662,40.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 domnitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,00.

f
Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m'.

R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO'- Barra do Rio Cerro, com
451 m'. Loteamento Villagie. R$ 143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroedet com

J 500m' apenas R$ 70.000,00 ..

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m2. R$ 100.000,00. Excelente terreno de

I esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno

com 920.000m2, frente com 450m..
R$ 460.000,00.

con 192 - CASA ALVENARIA - Três Rios do Sul,
com 90m2, 3 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com448m2• R$, 159.000,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES OE TERRENOS E GAlPÕES!

COO: 84 - CASA - Estrada Nova. com 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem. _"10 ao C�ég�. R$ 485.00.

C{xJ; 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem. Próximo a Recreativa da Celesc. RS 605,00.

CM: as - APARTAMENTO - Três Rios do Norte. com 2 dorm'órios. 1

vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

Cód: 89- SAlA COMERCIAL -Ilha da Figueira, com 30m'. 1
banheiro. RS 400.00.

Cód: 97 - APARTAMENTO - Vila Nova. com 139m2, 3 dofrnttórios
sendo ����S5��� ��aragem.

Cód:65-SAlACOMERCIAL-Centro.com40m'.1 banheiro. R$
600.00.

CM: 95 - CPSA COMERCIAL - Vila lerui, com 45Dm'. Ifrreno com
1.100111'. RS4.500.00.

Cód: 41-CASA-João Pessoa, com 2 dormitôrios, 1 vaga de
garagem. 60111'. R$ 550.00.

Cód: 63 - CASA - Três Rios do Norte, com 2 dormttórios, 1 vaga de
garagem loteamento Fosstle. R$ 550,00.

Cód: 96- GEMINADOOOBRAOO -Ilha da Fig"'ra. com 2do_nos,
1 vaga de garagem. RS 800.00.

CM: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 corrnãónos. 1 vaga de garagem.
Ed. São Miguel. R$ 780,00.

Cód: 61 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com 2 dormitórios sendo 1
sute. 1 vaga de garagem. R$ 550,00.

COO: SALA COI'IIERCIAl- Cei. O, com 3{Jm'. RS
1 203 O. DE fRONTE COM A PRINCIPAL.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m'. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000;00.

Cód: 281 - TERRENO -Ilha da Figueira, com
312m'. R$ 210.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. MaL Deodoro, 1911!-Alameda25
Centro - jaraguã 40 Sul - se

bertaimoveis .corn
Apartamento com 90,OOm2

. 03 dormitório sendo 1 suíte'
O 1 vaga de garagem
Ótima localização
SACADA coM

CHURRASQUEIRA.
COZINHA e banheiros
mobiliados

GESSO, MASSA CORRIDA,
SPLIT NA SALA.

R$ 199.000,00

I Casa Geminada com 73,00m2

I 02 dormitórios

i 1 vaga de garagem !I Local Tranqüilo e residencial. I.I .

.

\J-'J_l_:3.§_,ººº&º .__._. � . .j

Terreno central com. edificação de
2 pisos com 90,00m2
ideal Para construção de escritórios
e Clínicas
R$ 320.000,00

I asa com 80m2

I
* 03 quartos e demais dependências

I * Terreno cem 686m2 I

I '" Local tranquilo próximo a mercadO!I * O 1 vaga de Garagem I

\LB._:LL6.Q,Q_O-º.,.Q.º. __ . � )

I·'

padrão com 161m2

03 suítes
02 vagas de garagem

Ótima localização

I
I' I
I 1 vaga de garagem I

! Local Tranqüilo e residencial.
.

!
" B-_$_J§0.009..tQQ )

'" Apartamento com 50m2
* 02 quartos e demais dependências
* O 1 vaga de garagem
* R$ 128.000,00

R$ 900.000,00
• Sala comercial com 60m2
• 01 BWC
"Vitrine blíndex
• Lateral de Rua Principal/Aresso a arena

R$ 95,000,00

Locação 1,
'�

l
! 11I Pd llCllJ· !ajH1I·�OI d:mllái,_..., taImtI imlm�e_,,-R$ 48:j{D + md IN>

11 REF. 11040 - Centro - Apartamento OI suíte, 02 dormitórios, sala: coztnha, banheiro, área de serviço e garagem R$ &."lO,OO + ccnd. i
I REE 11045 - Três-Rios do Norte - Apartamento oz dcrmitõnos, saia'coztnha, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 500,00 + R$ 70,00 I
{COnd. , 1

1 REE 11046 -Vila NovaEtHficiO Dona wall - Apartamento 01 suíte + 02 dormitérfos. sala, copa/cozinha, banheiro, área de serviço, sacada com]
t churrasqueira e 01 \'a:�a de�ragem

- R$ 900.'�. + comi.. . . . ,.. ,.1
! REF. 11027 - Baependi ôpartamento 02 cl0T1111t\JI'10S. salarconnha mm moveis sob medida. banheiro. area de serviço e garagem - R$ 620.00 ·d
1 cond. I; REF. 11021 - Centro - Loftmcbiliadc - 01 donnítórlo. sala. cozinha, banheiro. área de serviço e 01 vaga de garagem - R$ 880,00 + cond.

i

I REF. 11025 - Xmízade· D1 suite. 01 dcrmltórto. sala/cozinha, banheiro. área de serviço e OI vaga de garagem - R$ 1100,00 + cond I

I REF. 11032 - Ilha da Figueira - 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 01 vaga de garagem - RS 600.00 + rondo I
I i
I REF. 1104:0 - Centro - 01 suíte, 02 dormnõdos. sala. cozinha, banheiro. área de serviço e (I} vaga de garagem - R$ 800,00 + cond. I

j �'IOOOI. MRM . DO RIO CERRO· Casa com 03 dormitérlos. sala. cozinha banheiro. área de servíço e garagem, R$ Só().OO j

I, ==')lllJ.&lB,m_mtlarSJ!l'l."<:.IWm'-R$m1OJ r
RffOOli-N.J.e.�-&l9a:rtw:lllID:a-40m'-RS5..'1O,i.lJ+(Ild t

t
..;r�..:���_�CUIl1_l12_�.!�:..O:��'Q;c_o:I�e_á":'_del'l!il"':':..�:��OO � .,__.).
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MENEGOTTI
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rarelmovelS
www.parcimoveis.com.br

3371-0031VI\Wl.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@lmobiliariamenegottl.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF 6432: TERRENO NO CENTRO. LOCALIZADO NA
RUA EQUADOR. ÁREATOTAL DE 308,00 M2. FRENTE:

14,00M LADO DIREITO: 22,00M , LADO ESQUERDO:
22,00M, FUNDOS: 14,00M. VALOR: R$ 330.000,00

REF 6369: TERRENO COMERCIAL NOAMIZADE. ÁREA
DE 394,95M2. FRENTE: 17,65M, FUNDOS: 14,40M, LADO

DIREITO: 22,70M, LADO ESQUERDO: 29,70M.
VALOR: R$ 356.000,00

REF 6430: TERRENO COMERCIAL NO CHICO DE PAULA.
RUA ERWINO MENEGOTII. ÁREATOTAL DE 659,65 M2.
FRENTE: 28,50M, FUNDOS: 16,70M, LADO DIREITO:

29,00M, LADO ESQUERDO: 31 ,30M. VALOR: R$ 550.000,00

LOTEAMENTO
GUILHERME
MENEGOTTI
BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

REF 6441: RESIDENCLlIL ILHADA FIGUEIRA AFARTAMENTOS COM DOIS
QUARTOS, SAlADE ESTAR E JANTAR, COZINHA EAAEADE SERViÇO,
SACADACOM CHURRASQUEIRA, BWC SOCLllL, 01 VAGADE ESTA
CIONAMENTO. CONDCMINIO COM PLAYGROUND,SAlÃO DE FESTAS

-

COM CHURRASQUEIRA, TUBULAÇÃO PARA INTERNET E TVACABO,
GUARITACOM PORTEIRO EUETRONICO. ENTREGAEM FEVEREIRO DE
2014. ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO DIRETO COMACAIXA

VALOR: A PAR1lR DE R$125.000,00

DE 1889,00 M'. FRENTE: 19,OOM, FUNDOS: 27,00M, LADO
DIREITO: 70,00M, LADO ESQUERDO: 70,OOM.

VALOR: R$ 580.000,00

REF 6352: APARTAMENTOS NO TRÊS RIOS DO SUL. RESIDEN
CIAL EL2A. 02 QUARTOS, SALNCOZINHA, BWC, SACADACOM
CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM. FINANCIAMENTO

DIRETO COM A CAIXA. ENTREGA EM ABRIL DE 2015.
VALOR: À PARTIR DE R 119:792,97

REF 6426: APARTAMENTOS NA ILHADA FIGUEIRA.APARTAMENTO
COM DOIS QUARTOS, SALNCOZINHA, LAVANDERIA,BWC, SACADA
COM CHURRAS_OUEIRA. ACABAMENTO COM MASSACORRIDA,
GESSO, MEDICOES DE GAS E ENERGIA INDIVIDUAIS. ENTREGA
EM MARÇO 01:'2015. ENTRADASUPER FACILITADA, PARCELAS +

FINANCIAMENTO CAIXA. VALOR: A PARTIR DE R$113.000,00

·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO S.EUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

02 QUARTOS. COPNCOZINHA, LAVANDERIA, BWC, VAGADE

GARAGEM.

VALOR: R$ 170.000,00

j.\

-

. ,LOCAÇAO
-CASAS,
BAlRRO,CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL,·COZ, BWC, LAV
EGAR .R$ 450,0
BAlRRO,GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N" 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO jGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRAIlI, N
37- 02QTOS, S1, COZ, BWC, LAY.R$ 400,00
RUA joAo CARLOS STEIN, N" 80 -03QTOS, SI., COZo
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N" 287 - CEN

TRO -02QTOS, si, cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$

580,00
CASA SCHOROEDER -RUA PRESIDENTE COSTA

SILVA,396 -OI SUITE, 02QTOS, SI, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 800,00
RUA 768, N" 481 - 03QTOS, si, COZ, BWC, LAVE GA-

RAGEM.R$ 580,00
.

BAIRRO TREs RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N" 2438 FUNDOS -02QTOS; S1, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 425,00
BAIRRO BARRA -RUA HANNOVER,SfN' 03 ÇlTOS, ;;L,
COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 580,00 .

CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N' 1380 -02 QTOS, si,
COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 450,00
BAIRRoAGUA VERDE -RUA:WALYEMIUAMOHR,N" 314
-03QTOS, SL, cozo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 700,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOSEDO PATROClNlO, 37 -03
QTOS, S1,COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$590,00

BAIRRO JOÃO PESSOA �RUA 1032,N' 60 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00

-

CASAGUARAMIRIM�RUA VICTOR BRAMORSKI,N 150

-04 QTOS, SI., COZo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 680,00

APARTAMENTOS,

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, S1, COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00 EDIF. MENEGOTTI

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N" 88 - 01 SUITE,02
QUARTOS, SI., COZ, BWC, LAV, GAR_ R$ 1.000,00 -EDIF.
LESSMANN

-GOY. JORGE LACERDA, N' 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.

FERRETTIlJ
-- RUA EXP. GUMERCINO DASlLVA,N' 600 -ot SUITE,
02 QTOS, S1, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRAGAR
R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA EPITAcIO PESSOA, N' III - 02 QUARTOS, S1,
COZ, BWC, LAY.R$ 600,00 EDIF. jARAGuA _

-RUA PROC. GOMES DE OLTVEIRA --GI- SUITE, 02

QUARTOS, S1, COZ, BWC, LAV,SACADA, GAR R$
1.400,00-EDIF. ANA PAOLA

-RUA OSCAR MOHR,N 77 -oi QUARTO, si. COZ, BWC,
LAY.R$ 600,00 EDIE NATALIA SCHIOCHET
-RUA JACOB BUCK, N' 71 - 02 SUITES, , SL, COZ,
BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$
1.300,00EDIF. RUTH BRAUN

-RUA JOÃO PICOLLl, -01 SUITE, 01 QUARTO, SL, COZo
BWC, LAY.CHURRASQUElRA, GAR R$ 850,00 -EDIF.

ESMERALDA

-RUA NELSON NASATO,N 46 -02 QTOS, S1, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00 -sorn FERRETTII

-RUA BARÃO DO RIO BRANCO,553 -01 SUITE, 02 QTOS,
SI., COZo BWC, LAV, GAR. RÚ190,00 -EDIF. BARÃO
-RUA MARINA FRUTUOSO, - OI SUITE, 02 QTOS, S1,
COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 1.200,00-EDIF. MARINA
BAIRRO CZERNIEWICZ -s. FRANCISCO TODT, N'
960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N' 500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV, R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, S1, COZo BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA JOÃO ANDRÉ DOS REIS,S/N -01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$

9IO,OOEDIF. BELA VISTA
RUA VICTOR ROZEMBERG, N" 384 -01 SUITE, 02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIF. PICCININl
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF

FOL -LOT.CORUPA :2QTOS, S1, COZo BWC, LAV E

GAR.R$3·80,00
BAIRROmFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N'
1606 -02QTOS, SL, COZo BWC, LAV li GAR.R$ 350,00
BAlRRo,VILA NOVA -RUA OSWAillO G�ATZ, N' 40
- 02QTOS, S1, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$
600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI SUITE, 02 QTOS,
S1, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$

1.000,00 EDIE DNA. WAL

RUA JOSE KRAUSE,N' 221 - 01 SUITE, 02QTOS, S1, COZo

BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS 900,00EDIF.
BARCELONA 1

RUA ÃNGELO TORINELLI, N' 199 -O] SUITe, 01 QTO,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$
720,00EDIE CÔPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N' i60 -2QTOS, S1,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
BAlRRO,jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DAL

RI PRADI, N' 126-2QTOS, sr, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 500,00
RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER,N' 225--
2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, N"49 -2QTOS, SL, COZo
BWC, LAV E GARR$ 450,00
BAIRRO BARRA - RUA PLAcIDO SATLER,N' 87 - OI

SUITE, 2QTOS, S1, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
EDIECEZANE

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N' 1570 -lQTOS,
SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRASÍLIA
BELTRAMINI

BAIRRO ÃGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS,
SL. COZo BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIE BRASILIA
BELTRAMIN

�

RUA IMIGRANTES, N" 304 -2QTOS, S1, COZ SEMI MO
BILIADO, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 - EDIF. BRUNA

MARIANA

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER

VERBINEN, N' 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. Cf

CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
BAIRRO TREs RIOS DO SUL -RUA ADkMANDO

FREDERICO JOSE KLEIN, N'85 2QTOS, SL. COZo BWC,
LAV,SAC. ct CHURRASQUEIRA E GAR.R$500,00
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEt, N'370-
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
-RUA JOSE EMMMENDOERFER, N 1425 - - 2QTOS, SL,
COZo BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIA E GAR.
R$ 800,00,00 EDIF. LACASTER

KITINETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -SÃO LUIZ - OI QTP E COZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N'
916 -IQTO, SI., COZ, BWC, LAV EGARR$ 530,00
BAIRRO - VIJ,A RAU - RUA CARLOS ZENKE,N' 224 -

OIQTO, COZ E BWC. - R$ 300,00
.

TERRENO,

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO-- ILHA DA FIGulnRA:
- 30X60 M2 RS 1.000,00

-

CASA COMERCIAL. -RUA MAXWILHEIM, N' 258 -03

QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E GAR _R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME

DANCKER,N' 161 - 34M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FON

SECA,N' 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N" 9.1 -

- 90M2 R$ 1.200,00

,
.

'

',,' ,:Consulte'nossas outras op ões 'no nesso.síte www.imobiliariamenegº1t.t.,ç_Qm.llfl
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Apartamentos NOVOS.mm suíte + Z. quartos, acabamento difeienciado, excelente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço ,,?m sacada, opções oom 1

ou 2 vaças de garagem. O Edifício possui hall de entrada e salão, de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação,de $gua da chu)/Gl, in\8met coletiva, entre outras
beneficios, Agende urna visita para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir deR$230WO,OO, Aceita financiamento bancário,

Apto Central cl 01 Suite + Z.

quartos e de mais depend.
01 vaga de garagem. Estuda

propostas, Aceita Ftnanclamento

-Ref. 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox.
5.8,000 m2 + galpão e casa alv, Valor: Consu�e-nos.

-Ref. 2004 - Morre Boa Vista - Terreno com 200,000 m2, Valor:
Consulte-nos,
- ReI. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
W�erMarquarili cf 560m2 - R$ 450.000,00
- Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de i3.980m2•
$350,000,00
- Bef. 2024 - Jaraguá Esquerdo - TelTeno de 1.097,65m2,
R$ 310,000,00
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2, R$240,000,oO.
- Ref. 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m2, R$235,000,OO
" Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa

madeira. R$ 139.000:0()

- Ref. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada, 11$135.000,00. AGe� financiamento bancário
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 3,30m2 em rua

pavimentàda. R$135,000,OO, Ace� financiamento bancário
- Ref. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2 R$
130.000,00
- Ref. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 - R$ 105.000,00
- ReI. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa Luzia no toteam.
Girassol- R$ 105.000,00
- ReI 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vrtkoski - Barra
Rio Molha - R$ 125.000,00
Ref. 2029 - Schroeder - Centro - Terreno plé/no cf 500mL
R$120,000,OO
- Ref. 2035 - ItaiópolisfSC - Área de reflàrestamento cf
674.000 m2 e 52,000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

I
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Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheirus, 'área
de serviço, dep. de emp_regada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.00o,aO

Ret. 1003 - Centro P/ RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

IMOBILIÁRIA

!t\ChaVe!
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA.

....
N
....
CD

Viver Bem

SolardoIpê

1 Suíte máster com doset e

hidromassagem + 2 suítes

Living para 3 ambientes

Lavabo

Cozinha com churrasqueira
Salão de festas mobiliado e decorado

Sala de fitness

Sala de jogos
Piscina

Play-groud
Bicicletário

2 ou 3 vagas de garagem .

Apenas 2 apartamentos por andar

. CASAS'

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte c/ closet,
1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

Cód. 1255 - Amizade - Casa c/i suite +
2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,

rua astatada e sem saída -

R$ 280.000,00

Ret. 1007 - CEN1RO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CEN1RO - APARTAMENTO - Com 01 su�e + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00 s-;

ReI. 2001 - Vila Nova - Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com ütvaqa de
garagem. R$ 900,00

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartós, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual.. R$"700,00.
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 - na Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret. 2005 - Baependi - Com 01 SUITe + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Ret. 2006 - Centro - Com 01 SUITe + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozima, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$1.000,00

Ref. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada,
cozinha.baoheíro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Condominio aproximado R$ 150,00.
Ret. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2010 - na Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

:e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.
Ret. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ref. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, O+vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014 - Baependi - Com·02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga cje garagem. R$ 600,00

Ref. 2015 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos banheiro social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga

de garagem. R$ 850,00
Ret. 2017 - CEN1RO - 9UmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CEN1RO APARTAMENTO - Com 01 suITe com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$1.500,00
Ret. 2019-Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e 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
Ret. 2025 - CEN1RO - Com 02 quartos, um deles com cama de sotteiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$ 150/180.

Ret. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com
01 vaga de garagem. R$ 750,00.

Ref .. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço
conjugadas.R$ 450,00

Ret. 2029_- Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

Ret. 2030 - Czemiewicz - Com 01 suITe + Oiquartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

,garagem.R$ 980,00
Ret. 2032 - CEN1RO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cõzinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 - CEN1RO - Com 01 SUITe + 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.
Ret. 2035 - CEN1RO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o.santtárto) e garagem. R$ 800,00.
ReI. 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 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con-

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com.elevador.
Ret. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
.

Ret. 2042 - Centro - 01 surre com hidro e closet + 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.

Ret. 2049 - CEN1RO - Com 01 suITe + 02 quartos, sala 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 elevador.
Ret. 2052 - CEN1RO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

dependência com bwc (apenas o santtárto) e garagem. R$ 600,00.
Ret. 2054 - CEN1RO - FLAT - Com 01 quarto, sala cozinha e área de serviço

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
ReI. 2053 - CENTRO - Com sute, 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.
Ret. 2056 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

�
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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 - Baependi- Apartamento
2 quartos, sala, cozinha, lavande

ria, 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 I:M'U·)!iI
CQNsmurOllA E INCOAPOIlADOIlA lIDA

SAlAS COMERCIAIS
ReI. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CEN1RO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
ReI. 3005 - CEN1RO - Gom aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3006 - Bara - Com 45,m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
Ret. 3007 - CEN1RO - Com apro�madamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00
Rel. 3011 - CEN1RO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ref. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2'com 04 banlieiros.

R$ 6.500,00
Ret. 3022 - CEN1RO ' Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CEN1RO - Com aproximadamente 1.1 DOm' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósía. R$ 10.000,00 .

Ret. 4005 - VILA RAU - com 750m2 d� área térrea, com 03 salas para escrtóno
+ 02 banheiriís e 01 lavabo, cozinha. Area extema com 3.600m' aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletáro na lateral com 40 m' coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500,00

ReI. 4003 - Guaraminm - Terreno com 700m' sendo 425m' de área consttuída,
mezanino com 50m2 escrtcno, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ULTIMAS
UNIDADES!!!

, ,

Condomínio fechado com eXf!elente loeaUzação e aeaba.ente...

Em frente as faculdades (Católica, SENAC)" 5 mio do centro de
Jaragná do Sul, com as facilidade e beneficios 'do fiAaÍldameuto
do plano Minha CasaMinha Vida.
Fase final de aeabamente, preços ÍDlbatíveis!
Subsídio de até R$17.960,OO e parcelas menores que oaluguell

www.imobiliariabarrasul.com

IIVIOBILIÁRIA

Pierrnann
_LOCACÃD

Apto com 2 dormitórios, I vaga de garagem. Próx.
Católica,se, Vila Rau I RS 580,00 + condomínio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx.
Católica Se. VilaRau_f R$ 550,00 .... 60,00 condomínio

Apto.com 2 d�rmitórios, 1 vaga de garagem. Próx. Iomar;
São Luiz I R$ 750,00 + condomínio

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. VIla
Lalaú I R$ 770,00 + condomínio

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Próx.
Arsepurn. 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$ 4.500,00

Sala comercial com 60m2, 1 bwc. Vila Lenzí I R$ 600,00

Sala comercial com 62m2, 1 bwc. Vila Lenzi I.R$ 650,00

Sala comerda! com � bwc. vu, L:_� I R$_ 800.()()

Vila Rau

_Ilha da Figueim
-

Ref.: 38712.
Casa gemi
nadacom3

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (l suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por \
andar), R$ CONSULTE-NOS·

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cl churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119_000,00

Três Rios do Sul

,1
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- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquema, a partir de R$ 500 00
- Ed. Aor de Lótus, Centro, R$ 650,00

'

- Rua Dona Antonia, Nova Brasma, R$ 380,00
- Ed. êríca, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasãa, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasma, R$ 580,00
- Ed. Dona WaI, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros,.Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, CQ�nha mobiliada. Centro, a partir de R$ 480,00

- Ed. Lilium, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 540,00
- Ed. Centenário, Certenário, R$ 600,00
- Ed. Amanllys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Algarve, Amizade, R$ 550,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Brasilia Beltramini, Água Veme, a partir de R$ 550,00
- Ed. Cristiane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 750,00

.

- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 49Q,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$ 6BO,00
- Ed. Hungria, Coznharrobâada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasilia, R$11 00,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia, R$ 700,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José 1 Ribeiro, Servo Miguel Petry, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, a partir de R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 840,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira, R$ 780,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Imperialis, Banra do Rio Cerro; R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00

'

- Rua Preso Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. João Balista, Ilha da Rgueira, R$ 580,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: ° seu,

Criado para transformarseus dias agradáveis

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 920,00
- 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$ 960,00

'

- Ed. Carvalho, Semi mobiliado, 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 Brasilia, R$ 100000
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 780,00

'

- Ed. Fernanda, Centro, R$ 1000,00
- Ed. San Raphael, Mobiliado, Nova Brasília, R$ 900 00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00

'

- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$ 1500,00
- Ed. Saint Genman, Vila Nova, R$ 950,00

- 2 quartos + 1 suite, Alvenaria, Tifa Martins, R$ 950,00
- 2 quartos, Alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 3 quartos, Mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 suites, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 3 quartos, Alvenaria, Czerniewicz, R$ 970,00
- 2 quartos + 1 suite, Alvenaria, Czerniewicz, R$1440 00
- 3 quartos, Alvenaria, Vieiras, R$ 850,00

'

- 2 quartos + 1 suite, 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,OO

- Ed. Primavera:Amizade, R$ 620,00 \

- Casa alvenaria, 3 qts + 1 suite, Amizade R$ 1480 00
- Galpão, 2112m', Rio Branco, R$ 14800,00

'

- Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Aval, R$ 750,00
- Galpão, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa alvenaria,.,3 qts, Centro, R$ 900,00
� Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

www.seculus.net

- Casa avenana, 2 qts + 1 suíte, Centro, R$ 850,00
• Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, C.entro Norte, R$ 900,00
• Apto 2 quartos + 1 suíte, Centro, a partir de R$ 700 00
- Sala comercia, 54rn', R$ 1200,00

'

- Sala comercial, 34m', R$ 600,00 ,

- s�ii!S':;l:ilii.itiii]S-
" ,",��,:;,_

,,�. ,� r� 1

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4111', R$ 1430,00 _

� - Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250111', R$ 2500,00
- Rua Cristina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Rua Exp. António C. Ferreira, Nova Brasflia, 100rn', R$ 900,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m', R$ 1300,00
- Rua José'Narioch, São·Luis, paV. superior, 150111', R$ 1000,00
- Rua José Nanoch, São Luis, pav. térreo, 150rn', R$ 1500,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32rn', a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m', a partir de R$ 750,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40111', R$ 470,00
,Ed. Royal Barg, Centro, 973111', R$ 12000,00
- Rua Pe. Alberto R Jacobs, Nova Brasflia, 53rn', R$ 1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, 75rn', R$ 1600,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 50rn', R$ 530,00
- Rua Pres, Epitácio Pessoa, 40111', R$ 600,00
- Ed. Mar1<et Place, Centro, 30111', R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69rn', R$1500,00
- Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$1500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 1100000
- Jaraguá Esquerdo, 526m', R$ 4500,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m', R$ 3300,00

- Água Verde, 330m', R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi Power Imports
Blumenau » Bal. Carnboriú • jarajluá do Sul

Joínvirte • Florianópolis· Sao José
*Exo�eração de responsabãdade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo foi baseado em mais de6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseadós em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:j.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustivel em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

���������==-----�----------�--��-----------------------------------�------------------------�--------��------------ ...
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• Contrata-se auxiliar de técnico
em eletrônica, para consertos

de aparelhos de som, com

experiência na função. Tratar
3275-2264.

,

t
• Precisa-se dentista para
trabalhar no consultório em

Itapoá. Remuneração por
porcentagem. Interessados ligar
479671-0512 Enviar CV para
ciasorriso@outlook.com.

• Viagem de Cruzeiro MSC

Magnífica, 07 noites, cabines
externas com varanda, todas
as refeições inclusas, seguro
viagem, taxas portuárias,
'recreação a bordo, teatro.
Roteiro: Diq 05/01/2014,
saindo deSantos, 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,OO + 10X de R$226,OO.
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,
grafíato, pinturas em 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 PastorAlbert
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 serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex.
TeI3376-5296.

• AF Rodas - Conserto de rodas

importadas e nacionais. Auto
Center (Suspensão, freio,
pneu, roda, balanceamento e

geometria. Contato: 3371-3040.
,

o Escultura em frutas, Chef
Guilherme Silva. 47-3275-6487
ou 47-9700-2254.

o Borges Eletricista residencial
e comercial, ligações novas
e consertos em geral. Fones:
9926-1371,9994-8588 ou

8437-5260 - Ivonei.

o Atelier de costura Marlene, faz

reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435
Marlene.

o 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 i�ves.timento
e alto retorno. Contato 47

8418-32.92/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

o JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial, TR: 3371-
2946/9216-4,866

o Disk frete e mudanças.Tr: 9277-
2798/8465-6251/3370-3414
/9708-4475.

o Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k.
TR: 8406-2183/ 3276-2100

o SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas
em geral.Tr: 9197-1665 / 9702-
9093 com Silvio.

• Ofereço serviços de podas de
árvores. Tr: 9158-0019.

o Procuro serviço terceirízado
para fazer em casa o dia todo.
Tel: 9119-6794.

o Hotel para cães - faça a sua -

reserva com antecedência. Tel:

3375-2006/9146:4864.
o Pousada Canina - hospedagem,
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos
do seu animal na sua casa). Tr:
9181-9625.

o Vende-se 5 janelas de itaúba,
Valor a combinar. 3372-2738
ou 8876-9964.

o Vende-se piscina 3.000 litros.
Com motor bomba mais o

filtro. Valor R$1.600,OO. Tel:
9133-4100.

o Vende-se berço camping
Burigotto azul, desmontável,
valor R$150,OO 3370-7160
Dulce ou Susan

o 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

oítavada, ótimo timbre, com
captação de ótima qualidade,
vendida separadamente. Valor
R$5.000,OO. Tratar 9699-9295.

o Vende-se filhotes de Labrador,
puros, vacinados e com

carteirinha, Tratar 479975-
1102 Michelle.

o Vende-se máquina de costura
industrial Overloch R$800,OO
e Reta R$380,OO 3370-09B3 ou

99,27-3111 Paulo

• Vende-se berço de criança
cor marfim, com colchão por
'R$150,OO 3370-0983 ou 9927-
3117 Paulo.

o Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65/R17. Valor
R$1000,OO. Seminovos com
12000 km. Tel: 3275-6531 ou

9117-7165.

o Vende-se máquina de costura
Overlock e fios de costura.

Valor a combinar. 3376-0745
Ester.

o Locação de escora metálica e

andaime. Contato 3376-4963,
9615-6097 ou 8466-7814
Admir.

o Vendo Esteira Elétrica Weslo

4500, semi nova - 1 ano de uso.

Valor 600;00. Contato 3370-
8684 ou celular 9935�8751
Juliane.

o Vendo filhotes de Pastor
Alemão branco. Tr: 3376-0608
Sandro

• Vendo cachorro yorkshíre, com
Iano 3 meses e vacinado. R$
500,00. Tr: 3370-0719.

,

• Vende-se berço infantil com
"

colchão. Valor a combinar. Tel:
3370"0983

• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinaldo Rau, Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
479709-0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br.

o Vende-se mercearia e padaria
em Schroeder. Telefone 3275-
0697

o Vende-se comércio de bebidas
localizado na ilha da figueira.
Tratar: 3273-7594

o Vendo oficina elétrica no

seguimento de motores
e bombas com pessoal
qualificado para dar
continuidade no trabalho. Valor

R$50.000. Contato 3273-6615.

APARTAMENTO

• Vendo aptQ na Reinaldo Bartel
- Baependí, com 03 quartos e

cozinha embutidos, 03 ares

condicionado e 02 vagas de

garagem. R$ 197.000,00 - a

vista. Tratar: 48 3034-1140 ou

8818-3022.

o Alugo apartamento no Rau com

2 quartos. Valor R$510,OO. Falar
com Sandra 9993-2131.

o Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10,000,00. Valor
de R$ i25.000,ÓO. Tr: 47.8499-
4778.

o Vende-se Apartamento rio.
Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de'

,

garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

CASA

o Aluga-se duas casas com 2

quartos; garagem. Uma por
R$350,OO e outra R$250,OO, no
Garibaldi, a 200 m do asfalto.
8480-8262 ou 3055-8262 Falar
com Alemão ou Aline.

o Vende-se casa 6x8 madeira para
retirar do lugar. Vila Lalau, Rua

\

Ernesto Lessmann, 506. Valor
R$500,OO. Fone 9693-8110.

o Vende-se: Casa geminada
(modelo exclusivo com 2 WCs),
200 m da praia, localizada na

Rua (1003) Tenente Atalíb'a
Adun 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,OO.
.
Contatos: (47) 3379.-5232; .

8421-3446 ou 8421-3458 com
Gerold

.'

o Vende-se casa, em Barra do

Sul, ioteainento Baobá, Rua
Perequê, próximo ao posto, 97
m2, 3 quartos, sendo 1 suíte,
banheiro social, garagem p/ 2
carros, mobiliada, murada, semi
nova. Valor R$120.000,OO +

prestações de 1 salário mínímô,
aceita-se carro ou caminhonete
no negócio. Telefone 3373-3511.

o 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$ U30000,OO,
Financiável. Contato: (47)
3345-0780 ou (47) 9711-7631
Delano.

o 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)

o 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 Áurea.

o Vende-se casa geminada,
loteamento Firerizi, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem,

.

área total 70m2• Entrada :.

financiamento, R$ 140.000. Tel:
9103-3926 Ailton .

o Aluga-se casa fundos, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem. Rua Rio

de Janeiro, 87. S-omente casal,
R$700,OO. Tel: 479929-1'715.

CHÁCARA/SITIO
o Vende-se sítio de 4.946 m", em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente
e área de festa construída.
Telefone 9648-9399.

o Vende-se chácara no Garibaldij
São Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de
investimento. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

,

4615/3376-0081.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial- com 3

quítinetes, valor R$ 1.200,00. Na
Rua Valdemar Rau, 2280. Tel:
3371-6968.

o 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 <�232.
o Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu daWeg,
R$400,OO mensal. Tel 3275-2264.

o 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.

TERRENOS/LOTES
o Vende-se dois terrenos com

área de 392,000 m2 cada um,
localizado no Lot. Residencial

Joaquim Girolla, Barra do Rio
Cerro. Contato: (47) 9961-0441.
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• Vende-se terreno no Bairro

[araguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 m2,

\ total da área 800 m", valor
R$280.000,00 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

m2, 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 723mz
cada, e 110te de 350m2• Valor
a combinar. Fone; 99118216 e

33752520.

• Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser
financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar 479955-
0833 Irineu.

• Vende-se Terreno em

Schroeder - 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: 9979-2·017

• 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, airbag, abs, bancos em
couro, cornpletíssimo tratar
com Valdir 47-9210 4875.

• Vende-se Montana Sport,
vermelha 2010, em ótimo
estado Valor R$29.000,00.
Telefone 3370-1141 ou 9113-

7522.
'-

• Vende-se Corsa 2001, 2 portas,
ótimo estado, som, pintura
nova, cinza, preço borrra
combinar, telefone 9241-4214
Theobaldo,

PEUGEOT

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) 9981-3102.

• Peugeot 207 1.6 XS 4 portas
2008/2009 completo(ar digital,
farol e limpadores automáticos)
R$ 25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano
2008, completo, 4 portas,
prata, em excelente estado.

R$7.000,00 de entrada e

assumir financiamento. Tratar
com Leandro 9658-8618 ou

8455-6772.

,. Vende-se Peugeot 2071.4 XR

Sport - 2011 - Branco 26.000
km Ar, Direção, vidros, travas,
MP3 Player, Rodas de liga;
R$27.500,00 sem troca. Marcel
- 99124880 ou 3371-2106

VOLKSWAGEN

• Vende-se Saveiro quadrada ano
95, verde, motor AP 1.8. A aba do
filé. Telefone 9995-6372 Osni.

"

• Vende-se golf 1.6 ano 2001, preto.
Valor R$20.000,00. Te13376-
1239.

• Vende-se Gol LO G3, ano 2000, 4

portas, completo, c/ ar, direção
hidráulica, vidros elétricos, e air
bag duplo. Valor R$12.000,00.
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 MÍ! reais. Particular. 47 9177-
7003 Alfredo

• Vendo Goll.0, ano 1994, azul,
em ótimo estado, R$8.000,00,
aceito materiaI de construção no
negócio. Tratar: 3372-1303.

FORD

• Vende-se Ford Ka ano 99, prata.
Só assumir prestações do

-

financiamento, valor R$368,QO.
8412-0129 Rubens.

• Vende-se Forka GI 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 Rey áno 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$13,900,00.
Fone: 9103-7772.

• Vende-se um Ford Focus ano

2005, preto, 1.6 completo,
banco de couro. R$19.000,00.
Tr: 3379-2303/9114-5998
Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em ótimo

estado, R$ 11.500,00 podendo
financiar, Tratar com Rafael

(41)9617-2252 ou (47)8877-
6219.

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.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão

Wolkswagen, toco, modelo
17210 ano 2001. Carroceria
Graneleira. Preço a combinar.
Tratar com Valdemar 8855-
2072 ou 3373-oí90.

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.

R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

<,

• Vendo Corolla Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000

Km. Garantia de Fábrica 6

meses. Todas revisões feitas

na Toyoville. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47
9177-7003 Alfredo

• Vende-se Parati 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 com Ar

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e Película.

, Valor abaixo da FIPE. Fone:

3274-8092/8813-9682.
• Vende-se Kia Soul EX 2010, cinza,
completo (abs, air bag, bancos
'em couro) R$ 40.000,00 à vista.
Telefone 47 9993-2048 André.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,
4 portas, ar-condicionado, air
bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 479917-8753
Tom.

• Vende-se Honda Biz ano 2004,
preta, sem partida, emplacada
até 04/2014. Valor a combinar.
Muito econômica, entre 40 e

50 KM/L. fone (47) 9178-0435
ou 3373-1986 dia de semana
só após as 14:00 horas fim de
semana qualquer horário.

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, final 9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

VENDE-SE

SUNDOWN/VBLADE 250CC - ANO 2007/2008
COM l3.500 KM , COR PRETA.

VALOR R$ 7.700,00

. iNTERES�ADOS 'TRATAR _COM .
. ,.'.

.

".

ALVARO - 47-8823-6665.
'

L L

• " .- _:i.
•

� � ; t i r : I ,J l 1 � ::.. i ••

DIARISTA

'oI-
""'_'.:

i
'.

�
1

I

.;

\!

�h
r-:

1�'

• 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

Bana do Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente

. localização. Tratar: 9185-,
4615.1 9655-6743

TEARES

• Vende-se 3 teares para

malharia, em ótimo

estado, oportunidade
de investimento. Aceito
terreno e veículo. Tratar:

9185-4615/9655-6743/
3376-1378.

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,00M2 (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.

(

1
COROLLA

•Vende-se Corolla XU 1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima
procedência. R$ 31.000,00.
Tratar: 91854615/9655-
6743/3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta 1.0 Hatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência.
IPVA pago até 2014. Apenas
R$ 17.500,00. Tratar: 9128-
5957/3376-0081/9655-
6743.

COMIDADAHORA

• Comida da Hora oferece '

marmitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar ('i7) 3374-
0741/922� -0087 com Sidnei.
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acidente". Quando avistar um

veículo precisando de auxílio na

estrada, contate a concessioná
ria ou .a Polícia Rodoviária. Eles

poderão auxiliar quem está para
do e sinalizar devidamente a via

para realizar o resgate. "Pedimos
aos usuários que nos ajudem e

nos comuniquem que esses ve

ículos estão precisando de auxí
lio", complementa o Coordena
dor de Tráfego da CCR-Autoban.

Guia prático para emergências
na estrada

FONTE

ICarros

Nem sempre o caminho é

tranquilo. Pegar a estrada exige
constante atenção do motorista

e, em algumas vezes, situações
adversas atrapalham ainda mais
a condução nas estradas. O iCar
ros consultou especialistas em

tráfego rodoviário e explica o que
fazer quando se deparar com

uma emergência na estrada.

Parada repentina
Imagine você a 120 km/h

numa rodovia quando, sem avi

so, o trânsito para. O que fazer? E
mais: será que os motoristas atrás
de você vão parar? Nesta condi

ção, a prática de ligar o pisca-aler
ta é correta: "Ela serve para alertar
os- demais motoristas e para evi
tar uma colisão traseira", lembra
Eduardo di Gregorio, Gerente
de Atendimento ao Usuário da
Ecovias, empresa concessionária

que opera o sistema Anchieta

-Imigrantes. "Mas manter distân
da segura em relação ao carro da
frente também ajuda", acrescenta

com
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l�x.i\iarde
e)(p�riênda.
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Pedro Santos, Coordenador de

Tráfego da CCR-Autoban (con
cessionária das rodovias Anhan

guera e Banteirantes).

Neblina
A neblina ocorre quando uma

queda brusca na temperatura faz
a umidade do ar se condensar,
formando uma névoa próxima ao

solo. Além de incômoda, é peri
gosa, pois diminui a visibilidade.
"A ocorrência de neblina entre

maio e julho é maior, principal
mente nas regiões serranas", lem
bra Santos. Nessa situação, man
tenha a calma e não tente usar o

farol alto para melhorar a visão:
"O farol alto vai apenas ser refle
tido na névoa. O ideal émanter os
faróis baixos e usar o farol de ne
blina, que ilumina para os lados",
acrescenta di Gregorio.

Outra situação comum com a

neblina é a condensação da névoa
no para-brisa, mas basta acionar o
limpador para removê-la. Alguns
modelos possuem a função "míst"
(névoa, em inglês) que aciona o

equipamento apenas uma vez

para limpar a condensação no vi-

dro. Se a névoa estiver muito forte,
tente nãomudar de faixa, diminua
a velocidade e aumente a distân
cia em relação ao veículo da fren
te. Não use o pisca-alerta para que
os demais motoristas não pensem
que há um veículo parado. "Nem
pare no acostamento", informa
o especialista da Ecovias, "já ti
vemos acidentes fatais por causa
disso. Com neblina, o acostamen
to só dá problema."

Quebra sobre a via
Há situações em que o carro

quebra, ou tem um pneu fura

do, e a maioria dos motoristas

simplesmente para no meio da
estrada. Isso não é correto. "É pre
ciso o máximo possível achar um
ponto recuado fora da via e ficar
fora do carro, em local seguro",
recomenda Santos. Se o carro não
tiver condições de se locomover, é
preciso sinalizar com o triângulo
com antecedência, instrui o espe
cialista daAutoban: "a sinalização
tem de permitir aos demais mo
toristas tempo hábil para desviar
do veículo parado sobre a pista."

Para quem tem dúvida sobre

como utilizar o triângulo, basta
usar como medida passos largos.
A referência é a velocidade máxi
ma da via. Se for 100 km/h, por
exemplo, a sinalização precisa
estar a 100 passos largos de dis
tância do carro parado. Em caso

de chuva ou neblina, a relação
passa a ser de dois passos largos
para cada km/h de velocidade
máxima. Uma vez em local se

guro ou após ter sinalizado, ligue
para seu seguro ou, se não tiver

um, para a concessionária da ro
dovia ou para a Polícia Rodoviá
ria. Os telefones são mostrados
em placas ao longo da via e a li

gação é gratuita.

Outros veículos parados so
bre a pista

Em algumas situações, por
boa vontade, motoristas param
no acostamento para ajudar ou
tros, que estão com os veículos

quebrados. Apesar de a intenção
ser das melhores, a atitude não é,
como explica Pedro Santos: "Nós

queremos sempre minimizar a

exposição do usuário ao tráfego
da via para diminuir os riscos de

Acidentes
Se você passar por um aci

dente na estrada, a pior condu
ta possível é a de parar e tentar

retirar as vítimas dos veículos
acidentados. "Se o usuário não
tem treinamento médico, não há
como saber o que a vítima tem.

Tirá-lo do carro pode até piorar
sua condição clínjca", orienta di

Gregorio. Se o acidente envolver
motociclistas, não tente retirar
o capacete para não aumentar o

trauma. Aqui, vale a mesma dica
do tópico anterior. Não pare,
mas comunique o ocorrido à ad
ministradora da rodovia e ou à
Polícia.Rodoviária.
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�esenvolverum negócIO l\lcratt� 4.500, semI nova·��;�'�70-66B4
Trabalhando a parti�de:: R$ Valor 600'���50_��51 j�liane.
casa A.prenda � gari �r lal) ou ou celular

ults
600 re�s �e�,��� ��ê�. períodc • Vende-se coml��e���' :�rS�om
aClma_lenegót.,o próprio cl baiXO 'jObar, valor :ol�7a85 32750128,tntE�gl.\.

nto e alto retorna Alexallllre9
�:��:7 8418-3292/9988;\00 • Vende-se filhoteS de p\nscher, TI.

2844 bemest...'1red\nhelrO@ya 3273-2347.
com.br

V do filhotes de Pastor
alemão

alheirc�.t:nex. Tel .. lARGAS In�laÇÕ�1..-�R��3��-
• b�\lCO. ir: 3376�060S Sandro

presa e
cozinha resldencra

.

h rrc yorkshlre, com.

2946/9216�4B66
_ 9277�

• �e;::���esevad1l3dO. RS
serto de rodas

• msk frete e mudan�a;;;Ô_34H / 500,00. ir: 3370-0719.

����\��i·:��eu. .

2798/8465-6251 d se duas câmaras
frias

mento e gecmemw- 9708-4475.
caminhão Baú

• �:�a:�n!!.elamento. T:;�;7��m
_3040. • Disl< Frete �m geral.

000 k. TR: Edemar 3376-14610
com c3.paodadcZ7d6e_42100 B743.

:;:��:i��ngua 8406"21B3 /3
• Vende�se pranchões para . a

media e COI1CU�{)S os.; csquadnas e AlumiI\lOs·�o fabricações <te mesaS. Valo� .

f'd Marllene Mana. estruturas. sac:d�� �����ma
•

combInar. '[l(I.t;lr com
l ..udana.

9955�Sq4B. E_maLI: grades de plOt ç �s e soldas em 3370�492'� ou 9934.-4300
t1nl<l\\'C(Jlll. Indllstnal. conccrt r.: /9702-9093 infantil comlt;-�

pera\1r 9197166:> • Vende�seherço . 1'�
letnclsta A empresa � �om SilVIO. colchão. Valor a combmar

..

e��:��:��:'��,dade • Ofereço serviços de �odas <le 3370-0983
no

�

<luba Desejável com árvores. Tr: 9158-0019: ara. Vendo
ofiCIna elétnca

Os interessadoS serviço terceinuldo P
9

segumlcnto de motores ...

�i;:lr currlculo para rh@ • �;���I��n casa (] <lia todo. Tel: 1311' com pessoal qllal�!����o
om.br ou entrar e,; 6794 cRo$l�t�n���a�:�t�to 3273 661�
otelcfone47337

-
.

_ faça a sua reserV.1
.

. ��:�\�:::��i�. Te;: 3375-2006 • Vende:sc arteSaa�:t��:.0V:�:
Tubofibrado Brasil

/9146"4864. le'.::lcd.Te:a��'t�:m Wilson 3376"
Il<ll\sta de Cadastro d gem .'"

idade de M<lssa�"duba. • pousada Ganina - ��pe ti '

0726.

com e:<periêncla. Os bai\h�, taXi DO�!���:��:�o.c; do
dos deverão enviar Ps'cuSS,Cn'O,.nS·,aPle�: sua casa). '[r: <J181�
ara rh@tubofibra.

\;cntrar em cont.\to pela 9625.

473379"5900.
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PROMOÇÃOR$65,00"",,,\ec-i -

9 00
\B12.- R$3 ,

Bardab . ão de
H,giet\\1��$6S,00Arcot\d.

Rua linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hobnail.com

I

jj
Jj

j

j
.

MENOR TAXA
DO' MERCADO'
NO' SEGMENTO
AUTO'MOTIVO

SEU VEíCULO'
USADO VALE
CO'MO' lANCE

SUA CASA 1/2PARCELA

RS 50.000,00 R$ 203,35*
R$ 80.000,00 R$ 325,36*

'I!r.nlmllmJ1_';;;,FiM --""IIIiji1#ih-*"i/ & * u

R$ 115.000,00 R$ 392,36**
-

RS 140.000,00 RS 478,38**
RS 200.000,00 RS .683AO**

"��!jM,-"",} .•...•....f/IIIiI,'.iI!'flMM,,�IlfIIi_, ,UfiilM',,1!>

R$ 230.000,00 RS 785,91 **

SEU CARRO 1/2PARCELA

RS 30.000,00 RS174,00*
RS 45.000,00 R$ 261,00*

i_mm,. 'f$iiiiiiMF mi "00 U'fllfli!!JI"If�];l�

R$ 70.070,00 RS 406,00*
R$ 100.100,00' R$ 580,5�*
RS 160.160,00 RS 774,22**

,ij@J!-"'Mi4fii!H"" ",,'fflllli,,!fiiii_,Jl;#,_,!ii1r�-

R$ 240.240,00 RS 1.161 ,32�
'Plano 100meses "Plano 120 meses

))

Maserati apresentará nova
geração do Quattroporte

FONTE

Noticias Automotivas

A Via Itália, importadora
dos esportivos da Lambor

ghini, Ferrari e também da

Maserati, lançará na próxima
quarta-feira, 8, no mercado
brasileiro a nova geração do

Quattroporte, que preservou
suas características de estilo,
com novas linhas que lembram
o GranTurismo. Ênfase para os

faróis agressivos na parte dian
teira e a grade com filetes ver

ticais, além das lanternas em

LEDs horizontais.
A novidade tem 5,26 metros

de comprimento, 1,95 m de

largura e 1,48 m de altura. De

entre-eixos, são 3,17 m metros.

Ainda de acordo com a Mase

rati, o novo Quattroporte apre
senta uma redução de cerca de
90 quilos em relação à geração
anterior.

O novo. Maserati Quattro
porte, que concorrerá com mo

delos como ·BMW Série 6 Gran

Coupé e Mercedes-Benz CLS, é

equipado com um motor V8 de
3.8 litros capaz de desenvolver

530 cv de potência e 72 kgfm de

torque, associado a uma trans

missão automática de oito ve

locidades, com tração perma
nente nas quatro rodas. Com

esse conjunto, o automóvel vai
de O a 100 km/h em 4,7 segun
dos, com máxima de 307 km/h.

O preço ainda não foi divul

gado, mas estima-se algo em

torno de R$ 600 mil.
Além do Quattroporte, ou

tra novidade da Maserati para I

o mercado nacional é o Ghibli;
sedã menor da marca apresen
tado no último Salão de Xangai.
O automóvel tem como alvo os

alemães Audi A6, BMW Sérief
e Mercedes-Benz Classe E. Por

aqui, ele deverá ser vendido

com o motor V6 de 3.0 litros a

gasolina, com transmissão au

tomática de seis velocidades e

tração traseira ou integral. O

preço? Entre R$ 200 mil e R$
300 mil.

I

f;
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Triumph 'I'ígerExplorer 1200 com
muita potência - bigtrails

giros, um convite a acelerar por terna se sai muito bem no nível
muitos e muitos quilômetros. "1 ", menos intrusivo, mas mesmo

Sem dúvida, a exploradora assim bastante atuante nas estra-

Pontuais, educados e sem ro- inglesa chegou com boas armas das de terra. Somente em-trechos
deios, como só os ingleses sabem para brigar pela preferência do com "costelas de vaca" -- aquelas
ser, os engenheiros da Triurnph consumidor no agora disputado ondulações chatas .i.; o sistema
afirmaram categoricamente que mercado de bigtrails. Motor po- pode atrapalhar a pilotagem, por
a alemã BMW R 1200 GS era a tente, ciclística robusta, pacote ficar confuso com as oscilações e

referência no segmento bigtrail eletrônico, conforto e aquele vi- atuar demais. Desligá-lo é a solu
e ii rival a ser batida. Seria exage- sual aventureiro para ir a qual- ção, neste caso.

ro dizer que a turma de Hinckley quer lugar. Vendida apenas em Há ainda o sistema freios

copiou a GS, mas sem dúvida ela uma versão, aTiger Explorer 1200 ABS (antiblocante), que também
foi a inspiração para outra grande tem preço sugerido de R$ 62.900. pode ser desabilitado. O conjunto
moto, a Tiger ExploreI'l200. Mais em conta que a BMW R conta com dois discos flutuantes

Conjunto óptico duplo, 'para- 1200GS que, já na sua versão 2013 de 305 mm com pinça Nissín de
-brisa ajustávelmanualmente, vi- com motor boxer refrigerado a quatro pistões na dianteira; e dis-

/ sual rústico e robusto commuitas líquido e um bom pacote eletrô- co simples de 282 mm com pin
peças aparentes, urn completo nico, 'Parte de R$ 73.400; e tam- ça dupla, na traseira. Funcionam

pacote eletrônico, computador bém mais barata do que a Honda excepcionalmente bem e param
de bordo e a marca registrada dos Crosstourer e seu câmbio auto- os 259 kg (em ordem de marcha)
alemães, a transmissão final por mático com dupla embreagem, dessa aventureira inglesa. Às ve

eíxo-cardã, tudo está nessa big- vendida a R$ 79.900. zes funcionam até bem demais,
trail inglesa. E mais um impor- Por outro lado, a Explorer causando urn afundamento mui
tante "molho inglês'): o potente 1200 equipara-se a Yamaha XT to brusco da suspensão dianteira
motor de três cilindros em linha, 1200Z Super Ténéré, vendida por de longo curso. Nesse ponto, a

com 137 cavalos de potência a R$ 61.000, e também com bastan- Triumph não se inspirou naBMW
9.300rpm, que supera o da R 1200 te eletrônica e disposição para o -- a Explorer 1200 não tem o siste-
GS e seus 11O cavalos. off- road. Outra rival no segmento ma anti-mergulho da R 1200 GS.

Podem até argumentar que no é a KawasakiVersys 1000 com seu A Triumph optou por urna

segmento o consumídornão busca motor de quatro cilindros, porém receita mais tradicional na par
desempenho, nem muitos cavalos mais voltada para a estrada asfal- te ciclística: quadro em treliça
em altos giros. Mas isso é só até tada, cotada a R$ 49.900 com ABS com tubos de aço, garfo teles-
acelerar amáquina inglesa. e controle de tração. cópico invertido na dianteira e

Ao analisar outras especifica- A Triumph fez bem a lição de um amortecedor no monobraço
ções técnicas do tricilíndrico de casa'do segmento. Tanto que a traseiro, que já traz o eixo-cardã
1.215 cm" de capacidade, 12 válvu- Explorer 1200 foi a primeira mo- embutido.

las, DOHC e refrigeração líquida, tocicleta da marca com acelera- Ambas da marca Kayaba, as

nos deparamos com o torque má- dor ride-by-wire, sistema eletrô- suspensões oferecem bastante
ximo de 12,34 kgfrn já a 6.400 rpm. nico que se encarrega de abrir e curso: 190 mm na frente, ajustá
Ou seja, muita força em urn giro fechar as borboletas de acelera- vel na pré-carga, e 194 mm atrás,
bemdistante da potênciamáxitna. ção. Além de controlar mêlhor a também ajustável na pré-carga
Indícios de urnmotor vigoroso em emissão de gases e proporcionar e também no retorno. Ignoram
urna ampla faixa de rotações. urna resposta mais instantânea ..

lombadas e imperfeições no as-

Na prática é isso mesmo:seja aos comandos 40 piloto, o, siste- falto, além de ,proporcionar bas
em quinta ou ew se�ªc,-tnafêha, ,IDa perthitiu à fábrica inglesa ins- tante conforto em estradas de
basta torcer ooacelerador eletrô- talar cruise control (piloto auto-, terra. O mais in-crível é que, ape
nico (ride-by-wire) para os giros mático) e controle de tração, tudo sar do longo curso, as suspensões
começarem a crescer e a velo� de série. se saemmuito bem no asfalto.
cidade ultrélP§§,sar 'os limites de O controle de tração tem dois Na pista, apesar de ser uma

qualquer :�rQdoVía:' Sem dúvida, níveis, de atuação, mas também
'

bígtrail, se mostramuito à vonta
o corijufltCunoúiz é um dos des- pode ainda ser desligado. Mesmo de, chegando até mesmo a raspar
taques désta bígtraíl. Ainda mais sendo mais voltado para a segu- as pedaleiras em algumas curvas.
quando se ouve o ronco em altos rança do que desempenho, o sis- Rodando na estrada, não se pode

FONTE

UOLCARROS

(e nem se deve) abusar tanto,
mas o conjunto inspira confiança
para deitar nas curvas, chegando
a fazer dessa Explorer 1200 quase
urna sport-touring com suspen
sões de longo curso.

Aliás, outro destaque dessa

inglesa é suamaneabilidade.Ape
sar do grande peso (30 kg a mais
do que a tal BMW GS), a Explorer
faz curvas bem, permite rápidas
mudanças de direção e mantém
-se estável em altas velocidades.
Sabe aquela sensação de controle
da moto? Pois é exatamente isso

que a Explorer proporciona em

estradas sinuosas ou mesmo em

rodovias mais rápidas.
Não seria possível avaliar a

Explorer 1200 sem antes rodar

por muitos quilômetros na es

trada. Afinal, a proposta dessas

bigtrails é exatamente essa: via

[ar para longe, não importando o

caminho. O banco -- facilmente

ajustável em- duas alturas -- é bi

partido e extremamente confor
tável e macio, mesmo após 300

quilômetros.
Guidão largo e pedãleiras re-

o tas propiciam a posição de pilota
gem típica das bigtrails, ereta e de

braços abertos. O para-brisa, tam
bém de fácil ajuste, oferece boa

proteção aerodirIâmica, ao menos
para quem mede até 1,70 m. En

tretanto, urna crítica: para quem
tem este biótipo, o guidão fica urn
pouco longe, obrigando urna pos
tura com braçosmuitos esticados.

O consumo fica. dentro da
média: 15 km/I, o que com o tan

que de 20 litros resultaria em uma

autonomia de exatos 300 km, urn
bom número para a categoria -

no computador de bordo, a mé
dia de consumo foi de 16,1 km/l.

O painel, aliás, é outro ponto
interessante da bigtrail inglesa.
Simples e de fácil leitura, traz
conta-giros analógico e uma

pequena tela de cristal líquido
com velocímetro, hodômetro,
marcador de combustível, tem
peratura, marcha engatada e as

informações do computador de
'bordo. A navegação, feita por
botões no punho esquerdo, não
é das mais simples, mas depois
de algum tempo acostuma-se.

Pormeio desses botões também
é possível ajustar o controle de

tração e o funcionamento dos
freiosABS.
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Avida acontece aqui .
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G, LE JZ (R9K) COMPLETO13/13
COM PREÇO DE OlA
FISCALDE FÁBRICA

QeltalPLS 1.11, FJe>;powsr (Donli,9.iR9A),lInID/mooeJo2Gl:3/2l);!3,\compreçalPremoólDnal,à \listas palitir de IR$233SDJlO'()ualravés de plaoodefilllll'lciamelllo cem 51,«iJ3% deenlrllila{R$ 12J90,OO),48 presíações mensais de R$ 317,94 com taxa 0,99% am. CET: 16,14%a.a.
Walor total 'finanóladr;r lU2tS.53,DS_vlasSlC,LS 1.0, ifilexpower (Cal'lfig_R6HI.1Ioo/modelo 20t312D�3, com preça;pr.amIDéimoal à\\iista fi parlfirde R$ 2.5.470,00 011 a1rallésde planode financiamento com 30,78% de entrada (R$ 7.990,00), 48 prestações mensais de R$ 484,83 com
:taxa nj!!l3%a.m. OH.: 15;BO%a,a.lVaI0T Jolljl ,financiado: R$ 3t2&tB7_A,glle lTl1.4, Econaflex (Canti_g_ IR!lK), aOlillmooelo 2(j)j3:12(j13, eem preçaoota fiscal de fábr.jca,.confoonemta fiscal da General Motors do Brasil LIda. Condi�s válidas para veiculos Chevrolet O km dis
p01'Í1veis :n0S,esW_quesdasIllQncessionânas participantes, nOO YillidaslParamodalidade de'vsnda direla.da fâ�lÍca, taxistase pr.odutor runaL TooIDsos piamosmemcíoJlaOOseSíaJiiG slljéJtos fi prélÍJa aprovaçãode crédito. Condi9ies de preço e promoções válidas apanas no periodo
(del92a(fi5'I5�@n3 :mulIloquantotdunarem osesteques, para\!):EslacloJi!il Pananá eSanta,Calanna.Os v.e1cúl!ilS Ghevrole!eslâ0em .confonnidarileoolll o PROOOJWE _ Programa de tColltroJe da POluição do Ar por Veículos Automotores. Preserve a vida. Use o cinto de segurança.
tAúma,!jem!l@\v.e:ícúl.o.éiiluslraliva, nãe .G0ndizente'fl9.cessanamente.c!ilm otlllO�eIQ.anunciado. Mais inf!!lnnaçõeslJl.eloirte\W_!dbeYrele1.oom.brComsJlllej)OIl�içiiies ru!:Sllaoo�oessí@JiláfÍa paliticiJlante quanto fi preço, 1axas de juros e qondi� de financiamento aqui anunciados.
SA,(�: ({;)i)@!Yt02i4201!l_lOÍlililllflaIGMtlG:(().8H07.Z2'6!!l2Z.

TO �ASPROMOçqES
JUNTASNUMA 50.

CELTA2P LS (R9A) 13/13
ENTRADADER$12.390
+48X $318 •TAXAO,9go"

CLASSIC LS (R6R) 13/13
ENTRADADER$7.990
+48XR$485·TAXA1,03%

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCJDA'DE.
..._�;� �-

�
Conte Comigo
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

TUDO OU NADA Após a derrota na estreia, JJ Bordados (amarelo) precisa da vitória para seguir com chances

Rodada do Varzeano
marca oito partidas
REDUZIDA Jogos reúnem apenas equipes das Chaves A, B, C
e O, que são compostas por cinco times cada. Os demais folgam

Agência Avante!

Oito jogos movimen
tam a 31a edição do

Campeonato Varzeano de
Jaraguá do Sul na tarde
de hoje. Em campo, ape
nas equipes das chaves A,
B, C e D, que contam com

cinco times cada. As parti
das acontecem nos bairros
Santa Luzia, Rio da Luz,
Santo Antônio e Garibaldi.

Em Santa Luzia, o pal
co será o EstádioWaldemar
Gurnz, onde o estreante Ga
lácticos encara inicialmente

o Unidos FC/JP Pizza Qua
drada, que vem de derrota

(13h30). Mais tarde, a tam
bém estreante Néki mede

forças com a Kiferro, que
venceu na primeira roda
da (lSh1S). A partida terá
transmissão pela Rádio Ja

raguáAM.
No Rio da Luz, os jo

gos serão no campo do

Guarany. No primeiro, às

13h30, a Borracharia Se
nem debuta na competição
tendo pela frente o Bazar
do Rau/Santer Empreen
dimentos Imobiliários, que

vem de empate. Na sequên
cia, às lSh1S, JJ Bordados/
Dutra Água/Móveis Boeing
e Guarany fazem um jogo
de 'vida ou morte', já que
ambos foram derrotados na
rodada inaugural.

O campo do Sport Club
Santo Antônio também
recebe dois jogos. O pri
meiro, às 13h30, envolve
o estreante Corinthians/
Karlache/Choperia Brasil
contra o Vila Nova, que
venceu seu primeiro desa
fio. Depois, às lSh1S, se en
frentam ZEC e Roma, duas

Confira todos os jogos da segunda rodada
• Campo do Caxias:
• 13h30 - OGalácticos
x Unidos FC/jp Pizza

Quadrada (Chave B)
• 15h15 - Néki x Kiferro

(Chave A), com transmissão

pela Rádio Jaraguá AM

• Campo do Guarany:
• 13h30 - Borracharia
Senem x Bazar do Rau/
Sani:er Empreendimentos
Imobiliários (Chave O)

• 15h15 - jj Bordados/Dutra

Água/Móveis Boeing x

Guarany (Chave A)

• Campo do Santo Antônio:
• 13h30 - Corinthians/

Karlache/Choperfa
Brasil x Vila

Nova (Chave C)
• 15h15 - ZEC x Roma

Esporte Clube (Chave B)

Atletismo

Competição em Itajaí
O atletismo de Jaraguá

do Sul compete hoje no 10

Festival Aberto de Itajaí.
Vinte e um atletas repre
sentam a Faculdade Jan

gada/FME na disputa, nas
categorias Menor, Juvenil
e Adulto. O técnico Adria-

no Moras conduz o grupo
na competição promovida
pela Federação Catarinen
se de Atletismo e realizada
em pista sintética. Destaque
para Simone Ferraz, que re
cente obteve três índices ao

Troféu Brasil.

Voleibol

Meninas emNova Trento
O voleibol feminino

jaraguaense entra em

quadra para jogos válidos
pela primeira etapa do

Campeonato Catarinense
Infantil. As comandadas
de Tati Altini estão em

Nova Trento, onde ontem

enfrentaram as donas da
casa. Hoje os desafios
serão contra Blumenau

(lOh30) e Balneário Cam
boriú (19h30). A equipe
f�cha sua participação
amanhã, às çh, contra

Pomerode.

Tiro Esportivo
Carabina apoiada no Baepe

O estande de tiro do
Clube Atlético Baependi
recebe neste fim de se

mana a quarta etapa do

Campeonato Catarinense
de Carabina Apoiada. São
aguardados mais de 120

. competidores no evento,

sendo trinta deles repre
sentantes do Clube de
Atiradores Jaraguá. As

provas acontecem duran
te toda a tarde de hoje,
prosseguindo na manhã
de domingo. A premiação
está prevista para a tarde .

equipes que venceram na

primeira rodada. ,

Já o Estádio Luís Carlos Massaranduba

Quatro jogos peloMunicipalErsching, no Garibaldi, se
dia as partidas entre Kl\1K/
Garibaldi e Nova Geração/
CSM/Elian/Mime (13h30),
além de Operário/Rotabe
la/Sipar e Flamengo, equipe
da casa (lSh1S).

Trinta· e seis times dis

putam o Troféu Raul Val
dir Rodrigues nesta tem

porada. De momento, a

competição apresenta uma
média de 2,3 gols por par
tida (38, em 16 jogos). O
artilheiro é Johnny Fagun
des.da Global Pisos/Cifra
Financeira/Sucata Mader,
com três tentos.

• Campo do Flamengo:
·13h30 - KMK/Garibaldi x
Nova Geração/CSM/Elian/
Mime (Chave O)

• 15h15 - Operário/
Rotabela/Sipar x Flamengo
Esporte Clube (Chave C)

Em partida que vale
a ponta do Campeona
to Massarandubense de

futebol, o atual líder 10

Braço encara o vice-líder

Cruzeiro, às 13h30, no

Estádio Erich Rode. Na

sequência, Speed Pneus e

Real Paulista jogam no lo
cal. No campo do Amiza
de acontecem outros dois

jogos, envolvendo Glória
versus Comercial/Lili
Fiori (13h30) e Amizade
contra Morangos/BGT/
Cetlebras (lSh30).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

LANTERNA Real Paulista, de uniforme vermelho,
acumula quatro derrotas no Massarandubense
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Rodada aponta
os finalistas
do Caíarinense
VANTAGEM Chapecoense e Avaí estão na frente, na
disputa pelas duas vagas na declsão do Estadual

Agência Avante!

Ocampeonato Estadual
conhece seus finalistas

neste fim de semana. Os due
los decisivos iniciam hoje:

Podendo jogar pelo em

pate, o Avaí enfrenta o Cri

ciuma, às 18h30, no Estádio
Heriberto Hulse. Até en

tão dúvida, o atacante Reis
se recuperou e será opção
para o técnico Ricardinho
no Avaí, Na análise do meia

Marquinhos, o Leão precisa
entrar com a mesma postu
ra que o adver.sário apresen -

.

tou na partida da Ressaca

da. "Temos que ter postura

de time grande, como eles
fizeram aqui", definiu.

Sabendo que precisa
vencer, o Criciúma está
confiante e isto ficou nítido
no comentário do técnico
Vadão. "Não tenho dúvida
de que chegou a hora de

avançarmos à final. Iremos
em busca da vitória. Aqui,
somos mais forte", afirmou.

O meia Daniel Carvalho

chegou a participar dos trei
nos no decorrer da semana,
mas voltou a sentir uma le
são e não estreará com a ca

misa do Tigre.
No domingo, a Chape

coense recebe o Figueiren-

se, às 16h, na Arena Condá.
Para o volante Paulinho

Dias, o caminho para che

gar à final está condiciona
do ao apoio dos torcedores.

"Esperamos o apoio dos
torcedores. Acreditamos

que eles irão-lotar a Arena.

Queremos fazer um jogo
forte para conquistar o nos
so objetivo, que é ser cam

peão" " comentou.
Para Gerson Magrão é

possível o Furacão do Estrei
to deixar o campo vencedor.
"É difícil, mas ao mesmo

tempo é motivador. Temos

que partir pra cima deles e

tentar o gol", concluiu.

REVERSÃO Em desvantagem, Figueirense precisa vencer a Chapecoense no Oeste

Lutas

Mudanças no 'card' do UFC em Jaraguá
A primeira edição do

UFC em Santa Catarina
está sofrendo com lesões.
Adversário do brasileiro
Ronaldo Jacaré no evento,
o cipriota Costa Philippou

. se lesionou e foi substituído

pelo norte-americano Chris

Camozzi. Anteriormente,
Camozzi estava com luta
marcada diante de Rafael

Sapo, que agora vai encarar
o estreante João Zeferino.
Conterrâneo do campeão
José Aldo, Jacaré estreia
sendo apontado como um

dos favoritos na categoria
onde Anderson Silva reina.
Entre os desistentes por le

são, também estão os brasi
leiros Marcos Vina e Cezar

Mutante, o armênio Gam

buryan e o norte-americano
CB Dollaway.

Equipe em Lages
Santa Catarina deverá ter novamente

um time de elite no vôlei masculino. Em
iniciativa do empresário PauloMendes,
a cidade de Lages pode ser o palco de
um empreendimento esportivo, que de
verá dar largada já na próxima edição
da Superliga. Entre os nomes que deve
rão compor a equipe estãoAndré Nasci
mento, Ricardinhoe Rodrigão.

Em Portugal
Em busca de mais um título na car

reira, Marcelo Melo viu seu sonho ser

interrompido.Ao lado do espanhol Da
vid Marrero, perdeu para o mexicano

Santiago Gonzalez e o norte-americano
Scott Lipsky, por 2 sets a 1, no ATP de

Portugal. Melo retornará as quadras
nos próximos dias, para disputar o

Masters deMadrid, na Espanha.

Zanon assume
Em renovação, o basquete feminino

brasileiro está tentando se reestrutu

rar e lapidar promessas. O responsável
por gerir este processo será o experien
te técnico Luiz Augusto Zanon, que as

sumiu o cargo na Seleção Adulta: "Será
um grande desafio. O tamanho da mi
nha motivação é o tamanho da minha

responsabilidade", destacou.

CBJ
cOllnoERAçlo IRISIUIRA DE�uo6

Panalber lidera
Com boa sequência de resultados,

o brasileiro Victor Penalber assumiu a

liderança do ranking mundial de judô,
na categoria até 81kg;- O fruto deste
sucesso foi o bom rendimento no Sul

Americano, que repassou a Penalber

400 pontos. Assim, ultrapassou o sul
coreano Kim Jae-Bum. O terceiro colo
cado é o georgiano Avtandil.

COLÉGIO MARISTA SÃO LUís

CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL
'COUê(''lOli\l.�iIl!"st'A

S\l),u.1S
�,W,·'!>t'�;,ni.�\

_._

ASSISTENTE PSICOPEDAGÓGICA

Prestar :apolo à Coofrlen:açã'i) Pstl:opedagógica no processo de Gestão Educacional dos educandos a

fim de garantir eficácia no processo ensino-aprendizãgern.

--i' Salário rompatfvel com a função;
.,/ Jl))f11ooa de 44l<oras semanais;
.r Vale Transpo�
--i' P:t:aIilOde Cargos e Salários;
.,/ l'Jamo O1i!o.l'l�óglro;
.,/ lP'Iano de Saúde;
,f Convênio Farmida;
.,/ lPrelIidêlncia Privada;
,/' lPl1iênio.

Neressãriagt:ad� em Pedagogia•. Desejável pós-graduação lato sensu na Área Educacional ou

área afim (Pskopedagogia. Ori.entação Educadonal, Psicologia Escolar). Experiência na área
\ educacional.

lIIR�os (a;s� emriar OIl'tÍculo,até o dia 20!05!WB para mfriedemann@rnarista.org.br ou ligar para (47)
3371-03B-falarcom Mayara Friedemann.

,A VIDA ACONTECE AQUI

FAÇAPAlTE IINISSA EQUIPEI

1raIIr: (O 210&-1919
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ARTHURZINHO
o tempo... O tempo não existe

Ontem constatei que o fute
bol permite que você sinta aos

60, 70, 80, 90, 100 anos o que
sentia aos sete. Todas as outras

paixões do tempo da infância
ou ficaram sérias ou desapa-

.

receram, mas não há uma ma

neira adulta de ser apaixonado
por futebol.

- Seu Arthur, conte-nos a sua
historia de jogador de futebol,
como começou, onde jogou ...

Aquele senhor octogenário,
que não aparenta ter mais de

60 anos, subitamente transfor
mou-se em um menino de sete

anos. Os seus olhos brilharam
e o sorriso abriu-se em flor.
Voltou no tempo. Vi ali na mi
nha frente um menino apaixo
nado pelo futebol, louco para

disputar uma pelada. O futebol
é também emoção e mistério,
não reconhece o passado, está
sempre no presente.

- O campinho era logo ali,
próximo do Colégio Marista

São Luís ...

Trabalho
Arthurzinho e todos os seus Vale do Itapocu Ltda (Salvi

irmãos e irmãs trabalhavam na ta). Trabalhou também na RG

empresa da família, a Alfaiata- Materiais de Construção e foi

ria José Erching, uma das mais funcionário da Prefeitura Mu

antigas da região. Trabalhou nicipal de Jaraguá do Sul atu

muitos anos na (Sociedade de ando no Terminal Rodoviário.

Assistência ao Lavrador do Atualmente está aposentado.

E.C. FAIXA AZUL
Em pé: Samir, Adolpho, Vasel, Lourenço, Sanson

e Zé Fructuoso. Agachados: Eggon João da Silva,
Arthurzinho, Norberto Haffermann, Lalu eThomsen.

/
Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
maiores produtos: crédito fácil e confiançal.,

0800'80506
SANTINVEST • opÇAO 1 � uÊDrn !P'[SSOhU -

�.��"���4llll;fIlIiâs;1i1MISlS'ftMA fINANCllltO

S. D. ACARAí -1959
Em pé: Fio, Vino Maba,

ChicoVoigt, Miron,
Mário Voigt e Laurinho.

Agachados: Mário 'L

Donini, Arthurzinho, Zezo,
Lourival e Lili Fachini

E 'mAlllUA'rotoollAlSlC

33JO.83fi613370-1861
/).1';. I/kKlJA. iK'f!

Illo'__� _
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Nossa homenagem ao Arthurzinho

e a todos os alfaiates da região
Conta-se que, lá pelos meados

dos anos de 1950, foi disputado um
clássico entre Baependi x Acaraí. O

esquadrão acaraiano contava em

suas fileiras com três alfaiates: o za

gueiro Lourenço Erching, o meio

campista Arthurzinho _e o ponteiro
direito Mário Donini. Na preleção
antes do jogo, o técnico do time ru

bro, Ary Nietz, utilizando o linguajar
dos alfaiates recomendou: Lourenço,
não dê ponto sem nó; Arthurzinho .

faça a "costura" entre a defesa e Ct

ataque;Mário corra em "ziguezague"
pela ponta direita e "arremate" para
o gol. O Baependi contava em seu

time com os barbeiros: Zépi Rocha

(zagueiro) e João (massagista).
O jogo terminou empatado em

3X3. O resultado deixou as duas torci
das satisfeitas. Os torcedores do time
rubro diziam que o time fizera: calça,
colete e paletó. Já a torcida azurra

comentava que o seu time tinha fei
to: barba, cabelo e bigode. O jogo foi
transmitido para toda a região pela
ZYP-9 Rádio Jaraguá, navoz do "spe
aker"Aldo Prada, com os comentários
de JoséCastilho Pinto. OComentaris
ta "arrematou" dizendo que a dispu
ta entre agulha e tesoura foi um jogo
emocionante e o sonoplasta colocou
de fundo a canção de Luiz Gonzaga
"Cortando o Pano" (letra ao lado):

Ai, ai, que
vida ingrata

O alfaiate tem

.Quando ele erra,
estraga opano todo

Quando ele acerta,
a roupa não convém

Eufiz um ternopro

José, meumano

Ficou curtinho

porque houve engano

Sou alfaiate do
primeiro ano

Pego na tesoura e

vou contando opano.

prestou serviçomilitar no 130
Batalhão de Caçadores na ci

dade de Joinville. Defendeu
estaUnidade Militar no Cam

peonato de Futebol da 5a Re

gião Militar. A partida final
foi disputada em Curitiba e o

130 BC conquistou o campeo
nato. No período entre 1954 a

1964 jogou pelo Acaraí, onde
disputou os campeonatos da
Primeira Divisão da Liga Ja

raguaense de Futebol e o Cam

peonato Estadual.

j

Nomundo do futebol
Na infância Arturzinho foi

um menino peladeiro, joga
va em todos os campinhos da

cidade, e quando acontecia ó

"torneio dos meninos peladei
ros" optava pelo time onde ti
nha mais amigos. Aos 18 anos

passou a integraro time do Fai
xaAzul. O campo situava-se na
Rua Joinville, ao lado da olaria
de Walter Bartel. Jogou tam
bém pelo Clube Água Verde e

por um curto período vestiu a

camisa do Baependi. Em 1951
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Confira algumas empresas clientes:
,;r-._...

'DuasRodas

Sabor em tudo que faz

@metalnox

·$ORB���
IFJiIl_tpfi/l>_

. """'-Acrílicos
'-'SantaClara

M
Mcrrso;

é forte. é

, MOMFORT
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MARCATTO

A�UARDAMOS
A SUA EMPRESA

AQUI!

Demais informações acesse: www.premierempregos.com.br TODAS AS NOSSAS VAGAS OFERECIDAS, SÃO EFETIVAS.
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