
Tudo Ótimo
Delícias práticas
e fáceis de fazer

Ná página de gastronomia saiba o

que preparar para apetecer e aquecer
toda a família neste fim de semana.

Moralização
Lei daFichaLimpa
Autor do projeto, em Guaramirim, Charles
Longhi (PMDB), espera apoio dos colegas.
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Histórias demãe,
detalhes de vida

Reportagem especial mostra como duas mães,
Andrea (na foto) e Keidy, mudaram suas vidas com
a chegada dos filhos. Cada uma a sua maneira,

.

como ensina a especialista, Fabiana Koch,
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Comunidade

João Pessoa terá ação no eras
Famílias do João Pessoa e bairros vizinhos passam a contar

com as oficinas de esporte, lazer e orientação familiar a partir da
semana que vem. Essa semana, integrantes da comunidade par
ticiparam de uma reunião com a equipe técnica e a coordenação
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) João Pessoa

para conhecer a estrutura do novo eras (inaugurado no fim de

março).Além dessas oficinas será oferecido também Karatê (par
ceria com a Fundação Municipal de Esportes), fortalecimento de
vínculos para mulheres, grupo família, grupo de pais de erianças
de zero a seis anos, horta,mercado de trabalho e informática, sen
do que esta última ainda depende de aquisição de equipamentos
e instalação de rede.

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Popularidade
que cega

. A presidente Dilma padece de um mal que há muito tem

.npo já semostrou capaz de sepultar (oumelhor - catapul
tar) os gestores e administradores públicos, por mais bem
intencionados que estivessem, muito embora esta não seja
uma característica da presidente lulopetistachavista, agora
lulopetistachavistamadurista, em referência à visita que ela
recebeu de Nicolás Maduro, novo ditador da Venezuela, que
de burro não tem é nada.

Refiro-me àbusca insanapor altos índices de popularidade
que vem sendoperseguida pelapresidenteDilma, independen
te do preço que tiver de ser pago e indiferentemente aos pre
juízos e atrasos que isto acarretar no nosso desenvolvimento.
Se for certo que a popularidade de um governante serve para
medir o grau de satisfação de uma política em curso, também é
mais certo que no caso do nosso governo, que vive fundamen
tado em políticas sociais paternalistas, tais índices servem para
verificar o tamanho do grau de estagnação no enfrentamento
dos problemas mais crônicos que nos acorrentam no submun
do do desenvolvimento e da educação.

Um país sem uma política séria em educação, com proje
tos que não visem os problemas de forma apenas midiática,
é só mais um território delimitado com um bando de pesso

.

as que pensam que possuem uma governante preocupada,
quando na verdade a governante encontra-se tão inebriada
pela popularidade alcançada à custa da miséria e ignorância

, da população, que tal efeito letárgico confunde-se com uma

cegueira voluntária da presidente Dilma.
O Brasil e a presidente Dilma precisam abrir os olhos

e acordar do estado de letargia que, ancorado no porto da
popularidade miserável e imbecil, insiste em nos privar de
uma política educacional que nos retire da rabeira munclial
da educação; e nos transforme em uma nação mais justa.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br
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COMENTÁRIO

Conversa séria
Não me alinho entre os dengo

sos que neste fim de semana

derrubam os olhos, ah, é dia das
mães, dia da rainha da casa, isto e

mais aquilo. Mais das vezes, quase
sempre, émera repetição de frases
surradas e, pior que tudo, frases de
obrigação filial. Nojo.

Se os olhos que agora correm

por estas linhas me "ouvindo"
são de mulher, então, que pres
tem atenção. É preciso que hoje,
dia das mulheres mães, que elas

provoquem a revolução cultural
de que precisamos. Não aguento
mais ver "mamãezinhas" tratando
com mimos e especiais atenções
aos guris, aos seus machinhos

dengosos e malcriados. Não tra

tam do mesmo modo as meninas.
Vão se arrepender tristemente no

futuro. E o amargor do arrepen-

para lhes educar e fazer respeitar as
irmãs e as mulheres. São as mães

que devem educar as filhas para uma

postura hirta, incondicional e brava
diante dos destemperos dos machi
nhos impotentes, seus filhos ou não.

Guria bem-educada pela mãe

não vai tolerar chilique de machi

nho, não vai aceitar gritos, braço
apertado ou ameaças, ah, não vai.
Mãe que é mãe tem que educar as
filhas com mais atenção, muito
mais do que a atenção que costu

meiramente elas costumam dar aos

filhos, aos mimosos privilegiados.
Dia das Mães? Tudo bem, mas

que as mães não se derretam mais

para os filhos do que para as filhas,
primeiro as filhas, primeiro. De

pois os machinhos, se valerem a

pena. Entendido, mamãe? Então,
felicidades!

LUIZ CARLOS PRATES

dimento vai ser maior se as gurias
forem embora, forem para longe,
porque essasmães não terão quem
as leve ao médico ou lhes troque a

roupa de baixo quando estiverem

quase inválidas. Os mimosos, os

filhinhos dengosos, os machinhos
impotentes não lhes vão fazer es
sas gentilezas. As gurias, as filhas
mulheres fazem.

Asmulheres andam apanhando
como "nunca antes neste país", para
usar a expressão doAnalfabetão... E
por que apanham? Porque os ma

chos covardes não tiveram mães

• Cabelos
Acho que as mulheres notaram, afinal, olhos de mu

lher enxergam tudo, não é mesmo? Falo dos cabelos das
mulheres chiques, ou de bom gosto, na novela Sangue
Bom. Cabelos curtos;bem cortados, bem ao estilo demu
lheres finas. Já as outras, não as quero çhamar de vulga
res, cruzes, com aqueles cabelos todos por igual, longos,
-escorridos, horror. Quer dizer, umamulher pode assumir
um ar mais refinado simplesmente pelo corte do cabelo,
mas vá dizer para quem-tem cabeça pequena. Aliás, essas
nem vão conseguir cortar o cabelo, os "machinhos impo
tentes", seus chefes, não lhes vão deixar.Merecem-se.

como jamais na "literatura" policialbrasileira.Apolícia faz
a sua parte, tem feito, mas a justiça pega leve,muito leve...
Diante disso, não posso contrariar os que já falam em pe
gar os bandidos e dar-lhes um jeito. Será queé isso o que
os acomodados a ''lei'' estão esperando? E isso sem falar

que já ouço suspiros por estrelas e espadas ...

• Falta dizer
O psicanalista francês Adam Phillips diz que - "Nada

perturba tantas as vidas que vivemos como as vidas que
não vivemos". - Ah, compadre, tire seu time de campo; É
impossível viver tudo o que nos passa na cabeça, além, é
claro, de ser um caso de polícia, nos mais das vezes... O
melhor dos nossos sonhos está fora donosso alcance. Me
lhor então é virar o rosto para os impossíveis e nos anes

tesiarmos com o que nos está na ponta do nariz. Sai mais
barato e evita "arrependimentos". Jáme disse isso...

• Reação
Já não são mais raros entre nós estupros "públicos",

em lotação, ônibus, qualquer lugar. De outro lado, covar
des andam surrando ematando esposas ou ex-namoradas

t OBITUÁRIO
• FRANCISCARENDMERSKI, de 92
anos,morreu na sexta-feira (10), às 31140, em
Guaramirim. Deixou filhos, genros, nora e netos.

O velório acontece neste sábado, na capela
mortuária Sagrado Coração de Jesus.
·lllLDASCHULZ BECK, de 86 anos,
morreu na sexta-feira, às ihao, em Jaraguá �

do Sul. Deixou sobrinhos, cunhados e demais
familiares. O sepultamento será neste sábado,
no Cemitério daVila Lenzi.

•NICOIAU JAGEISKI, de 88 anos, morreu
na quirita-feira (9), às 3h, em Jaraguá do Sul.
Deixou filhos, genros, notas, netos e bisnetos. O
corpo foi sepultado no cemitério do centro. .

CLERIADEMATIIE BRESSAN, de 80
anos, morreu na quarta-feira (8), em Jaraguá
do Sul. Deixou esposo, filhos, genros, notas,
neto e irmãos. O sepultamento aconteceu no
cemitério do bairroNereu Ramos.

DONA DO CAMPINHO
No gramado do campo do Clube

Baependi, em Jaraguá do Sul, uma
coruja buraqueira é uma das figuras
corriqueiras. A ave está sempre antenada
a qualquer movimento na área.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3189
02 - 09 . 15 - 46 - 62
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CHARGE EDITORIAL

Dom e compromisso
de.sermãe

Uma data que deve ser lembrada com

carinho. As mães sempre serão refe
rências deboas lembranças namemória de
cada um. E é essa mulher, que no auge do
seu dom maternal, valoriza a vida e educa
o cidadão do futuro.

O Dia das Mães valoriza o feminino,
sempre forte. Referência da segurança fa
miliar. Ainda mais quando a mulher cada
vez mais ganha espaço de destaque na so

ciedade. Foi pela personalidade e força de
vontade que conquistou novos mercados
de trabalho e se tomou uma multirreali
zadora de tarefas. Além de mãe, dona de
casa e esposa, é também provedora do sus
tento demuitas famílias.

De acordo com o IBGE, em Jaraguá do
Sul, o índice médio de mulheres responsá
veis pelos domicílios é de 1'f1Ó. O percentu
al é maior na região considerada a que tem
a maior renda média per capita na cida-

,aa=a.
.

ii Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br

.

• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112
DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

de, o Centro. Nessa área, a quantidade de
mantenedoras dos lares chega a 29%. Os
homens continuam com o maior percen
tual de responsabilidade isso porque ainda
convivemos numa sociedademachista, em
que o salário delas é inferior.

A maternidade exige e também limi

ta, principalmente quando vem num

momento em que ela inicia os passos
em busca de colocação social. Em Jara

guá do Sul, 3,5% das adolescentes en

tre 15 e 17 anos têm filhos. Muitas delas
abrem mão de estudos e novas oportu
nidades para se dedicar ao belo ato de
criar. Sem amparo, esse dom ficamuito
mais penoso. Por isso, o atendimento so- .

cial deve ser educativo às jovens mulhe
res para que elas .tenham condições de
viver o momentomãe após terem passa
do por outras etapas de formação pessoal
e profissional.

11- Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

r(.� O Correio do Povo utiliza papelproduzid� apartir de
'Ç..:::J' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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MARCATTO

AGUARDAMOS
A SUA EMPRESA

AQUI!
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Detendo cada vez mais espaço no

mercado de trabalho, as mulheres se de

param com uma infinidade de dúvidas

quando o assunto é a maternidade. No

entanto, uma das principais diz respeito
ao momento ideal de voltar à ativa após
período de dedicação quase exclusiva aos

herdeiros. Na opinião de Fabiana, não há
resposta certa. "Acredito que para todas
essas perguntas existe uma resposta indi
vidual'" afirma. A questão-chave é apren
der a ouvir os próprios desejos e vivê-los

intensamente, sem culpa.
E, se você é dessas mães que se de

parou com o momento de sair de casa e

deixar os filhos na escola ou sob os cuida
dos da babá, fique atenta. De acordo com
a coach, um dos maiores erros a serem

"-

cometidos é dizer à família que precisa
trabalhar. "O filho acaba criando uma

interpretação equivocada do que a pro
fissão representa na Vida da mãe. Mesmo
que seja uma necessidade, reforçar esse
sentimento não é nada saudável", alerta.

CARREIRA + FILHOS
Com rotina atribulada, mulheres se desdobram para cuidar dos

filhos, da casa e da carreira sem se esquecer delas mesmas

Nos desenhos animados, elas são for
tes, indestrutíveis e encaram qual

quer perigo desde que tenham nas mãos
suas .espadas ou possam se utilizar de

golpes magistrais. Mas, na-vida real, sem
os recursos exagerados da ficção, as mu
lheres precisam de fôlego para combater
muito mais do que inimigos imaginários.
Cabe a essas super-heroínas do mundo
moderno encontrar meios e tempo para
manter em ordem a rotina doméstica e

também profissional.
Na agenda do sexo feminino, dispu

tam espaço o cuidado com a casa, o mari

do, a carreira e,
- principalmente, os filhos.

E, nesta mistura de atribuições, sobram
perguntas, culpas, emoções e uma sensa

ção nada agradável de que sempre há algu
ma delas pronta a ser sacrificada em prol
das demais. Mas, como conciliar carreira e

família sem gerar prejuízos a ambos?

Segundo a coach Fabiana Koch, mui
tas mulheres encaram o trabalho como

uma obrigação. Já outras acreditam que
abdicar da profissão por causa dos filhos
é a maior prova de amor possível. No en

tanto, para ela, nesta balança, o peso do
certo ou do errado é individual. "Funda
mental é questionar o que se quer e o que
trará realização", avisa.

"
Fundamental é questionar o que se

quer e ó que trará realização.
Fabiana Koch, coach

DICAS PARA VOCÊ,MULHER EMÃE,MANTER O EOUILÍBRIO:
• Pare de agir como mártir. Mulheres são seres humanos e não super-heroínas do cotidiano;
• Pare de se colocar como vítima da vida. Pedir ajuda é fundamental;
� Pare de criar expectativas nos outros. É necessário verbalizar o que queremos.
Os outros ainda não conseguem "ler a nossa mente";

• Importar-se com você mesma é a maior prova de que você se importa com os outros;
• Crie uma agenda profissional e outra pessoal. Listar todas as atividades
contribui para a realização das mesmas;

• Saiba dizer não e ouça o qu-e o seu corpo está pedindo;
• Recompensar-se pelos esforços da rotina frenética é primordial. D� um carinho a

você, pode ser por meio de massagem, presente ou uma ida ao salão de beleza;
• Caso todas as tentativas anteriores já tenham sido aplicadas e sem sucesso, busque ajuda profissional.

Andrea decidiu dar um tempo dá carreira profissional para dedicar todo o

tempo às filhas, Maria Eduarda e Manuella, e não se arrependeu
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Quando decidiu ser mãe, Andrea Faust Vieira, 35, plane
jou cada detalhe. Mas, nem tudo aconteceu como O esperado.
Na época em que Maria Eduarda, 6 anos, veio ao mundo, ela
trabalhava em uma grande empresa e nem cogitava a hipóte
se de dar um tempo na carreira. Dedicar-se exclusivamente à
família era uma opção nem imaginada, apesar do sofrimento
vivenciado ao deixar a menina sob os cuidados de outras pes
soas. "Olhando as fotos do primeiro dia da creche dela, aos
cinco meses de vida, ainda sinto o abandono e a dor de tirar

aquele anjo de mim e entregar a uma pessoa que nunca tinha
visto. Foi muito difícil", lembra.

Com o passar dos anos, diversas consequências chamaram
a atenção de Andrea. Pouco antes de engravidar da segunda
filha, Manuella, hoje com oito meses, ela se descobriu com

os sintomas de síndrome do pânico. Além disso, tinha uma
rotina agitada, na qual precisava equilibrar a vida domés
tica, a maternidade e duas carreiras profissionais, uma na

área de informática e outra de proprietária de salão de be
leza. "Ter duas filhas e conciliar casa, trabalho e marido era

EDUARDO MONTECINO

Apaixonada pela arquitetura, Keidy Cavalcanti
da Silva incorporou o filho à rotina profissional e

visita desde lojas de decoração a obras em família

" Achava que não conseguiria ficar
em casa, que seria monótono,
mas, agora, posso dizer que
viveria esta vida sempre.

Andrea Faust Vieira, mãe e

(aqora) dona de casa

demais paramim", confessa.
Esgotada e preocupada em estar presente no cotidiano das

crianças, Andrea tomou uma decisão das mais complicadas:
ao fim da licença-maternidade, ela resolveu ser mãe em tem

po integral. "Ficar com elas em casa não tem preço. Não me

preocupo se à noite não querem dormir, pois sei que no outro
dia não tenho compromisso", comemora.

Apesar da alegria de acompanhar o desenvolvimento das
filhas, ela sente falta do convívio social e de trocar experiên
cias com adultos. Porém, o retorno ao trabalho ainda não tem
data definida. Tudo vai depender da necessidade das crianças.

Na lista de afazeres atuais o cuidado com as meninas está
em primeiro lugar. Levar e buscar na escola, ajudar nas lições
de casa, amamentar, brincar e até mesmo organizar sozinha
todos os detalhes da festa de aniversário delas são as tarefas
que, agora, ocupam a mente Andrea. E, nesta nova fase, ela
descobriu o quanto gosta de ser mãe. "Achava que não COn

seguiria ficar em casa; que seria monótono, mas, agora, posso
dizer que viveria esta vida sempre!", :teMela. . : I :! I � l j: ; � _

SEM ROTINA,MAS COM

ESPAÇO PARA TUDO
Ser mãe sempre foi um desejo laten

te na vida da arquiteta KeidyCavalcanti
da Silva, 32 anos. Desde o início do na

moro, ela e o marido, Raphael, 35, já
sonhavam com a chegada de herdeiros.
Por isso, mesmo inesperada, a notícia
da gravidez foi comemorada e acabou

antecipando o casamento.

Apaixonada pela profissão, que divi
de como companheiro, Keidytrabalhou
até a última semana de gestação. Mas,
após o nascimento deOctavio, hoje com
seis anos, ela decidiu fazer uma pausa
temporária nos afazeres profissionais.
Nos primeiros 12meses de vida do filho,
dedicou grande parte do tempo apenas
a ele. Depois, gradativamente, voltou a

darmais espaço na agenda aos projetos
e às obras. "Nunca conseguime desligar
totalmente porque respiro arquitetura.
O próprio Raphael trazia papéis para eu
ver, dar opinião e pedia para fazer pes
quisas", comenta.

A partir do segundo aniversário do

menino, a arquiteta passou a destinar
metade dos dias a si mesma e aos pre
parativos para voltar ao trabalho. Aos

poucos, ela organizou a rotina. Tam
bém escolheu ser profissional e mãe
participativa, tudo ao mesmo tempo e

de maneira bastante equilibrada.A casa

está sempre cheia e commovimento de

crianças, familiares, clientes, vizinhos e

animais de estimação.
Nesta agitação contínua, porém, fica

impossível, vez ou outra, não sentir cul
pa ou medo de não estar se dedicando
suficientemente à família ou à carreira.

Entretanto, nestes momentos, Keidy
tenta parar e refletir. "O importante é
fazer a diferença e isso eu faço. O meu

principal objetivo é o amor", afirma.
Para dar atenção a tudo, ela e o ma

rido escolheram montar um escritório
na própria casa. Assim, passam mais

tempo em família. "A minha profissão
inspira, juntos, eu o Raphael amamos e

vivemos a arquitetura", explica. Talvez
por este motivo, a relação de Octavio
com o trabalho dos pais é leve e afetuo
sa. Segundo Keidy, o menino os acom

panha alegremente em visitas a lojas de
decoração e obras. "Eu me sinto reali
zada e muito feliz com este modelo que
escolhemos", resume.

f

"
o importante é fazer a diferença
e isso eu faço. O meu principal
objetivo é o amor.

Keidy Cavalcanti da Silva,
_ à'rquiteta e mãe . I
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Governo pretende promovermudanças

: �.

A lém das obras e investimentos planeja
.l"ldos e prometidos durante a campanha
eleitoral, a intenção do prefeito Dieter Jans
sen (PP) é de promover algumas alterações
importantes para o município. O governo
deve mexer na base. Alguns estudos já es

tão em andamento, como a comissão que
foi formada para proporum novo Código de
Obras, regulando as construções. Outra co

missão, ii do Transporte Coletivo, encerrará

os trabalhos tendo em mãos um novo mo

delo de concessão pública para o sistema,
já que o contrato com a Viação Canarinho

perde a validade em 2014. Além disso, di
versos grupos de trabalho foram montados

para analisar a legislação existente e apon
tar caminhos para a modernização. A previ
são é que os projetos sejam encaminhados

para apreciação da Câmara somente depois
de encerrados os debates, evitando uma

reforma em migalhas. Outra modificação
em andamento é referente à cobrança do
ISS (Imposto Sobre Serviços), o objetivo é

desburocratizar, até baixar a aliquota, mas
aumentar a arrecadação. Algumas das leis
analisadas têm mais de 30 anos e nunca

passaram por uma reforma. Aproveitando
a força da base na Câmara, o governo tem

grandes chances de aprovar as mudanças
necessárias, só não pode perder o timing.

Custeio cresce
O vereador João Fiamoncini (PT) apontou amira

para as Secretarias Regionais. Na tribuna, o verea

dor citou levantamento que mostra que a estrutu

ra, em Jaraguá do Sul, vem ficando cada vez mais

'pesada'. Em 2008, o gasto com custeio da SDR foi
de R$ 6,2 milhões; em 2009 de R$ 7,2 milhões; em
·2010 chegou a R$ 8 milhões. O gasto com a folha de

pagamento também aumentou, passando de R$ 1,6
milhão, em 2008, para R$ 3,2 milhões, em 2011.

QUE SAlA
JUSfA!

Visita
O prefeito Dieter Janssen recebeu ontem

um dos fundadores do grupo Weg, o homem
da eletricidade, senhorWerner Voigt. Os dois
conversaram sobre os rumos do município.

AoDnit
A Câmara de Jaraguá aprovou o envio de uma

moção ao Dnit (Departamento Nacional de Ínfraes
trutura e Transportes) cobrando uma solução para
os problemas de erosão mi BR-280, próximo ao

Condomínio Dante MineI. Espaços licitados
PossamainaAcijs

Se em Jaraguá do Sul a proposta ainda não vingou, o ministro
José Dias Toffoli, do STF, acabou com as pretensões dos lojistas do
Mercado Público de Florianópolis. Ele negou seguimento ao recurso

proposto pela Associação dos Comerciantes, que contestava posição
do TJ pela licitação pública para ocupação dos boxes e acabou com a

possibilidade de novos recursos. Com isso, a Prefeitura da capital terá
que promover a licitação dos espaços em prazo de 30 dias.

Secretário de Saúde, Adernar Possamai (DEM),
é o convidado da Acijs para plenária da próxima
segunda-feira. Vai falar sobre as principais ações
da pasta no primeiro quadrimestre do ano, além de
anunciar projetos de longo prazo.

FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE 2013

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100.

A SEMANA

"
1. Só vamos ter gerações
Olímpicas se as escolas tiverem

um bom trabalho. Caso contrário,
o Brasil nunca vai brigar pelas
melhores posições.

Jean Leutprecht (PCdoS).
presidente da FundaçãoMunicipal
de Esportes, sobre projeto do
governo federal que pretende tirar
das escolas novos talentos.

"
2. Diferenças, nós aceitaremos e
apoiaremos, mas não podemos
concordar com a inviabilidade

econômica do Sul em detrimento do

desenvolvimento de outras regiões.

Paulo Bauer (PSOB), sobre
manobra dos senadores do

Nordeste que alteraram a versão

da reforma do ICMS, t'Ornando
uma ameaça a Santa Catarina.

"
3. Um dos grandes problemas
encontrados são as construções
e lotes feitos nos fins de semana.

Maicon Leandro da Costa,
diretor de Defesa CMl, sobre
a dificuldade de frear _*

construç6" em áreas de risCO.
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EmJaraguádoSulhouve certa resistên
cia na última hora e quase que o texto fica

nagaveta. O senhor acredita que a aprova
ção emGuaramirim será tranquila?

Acredito que sim, até porque o vereador que
for contra a moralização da administração públi
ca terá que explicar seus motivos. Mas estou oti-

FlCHAUMPA
,.,

NAS COMISSOES

EDUARDO MONTECINO

Aos 53 anos, o professor de História, vere
ador Charles Longhi (PMDB), acredita que o

projeto de lei que leva a sua assinatura e rece

beu o nome de Ficha Limpa pode representar
mais um avanço para política. Se aprovado;
condenados por um colegiado (mais de um

juiz) ficarão impedidos de ocupar cargos co

missionados ou de confiança, tanto no Execu

tivo, quanto no Legislativo. "Nossa democracia
ainda é muito jovem, precisa amadurecer. Esta
lei não vai, com certeza, resolver todos ospro
blemas, mas é um instrumento importante, que
vem somar", defende oparlamentar. O textofoi
lido emplenário no dia 17de abril eseguiupara

. avaliação das comissões. A previsão é de que
nos próximos dias o projeto seja debatido pela
Comissão de Legislação e Justiça, que tem como

presidente Altair Aguiar (PSD). Dentro de uns: .

30 dias, a discussão deve chegaraoplenàrio., ;:a.;;=.Iliíli:��

Qual o objetivo do projeto?
Há um sentimento da sociedade que precisa

mos dar um basta na corrupção. O problema não
está concentrado na política, pelo contrário, é um
malpresente em todos os setores. Esta lei não vai,
com certeza, resolver todos os problemas, mas é
um instrumento importante, que vem somar, im

pedir que pessoas que já estão em débito com a

-Justiça façam parte da administração pública.

mista. Estou recebendo apoio e antes da votação
em plenário ainda quero explicar o projeto nos

movimentos. sociais, levar para base.

O texto não prevê o enquadramento de .

quem for exonerado do serviço público,
após processo de sindicância, como em

Jaraguá do Sul?
Não, fui buscar o modelo apresentado em

Guaramirim em Concórdia. A aprovação lá foi re
cente e o texto muito bem aceito.

E o fato de o senhor estar na oposição,
não pode atrapalhar?

Não, analisar uma questão destas sobre a

ótica política partidária mostraria despreparo.
Seria um grande erro.

Coração azul
Pegando carona na novela da Rede Globo, o Ministério da Justi

ça e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc)
lançaram a campanha Coração Azul, que tem o objetivo de combater.
o aliciamento de pessoas para trabalhos escravos e sexuais, além dó
tráfico de crianças. A cantora Ivete Sangalo, embaixadora do projeto,
participou da cerimônia e repetia o slogan: "Liberdade não se compra.

Dignidade não se vende. Denuncie o tráfico de pessoas".

Leilão em

outubro
O aeroporto Tom Jobim

(Galeão) será concedido ao se

tor privado por um prazo de

25 anos, já o Confins (Belo Ho
rizonte), será por 30 anos. Os
editais devem ser colocados em
consulta pública pela Agência'
Nacional de Aviação Civil em
dez dias. A expectativa é de que
os leilões dos aeroportos sejam
realizados em outubro, de for
ma simultânea. Pela regra, o

consórcio que arrematar Galeão
não poderá levar Confins.

.Abracam
O vereador Odir Nunes

(PSD), da Câmara Joinville,
foi empossado como presi
dente da Abracam, em Santa
Catarina. A entidade é de re

presentação dos vereadores
e tem como meta fortalecer o

Legislativo.

POLÍTICA
F1M DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE zoia

Bolsa universitária f
r
I

o governo federal lançou, na quinta-feira, uma bolsa de au
xílio de R$ 400 para estudantes de universidades e institutos
federais que tenham rendamédia familiar de até 1,5 saláriomí
nimo por pessoa e façam cursos commédia de 5 horas diárias
de aula. Para indígenas e quilombolas, o valor émaior: R$ 900.
O Programa Nacional de Bolsa Permanência tem o objetivo,
segundo o governo, de garantir que os alunos com dificuldades
financeiras não deixem de concluir o ensino superior.

Perdeu a flecha
A presidente Dilma (PT) é a que, em média, menos conce

deu terras a índios na comparação com dados dos governos de
FHC (PSDB) e Lula (PT). Foram dez terras reconhecidas por
Dilma em dois anos, totalizando 966 mil hectares. Nos oito
anos do tucano (1995-2002), foram homologadas 145 terras

(41 milhões de hectares), ante as 84 (18 milhões de hectares)
na gestão de Lula (2003-2010). Os dados são da Funai.

Operação no Acre .. o-Ó

A Polícia Federal prendeu ontem o secretário de Obras do

Acre, Wolvenar Camargo, e outros servidores públicos, entre
eles um sobrinho do governador Tião Viana (PT), Tiago Paiva,
diretor de Análise da Secretaria Estadual de Saúde. Batizada
de operação G-7, a investigação apontou fraudes em licitação.
Segundo a PF, foram desviados R$ 4milhões de contratos que
somam R$ 40 milhões.

Segurança de campanha
Segurança e assessor pessoal do ex-presidente Lula, Freud

Godoy prestou depoimento esta semana na sede da Polícia Fe
deral em São Paulo. Acusado pelo operador domensalão,Mar
cosValério, de receber recursos do esquema, Godoy abriumão
do sigilobancário e reforçou o quejá tinha dito durante investi
gações anteriores, que o cheque de R$ 98mil que sua empresa,
Caso Sistemas de Segurança - contratada pelo PT para organi
zar comícios -

, recebeu da SMP&B, agência deMarcosValério,
era referente a eventos da campanha de 2002.

Há 33 anos a Santínvest oferece aos
servidores públicos catarínenses seus dois

maiores produtos: crédito fácil e confiança..

.. Sem consulta ..Crédito co.rn. .:. 1 �em ceoranca ,de
r ao SPC/S,�rasa r exc�leQtestâxas ;rsegurQ e tarlras

� Sem abertura.dé �Sem int.egraiização
r conta-corrente' . r Ide cota capital

Ga 0800 48 0506--
SANTINVEST - opçÃO 1 - c�t'wm) H$U,u_-

lIo!ália,�e il'IenÔimen'fad'e Sifglmd31 � s�t� d�[1\l à'$ll1hSISTEMA FINANCEIRO
",-lh·t
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FEIRA

SANTA CATARINA
OASA a OONSTRUQÃO

Contato:

.eventosOepis1emeeVentos.com.br
www.epsteme.com.brl-47 33716757

Realização: �. �J"
epistemeEVENTOS .

Patrocínio:

�Breithaupt
LOJAS
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Construção
da memória
PATRIMÔNIO Projetos financiados pelo Fundo de Cultura
contribuem para a preservação da história da cidade

ARQUITETURA Reforma na Casa Eurides da Silveira,
construída em 1917, terá investimento de quase R$ 45 mil

Bárbara Elice

Quatro patrimônios históricos cultu
rais de Jaraguá do Sul serão refor

mados, neste ano. Com projetos aprovados
no edital do FundoMunicipal de Cultura, a
Casa Eurides da Silveira, Igreja Evangélica
Apóstolo Tiago, Escola Elza Granzotto Fer
raz e a casa de Ivone Borchardt devem pas
sarpor restauros entre os meses de junho e

dezembro. Ao todo, o investimento público
será de R$ 145.855,95.

A Casa Eurides da Silveira, construída
com características da arquitetura teuto

brasileira em 1917, é um ponto charmoso
na localidade de Ribeirão Grande doNorte.
Em 2012, com verbas do Fundo, o imóvel
teve a cobertura arrumada e a estrutura

reforçada com vigas de aço. Para a segun
da etapa da reforma, que terá início após a

emissão do alvará, será feita a pintura ex -

-,

tema, restauração das janelas e portas e o

piso original retomará à varanda. O projeto
foi aprovado com R$ 44.936,50 - a maior
fatia de recursos do edital.

Se o cronograma for cumprido, a Casa
Silveira estará totalmente reformada até
dezembro de 2013. "A estrutura estámuito
bem conservada. Tem todas as peculiarida
des dos imigrantes italianos, como os de
talhes na fachada. Isso demonstra que era

uma casa com importância para a região.
Esses detalhes eram um diferencial no sta
tus, uma ostentação", explica o arquiteto e

urbanista Osnildo Bernardi, responsável
pela obra de reforma. Segundo o arquite
to, não há reparo emergencial, mas a bu
rocracia na liberação de documentos pode
atrasar o início do· trabalho. Uma terceira

etapa será necessária somente para cuidar
da iluminação e do paisagismo.

A Igreja Evangélica Apóstolo Tiago
entrará na quarta etapa da obra. Locali
zada no Bairro Santa Luzia, a edificação
foi construída em 1951 e tombada meio

Liberação dos recursos
A última resolução dos projetos ins

critos no Fundo Municipal de Cultura
foi publicada ontem no site da Pre
feitura. O próximo passo será a emis
são da portaria, feita pelo presidente
da Fundação Cultural, Leone Silva, e

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

3215-3415
www.fellowsídiomas.com.br

I

século depois. A comunidade luterana é
a responsável pelo imóvel e, desde a pri
meira reforma, já recuperou a estrutura,
a pintura externa e o jardim. As três eta
pas -custaram R$ 105 mil. Neste ano, o

projeto foi aprovado em R$ 16.126.
A casa em enxaimel da família de Ivo

ne Borchardt foi construída em 1935, no
Bairro Rau. Essa será a segunda etapa da
reforma que prevê o restauro da arquite
tura. Em 2012, o projeto recebeu R$ 40
mil. Neste ano, o investimento será de R$
39·993,45·

O quarto projeto aprovado é de res-

tauro na antiga Escola Elza Granzotto

Ferraz, localizada no Bairro Santa Luzia.
O prédio tem quatro salas de aula e está
nos fundos da atual escola. Para reativar
o espaço no futuro, será refeito desde o

fundamento da obra até a cobertura. A
escola receberá "�"segundo maior valor

aprovado no edital: R$ 44.800.

Viabilização
No edital 03/2012, o último lançado,

foram reservados R$ 210 mil - de mais
de R$ 1,1 milhão - para projetos na área
de patrimônio cultural edificado, sendo
R$ 45 mil para cada. Desde 4Q10, o Fun
do Municipal de Cultura financiou nove

obras em seis patrimônios históricos cul
turais no município. Conforme o arquite
to do setor de fiscalização do patrimônio
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
Carlos Baratto, os projetos são desenvol
vidos em etapas, pois há limitação finan
ceira por edital e por projeto.

As edificações que já receberam os in
vestimentos são a Casa Eurides Silveira,
Casa Horst, Igreja Evangélica Apóstolo
Tiago e os imóveis das famílias de Ivone

Borchardt, Jeison Manske e Lili Zuckuhr
Friedel. A igreja é a proposta mais antiga;
em processo de restauração há três anos.

o encaminhamento para a Câmara de
Vereadores. No Legislativo, o doeu
mento deverá ser analisado por uma
comissão em regime de urgência. A
expectativa é que os recursos sejam li
berados em até 30 dias..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP io-n
www.ocponline.com.br

BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

dia 11 de maio! Arrase, hoje é sá
bado e será um dia maravilhoso,
acredite. Dê doses homeopáticas
de bom humor e pitadinhas de
tolerância. Mas não economize
colheradas de força de vontade.
Combinado!? E vamos à coluna,
que será lida por mais de 30 mil
pessoas, fora os virtuais. Antes,
uma frase bem legal: "Deus não

pode estar em todos os lugares e

por isso fez as mães" (Ditado ju
daico). Feliz Dia das Mães.

Muito legal
"Nos finais de semana preparo

um café especial paraminha espo
sa e mando bilhetinhos de amor",
Dr. Humberto Pradi, em entrevis-

.

ta para a última Revista Nossa.

I

!
I

l

Moda
Sob a lente do fotógrafo Mau

rício Hermann, em junho, será
organizado um editorial demoda.
Dez mulheres elegantes da urbe
sorriso foram convidadas. Vocês
vão conferir na sessão "Estilo In

verno", da Revista Nossa de ju
nho. Caprichem no visu.

Políticos
Quinta-feira à noite, a chefe

de gabinete, Fernanda Klitzke,
trocava figurinhas de política com
Elias Raasch, no Restaurante
Lehmann's. Sempre antenados,
altos segredinhos estavam na

pauta. Você gostaria de saber o

quê? Perguntem para eles, não é

problema meu. Eu, hein?

BALADA Graciela
Tasso Fernandes, \

nos corredores da
London

AS ODAS

Aquela cabeleireira está
com novas medidas
neste finde. Não me

perguntem o motivo,
mas a sua comissão

de frente não será mais
a mesma. Ficou mais
formosa, digamos.

• • •

Genteemm, passei
ontem e vi a vitrine da
Donna Anna. Um luxo!!!
Cada novidade de dar

inveja em Miranda

Priestly, do filme O
'_ Diabo Veste Prada.

Copie essa ideia!
.. .. ....

Seguindo a linha "filho
de peixe, peixinho é",
Ismar Lombardi Jr.,
filho do meu saudoso

amigo, Ismar Lombardi,
é um dos integrantes da
banda Meltin Nuts, que
movimenta hoje à noite

a Lico Bar.

No Madalena, Siegfried Kreutzfeld e Lane
Paoletto, um dos casais mais badalados do momento

Moa Gonçalves

(47) 3875 .. 3824
"lI&igI.wI�_-�-1lC

S.A.C 0800 702 5152
Rua Jose .resumo Correia, 1300. Km13

Industnal Zefenno Kukllnski
Massarallduba - se - BraSil

www.dipil.com.br

Lotada
A agenda do Espaço

Buena Eventos está quase
lotada. Também pudera,
o lugar ficou magnífico, de
cair o queixo. Então, darlin
gs, se estiverem preparan
do algo para a sua empresa
ou festa particular, corram!

Fofooódromo
Fiquei sabendo que a

ala gay, os simpatizantes e

os enrustidos estão a postos
organizando uma passeata
na Marechal Deodoro. Se
ria a 1a Parada gay da urbe
sorriso. Isso confere?

Niver
Raissa Didzian, sob o

tom da dupla sertanejaAlex
& Willian, comemora seu

niver hoje em grande estilo,
na Epic Concept Club. Re
úne o creme de nosso high

e vai fazer a festa. Vários
nomes do glam estarão pre
sentes, entre eles a mami,
Daniela Didzian. Luxo!

Para quem ama música

sertaneja, a pedida da noite
é o shaw de Alex &Willian.
A excelente dupla sertane

ja divide o palco da Epic
Concept Club com os tops
DJs Edu Shwartz e Bibbe
Andreata, que entendem
muito bem de house musico

Imperdivel! Corra, se ainda
tiver convite na praça. Nan
do Raboch, Rodrigo e Edu
ardo Fogaça agradecem.

Café colonial
Hoje, a partir das 14

horas, rola na sede do Cir
culo Italiano, o 60 café Co
lonial do CVV. O valor do
convite é R$ 20,00.

lJJJJJdA�
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercici@yahoo.com.br

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAlO DE 2013

Rua José Panstein, 106 _ Ilha da Figueira _ Jaraguá do sul/se

vai almoçar com a mãe?
Aqui vão as dicas de domingo: Restaurante Típico

da Malwee, Restaurante Park Aurora, Hotel Kayrós,
Restaurante Arweg e Confeitaria Bela Catarina.

moagoncalves@netuno.com.br

(47) 3273-7594 I 9652-8847

Neste domingo, o
Restaurante Típico da
Malwee serve, além do
tradicional bufê, uma
mesa gigante de café
colonial. Que tal?

.. Rita Grubba e

Romeo Piazera Jr.
trocam alianças na

mão esquerda no dia
13 de maio e não dia
20, como registrei na
coluna de quinta-feira.
Falha nossa!• Seria um crime

este colunista não
falar sobre os móveis
planejados da Todt
Ambientes. Eles estão
dando o maior glamour
nos ambientes vips da
urbe sorriso.

.. Bom dia a todos!
Viva este dia como

se fosse o último,
afinal, o amanhã,
pensando bem,
nâqexiste e ontem
o que você fez
está feito!

DESTAQUE
Pamela
Lorencetti e
Ana Claudia

destaque
jovem no

Cheer Irish
Pub

• Mas cuidado: você
está sendo filmado.

.. Se quiser estar na
moda e não fazer o
papel de pãozinho
francês na prateleira,
passa na Francisca.
Copiou? De nada! • Com essa, fui!

r \

I
I
I'

)

�
,

,

Jaraguá do Sul é gigante. Gigante pela própria natureza, qiqante pela força do trabalho,

gigante pela constante inovação. Uma cidade que avança com entusiasmo.
. ,

Daqui saem ideias e produtos que conquistam o mundo.

Jaraguá do Sul dá boas-vindas aos grandes eventos.

jaraguadosul.sc.gov.br
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No Face
Pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias

promovia orgias para purificar os devotos; se um dia I
você sentir um vazio por dentro, coma que é fome; I
Daniel Lucena na capa da revistaVisão; adote um ca- I
chorro; dia 18 tem UFC na Arena; você ainda pode I
ter um Audi A3 gratis; água oxigenada é boa para i
clarear os dentes; todo mundo tem um amigo fran- I
gueiro; jamais em todo o mundo o ódio acabou com I
o ódio, o que acaba com o ódio é o amor (Buda); eu, I
como cidadão, voto pela perda de mandato imediata I
de todos os "mensaleiros" condenados. É isso, fui. I
\ )1111I1I1I1I1I1I11I11111111111111111111111111111111111111111111U1111111I1I11I1I111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIIIII\\\\\\

Salvador Dali
Nascia nodia 11 de maio de 190.4 o pintor espanhol

surrealista Salvador Dalí. O trabalho de Dali chama a

atenção pela incrível combinação de imagens bizarras,
oníricas, com excelente qualidade plástica, influenciado
em seus primórdios pelo Renascimento.O seu trabalho
mais conhecido, A Persistência da Memória, foi conclu
.ido em 1931. Dalí faleceu em janeiro de 1989 devido a

uma insuficiência cardíaca.

U2 na Copa
A banda de pop rock U2 pode ser uma das atrações da

Copa doMundo de 20.14.A informação é do jornalista Lau
ro Jardim, que escreve a coluna Radar on-Iine, da revista
Veja. Segundo Lauro, os organizadores do evento estão
em negociações para que a banda irlandesa se apresente
na abertura ou no encerramento da competição. A última

passagem de The Edge, Adam Clayton e Larry Muller Jr.
pelo Brasil foi em 20.11, com a super turnê 360.0.

OCP12
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE 2013

paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult . cabanacult
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Dica do-Mês
o Centro Culturalfaz 10 anos e comemora até o dia 19 demaio o seu

aniversário.Música, dança e teatrofazemparte da programação.
Acesse www.scar.art.br e confira todos os eventos.

O documentário "Certos Ami

gos" está registrando a vida e

a obra do músico e compositor
Daniel Lucena. Nada mais justo
e merecido, Daniel Lucena foi, e

sempre será, o maior compositor
do nosso Estado e um dos melho
res do Brasil.

A facilidade com que compõe
músicas belíssimas é simplesmen
te genial. "Nas manhãs do Sul do

Mundo", "Batom e Festas Har

monia", "Certos Amigos", são só

alguns dos clássicos que Daniel

compôs, se fôssemos escrever to

dos, esta coluna seria só títulos de
músicas desse genial artista.

Daniel ficou nacionalmente
conhecido à frente da banda ca

tarinense Expresso Rural que
surgiu na cena musical em 1981.
Faziam parte da banda naquela
época Daniel Lucena (voz), Vonei
Varaschim (guitarra), Zeca Pe-

try (violões), Paulo Back (baixo),
Marcos Ghiorzi (bateria), contan

.

do com o apoio nos sopros de Tai
rone Mandeli e Sérgio Bassit.

Naquela época, o grupo se auto

denominava Expresso Rural, ga
nhando logo o reconhecimento da

FOTOS DNULGAÇÃO

mídia, principalmente pela levada
melódica, pelps vocais harmonio
sos e pelas canções de Daniel.

Em 1983, depois de ter tocado
praticamente em todo. o Estado
e também em São Paulo, o Ex

presso gravou seu primeiro disco,
"Nas Manhãs do Sul do Mundo",
e sofreu mudanças na sua for

inação. Zeca Petry saiu, e Mareio
Correia entrou nos teclados.

Em 1984, gravaram o segundo
LP, "Certos Amigos", excursiona
ram pelo Estado e fizeram uma

breve experiência na Espanha.
A previsão de lançamento do.

filme, produzido, dirigido e rotei
rizado pelos formandos em jor
nalismo Jhonatan Matos e Luiz
Maffei, em parceria com o cineas
ta Gustavo Remor Moritz ·e a fo

tógrafa Lenka Aguiar Baranenko,
ambos da Degugas Produções, é

para julho desse ano.
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Cirurgião plástico

Umapesquisa realisaddna
Universidade da Califórnia em
Berkeley, nos Estados Unidos,
analisou 32 batons e brilhos
labiais (gloss) comumente
encontrados nopaís e descobriu
que amaiorparte deles contém
metais quepodem ser tóxicos à
saúde, como chumbo, cádmio,
cromo e alumínio. O estudofoi
publicado na última quinta-feira
noperiódicoEnvironmental
Health Perspectives. Os
cosméticos labiaisforam
escolhidospara a análiseporque
apresentam maiores chances
de serem ingeridos durante
O uso. Estima-se que o uso
médio provoca a ingestão de

24 miligramas diárias desses

473370-0424 I 9952-7122

Lipoenxertia
Nos últimos anos a lipo

enxertia vem cada vez mais

ganhando espaço no arsenal
de tratamentos tanto estéticos

quanto reparadores da cirur

gia plástica. Mesmo sendo um

procedimento há muito tempo
realizado, a lipoenxertia é hoje
considerada indispensável em
muitos casos.

Normalmente associada à

lipoaspiração, onde retiramos
o excesso de gordura de um

local e transferimos deste para
outras áreas que precisam ser

aumentadas, sendo também
conhecida como lipoescultura.

Os glúteos, os lábios e a

face são os principais locais a

serem aumentados com a li

poenxertia e por tratar-se de
tecido do próprio paciente 'os
resultados normalmente são

ótimos, seguros e duradouros.
Coletamos das áreas doado
ras com excesso de gordura
pela hidrolipoaspiração, reti
rando preferencialmente com

produtos.No entanto, asmulheres
que os reaplicammuitas vezes ao

longo do diapodem consumir até

87miligramas doprodutopor dia,
caracterizando um uso intenso. De
acordo com Katharine Hammond,
autora do estudo, os níveis desses
metais nos cosméticos labiais

frequentemente ultrapassam as

doses diárias de ingestão aceitas
pelas normas de saúdepública.
Os nomes dasmarcas testadas
nãoforam revelados napesquisa,
mas Katharine afirma que os
resultadospodem ser aplicados
deforma genéricapara todas
as marcas. Foram testados
oito batons e 24g1osses de sete
empresas diferentes, que custam
de 5,59 até 20 dólares.

cânulas finas. A anestesia pode
ser local com sedação peridu
ralou geral dependendo do
tamanho da lipoaspiração e

locais a serem enxertados.
O fato de ser um enxerto

autólogo tem a vantagem de
não ocorrer rejeição porém
existe uma taxa de absorção
do volume enxertado que é a

porcentagem do tecido que
não vai sobreviver, devendo
o cirurgião plástico realizar a

melhor técnica para que haja
maior sobrevivência das células

gordurosas. Como esta taxa de

absorção da gordura enxertada
varia entre 40 a 80%, inicial
mente o local fica com aspecto
inchado e muito maior do que o
resultado definitivo, que irá apa
recer após dois a três meses.

Vale lembrar que a gordu
ra é um tecido rico em células
tronco pluripotenciais e que
há pesquisas mostrando que
isto beneficia ainda mais o lo
cal enxertado.

�ovens obesos
têm risco duas

.

vezesmaior de
morrer antes

.

dos 55 anos •

.

A melhora estética com

enxertos de gordura na face
e lábios é tanta que pode
mos dizer que a lipoenxertia
é fundamental no procedi
mentos de rejuvenescimento
facial deixando um resulta
do sempre natural. Nos en

xertos de glúteos podemos
alcançar resultados ótimos
e com menos complicações
quando comparadas às de

próteses de silicone.
Mais recentemente, a

utilização em cirurgia plástica
reparadora vem mostrando
resultados maravilhosos em

reconstruções mamárias pós
mastectomia e diversos casos

de sequelas de trauma ou ne

oplasias.
Com tudo isso procure um

cirurgião plástico' membro
da SBCP, tire todas as suas

dúvidas, para realizar o pro
cedimento com muito mais

segurança e ter os melhores
resulta-dos.

.

Jovens obesos têm um risco
duas vezesmaior de morrer
antes de completar 55 anos, em
comparação aos que têm um

peso normal. O alerta vem de um
estudopublicado noperiódico
inglês BritishMedicalJournal Open. De acordo com apesquisa, a obesidade está
diretamente relacionada a eventos cardiometabólicos antes dos 55 anos, incluindo
trombose venosa (formação de coágulos no interior de veias). Os homensjovens e

.

obesos têm ainda riscos quase 30% mais elevados de desenvolver diabetes tipo 2 e de .

morrerporproblemas cardiovasculares. Para o levantamento,joram analisadas

informações de 6.502 homens dinamarqueses com 22 anos de idade em 1977.A maioria
deles (83%) estava com opeso considerado normal (Índice de massa corporal, !MC,
entre 18,5 e 25), e 5% estavam abaixo do peso. Um em cada 10 (639 homens) estava
qcima dopeso e 1,5% (97) estava obeso (IMC acima de 30). O acompanhamento
continuoupor 33 anos, até a morte dos voluntários, a ocorrência de emigração ou
quando completassem 55 anos de idade - o que viesseprimeiro.Antes de completar
55 anos de idade, 48% dos homens que tinham sido diagnosticados como obesos aos
22 anos de idade tinham desenvolvido algum tipo depatologia, como diabetes tipo 2,

hipertensão, infarto do mioeárdio, derrame, trombose venosa ou hauiam.morrido. Em
comparação com os homens depeso normal, osjovens obesos tinham 28%mais riscos
de algumproblema de saúde.A obesidade se mostrou ainda associada a um risco oito
vezes maior de diabetes tipo 2, quatro vezes,maiorpara tremboembelismo e duas vezes'
maiorpara a hipertensão, infarto do.miocárdio emorte:'Cadaponto a mais do IMC
correspondia a'um risco 5%maior de infarto, 10%maior de hipertensão ou presença de

, .

.

ooágulos nas veias e 20%maior sJe diabetes tipo 2. (Com agência France-Presse)
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

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

FOTOS REPRO�U<;:AO/RECEITAS SUPREME

Receita de arroz de forno
com molho branco
- 4 xícaras de arroz cozido
«i/e tata de ervilhas
- Parmesão ralado
- 1 colher de manteiga
- 300 ml de leite
- 2 colheres de creme de cebola em pó
- 1 colher de sobremesa rasa de sal
- 300 g depresunto em cubos de 3X3. cm
- 200 g de queijo mussarela em cubos de 3X3 cm

-1/2Iata de milho verde
-Azeite de oliva
- 1 cebolapequena picada
- 1 caixa de creme de leite
- 3 colherespequenas de maisena
- Pimenta-da-reino

Refogue a cebola picada com a manteiga e deixe dourar. Dissolva a maisena em

200 ml de leite morno e adicione a cebola refogada. Dissolva o creme de cebola
em 100 ml de leite morno, adicione à mistura e mexa bem. Adicione o creme de

leite mexendo sempre. Acrescente o sal e a pimenta do reino e deixe engrossar
durante 10 minutos. Montagem do pratos Adicione em uma forma refratária

o arroz cozido, o presunto, o milho verde, a ervilha, o queijo mussarela, o molho
branco e mexa até incorporar todos os ingredientes. Cubra a mistura com

queijo parmesão e regue com azeite. Leve ao forno alto por 20 ou 30 minutos,
ou até dourar. Retire do forno e sirva imediatamente.

Pastel doce
- 1 pacotinho de massa de pastel (pequeno tipo festa)
- 1 lata de 3859 de brigadeiro (ou uma receita caseira)
- 1 lata de óleo
-Açúcarparapolvilhar

Encha as massas de pastel com o brigadeiro e frite em óleo bem quente.
Polvilhe com açúcar e sirva. Os pasteizinhos podem ser recheados também com

goiabada, doce de leite, beijinho, cajuzinho ou brigadeiro sabor morango, se

preferir coloque morangos, queijo ou banana para acompanhar o doce.

Receita de bolo de pão de
. --

queijo
- 3 ovos inteiros - 3 xícaras (chá) depolvilho doce
-I xícara (chá) de leite -I xícara (chá) de óleo
-I colher (café) de sal -I colher rasa (sopa) defermento empó
- 150 gde queijoparmesão ralado (pode serparmesãofresco)

Pré-aqueça o forno em 1800 por 20 minutos. Unte a forma (com furo no

meio) apenas com óleo. Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo. Em uma

vasilha, misture aos poucos o polvilho e o queijo, mais oque foi batido no

.
Receita de nhoque recheado
Massa:
- 1 kg demandioquinha cozida e espremida
-I xícara (chá) de queijo parmesão ralado
Recheio:
- 1 tablete de caldo de galinha

-

- 1 colher (sopa) de óleo
- queijoparmesão raladoparapolvilhar - 1/2 cebola ralada
- 300 g de peito defrango cozido desfiado sem sal
- 500 ml de molho de tomate de sua preferência

«i ouo

- 1 tablete de Caldo de Galinha

Massa:
Em uma tigela, junte amandioquinha com o ovo levemente batido, o queijo
parmesão ralado e o caldo de galinha. Misture bem. até ficar uma massa uniforme. _

Recheio:
Em uma panela, aqueça o óleo refogue a cebola, Junte o frango desfiado e o.caldo
de galinha. Cozinhe por cerca de 2 minutos e deixe esfriar. Modele pequenas
porções da massa, abra e recheie com o frango. Feche a massa, dando o formato
de bolinha. Faça isso com o restante da massa. Distribua em um refratário

grande, cubra com o molho de tomate e polvilhe o queijo ralado. Leve ao forno

médio (180°C), por cerca de 10 minutos, para gratinar.
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Ética, profissionalismo
e comprometimento

que srantem a certeza
(Ias suas decisões.

Oom um histórico de trabalho sério, reconhecido há 45 anos, a

Marlian tem como princípio o comprometimento total com as

neoessli!la�,€);s dos seus clientes, colaboradores e parceiros.
Por isso constrâí, a cada dia, uma história baseada na ética, no

profissionalismo e nos padrões de excelência aliados à evolução
tecnológica, ao crescimento das organizações, a todo o sistema'

tributário brasileiro e à complexidade do ambiente econõrTÍico,

mendo GOmO dife�enciais competitivos a velocidade e a

seg da informação, aliadas à competência e à experiência
êlMU'la a sua equipe, a Marlian disponibiliza à sua empresa o

amparo de uma estrutura moderna e dinâmica, com

�lttlllte�mento para extrair o melhor da tecnologia e fornecer

dado! �-íJ2lqos e precisos que lhe garantam certeza nas decisões.

Marlian Contabilidade 55 ltda.
Rua Preso Ep�ácio Pessoa, 933" Centro" Jaraguá do Sul" sc

4733725300
marlian@marlian.com.br

www.manl8n.combr
MA·RLIAN
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Mom, Mommy, Mum, ·Mummy, Ma,
Mammy, Momma, Mam.Mama, Mother

I surely couldn't forget that we are celebrating Mother's
Day this weekend. Com certeza, eu não poderia
esquecer que estamos celebrando o dia das Mães
neste fim de semana. Although it has become a very
commercial day, we can see it with different eyes.
Embora tenha se tomado um dia comercial (o mais
forte para o comércio depois do Natal!), podemos
lançar um olhar diferente sobre ele, não é? I mean, less

shopping andmore attention andlove. Eu quero dizer,
menos compras e mais atenção e amor.

Você tem ou teve uma maneira diferente, carinhosa
ou só sua de chamar sua mãe? Talvez, mamãe ou
mãezinha. My cousins call their mother "mã" (Minha
primas chamam a mãe delas de "mã"). In English, as
you can see in the title of this article;there are different

ways of addressing you mother as well. Em Inglês,

·TURISMO

ti) M. Conceição K. da Silveira
•

como você pode ver no título desse·artigo, há maneiras
.diferentes de se dirigir a sua mãe também! Yes, all
of them are right! Sim, todas estão certas! In the UK
(United Kingdon ou Reino Unido), "mummy" e "mum"
são mais comuns. In the USA, "mommy" and "mom".

Algumas das palavras do título já caíram em desuso
ou possuem um segundo significado. Look them up in
a dictionary to know the other usages àndmeanings
(http://dicti_onary.cambridge.org/dictionaryjbritish/).
A curiosity: there is another meaning for 'mummy',
different from "mother". Há outro significado para
"mummy", bem diferente de "mãe": múmia. Isso

mesmo, múmia, tanto no inglês britânico como no

americano! Weird? Esquisito? Sim, mas, that's how
languages work! (é assim que as línguas funcionam!)
Finally, what's.the history ofMother's day celebration?

.....s
Mestre em Inglês

.nma história de
. .

enigmas e belezas
Inscrições deixadas por uma civili

zação remota unem-se à exuberância

natural para fazer da misteriosa Ilha

do Campeche, avistada da praia do

Carnpeche, em Santa Catarina, uma
bela atração. Os caprichos da nature

za convivem com os minuciosos e in

trigantes desenhos de uma civilização
sobre a qual pouco se sabe.

Na Ilha do Campeche, que faz par
te do território do município de Flo

rianópolis, assombram a água trans

parente do mar, a. exuberância dos

tiés-sangue e as curiosas inscrições ru
pestres espalhadas por todos os lados,

Depois de caminhar por aproximada
mente 20 minutos, já é possível obser
var as primeiras inscrições rupestres.
Os pesquisadores que estudam a arte

deixada há séculos na ilha consegui
ram catalogar mais de 1S0 desenhos,
em diversos pontos.

São 21 sítios arqueológicos (onde
foram encontrados grupos de figuras,

restos de comida, sepultamentos, ar
mas, etc), nove estações líticas (onde
eram usadas água e areia para afiar

ferramentas) e um sambaqui (um
amontoado de conchas, onde eram en

terrados os mortos e os animais, mas
'onde foram encontrados também fer

ramentas e armas). Basicamente, os

desenhos são geométricos e têm for

mas humanas e de animais. Essas figu
ras são formadas por meio de círculos,
triângulos, quadrados e há uma ocor

rência muito estranha de hexágonos,
� -

A ilha é � único lugar do mundo

onde essas inscrições foram vistas até

hoje. Ao todo, a Ilha do Campeche tem
S8 hexágonos inscritos nas pedras. Sa
be-se apenas que há um grande conte
údo religioso e espiritual, mas é difícil

saber o que realmente se passava na

cabeça de um povo cuja cultura desa

pareceu.
Os vestígios arqueológicos podem

ser de até 14 mil anos.

IDIOMA
TIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAla DE 2013

conce@aptatum.com.br

. Qual é a história do dia das Mães? You can find the
answer at http://www.mothersdaycelebration.com/
empty-nesters.html.

'

HappyMother'sDay!

INGLÊS PERSa LZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

customized language learning

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

Na costa oeste da ilha há uma linda praia de areia fina e branca

FOTOS DMJLGAÇÃO

Marcas de ocupação bem antiga da ilha, rochas cobertas de
sinais como os encontrados em outras partes do arquipélago,
fazem com que ela seja de interesse arqueológico
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PREVISAO DO TEMPO

• FLOR DO CARIBE • GLOBO· 18H
Cassiano fica feliz ao saber que Ester deixou

Alberto. Ester pede a Cassiano que espere Alber

to voltar com as crianças do passeio. Alberto in

venta para Samuca que Cassiano é um bandido

que abandonou o filho quando nasceu. lindaura

aconselha a filha a procurar um advogado. Ama
deu e Isabel se beijam. Ester busca os filhos na

casa de Alberto. Alberto diz a Dionísio que vai

requerer a guarda dos filhos. Samuel e Lindaura

preparam uma festa-surpresa para a chegada
de Samuca e Laurinha. Samuca lembra das pa
lavras de Alberto sobre Cassiano e fica pouco à

vontade perto do pai. Cristal se surpreende ao

ver Dom Rafael entrando em seu quarto.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento enfrenta Wilson. Plínio aceita conver

sar com Fabinho. Sueli Pedrosa se surpreende
com a atitude de Amora diante das câmeras.

Fabinho tenta conversar com Plínio sobre sua

vida pessoal, e o cineasta estranha o empe-

Cinema

Novelas
nho do rapaz. Renata consegue falar para Érico
o que sente, mas ele nâo ouve. Damáris pede
para Nice ajudá-Ia a agir como Brunetty. Jonas,
Gilson e Salma não gostam da declaração de

Amora sobre sua visita a eles. Tábata critica

Bárbara por pensar em se envolver com Natan.

Nice previne Sheila contra Tito. Renata conversa

com Santa sobre suas crises com o casamen

to. Plínio conta para Malu que foi procurado por

Fabinho e que não gostou do rapaz. Bento fica

nervoso ao saber o que Amora falou sobre a rua

da Casa Verde. Renata decide se encontrar com

Tito. Tio Lili aconselha Bento a resolver seu pro
blema com Amora. Tina garante a Silvia que se

vingará de Bárbara. Bento dá um ultimato em

Amora na frente de repórteres.

Programação de 1 ° a 16/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - 14 anos - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• O Último Exorcismo - 2 - Terror - Legendado - 14 anos - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

JOINVILLE

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

• A Morte do Demônio - 13:40, 15:40,20:00,
22:10- LEG - Terror

• Em Transe - 17:40 - LEG - Drama

• Homem de Ferro 3 - 13:20, 16:00, 18:40,21 :20 -

DUB -Ação
• Uma Ladra Sem Limites -14:10,16:40,19:00,
21 :30 - LEG - Comédia

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

• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50,
21 :40 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50,21 :30 - LEG - Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 13:20, 15:30, 17:40,
19:50,22:00 - LEG - Terror

• Homem de Ferro 3 -13:50,19:10 - LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 16:30, 21 :45 - NAC - Drama ,.

J

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frio perde força
no fim de semana
Sábado: O dia começa com
nevoeiros e geada nas áreas altas.
No decorrer do dia, a temperatura
se eleva com o predomínio cYe
sol. Domingo: Nevoeiros ao
amanhecer e sol em boa parte do
dia em se. Entre a tarde e noite, a
nebulosidade aumenta.

conta para Márcia que Jéssica é sua filha. Ro

sângela embarca com Vanúbia e Sheila. Pesco

ço pensa em Vanúbia. Lurdinha volta com Aisha

para casa. Mustafá se recusa a falar com Ber

na. Rosângela liga para Haroldo. Helô simula a

prisão de Sheila no avião, deixando Rosângela
tensa. Berna chega à casa deEsma. Demir avisa

a Zyah que Ayla marcou um jantar no restauran-

te de Cyla. Farid conversa com Berna. Morena

avisa a Theo que não irá morar com ele e Áurea -

novamente. Lívia ameaça atropelar Theo e Mo

rena. Wanda sugere para Russo destituir Lívia

do cargo de chefe da quadrilha. Jô flagra Riva

ouvindo a conversa de Russo e Wanda. Helô diz

a Ricardo que eles invadirão a boate na Turquia.
Mustafá não deixa Aisha falar com Berna. Vanú

bia se anima com a presença de Russo ao che

gar à Turquia., • SALVE JORGE· GLOBO· 21H

Rosângela tenta convencer Haroldo de que

não mentiu para ele. Vanúbia encontra com

Sheila no aeroporto. Lívia adianta para Élcio
o percurso de sua prova na competição. Theo

• BALACOBACO - RECORD ·22H

• CARROSSEL· SBl - 20H30
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Uma Ladra
Sem Limites
Sandy Patterson (Jason Ba
teman) é um paizão, traba
lhador e anda louco por uma

promoção para melhorar a
saúde financeira da família

que vai crescer aindamais,
já que sua esposa (Amanda
Peet) estágrávida. Quando
ele estava prestes a dar um
salto profissional significativo,
descobre que seu nome está
sendo usado indevidamente

por alguém em outro Estado.
Com a polícia demãos atadas
para resolver o seu caso, ele
resolve viajar para convencer
a pilantra (Melissa McCar
thy) a se entregar. Só que a

missão fica ainda mais com
plicada na medida que oütras''
pessoas também querema
cabeça dela.

Palavras Cruzadas

"
Ensolarado

�

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região AMANHÃ
MíN:WC
MÁX: 27°C

Parcialmente
Nublado

Instável
SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

Nublado

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

CHEIA 25/5

Chuvoso

TERÇA
MíN: 16°C
MÁX: 27°C Trovoada

.• 1"
•

HORIZONTAIS

1. Argumento central/Pequeno carro, próprio para
caminhos acidentados

2. (Med.) Falsa sensação auditiva / Outro nome da

flor açucena
3. Meia dúzia / (Ingl.) Venerado nos meios intelectu

ais é artísticos
4. Que causa estrago consider�vel em
5. O atual padrão monetário brasileiro I Famoso

técnico gaúcho de futebol, atualmente no Corin

thians
6. Mosteiro
7. Aparelho que serve para imprimir
8. Aprovado
9. Restabelecimento de saúde / Deusa grega que

personifica a Terra, uma das primeiras divindades
a habitar o Olimpo

'

10. Tornar a tratar a pele com substância que lhe
devolva a umidade natural

11. O latir do cão / Uma senhora da elite
f2. O meio da ... idade / Ser possível
13. Zona inferior do núcleo terrestre / O músico mi-

neiro Samuel, do Skank.
12

VERTICAIS
1. Cortar a lã das ovelhas / Fechado com determi

nada mistura de substância resinosa, inviolável
2. (Fig.) Que eleva espiritualmente / Peça íntima do

vestuário masculino
'

3. Personalização da fatalidade a que supostamente
estão sujeitas todas as pessoas e as coisas do mun-

do / Frase que contém uma ou mais orações
4. Que trabalha mediante ordenado
5. Aposta, em inglês
6. Aquele que organiza lista de nomes ou de coisas,

conforme certa ordem
7. Que foi enganado ou ludibriado / Imobilizado
8. (Arquit.) Cada um dos pilares que sustentam edi

ficios, deixando aberto o rés-do-chão / O gêmeo
(pessoa ou animal) que nasceu ligado a outro por
partes homólogas de seus corpos

9. InaugurarI Grande papagaio de' bela plumagem.
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11/5
Adilson Borchardt
Agenor Grosklags
Alan P. Gumz
Alberto Pacheco
Alcides Giacomozzi
Alinor Caetano
Anilza L. M. Spieckert
Arci L. Gessner
Bruna Fernandes
Carmem L.Gruetimacher
Cássio dos S. Nascimento

Cynthya Bridaroli
Elaine Sabrina Silva Blank
Eliane M. Engicht
Elisa Weiller de Souza
Emília Krause
Fernanda H. Bittencourt
Fernando Felipe Balducci
Gabriela H. Dalabona
Guido Bahr
Guilherme W. Packer

Henrique Mello
Jéssica Daren
José C. dos Santos
Jose S. Roters Júnior
Luciano Beleti
Mário F. da Silva
Mateus Saplinski
Natália Engelhardt
Nilza Luiz Mendonça Spickert
Orioval Lindner
Paola Gomes
Rafael Cezar Fernandes

Ryan C. Cerpa
Vandislau Winteich
Vitória G. Menegali

12/06
Adriana Stenner
Aldamir M. de Padilha
Alzira Wolf Raduenz
Amilton M. Batista
Ane M. L. G. Padilha
Cristiano Laube
Cristina Avila
Dirceu Padroso
Ewaldo Zenke

Felipe A. da Costa
Fernanda Viana
Gazieli Maria Felipe
Gilmar Koehler
Gustavo Müller
Harry Porath
IIca Meier
Ivanir Colle
James Garcia
José J. M. de Souza
Juarez da Fonseca
Juliano CristQfolini
Jussilara Krause
Lendro Leuverenz
Luana Krueger dos santos
Magda da Silva Rau
Marcos Schwirkowski
Maria R. Scherer
Marilize Simon '-

Murial L. Sebastiano
Nathan Paul Gehrke
Patrícia Marciano
Rumilda Fiedler
Sabrina Ristow
Sali Fischer Coelho
Silvia M. Pietsch

Thiago Avila de Melo
Valdir Müller
Vanda Kruger
Vinícius Dalle Court

Parabéns
ao Arthur
Nascimento
Bottaro, que
completa
neste
sábado 10
meses de
vida. Mamãe
Larissa
e papai
Rodrigo
desejam
muita saúde
e felicidades
a esse

garotão

Feliz
aniversário

para Lucas
José de
Souza.

Desejamos a

você muitas

realizações
nesta nova

fase da sua

vida. Te
amamos!

Com carinho
de seus

pais Célio e

Salete, Elaine
e Guilherme
e um super
beijo de sua

sobrinha
Rafaella

Neste domingo Késia Joner completa
19 anos. Parabéns por ser uma amiga
tão querida por todos. Que Deus te

abençoe e te ilumine. Te amamos muito.
De suas amigas do GP

Marko Alexandre Persuhn, que este dia

seja mais um de muitos que sou feliz
ao teu lado. Feliz aniversário! Te amo!
Sua esposa Fabiana. E quem envia
também os parabéns com carinho
é seu filho Cauã e suas enteadas

Carolline e Camilly

Eduardo Stinghen Preuss

completou 8 anos no dia 10
e recebeu os parabéns dos
familiares, dos pais Mário e

Ângela, tio Sérgio e irmãos
Débora e Fernando

Eduarda completa 8

anos, neste dia 12.

Desejo de muitas
t felicidades com muito
fi!' carinho e amor. De seus

pais Marcelo e Fabiani,
e avós Celio, Rosa e vó

Nega

Leonardo

Henrique
Reitz

completa 9
anos neste

domingo e

recepcionará
seus amigos

da escola

hoje, no
Baependi.
Ele manda
um recado:

preparem
se! Vai

rolar muita
brincadeira

Caroline Pawlak completa 18 anos
neste dia 12 e toda sua família lhe

deseja um feliz aniversário

Parabéns ao nosso afilhado Matheus

Augusto Hasse que no dia 10

completou seu prlmelro ano de vida.
Que Deus te proteja hoje e sempre.

Com muito carinho de seus padrinhos
Salete e Mareio, Arlete � Carlos e do

avó Adelino. Te amamos muito

Enzo Krahn
Farias

cornemerou
2aninhos
no dia 9.
Que Deus o
dê bastante
saúde.
Parabéns
dos pais,
titias eem

especial
dos avós
Rolfe
Jandira

Natália Carvalho completou
11 anos no dia 10. Seus avós,
pais. e tios a parabenizam
por mais um ano de vida e

desejam muitas felicidades

A bela Laura Andrade
comemora nesfe dia 12 seus

2 aninhos, com festa de
bailarina na chácara do Mime.
Amo você minha fofuxa!
Com carinho sua prima

Greice Scoz

Victória Eduarda
de Oliveira
Pereira, o seu

irmão que te ama

muito deseja
a você muitas
felicidades nessa

data tão especial!
Você é o bebê da
casa e sempre
será muito amada

por todos! Do seu
irmão Alexandre
pereira de
Oliveira

Os pais Jeremias de Borba e Catiane de
Sousa desejam toda a felicidade do mundo

pára filha Ladiane que está completando mais
um ano de vida neste domingo. Saúde. e sucesso

filha. Que Deuslte,al;)e�a.Ci)�lsempre'll
.
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Homenageamos nossas queridas mamães:

Dolores, Salete, Sonia Lurdes e Ana.
Nós amamos vocês! Feliz dia das Mães!

A família está
muito feliz

com a chegada
da pequena

Glória Helena,
que nasceu

dia 6 de maio.
Felicidades aos

padrinhos e
madrinhas, ao
pai Marcelino
e em especial

para amãe
Wilma Lígia

Gessner
Bachmann

Adriana M.
Schiessl recebe
os parabéns pelo
seu primeiro Dia
das Mães. Mãe,
obrigado pelo
amor e dedicação.
De sua filha Alice
de 9 meses e seu

marido Ademar

Marli B. Millnitz
recebe os parabéns
pelo dia das mães.

"Mãe, você já
superou e venceu

muitos obstáculos na

vida e nunca desistiu,
sabe por quê?

Porque Deus está

sempre com você,
te iluminando.
Quem deseja

são seus filhos
Adriana e Sidenei

Nesta data especial te
parabenizamos mãe
Jane de Souza por
você ser está pessoa
guerreira e companheira,
que sempre cuidou de
nós com todo o amor
do mundo. Queremos te

agradecer por tudo que
tem feito por nós. Mãe,
amamos muito você! São
os votos de suas filhas

. Cheila DaianeWalz, Paula
PriscilaWalz e seu filho
Alison Luan Feder

Jamili
Deretti
está de
aniversário
neste dia
12.Sua
filha Flávia
Deretti e
o esposo
Cristiano
lhe

desejam
parabéns
e feliz Dia
das Mães

Ivone Brock
recebe a

homenagem pela
passagem do Dia
das Mães e pelo
aniversário dia

14. Mãe, parabéns
pelo seu dia e

aproveito para
desejar um feliz
aniversário. Que
Deus te ilumine e

abençoe sempre!
Te amo. Sua filha

Katiucia

Mãe Ursula

Scholz, mesmo
estando a mais
de2 mil km de

distância, não
esqueci desse
dia especial.
Parabéns pelo
Dia das Mães!
De seu filho que
te ama muito,
Jordan

As amig'as
Barbara e

Angelina
desejam um

maravilhoso
Dia das

Mães para
Giseli e

Enzo

Barbara

deseja para
sua mãe

Angelina
um

maravilhoso
Dia das
Mães com
muito amor
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agir: a vida é uma experiência!
Ralph Emerson t

I
J
)

1

�Áries .

W 20/3 a 19/4 - Fogo
A comunicação será seu

maior trunfo, por isso não
tenha receio de expor o que
pensa. Mantenha os dois pés
na realidade. Um astral leve
e descompromíssado torna

a noite de hoje diferente das
outras. É tempo de ousar e

surpreender a quem ama.

Cor: bege.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Bom dia para ganhar
dinheiro e investir na con

cretização de suas ideias,
favorecendo questões profis
sionais. Cuidado com perdas
financeiras ou falsos amigos.
A noite é ideal para surpre
ender a quem ama. Não per
ca chance de declarar o que
sent�.Cor:verrnelho.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Hoje, você pode se trans

formar em alvo das atenções.
Vênus realça seu charme,
sua beleza e magnetismo
pessoal. Tente lutar contra

a desmotivação diante dos
acontecimentos. Você pode
ter muitas alegrias com os

amigos, mas não esperemui
to do amor. Cor: verde.

Câncer
21/6 a 21/7-Água

Você está atravessando
um período de recolhimen

to e introspecção. Dúvidas
e incertezas podem minar o
seu astral, mas tenha cuida
do com a apatia e a desmo-

>

tivação. No campo afetivo,
você encontrará o momento

oportuno de se declarar. Cor:
azul-claro.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

A sensação de bem-estar
,

que terá vai estar associada
aos amigos e aos grupos da
sua convivência. Omomento
favorece a integração com as

.

pessoas que tenham objeti-
vos e interesses em comum.

Paqueras e conquistas con

tam com o apoio das estrelas.
Cor: azul.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Ser gentil, amável e ca

paz de certas delicadezas vai
trazerbeneficios, oportunida
des e bons resultados. Con

tatos com pessoas que estão
distantes vão lhe trazer mui

tas alegrias.No campo afetivo,
o clima é de pura sintonia e

entrosamento. Cor: preto.

E Virgem
L'I. 23/8 a 22/9 - Terra

.

i\.
Não é hora de pensar pe-

queno, mas de dar um salto
ambicioso em seus projetos
de vida. Você sentirá neces

sidade de traçar prioridades,
mesmo queprecise sacrificara
sua vida saciai ou afetiVa. VIa
gem pode ajudar você a espai- �

recer as ideias. Cor: marrom.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Conte com a sua intuição
e com os seus instintos para
se entender melhor. Apro
veite esta fase para refletir
sobre os rumos que deseja
dar à sua vida amorosa. Não

faça nada na dúvida. O de

sejo de agradar a quem ama

será o destaque da noite.
Cor: tons pastel.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

As parcerias e associa

ções serão favorecidas. Você
terá um diamuito mais pro
dutivo se puder trabalhar em
equipe. Não se prenda de
mais a mágoas ou ressenti
mentosdopassado.Oprazer
e a diversão podem marcar

esta noite, principalmente
com o par. Cor: branco. l

)

I
l
{
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Capricórnio
J 22/12a20/1-Terra

o trabalho de rotina será

especialmente favorecido.
Tudo o que envolva comu

nicação, transporte e conhe
cimento específico vai fluir
com facilidade. Cuidado,
porém, ao lidar com papéis
e documentos. No amor, aja
com mais espontaneidade.
Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O dia pede um pouco
mais de alegria e descon

tração. A chave do sucesso

está em se fazer o que gos
ta, por isso seja fiel às suas
escolhas. Na área afetiva,
sua espontaneidade será
favorecida. Privacidade é
tudo Q que você mais preci
sa. Cor: cinza.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O astral revela que o am
biente doméstico vai estar

muito agitado. Não perca a

chance de receber os ami

gos, parentes e pessoas da
sua estima para uma reu

nião ou encontro. À noite,
o desejo de agradar a quem
ama vai estar em destaque.
Cor: verde-claro.
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Sempre necessário
No dia 19 de abril meu filho completou três anos, ele

ficou mais velho e eu mais pai. Sim, você aprende a

ser pai, fralda à fralda, dia a dia, abraço a abraço. Depois
dele, minha vida mudou completamente, e passei a "ser
sempre necessário em vez de necessitar o tempo todo",
como bem define a paternidade o escritor Jonathan
Franzen. No princípio, quando descobri que seria pai, me
senti como que caminhando sob um tapete mágico, que
subia paredes, e era uma felicidade regada a sonho, mas
também uma felicidade preocupada, pois tapetes que so
bem paredes podem derrubar o caminhante, não é? Ou

seja, a dúvida que me martelava era: como ser pai? Mas
só depois é que eu entendi como a paternidade vai se apo-

G carlos.sohroederéj'gmail.com

menos o seu sexo, isto pouco importa agora, você têm
menos de dez semanas de vida ejá mudou os meus mais
de trinta anos.

Quando soube de sua chegada, fiquei uns dois dias
com um sentimento estranhc.Iiiédito ... Primeiro pensei
que fosse o susto, da notícia repentina, depois vi que este

sentimento se chama patern(â:ãde, e não passa.
É a responsabilidade constante, o amor. incondiciô

nal. Agora você é apenas lima coisinha, muito pequena,
na barriguinha da mamãe, mas quero que saiba que cada
beijoca que dou na ainda pequena barriga de sua mãe é
um "eu te amo" em forma de estalo.

Enquanto digito essas poucas linhas, você está na

Itália, acompanhando sua mãe numa viagem de traba
lho. Estou morrendo de saudades de vocês, e que bom

que vocês chegam amanhã, domingo, pois estou louco

para ver a barriguinha! Eu nem

sei como te fazer feliz, como re

tribuir a felicidade queme destes,
mas prometo que vou tentar ...

Atérecorri ao Carlos Drummond
de Andrade: "Como fazer feliz
meu filho?/Não há receitas para
tal./Todo o saber, todo o meu bri

lho/de vaidoso intelectual/vacila
ante a interrogação/gravada em

mim, impressa no ex.]"
Há alguns anos nem imagi

nava que um dia seria pai, agora
você, meu amor, está aí, vivo,
leve e solto ... A vida te faz engo
lir tudo que diz mesmo, é a roda
viva do Chico Buarque ("a gente
quer ter voz ativa, no nosso des
tino mandar, mas eis que chega
a roda viva, e carrega o destino

pra lá") mesmo.
Olha, quarta-feira que vem o

papai vai para a Bienal do Livro
no Rio de Janeiro, e já vai comprar os seus primeiros
livrinhos, ok? Vai trazer alguns já autografados, certo?
Sei que no futuro teremos muitas alegrias, algumas dis
cussões, e que você vai querer evitar o chinelo do papai
(tamanho 44), então além dos livrinhos vou dar um pulo
numa loja que vi na internet e comprar dois bodies com

estampas engraçadíssimas: "Só as crianças EMO cho-

derando de você, e é uma fonte inesgotável sob o olhar
dos deuses. Vasculhando arquivos no meu computador,
encontrei uma carta que fiz antes do nascimento dele,
para ele/ela (pois eu nem sabia o sexo na época). A carta

foi publicada na minha crônica de sábado, em setembro
de 2009, aqui no O Correio do Povo, e reproduzo abaixo:

"Querido(a) filho(a), ainda não sei seu nome e muito

(
.

<r:

ram" e "Cereal Killer". Beleza?
Como diz a música da Rita Lee, que ficou um pri

mor na voz da Maria Rita, "agora só falta você" ... En
tão venha logo, que sou um tanto ansioso e imediatis

ta, e não sei se suporto a espera. Falando em Maria

Rita, .ela canta a música "Cria" (que vamos escutar

muitas vezes juntos):
"

...Nasceu outro dia e já quer ir

pro chão/ Já fala mãe, já fala pai/ Já não suja a cama /
Não quermais chupeta/Já come feijão/E posso até ver
os meus traços nos primeiros passos/ Tropeça e segu
ro e não deixo cair/Se cai, levanta, continua...

Filho (a), você encheu de música minha vida."
Ser pai já é algo arrebatador, e não consigo nem ima

ginar a força de uma ligação (que é muito mais química e

biológica) entre uma mãe e seu filho, e deve ser por isso
que para um filho'a voz da mãe é sempre música.

Feira do Livro de Jaraguá do
Sultem programação lançada

Aconteceu na manhã de terça-feira (7) o lan
çamento oficial da 7a Feira do Livro de Jaraguá
do Sul. A feira acontecerá entre os dias 6 a 16
de junho, no Centro Cultural da Scar. A progra
mação conta com mostras de cinema e literárias,
shows musicais, espetáculos de teatro e conta

ções de histórias. Os escritores Daniel Mundu
ruku, César Obeid e Fábio Yabu foram confir
mados no evento, que já conta também com a

participação dos músicos Zeca Baleiro, Adriana
Calcanhotto e dia violonista,Badi Assad. 'H J ,

Tarde Rosa valoriza
.

o' apoio à RFCC
Foi realizada na tarde de quarta

feira (8), a 25a edição da Tarde Rosa,
promovida pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Jaraguá do
Sul. Já tradicional no calendário.
de eventos da entidade, o encontro

aconteceu no Clube Atlético Baepen
di e reuniu mais de 650 membros da
comunidade jaraguaense e voluntá
rios que trabalham e apoiam em fa
vor da causa da Rede .

li
PLANTA0

.

PoLICIAL

Acusado de
estupro é 'morto
pela polícia

e as maiores bênçãos de Deus

para este meio de comunicação
que tem mostrado ao longo de
seus 94 anos a notícia de forma
extraordinária e brilhante.
Destacando fotos e fatos de
nossa querida Jaraguá e região
de uma forma que o leitor tem
prazer de ao' sentar à mesa todas
as manhãs, para tomar o seu

café, ter ao seu lado um jornal
de tal maqnitude... Parabéns aos

funcionários, diretores e toda

equipe brilhante deste destacado
Jomal O Correio do Povo
Diretoria e Funcionários
da Itaivan.

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

Únia denúncia de tentativa de

estupro terminou na morte de um

homem em Jaraguá do Sul por volta
do meio dia desta quinta-feira (9). O
suspeito reagiu à entrada dos poli
ciais na casa, na ruaMax Doering, no
bairro Czerniewicz, e foi atingido por ..
um tiro na barriga.

,\ !.d ,
, "./
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o difícil equilíbrio
no quadro da Civil
NO ESTADO

Apesar da

contratação .de
1.200 policiais,
descontentamento

gera desligamentos
e não impede déficit

Débora Remor

Oefetivo da Polícia Ci
vil em Santa Catarina

recebeu reforço de 1,2 mil

policiais com os concur

sos públicos realizados nos

últimos seis anos. Porém, o
número de desligamento,
por demissão ou exoneração,
sem contar as aposentado
rias, também é alto e o real
acréscimo de pessoal fica em
torno de 300 funcionários. A

balança fechou com números

negativos em 2007 e 2011 e,
nos primeiros quatro meses

de 2013, oito servidores já
deixaram a profissão. Para

que o número de funcioná
rios alcançasse um patamar
razoável seriá necessário
contratar mais mil policiais
nos próximos dois anos, se-

�
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pOLíCIA CIVIL Delegado apresentou tese sugerindo mudanças administrativas

gundo a Secretaria Estadual
de Segurança Pública.

O maior motivo para
as exonerações tem sido a

aprovação destes profissio
nais em outros concursos

públicos, que oferecem sa

láriomais atraente. De acor
do com o setor de recursos

humanos da Polícia Civil, a
corporação registrou 263
solicitações de exoneração
desde 2007 até abril deste
ano. Apenas duas pessoas

alegaram não ter consegui
do se adaptar à profissão ou

ao local de trabalho.
Os principais fatores

de descontentamento da

categoria são a pouca valo

rização profissional, baixa
remuneração e o alto risco
inerente à função. Em uma

pesquisa feita pela Secreta
ria de Segurança Pública,
divulgada em 2010, os po
liciais civis apontaram as

condições de trabalho e a

necessidade de fazer horas
extras para complementar
o orçamento como os even

tosmais estressantes.

Para diminuir o impacto
dessas condições, foi cria
do o Serviço de Assessoria

Psicológica, que oferece

programas de prevenção
e atendimento individual.
"Durante essas interven

ções também conseguimos
levantar os pontos positivos,
como concluir investigações
com êxito, cooperação dos

colegas e reconhecimento
da sociedade pelo trabalho

realizado", explica a psicó
loga da Polícia Civil, Mi
chellé Vecchi.

Delegado faz estudo sugerindomudanças
O delegado de Guarami

rim, Daniel Dias, e o colega
Jorge da Costa, na tese de

pós-graduação em. gestão
de pessoas nos órgãos pú
blicos relacionada à ativida
de policial, analisaram duas
teorias que podem ajudar

a melhorar a qualidade do

serviço prestado na seguran

ça pública. A conclusão do
trabalho sugere uma reforma

urgentenos órgãosparadimi
nuir a evasão dos servidores,
através de reconhecimento e

planos de carreira claros que

Serviço psicológico
Reorganizado no ano

passado, o Setor de Assis
tência Psicológica atendeu
cerca de 120 policiais civis em
Programas de Gerenciamen
to de Stress e de Preparação
para Aposentadoria. "Poucos
procuram individualmente
o serviço, por isso estamos

investindo em grupos de dez

pessoas. Quem participa sai
satisfeito e divulga aos colegas
o trabalho, que começam a se

inscrevem também", afirma a
psicólogaMichelleVecchi.

Além do stress, a institui

ção está preocupada com o

abuso de álcool e drogas. "Re
cebemosmuitos policiais que
apresentam esse problema.
Ainda estamos organizan
do um programa para de

pendentes e, por enquanto,
aconselhamos o tratamento

e oferecemos orientação",
explicaMichelle.

motivem o profissional. Um

dos programas analisados
foi aplicado em Nova Iorque
na década de 1990, chamado
de Tolerância Zero. O projeto
previa o forte combate à cri

minalidade, mesmo em rela

ção a delitos menores, como,

forma de demonstrar ordem
social e respeito às leis. Além
do aumento da quantidade
de policiais, foi instituído um
programá de metas de re

dução da violência, onde os

funcionários bem avaliados
eram premiados.

@I.
ApeVl

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

capacitacao@apevi.com.br
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COMUNICADO
Nome do Cartório: Tabelionato de Notas

e Protesto de Títulos de Guaramirim

Representado p.or: Ana Alice Martinelli Pessoa

(Tabeliã)
CPF: 716.778.607-15

RG: 000677404-SSPjRO
End: Rua Gerônimo Carrea, nº 188 - Centro

Guaramirim - SC

Telefone: 3372-1494

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova
- CEP: 89.259-300, Jaraguã do Sul-SC
E-mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Despejo na 036,10.005673-9
Autor: Valdemiro Friedrich
Réu: Eraldo dos Anjos e outro

'

Citando(a)(s): Eraldo dos Anjos, brasileiro(a), Convivente, RG

1.987.929, CPF 659.522.359-72, Gislene Scheever, brasileiro(a),
Convivente, RG 3.727.374, CPF 026.619.529-69.

Descrição do(s) Bem(ns): Sala comercial situada na Rua Walter

Marquardt, 363, Vila Nova, em Jaraguá do Sul-SC. Valor do Dé

bito: R$ 3.323,76. Data do Cálculo: 13/05/2010. Por intermédio
do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em

local incerto ou não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste Ju
ízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para requerer(em) a purgação da mora ou

responder(em) à ação, querendo, em 15dias, contados do trans

curso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo con

testada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos' como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.
285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com inter
valo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 2013.

Leandro Katscharowski Aguiar - Juiz de Direito
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Dia dasMães
Passada a correria das compras, é hora

de amanhã homenagear todas as mulheres

que colocaram mais um ser na face da terra
e também aquelas que deram todo o seu ca

rinho e amor para uma pessoa que não pôde
ser criada pela mãe biológica.
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UFCJaraguá
Para dar sequência aos preparativos ao

grande evento do UFC internacional, que
ocorre na Arena Jaraguá no próximo dia 18, o
Vale dos Encantos Convention & Visitors Bu
reau e a Fundação Municipal de Esportes rea
lizaram, ontem, mais um encontro de trabalho
com a organização do evento.

• OUTRA
A Dutra, distribuidóra de produtos de

limpeza e áqua mineral, completou,
no último dia 10, sete anos. Sempre
prezando pelo bom atendimento e a

satisfação de seus clientes e amigos.

• BARRA MATERIAIS
Atuando no setor de materiais de

construção e eletrodomésticos,
comemora no dia 13 de maio 1 °
anos de intenso crescimento.

• JARAGUÁ
BUSINESS CENTER
Esta iniciativa pioneira em nossa

região, focada em escritórios virtuais e

inteligentes, completa na segunda-feira
seus primeiros 14 anos de vida,

Reforma do ICMS
Como era de se esperar, a reforma do ICMS

pretendida pelo governo federal encontra re

sistências de toda ordem. Até agora nenhum

governador se posicionou a favor da mesma

e o texto que foi produzido pelo Congresso
também nem de longe agradou o Planalto. Se

aprovada, a reforma deverá resultar em com

pensações de quase meio trilhão de reais por
parte dó governo federal.

Lourival Karsten

ERC
Décio Silva
Décio da Silva, presidente do Conse

lho deAdministração daWeg, será
homenageado com o Prêmio Persona
lidade Brasil-Alemanha 2013. Trata-se
da mais alta distinção concedida pelos
dois- países a pessoas que ofereceram

contribuições de n�levância para o

fortalecimento das relações econômi
cas bilaterais. O prêmio será entregue
pelo presidente da Alemanha, Joachim
Gauck, neste domingo. Instituído em

FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE 2013

1995, o Prêmio Personalidade Brasil
Alemanha é uma iniciativa da Câma
ra Brasil-Alemanha de São Paulo sob o

patrocínio do Conselho Integrado das
Câmaras Alemãs no Brasil. A iniciativa
também conta com o apoio da Confede
ração Alemã das Câmaras de Comércio
e Indústria - DIHK (Deutscher Indus
trie und Handelskammertag). Este ano,
a cerimônia de entrega será realizada no
Club Transatlântico, em São Paulo. �

INDlCE PERloDO
SELlC 7,50% 17 .ABRIl.2013
TR 0,000% 10.MAIO.2013

CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA -0,61% 10.MAIO.2013
NASDAQ +o,sO% 10.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 19,95 ·1,43%
VALE5 32,15 ·1,96%
BVMF3 14,43 +0,56%

POUPANÇA 0,4134 11.MAI0.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ·3,19% US$101,170
OURO +0,14% US$ 1448,860

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0238 2,0243 +0,42%
DÚLARTUR. 1,9800 2,0900 +Q,48'10
EURO 2,6252 2,6265 +0,1%
LIBRA 3,1048 3,1064 -0,04%Inovaçãopara

peür.com Auxílio
Futurista, estrategista de negócios,

palestrante, empresário e empreendedor.
Tudo isso e mais é AntOR Musgrave que
também é professor noWits Business

School, Duke CE U.S., Oxford University
Business School, London Businesss School
e na India School of Business. Ele estará
em Jaraguá do Sul no dia 6 de junho,
das 18h às 22h, no Centro Empresarial
com a capacitação IELjSC "Inovação
para Competitividade". Espera-se que 80
pessoas possam assistir à palestra com
tradução simultânea, Mais detalhes e

inscrição pelo site www.ielsc.org.br.

Considerado um termômetro da

economia, os pedidos deste benefí
cio caíram para o menor nível em

quase cinco anos e meio nos EUA.
A maior economia do mundo dá
sinais concretos de que está acele
rando e não será nenhurria surpre
sa se este ano tiver um crescimento
do PIB superior ao do Brasil.

Crédito acelerado
Surfando no aumento das

operações de crédito, a Caixa viu
seu lucro no primeiro trimestre
crescer 12,5% e alcançar R$ 1,3
bilhão. Outros bancos também ti
veram crescimento do lucro o que
significa que mesmo com juros
mais baixos Os bancos continuam
sendo um excelente negócio.

Beira Rio
O Restaurante Beira Rio aproveita a data para promover o "Almoço do Dias

dasMães" com direito ao atendimento especial de sempre emúsica ao vivo.

ED.ITAL DE

CONVOCAÇÃO
Em cumprimento ao que
determinam os Artigos 180
e 23° do Estatuto da Asso

ciação Jaraguaense de Pais
e Amigos do Basquetebol,
convocamos todos os filia
dos para a Assembléia Geral

Ordinária, a ser realizada no

dia 22/05/2013, às' 19:30, nas
dependências do Instituto

Educacional Jangada, com

sede à Rua Epitácio Pessoa,
676, Centro, nesta cidade,
para deliberarem sobre a se

guinte pauta do dia:

a)Eleição da nova Direto
ria e Conselho Gestão
2013/2015.

Jaraguá do Sul,
9 de maio de 2013.

Sergio Rodrigues
de Oliveira
Presidente.

BBradesm
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3· andar - cj. 308 (Auditório) - Hi ienó 0Ii5.- São Paulo/SP

Q(l1@1I,'*mmllM'valormínimo:RS1.042.043,OgD'í·m·!lj,mlm,dmltmIDmmIl(]���lli��Mj
Edital de Leilão Presencial e "On-line" - Fabio Zukerman, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nQ 719, faz saber,. através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob n2 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em leilão (1º ou 22) do imóvel
abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.,14/97. Localização do imóvel: Jaraguá do sul-se. Czermiewicz. Rua 89-Richart
Piske, 199. Sobrado. �reas totais aprox. terr. 348m2 e canstr. 257m2, Matr. 8.419 - R/local. Obs.: Regularização e encarcos perante os órgãos competentes
da ampliação/,demolição e divergência de área construída que vier a ser apurada "in loco", com a lançada no IPTU é averbada no RI, correrão por conta do
comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada, LOCAL,DA REAI:lZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-UNE":
Escritório do Lelloelro, situado na Av. Angélica n2 1.996, 32 andar - Conjunto 308 (AuditóriO), Higienópolis, em São paulo/5P. 12 Leilão: 16/05/2013, às
llh30. Valor minimo para venda: R$ 1.042.043,00 (um milhão, quarenta e dois mil e quarenta e três reais]. 2' Leilão: 27/05/�013, às llh30 (caso não
seja arrematado no 1º leilão]. Valor minimo para venda: R$ 357.404,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais). Condição de
Pagamento: 1) À VISTA, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. PARTICIPAÇÃO "ONLlNE": O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o

leiloeiro, com 1 hma de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail.contato@zukerman.com.br
.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: wwW.zukerman.coRl.br I www.bradesco.com.brjimoveis

LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE SOBRADO· JARAGUÁ DO SUL/SC ZUKERMAN
LEILÕES

Abertura de Vaga para Contratação

Orientador de Curso para
a área de Técnico em

segurança do Trabalho

15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
(nível Técnico)

Jaraguá do Sul

(SENAC) -

11 a 15/05/201301 (uma)

R$15,16 por
hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
(nível Técnico)

Orientador de Curso para
a área de Inglês 'Jaraguá do Sul

(SENAC)
01 (uma) 11 a 15/05/2013

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escolas

Relatório não
convenceMP
o relatório entregue

pela Secretaria de Desen
volvimento Regional de

Jaraguá do Sul (SDR) ao

Ministério Público para
apontar melhorias nas

oito escolas estaduais da

região citadas no Inqué
rito Civil Público, aberto

pela 7a Promotoria da In
fância e da Juventude, foi
considerado 'insuficien
te' pelo promotor Rafael
Meira Luz. "AI?, informa

ções não foram satisfató
rias e não são claras sobre

quando os problemas se

rão solucionados", afirma.
Segundo o promotor, uma
Ação Civil Pública contra

o Estado deve ser aber
ta assim que o Ministério
Público receber os laudos
das vistorias que serão re

alizadas nas unidades pela
Vigilância Sanitária e pelos
Bombeiros. "Será fixado

prazo de 30 dias para que
as vistorias sejam realiza
das e, a partir dos laudos,
entraremos com a Ação Ci
vil Pública", afirma.

O relatório enviado à

promotoria apontou que
apenas quatro das oito
escolas possuem projetos
de melhorias, mas ne

nhum deles teve o recur

so liberado pelo Estado

para execução das obras.
AI?, escolas Abdon Batista,
Euclides da Cunha, Giar
dini Lenzi, Lilia Oechsler,
Alvino Tribess, Holanda

Gonçalves, Teresa Ramos

e São José fazem parte do
levantamento.

DESCASO Promotor vai
abrir ação contra Estado

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2013 FUNDO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:
O objeto do presente Edital é a contratação de Contratação de

serviços para transporte especial de pessoas, destinado aos Centros
de Referência de Assistência Social - CRAS (BOA VISTA, SANTO
ANTÔNIO, JARAGuA 84 E JOÃO PESSOA) em conformidade com o

estabelecido no item I do Edital, Anexo II - Minuta de Contrato.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:45

horas do dia 23 de maio de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão as 10:00 horas domesmo dia, na sala

de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO

DA CONTRATAÇÃO: R$ 95.698,40 (Noventa e cinco mil, seiscentos e

noventa e oito reais e quarenta centavos) OBTENÇÃO DO EDITAL: A

íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardl n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá
do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosuJ.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 07 de maio de 2013.

SÉRGIO KUCHENBECKER - Secretário de Administração

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2013. FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. TIPO: Menor Preço por Item/Lote. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALlMENTlclOS
(secos, hortifrutigranjeiros, laticínios, frios, pães, sucos), destinados aos Programas da Média Complexidade,
sendo: Proteção à Criança (P.P), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Programa de Proteção ao

Adolescente (CMD), Medidas socioeducativas (Prestação de Serviço à Comunidade -PSC e LiberdadeAssistida
- LA), Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Orientação
e Apoio sociofamiliar, ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas no ANEXO

I e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços deste Edital REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93,
Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGAdos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 08h15 do dia 23 de maio de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES 01 - PROPOSTAS - às 08h30 do mesmo dia, na sala de

reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS

e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social, Criança e Adolescente. (Obs.:
Para fase não há necessidade da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes 02 - HABILITAÇÃO será às 08h30 do dia 24 de maio de 2013, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO: R$ 69.366,50 (sessenta e nove mil,
trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). INFORMAÇÔES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço àcima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuJ.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 08 de maio de 2013

SERGIO KUCHENBECKER - Secretário Municipal de Administração
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Senhores Acionistas.
Atendendo disposições legais e estatutárias, apresentamos e submetemos à apreciação as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2013
A ADMINISTRAÇÃO .,

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Milhares de Reais)
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa ... 131.565 36.872 2.440.712 2.973.002 Fornecedores ......... .................................... 219 205 335.511 302.732

Aplicações Financeiras ............................... 74.677 26.978 335.921 27.131 Empréstimos e Financiamentos ................. 36.783 76 1.697.782 1.714.137

Contas a Receber de Clientes .................... - 1.509.155 1.339.712 Obrigações Sociais e Tributárias ................ 21.657 13.204 325.263 271.686

Estoques ..................................................... - 1.321.663 1.378.815 Adiantamentos ......... ..................•..•••.• , ....... 358.124 285.843

Impostos a Recuperar ................................ 10.766 8.964 199.205 169.070 Dividendos a Pagar .................................... 100.839 49.980 141.652 55.185
Lucros a Receber ....................................... 44.768 99.258 4.498 99.258 Outras Obrigações ...................................... 1 29 272.119 191.994
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda. 368.230 214.651 368.230 214.651 Participação nos Lucros ............................. 33.559 26.314
Outros Créditos ............................................ 701 3.422 187.639 112.557

Total do Passivo Circulante .. 159.499 63.494 3.164.010 2.847.891
Despesas do Exercício Seguinte ................ 249 313

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

Total do Ativo Circulante ....... ................• - . 630.707 390.145 6.367.272 6.314.509
NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos. 33.764 1.062.344 1.802.625
Realizável a Longo Prazo

Obrigações Tributárias ................................ 47.558 59.446
Aplicações Financeiras ............ .................. 2.032 280.635

Provisões para Contingências .................... 29.238 18.238 241.439 168.859
Títulos de Capitalização ............................. 25 39

Impostos Diferidos ...................................... 31.912 2.883 365.978 439.265
Impostos a Recuperar ................................ 17.930 13.310

Outras Obrigações...................................... 90.588 64.159
Depósitos Judiciais ..................................... 29.890 18.248 60.706 45.270

Créditos Tributários Diferidos ..................... 36.891 112.901 Total do Passivo Não Circulante ............... 61.150 54.885 1.807.907 2.534.354

Outros Ativos Não Circulantes .................... 6.034 3.406 PATRIMÔNIO lÍQUIDO
Total do Realizável a Longo Prazo ............ 29.890 18.248 123.618 455.561 Capital Social .............................................. · 2.000.000 1.750.000 2.000.000 1.750.000

Investimentos Reserva de Lucros ...................................... 589.519 660.397 589.519 660.397

Coligadas .................................................... 442.914 428.752 442.914 428.752 Outros Resultados Abrangentes ................. 433.083 365.676 433.083 365.676

Controladas ................................................ 2.127.520 2.022.860 - Patrimônio Líquido atribuído aos

Agia de Investimentos ............................... 1.749 1.749 Acionistas da Controladora ..................... 3.022.602 2.776.073 3.022.602 2.776.073

Outros Investimentos .................................. 8.173 2.073 Participação dos não Controladores

Total Investimentos .................................... 2.570.434 2.451.612 452.836 432.574 no PL das Controladas ... . ....................... 2.135.424 1.987.816

Imobilizado ................................... 4.396 4.665 2.645.127 2.550.298 Total do Patrimônio Liquido ..................... 3.022.602 2.776.073 5.158.026 4.763.889

Intangível ..................................................... 7.824 29.782 541.090 393.192

Total do Ativo Não Circulante .................... 2.612.544 2.504.307 3.762.671 3.831.625 TOTAL DO PASSIVO E

TOTAL DO ATIVO ... .................................... 3.243.251 2.894.45210.129.94310.146.134 PATRIMÔNIO LíQUIDO . ............................ 3.243.251 2.894.45210.129.94310.146.134

DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Milhares de Reais)
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

2012 2011 2012 2011

Lucro Antes dos Tributos
e Participações ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . 415.478 295.506 949.000 772.674

Imposto de Renda e Contribuição
Social Correntes ..................................... (985) (896) (232.457) (185.891)
Imposto de Renda e Contribuição
Social Diferidos ....................................... 30.490 24.039

Participação dos Administradores ............ (54) (6.323)
Lucro Líquido das Operações
Continuadas ............................................ 414.493 294.610 746.979 604.499

Lucro Líquido das Operações
Descontinuadas ........................

Lucro Líquido do Exe!cício ...... 414.493 294.610 746.979 604.499

Atribuído a:

Participação da Controladora ... : .. 414.493 294.610

Participação dos Não Controladores .......... 8.887 20.086

Lucro Básico por Lote de Mil Ações: .......... 4,40 3,13

2012
----

3

2011 2012 2011

Receita Operacional Líquida ........

Custos dos Produtos e

Serviços Vendidos ..

Lucro Bruto : ..

Despesas Operacionais
Com Vendas .

Gerais e Administrativas ..

Outras Receitas/(Despesas) .

Resultado da Equivalência Patrimonial ..

Total das Despesas Operacionais .....

18 6.277.963 5.286.687

3

- (4.353.350) (3.684.315)
18 1.924.613 1.602.372

(644.139) (531.974)
(5.016) (4.295) (320.934) (272.406)
71.342 (121) (70.835) (118.622)
366.430 303.104 24.558 (4.422)
432.756 298.688 (1.011.350) (927.424)

432.759 298.706 913.263 674.948

156.525 129.422 622.693 631.644

(173.806) (132.622) (586.956) (533.918)

Lucro Antes das Receitas e

Despesas Financeiras ..

Receitas Financeiras ..

Despesas Financeiras ..

DIRETORIA CONTADOR

Edward Henrique de Sá
Diretor

Decio da Silva
Diretor Superintendente

Sidnei Ramthun
CRC-SC nO 29.245/0-9

Demonstrações contábeis auditadas por Martinelli Auditores CRC-SC 001.132/0-9

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Reforçada por
I(eko, CSM
pega a Assoeva
HOMEM GOL Na ausência de Hugo, pivô chega para tentar balançar
a rede adversária na partida que acontece hoje, em Fraibl.:'rgo

Se por um lado a CSM

(Pré-Fabricar/Man
nesjFME) sofre com des

falques, a solução foi a

busca por reforços. Assim,
o técnico Sérgio Lacerda
contará de última hora
com o pivô Keko, que teve
sua documentação regu
larizada na Confederação
Brasileira de Futebol de
Salão e está pronto para
estrear na CSM.

A apresentação do jo
gador estavamarcadapara
segunda-feira, mas devido
à necessidade, houve a an

tecipação. Ansioso, o pivô
está na expectativa e torce
para ser utilizado pelo téc
nico Sergio Lacerda.

"A expectativa é grande
e boa. Serão dois confron
tos difíceis, que influirão
diretamente na classifi

cação. Vai ser bom e con-

fio muito no potencial da
equipe. Acredito, que po
demos retornar com duas

vitórias", definiu.
Keko garante não te

mer a cobrança e sabe da
sua obrigação em balan

çar as redes. "Quero aju
dar da melhor maneira

possível. Sei da cobrança,
mas estou preparado para
isso. Um pivô vive de gols.
Não estou entrosado com

meus companheiros, mas
dentro de quadra vou dar
o melhor que eu puder",
concluiu.

Sem garantir a utiliza-IC;""

ção de Keko, o comandan-
te Sérgio Lacerda come

mora a composição de um

plantel de qualidade para
os próximos dois jogos.
"Sei que ele vai se adequar
dentro da característica
do time e ajudar a equi-

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE
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P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC
Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento .

pe. Ganhamos mais um

importante reforço para o

nosso ataque, que pode vir
a ser útil nestes dois com

promissos", declarou.
No primeiro, dos dois

desafios em Fraiburgo, a

CSM enfrenta a Assoeva,
hoje, às 19h. A partida terá
a transmissão das rádios

Jaraguá AM e Studio FM.

"
Quero ajudar da
melhor maneira possível.
Sei da cobrança, mas
estou preparado para
isso. Um pivô vive

de gols. Não estou
entrosado, mas dentro
de quadra vou dar o

melhor que Em puder.

Keko, pivô da CSM

PRÓXIMOS JOGOS

(47)3372-2364
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 -CEP 89251-700 FONES:(47)3055-2364
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10/5
20h - Orlândia x São Bernardo*
21h - Corinthians x Florianópolis*

1l/5
11h - Minas x Maringá
llh - São José x Atlântico
16h - São Caetano x Cascavel
17h - Suzano x Concórdia
19h - CSM/Jaraguá xAssoeva
20h - Mal. Rondon xGuarapuava
21h45 - Joinville x Carlos Barbosa
*encerrado após o fechamento da edição

OCP24
www.ocponline.com.br

DIVULGAÇÃO

PALCO NOVO CSM atuará duas vezes no recém-inaugurado ginásio de Fraiburgo

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

UI JARACUÁ· UMA LOJA DE APARELHOS AUDIIIVOS.

13 q.lile é umAparre.lh0AlldiliiVco? /'

OApl.areUilOAl!Jdith1.o possul l!J1lIi1 O.l!J mais micli.Clfones que captam o som do ambiente, O sinal
aclilsticl)) é trcamsfonMilado <elll'l sinal elétrico. que é ampítãcaoo e adaptado de acordo com a perda
auditiv.a_ O receptor J.eco,l\llolel'ite (ii sínaí elétneo em sinal acústico e o dlreclona para dentro do
1Ca1ila'lauditiMOl_
Os a,pali.e.llilos aJilditív.os .liIilellilor.anlil a compreensão da fala em várias situações e dão suporte às
IMilJil'itas IUl\l_çôes,lilil>Slstema-auditiMo humsno como locaílzação sonora, compreensão, dêntre
ounas,

,

O a'p'aJe1lílo :j3!:1ditilolC eXiste <elilil cdiferemtes tecnolosias. tipo,s, além :de diversificadas linhas de
prodl!lto$_IHOje talaré.lililas.da iteclill))10&jla
Os aplarellilas :aL!JaJ.tilolos dJ_glta'is$ão lPJ(ll@ramados ,pelo pl'.ofissional de saúde auditiva :através do
IIiIiI'içr�mp.u:taliWJ lOlJ 1tnime.r..
il»e.lilÍrl(i) cdl))s "'Ipa�111I1!l.S aJ,.l!iljtív�s. os ?Slnals a.cústícos são �ral1sfoJmados, em alta velocidade fi com
e,ml))TlIiIiIe p.ne-éJSão. e.1iIiI J.IlIilil i®liIi�o lblm:ário ql!Je peJlIiIiIlte o aj.uste do SlmaJ amplificado,

A tecnO]Ji)Sia diJjIal \IiIámais JfJeXlij;)JJjdade para pr,ojllorcíolilar sO)uç.G.es persona!ízadas â perda
aJIIdi1iwa epe.te a!illcllll1ill!lr f<flcwrsos ,�Inill!ilão ao aJilarelho major eficáaía em diversas sítuações
aJ!J,d'i1iv.a-s. tp�l!lr� é tl>laJmelilte Ifle�.c4ad1'> a�alolés cal)) computador,

, ,

�.

l'e.enolojj,
Os a,plaré.l

[pelo pr<p:fissloJil.<Í
Ireslliiw>s iIlIliIill!l vez l(ljJ!J pressores de ruído, ;gere ola, a
l!llráli.ca o,!lleJas<ã!i> l!llaJ iCw.lillrl!íl.le tre.lililo!(l)" demtre .outros :adicioJ\lais não Iplodem ser integradas ao
$.i.siema.

\O CJlJiltroAuiUtjyo Jaragu.á a,JWesenla sua lililha de apare:lhos auditivos, São vanosmodelos
1!lll!lJa ai.eJildflIa 1tOO!ilS os ;9!i>st!i>S e estilos t!lle Viid." Com lee.I'iIl:iJogla da mais símpíes a màis
S1'>fLStie.ada,

Consulte-um médicfotof,dlt0lilrin,gQlggis
I ':-lqfLHll.. ",.,lLI\t· 1\')

VISite-nos, teremos prazer em atende-lo.
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1150 ..02 - Casa com 2 dormitórios', sala de

estar/jantar, cozinha, lavandeira, garagem,
varanda e jardim
R$135.000,OO

Ár-ea Terreno 167m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A", MarechalDeodoro da 'oaseca, J6fB· 'o.e: 412101·0500
afeadime.'o@/eier.(om,br . www./eier.imb.br

1559-02 - casa com 281,99m' 05 dormilórios +

01 suite, 02 sacadas, sauna, piscina, 02 vagas
de garagem e demaisdependências.
R$ 750.000,00

1024-02 - casa com 3 dormitórios, copa e

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

apartamento com 80 m2.,
dormitóríos + 1 suíte, cozinha, sala de estar.
lareira, sacada com churrasqueira. 2 bwc.
RS 255.000,00

Área Priv. �om'Área Terreno 379m' Área Terreno 485m'

_ Centro/Schroeder -Chico de Paula _ Chico de Paula

1081-02 - terreno com área de 752m'
edificado com casa de 5 dormitórios, sala de
estare jantar, cozinha, bwc, área de serviço
R$180.000,OO

1544-02
Terreno no loteamento viena com 420m2.

R$150.000,00

1123-02
Terreno com área total de 557m2
R$ 210.000,00

�---_._--------�....,

_ Czerniewicz _ Estrada Nova

1566-02 apto com 63m2 02 dormitórios, sala
de estar, área de serviço, sacada e demais
dependências.
R$150.000,00 Área Terreno 433m2

1467-02
Terrenocom 450m'em frente aMetalnox.
R$ 360,000,00

1127-02 - casa com 4 dormítéríos, sala de

estar, cozinha, bwc. área de serviço, varanda e
2 vagas de garagem
RS 200.000,00

Área Privo 63m'

_ Jaraguá Esquerdo

I

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

Uacad8
com churrasqueira e uma vaga de

garagem.
R$240.00�� Área Priv.103 m'

com 2 dormitórios + 1 suite, sala de

jantar, sala de estar, área de serviço, duas
vagas/garagem, varanda com churrasqueira,
bwc.prédio com salão de festas, elevador,
R$282.000.00

__����

_ Tifa Martins _Três Rios do Sul -Três Rios do Norte

1550-02 - casa com 146m' suíte/hidra, 02
dormitórios, sala de estar/jantar. lareira,
churrasqueira e demais dependências.
R$ 340.000,00

1132 -02 - casa com 3 dormltód';s, sala de estar
e jantar, cozinha, 2, bwc s-ociais, érea de

serviço, despensa, varanda, salão de festas,
churrasqueira e 2 vagas de garagem
RS 220.000,00 Área Terreno 360m'

1518-02
Terreno com 15.932 m'. em frente ao

loteamento "painaras".
R$ 500.000,00

Área Terreno 432,60m'

1166-02 - casa com 2 dormitórios + 1 suite,
sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, áreade festas e 1 garagem
R$ 330.000,00

Área Terreno 500m'

1112-02· casa com 140m' 01 suite closet, 2
dormitórios, sala de estar/jantar,bwc e demais
dependências.
R$145.000,00

832-02 - com 3 dorm. + 1 suite, sala de

estar�antar, depósito, churrasqueira. piscina,
área de festas, alarme, aquec. elétrico/solar,
jardim e garagem para 4 carroÁrea Terreno 480m'l

1560-02 casa com 80m' 03 dormitórios, sala
de estar e demais dependências.
R$190.000,00

1223-02com 2 dorm. + 1 suite, sala de estare
jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de garagem.
prédio com salão de festas.
RS 21 5.000,00 Área Prlv. 94m' Área Terreno 476,65m'

-São luis

1558-02
Terreno no Loteamento Springs
com área total de 900m'
RS 340.000,00

1501-02 casa com 150 m2, 2 dormitórios' +
suite, sala de estar, bwc. área de serviço,
despensa e uma vaga de garagem.
R$ 260.000,00

Área Terreno 442m2

',1306-02 cbm)! dorm. + suite, 'área de serviço, 1001·02 • terreno com 756m' no loteamento

churrasqueira c/sacada e uma vaga de champagnat.
garagem. salão de festas, bícictetárío, elevador,
portão eletrônico, aquecimento elétrico.
RS 260.000,00 Área Privo 79m'

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Recorte e cole no seu peito.
Afinal, você sempre será o melhor

presente para a sua mãe.
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Feliz dia das Mães
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·,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

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

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

Res. Arena

-Ref. 5377 - Vila Lenzi
-02 dormitórios
-Área privativa: 54,70m2
-Apartír de R$ 149.000,00
=Pronto para morar!

Res. Bol\jari

-Ref. 5307 - Czerniewicz
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 77,92m2
-A partir R$ 222.600,00
-Entrega final de Mafço/2014

- Ref. 5035 - Centro
-03 Suítes
-Área privativa:129,02m2
-A partir de R$ 586.238,90
-Entrega Agosto/2015

! BlueChi

s
"'
ss.

�
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;,
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�
-Ref. 0027 - Nova Brasflia
=Salas comerciais
-Área apartir de: 41 ,86m2
-A partir de R$ 157.594,53
=Pronto em Junho/2015

-Ref. 5094 - Nova Brasília
-03 dormitórios
-Área privativa: 148,45m2
-A partir R$ 430.000,00
-Pronto para morar!

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

-Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
-02 dormitórios
-Área privativa: 66,19m2
-A partir de R$ 193.000,00
-PRONTO PARA MORAR!

.__-------------------------------------------------

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

!
�
g.

• Ref. 4959 3'

• Bairro: Czerniewicz �:
• Suíte + 02 dormitórios g.
• Área Privativa: 112, 13m2 �
• Área Total: 150,20m2 �

• A partir de R$ 289.000,00 �
• Entrega Julho/2013

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

- Ref. 5290 - Nova Brasília
- Suíte máster + 02 suítes
- Área privativa: 157,04m2
- A partir de R$ 732.271,33
- Entregue Março/2014

=Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-02 dormitórios
=Área privativa: 80,96m2
-A partir de R$ 245.471,07
=Entreqa Maio/2014

-Ref. 4843 - Vila Lalau
=Suite + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 266.000,00
-Pronto para morar!

-Ref. 4783 - Centro
-02 dormitórios
-Área privativa: 72,10m2
-A partir de R$ 215.000,00
=Entreqa Maio/2013

-Ref. 5119 - Centenario
-02 dormitórios
-Área privativa: 61 ,47m2
-A partir de R$ 167.000,00
=Pomto para Morar!

-Ref. 5002 - Centro
-03 suítes
-Área privativa: 120,53m2
-A partir de R$ 505.227,28
-Entrega Abril/2013
-

/! Res. Elegans
s

1
I.
�
?

�

i
-Ref. 5025 - Nova Brasília
=Suite + 01 dormitório
-Área privativa:, 79,30m2
-A partir de R$ 248.900,00
-Entrega Setembro/2013

-Ref. 5042 - Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 53,37m2
-A partir de R$ 147.593,55
-Entrega Dezembro/2013

-Ref. 5001 - Piçanras
-Suíte + 02 demi
-Área privativa: 124,67m2
-A partir de R$ 497.733,37
-Entrega Maio/2013

-Ref. 4935 - Baependi
-Suíte + 02dormitórios
-Área privativa: 123,45m2
-A partir de R$ 489.483,75
=Pronto para morar!

-Ref.4937 - Baependi
=Sufte + 02 dormitórios
-Área privativa: 102,01 m2
-A partir de R$ 434.415,80
=Pronto para morar!

-Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Área privativa: 92,12m2
-A partir de R$200.000,00
-Entrega Novembro/2014

-Ref. 5036 - Vila Nova
-02 dormitórios
-Área privativa: 64,00m2
-A partir de R$195.950,42
-Entrega: Agosto/2015

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

-Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Área privativa: 62,47m2
-A partir de R$136.000,00
- Entrega Agosto/20 14

- Ref. 5291 - Centro
- 01,02 ou 03 dormitórios
-Área P"'-'ativa: 62,63m2
-A partir de R$ 257.028,66
-Entrega Outubro/2014

- Ref. 5005 - Centro
=Suíte + 01 dormitaria
-Área privativa: 68,23m2
-A partir de R$202.482,75
-Entrega: Maio/2014
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-Ref.5058 - Nova, Brasília
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 9O,93m2
-A partir de R$ 225.000,00
=Pronto em Novembro/2015

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Conquiste o be -esta e a comodidade
de ter tudo ao seu alcance.
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h el3h30 às 18h 15 - Aos Sábados -:'PLANTÃO DEVENDAS,' .'
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Ref. 6668 - Ilha da Figueira

Suíte + 02 dormitórios

FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE 2013 I IMÓVEIS I 7

oRer 7555 - Schroeder
=Sulte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 201,20m2
-ss 250.000,00

,

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

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 7558 - Jaraguá Esquerdo
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 90,00m2
oR$ 220.000,00

oRef. 7546 - Três Rios do Norte
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
oR$ 140.00000

o Ref. 7481 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 161 ,00m2
o R$ 360.000,00

02 vagas de garagem

Área imóvel: 200,OOm2

Área do Terreno: 420,OOm2

R$290,OOO,OO

._ ÃTENDIMENTO Segunda�,a;cS.e�t���i8�fà�,�!T2r\e:l�,h:{Q��9s'H.?H ..l5kj�os S�bados.- PLANTÃO DE VENDAS
- . .

oRef. 7220 - Czemiewicz oRef. 7506 - Três Rios do Sul -Ref. 7518 -Ilha da Figueira o Ref. 7547 - Três Rios do Norte oRef.7511 - Barra do Rio Cerro oRef.7351 - Guaramirim
004 apartamentos oSuíte + 02 dormitórios. 003 dormitórios o 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios

)oÁrea imóvel: 429,00m2 oÁrea imóvel: 140,00m2 oÁrea imóvel: 180,00m2 o Área imóvel: 87,14m2 oÁrea imóvel: 244,39m2 oÁrea imóvel: 142,00m2
oR$350.000,00 -ss 295.000,00 oR$330.000,00 o R$ 160.000,00 -ss 350.000,00 oR$350.000,00

t
1
(
(

IoRef. 7501 - Czerniewicz oRef. 7505 - Nereu Ramos oRef. 7548 - Schroeder o Ref.7204 - Piçarras oRef.7493 - Amizade oRef. 7534 - Rio Cerro II
003 dormitórios =Suite + 02 dormitórios' -Suíte + 01 dormitório o 03 dormitórios. 002 dormitórios 003 Suítes [
oÁrea imóvel: 118,00m2 oÁrea imóvel: 102,37m2 oÁrea imóvel: 77,81m2 o Área imóvel: 160,73m2 oÁrea imóvel: 90,34m2 oÁrea imóvel: 243,34m2

IoR$ 290.000,00 -ss 265.000,00 oR$ 189.000,00
•

o R$ 250.000,00 oR$ 250.000,00 oR$550.000,00

I
tO

lCO
o-
CO
....

Q)
�

oRef. 7553 - Massaranduba oRef. 7382 - Ilha da figueira oRer 7139 - Rau o Ref. 7512 - Schroeder oRef. 7490 - João Pessoa
CO

0�f.7365 - Riberão Cavalo CO
oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios 003 dormitórios o Suíte + 02 dormitórios 002 dormitórios

. 003 dormitórios
oÁrea imóvel: 243,03m2 oÁrea imóvel: 279,99m2 oÁrea imóvel: 149,90m2 o Área imóvel: 100,00m2 oÁrea imóvel: 85,00m2 oÁrea imóvel: 110,00m2 IJ)

O
oR$ 380.000,00 -ss 800.000,00 .

oR$ 159.000,00 o R$ 220.000,00 -ss tco.ooo.co oR$130.000,00 .pJ

'ijj
'3'
IJ)

IJ)

'ijj
>
'o
.E
.IJ)'
O
IJ)
O
-u
O
.pJ

Q)

oRef. 7508 - Nereu Ramos oRef. 7472 - Estrada Nova oRef. 7:045 - Três Rios do Sul o Ref. 7474 - Guaramirim oRef. 7495 - Saliinas, Barra do Sul oRef. 7516 - Jaraguá 84 -u

002 dormitórios 002 dormitórios 003 dormitórios o Suíte + 02 dormitórios 002 dormitórios 002 dormitórios IJ)

oÁrea imóvel: 70,00m2 oÁrea imóvel: 70,00m2 oÁrea imóvel: 53,00m2 ,
o Área imóvel: 342,00m2 oÁrea imóvel: 86,00m2 oÁrea imóvel: 38,00m2

Q)
....

oR$ 178.000,00 oR$ 156.000,00 oR$158.000,00 o R$ 500.000,00 oR$ 125.000,00 oR$ 65.000,00 , O

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

IMÓVEIS
PRONTOS

} o Ref. 7530 - Tifa Martins oRef. 7538 - São Luís oRef. 7539 - São Luís oRef. 7540 - Três Ríos do Sul oRef. 7524 - Ilha da Fígueira oRef.7525 - Vieiras

, \
o Suíte + 02 dormitórios 003 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 03 dormitórios 003 àormitórios
o Área imóvel: 209,00m2 oÁrea imóvel: 175,00m2 oÁrea imóvel: 148,33m2 oÁrea imóvel: 154,00m2 oÁrea imóvel: 300,30m2 oÁrea imóvel: 120,00m2

11
o R$245.000,00 oR$ 298.000,00 oR$ 330.000,00 oR$ 350.000,00 oR$490.000,00 oR$160.000,00

r
J

!
r\
[1 o

ico
U'>
COii "-

Ir =Ref. 7522 - Vila Lenzi oRef. 7521 - Áqua Verde oRef. 7482 - Rio Cerro II oRef. 7532 - Três Rios do Norte oRef. 7531 - Água Verde oRef. 7527 - Vila Lenzi
Q)
.:!::

t1 =Sufte cf doset + 03 dormitórios 004 dormitórios 003 dormitórios 001 dorm. cf doset + 02 dorm. oSuíte + 02 dormitórios =Suite cf hidro e sacada + 03 dorm. CO

ii oArea imóvel: 252,00m2 oÁrea imóvel: 224,90m2 oÁrea imóvel: 117,91m2 oÁrea imóvel: 145,25m2 oÁrea imóvel: 220,14m2 oÁrea imóvel: 285,85m2 co

:) oR$ 325.000,00 oR$ 389.000,00 -ss 215.000,00 oR$ 215.000,00 oR$ 385.000,00 -ss 490.000,00 I/)
O
+'

" 'ãj
'S'
I/)

I/)

'ãj
>
'o
E
I/)
O

,) I/)

�
O
-o
O
....

\

-Ref. 7514 - Jaraguá Esquerdo Q)� o Ref.7523 - João Pessoa oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo oRef. 7513 - Centro oRef. 7506- Três Rios do Sul oRef. 7299 - Vila Lenzi
o 02 casas de alvenaria e 002 dormitórios o Terreno para prédio c/ casa de =Suite + 02.dormitórios 003 dormitórios oSuíte + 03 dormitórios -o

01 casa de madeira oÁrea imóvel: 55,35m2 madeira. oÁrea imóvel: 140,00m2 oÁrea imóvel: 1l6,35m2 oÁrea imóvel: 265,00m2 I/)
Q)

o Área imóvel: 171 ,00m2 oR$ 159.000,00 oÁrea imóvel: 120,00m2 oR$ 295.000;00 oR$ 286.200,00 oR$ 550.000,00 "-

o R$ 260.000,00 oR$ 300.000,00 O
CO
>
-!<

o Ref. 7541 - Tifa Martins
o 03 dormitórios
o Área imóvel: nO,00m2
o R$ 210.000,00

o Ref. 7529 - João Pessoa
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 150,00m2
o R$ 380.000,00

,\

oRef. 7542 - João Pessoa
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 123,88m2
-ss 286.200,00

oRef. 7528 - Barra do Rio Molha
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 153,90m2
-ss 430.000,00

oRef. 7543 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 203,37m2
oR$ 470.000,00

oRef. 7537 - Czemiewicz
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 247,00m2
oR$ 480.000,00

oRef. 7536 - São Luís
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 54m2
oR$ 187.000,00.

7549 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios

Área.privativa do imóvel:
15000m2 .

, ,

Area do terreno:447,OOm2.

R$ 530.000,00

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

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 5148 - Vila Lenzi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 90,00m2
-ss 178.000,00

oRef.5342
002 dormitórios
oÁrea privativa: 79,40m2
oR$ 179.000,00

Res. Algarve

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

oRef. 5365 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea fJrivativa: 97,57m2
oR$ 260,000,00

oRei. 5385 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oÁrea privativa: 62,00m2
-ss 200.000,00

oRef. 5216 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 395,71 m2
oR$980.000,00

oRef. 5344-Amizade
002 dormitórios
o/:>rea privativa: 51 ,62m2
oR$ 127.000,00

oRef. 5384 - Rau
. 002 dormitórios
o/:>rea privativa: 75,07m2
oR$ 160.000,00 .

oRef. 5388 - Vila Nova
002 dormitórios
=Área privativa: 86,99m2
oR$ 175.000,00

=Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
=Sufte com sacada + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 95,53m2
oR$ 280.000,00

Res. Pedra Rubi

oRef. 5031 - Centro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57,50m2
oR$ 190.800,00

-Ref. 5399 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oÁrea privativa: 66,54m2
oR$ 168.000,00

oRei. 5295 - Rau
=Sufte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 65,76m2
oR$ 145.000,00

=Ref. 5376 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 73,56m2
-ss 245.000,00

oRef. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57 ,32m2
oR$ 135.000,00

=Ref. 5248 - Vila Lenzi
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70,00m2
oR$ 175.000,00

oRef. 5319 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa:103,00m2
oR$ 315.000,00

=Ref. 5225 - Vila Rau
001 dormitório ,.

oÁrea privativa: 42,81 m2
oR$ 120.000,00

oRef.5228 - Centro
=Suíte máster + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 306,59m2
oR$ 680.000,00

oRef. 5306 - Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70,57m2
oR$ 139.000,00

oRel.5360 - Baependi
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 80,00m2
-ss 235.000,00

oRef. 5387 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 84,06m2
oR$ 212.000,00

oRel.4934 - Centro
oSuíte máster c/ sacada + 02 dorm.
oÁrea privativa: 99,52m2
oR$ 240.000,00

oRei. 5337 - Nova Brasília
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 72,oom2
oR$ 250.000,00

--------�#�

Reso Jardim das Mercedes

o
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5239 - Vila Nova
02 dorm itórios

,01 vaga de garagem,.
Area 'privativa: 51,42m2

R$ 110.000,000
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitádo Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEtS
PRON'TOS

·Ref. 5410 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitório
=Área privativa: 73,00m2
·R$ 230.000,00

Res. San Gabriel

·Ref. 5408 - Vila lenzi
·03 dormitórios
·Área privativa: 66,46m'
.R$ 140.000,00

,__ o

Res. Mont Vermont

·Ref. 5404- Amizade
·Suíte + 0.1 dormitório
.Área privativa: 73,19m2
.R$ 240.000,00

• Ref. 5412 - ÁguaVerde
·02dormitórios
·Área prva1iva: 47,39m'
.R$110.000,00

·Ref. 5409 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 121,18m'
.R$ 420.0p0,00

.Ref. 5403 - Baependi
·02 dormitórios
.Área privativa: 57,24m'
·R$170.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sex�a -o:' 8h às, 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

·Ref. 5342 - Amizade
.02 dormitórios
.Área privativa: 79,40m2
·R$ 179.000,00

.Ref. 5235 - Vila Nova
oQ1 dormitório
·Área privativa: 46,07m2
.R$ 140.000,00

·Ref. 5216 - Centro
=Sulte + 02 dormitórios
.Área privativa: 395,71m'
.R$980.000,00

• Ref. 5352 - Água Verde
.02 dormitórios
•Área prva1iva: 47,39m'
• R$ 106.000,00

• Ref. 5205 - Barra do RioCerro
.03 dormitórios
·Área privativa: 65.,81m2
·R$118.000,00

·Ref.5245 - Guaramirim
.02 dormitórios
·Área privativa: 58,77m'
·R$ 120.000,00

.Ref. 5389 - Vila Lenzi

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 93,38m2
.R$ 330.000,00

.Ref. 5165 - Centro
=Cobertura Duplex .

.Área privativa: 21 0,00m2

.R$ 930.000;00

·Ref. 5416 - Amizade
·Suite + 01 dormitório
.Área privativa: 82,68m2
.R$235.000,00

·Ref. 5263 - Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa:90,00m'
·R$230.000,00

·Ref. 5393 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 117,27m2
.R$300.000,00

·Ref. 5386 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitório
·Área privativa: 57,53m'
·R$230.000,00

Residencial Belo Arvoredo,

·Ref. 5201 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,93m2
oR$155.000,00

5414 � Centro
.

Suíte + 02 dormitórios
piscina, salão de festas
,

sauna, playground
Area privativa: 123,79m2

- R$550.000,OO

.Ref. 5348 - Vila Rau

.02 dormitórios
·Áréa privativa: 69,36m'
oR$ 150.000,00

·Ref. 5391 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitório
.Área privativa: 54,42m2
·R$142.ooo,00

VI
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'(jj
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VI

'(jj
>
'O
E

Ref 5121- Centro
02 dormitórios

Sacada cf churrasqueira
Area f?rivativa:68,69m2

R$ 189.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS·
PRONTOS

Plantão
PRONTOS
4792100808

Ref. 2612 - Am izade
Loteamento Residencial

Munique
Área do Terreno: 495,56m2

R$185.000,OO -Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo
-Terreno comercial
-Area imóvel: 887,30m2
-R$ 450.000,00

-Ref. 2618 - Massaranduba
-Terreno Residencial e Comercial
-Área imóvel: 1.405,00m2
-R$ 405.000,00

-Ref. 2617 - Jaraguá Esquerdo
-Terreno Residencial
-Área imóvel: 548,50m2
-R$ 37.5.000,00

-Ref. 2492 - Baependi
-Terreno Plano
-Área imóvel: 912,97m2
-R$ 560.000,00

-Ref.2583 - Vila lalau
-Terreno de Esquina
-Área imóvel: 1.007,11m2
-NEGOCIÁVEL

-

-Ref.2469 - Barra do Rio Molha
-Terreno ideal para prédio.
-Área imóvel: 818,10m2
-R$ 250.000,00

-Ref.2578 - Guaramirim
=Terreno Residencial
-Área imóvel: 10.700,00m2
-R$ 585.000,00

-Ref.2424 - Nereu Ramos
-Terreno lot. Demathê
-Área imóvel: 418,51m2
-R$ 100.000,00

-Ref.2607 - Barra do Rio Cerro
-Terreno.
-Área imóvel: 396,90m2
-R$ 138.000,00

-Ref.2341 - Três Rios do Sul
-Terreno residencial
-Área imóvel: 2.437,08m2
-R$120.000,00

-Ref. 2550 - Amizade
-Terreno comercial
-Área imóvel: 456,53m2
-R$ 245.000,00

-Ref. 2496 - Vila Nova
=Terreno residencial e comercial
-Área imóvel: 315,00m2
-R$ 135.000,00

-Ref.2420 - Amizade
-Terreno
-Área imóvel:306,34m2
-R$ 94.boo,00

-Ref.2558 - Vila lenzi
-Terreno
-Área imóvel:5.811 ,00m2
-R$ 680.000,00

-Ref.2430 - Três Rios do Sul
=Terrenos Residenciais
-Área imóvel:332,45m2
-A partir de R$ 95.000,00

-Ref. 2516 - Vila Nova
-02 Terrenos
-Área imóvel: 1.078,00m2
-R$ 540.000,00

--Ref.2525 - Czemiewicz
-Terreno Comercial
-Área imóvel: 764,40m2
-R$ 280.000,00

-Ref. 2474 - Ubatuba
=Terreno Residencial
-Área imóvel: 364,00m2
-R$ 90.000,00

-Ref. 2470 - Itaiópolis
-02 Terrenos rurais
-Área imóvel: 674.574,50m2
-R$ 890.000,00

-Ref. 2567 - Nereu Ramos
-Terrenos Residenciais
-Área imóvel: 300,74m2
- A partir de R$1 00.000,00

-Ref. 2569 -Shroeder
=Terreno comercial bem localizado
-Área imóvel: 600,00m2
-R$ 175.000,00

-Ref. 2602 - Jõao Pessoa
-Terreno ótima localidade
-Área imóvel: 4.771 ,77m2
-R$ 900.000,00

-Ref.2604 - Santo Antônio
-Terreno.
-Área imóvel: 300,00m2
-R$70.000,00

-Ref. 2613 - Amizade
-loteamento Residencialltacolomi
-Área imóvel: 476,35m2
-R$ 173.000,00

-Ref.2376 - Baependi
-Terreno
-Área imóvel: 940,00m2
-R$350.000,00

------,--,_-
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� IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVE S

PRONTOS

TERRENO EM CORUPÁ - RIO PAULO

.'
'

Plantão
;,<:;' PRONTOS

4792100808

Terreno próprio porotozendo. recreativa, piscicultura ou utilização do imóvel
como área verde para compensação em processo de
obtenção e Licenciamento Ambiental, junto aos órgãos

ambientais (FATMA/IBAMA).
POSSUI ÁREA VERDE, COM MUITA ÁGUA PURA!

"Área total do .terreno de 982.718,OOm2

____ . __,___.__�R_..S 1._417.397,00 Négo;cióveis
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Creci/SC 2.807-J

Com 360m2 - R$ 49.000,00 '.

Com 50,58m2 - 2 Dormitórios, Sala, Cozinha,
Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

COMPRA · VENDE· DMINISTRA
- .

I'
Fone: 47 327&-1003 f!!"

47 9248-9078 (Vivo) Z i
Plantão 479672-1052 (Tim) UlI

Com 346,82m2 - R$ 115.000,00

Com 64,60m2 - 2 Dormitórios, Sala, Cozinha,
Banheiro e Garagem (Descoberta).

CHÁCARA
Terreno com 79.400,00m2
+ Rancho com 200m2
+ Rancho com 50m2
+ 1 Lagoa
+ Nascente
+ Água corrente
+ Aproximadamente
40 mil m2 de pastagem

Com 378,75m2 - R$ 85.000,00

$ão Luis, 180

10 apartamentos com 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de Estar/Jantar
Cozinha, Lavandería e 1 Vaga de Garagem.

I
!

1
I

i

I

I
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Aptos com 01 suíte + 01
dormitório, sala de jantarl

estar, sacada com
churrasqueira, BWC, cozinha,
área de serviço e garagem.

Bairro Vila Nova
A partir de R$ 155.000,00

01 suíte, 02 dorm, bwc social, sala
de estar e jantar, cozinha, sacada
com churrasqueira, área de serviço

e 01 ou 02 vagas de garagem.
Acabamento: REBAIXAMENTO EM

GESSO NAS SALAS, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS

DORMITÓRIOS, PORCELANATO
NAS SALAS, PREPARAÇÂO PARA AR
SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAl.

Bairro Vila Nova. Aptos a partir
de R$ 235.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-se

ReI. 2213-Apto--Res.Gronada-Vila Nova-CllI1Iendo: 01
suíte ri samda,02 donn., bwç sola estar, samda ri churrasqueilll ri
fuchamenlO em Reiki, rozinha, lovanderia, 02 vogas gçrogem. Arno
privativ1l aprox.: l00,OOm2. Semi mobiliada. Vaiar: � 395.IXXI,OO.

Ref.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:
Dl suíte, 02 dorm., bwc social, sola estar, sacoda com diur

rosqueira, cozinha, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi

mobiliado. Área privativo: 1oo,25m2. Valor: RS 375.000,00.

Ref. 2218 - Aplo - Rel. Ilolio - Centro - «mtendo. 01 suíle,02
demi-suíles, solo estar/janlar, lavabo, so(odo c/ (hurrosqueiro c/
f�(homenlo em Reíki, cozinho, lavanderia, 02 vogas gorogem.
Areo privolivo: 121,10m2. Acobomenlo diferendodo.lncorpo-

ração matrícula 26.047. Valor: RS 449.000,00.

r, Ir
Ref. 2212 - Apto - Res. Aquomorine - Cenlro

contendo. 01 suite, 02 dorm."bw(, solo estar, sarado,
(azinha, lavanderia, garagem. Areo privativo: 105,60m2.

.

Vaiar: RS 224.900,00

ReI. 2195 - Aplo- ReI. D. verginio-Centro-rontendo: Ol suíte,
02 donn., bw( sodol, jOio estar, sendo com churrasqueiro, corinho,

lavanderia, gorogem. Area privativa: 88,31m2. Valor: RS 210.IXXI,OO.

Rei. 2205 - Ar.'o - Res Amizade - Amizade - (onlendo: 02
donn., bw( soda, solo estar, (azinha, lavanderia, garagem. Semi
mobiliado, piso laminado, ocobomenlos em gelSO. Areo privativo:

53,00m2. Valor: 122.000,00

Ref. 211 O -Aplo no Cenlro - Res.llalio - Contendo: su�e
rum doseI, 02 demi-suites, lavabo, estar/jonlor, socodo com

churrosqueiro,tubuloção poro óguo quente, medidor indivi,duol
de óguo, lubuloção poro split Prédio com 02 elevadores. Areo
pivotivo:121,00m2 mais Ol ou 02 vagos de garagem, Valor: o

consullor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Ref, 1194 - Casa alv. - Parque Malweé - contendo 01
suíte c/ closet, 02 dorm., 03 bwc, sala estar, sala jantar,

. ,cozinha c/ móveis, 4espensa, lavanderia, órea festas,
04 vogas garagem. Area oprox .. casa: 356,00m2. Area

terreno: 2.700,00m2. Vaiar: RS 1.100.000,00.

Ref,2217 - Apto - Ed. Petunio - Nova Brasília
- contendo: 02 dorm., 02 bwc, sala estar/jantar, saçada,
cozinha c/ móveis, lavanderia, 01 vaga garagem. Area

privativo: 83,00m2. Vaiar: RS 170.000,00

Ref.1197 - Coso olv. -Joraguó Esquerdo - (onlendo: solo estar,
solo Iv, solo jonlor, cozinho, lavabo, lavanderia, Ol suíle, 02
dorm., bw( jo(iol. Edícula: óreo de festos,goragem, solo estar,
Ol dorm .. Areq oprox. (asa: 180,00m2. Areo oprox .. edícula:

120,00m2. Areo terreno. 375,00m2. Valor: 470,000,00.

.E DE - ALUGA - ADMINIST'RA

(41) 3055.0070
PLANi"ÃO

Vendas 9973-9586 I 9923-7090 I Locação 9934--8069

.

L11li8-C<&i-ilalmI-C'IlI(jB'Ul, ....oozrre.tMt,;''''UE9J\Çl.!jI' ffl450,OO
L1089 - Casa - CeITIro - Com 03 quartos, saia, BWC, cozinha. áJíla de serviço,
sacada, garagem, área de festa - R$950,oo
l2249 - Apar1amenlll- V1Ia Nova - Com 01 suite, 02 quartos. bwc. sala, cozinoa,

o ãrea de serviço, sacada com churrasqueira R$l, 1 00,00 + condOmínio.
l2252 - Apartamenlll- Água Verde - Com 03 quartos, saa cOzinha. bwc, saca-
da e garagem. R$650.oo + condomin�. �

.

l2255-Apartamen1D-CeITIro-Com01 suite, 01 quarto, sala, cOlÍnha, bwc, área
de serviço, 02 va!JilS de garngem, semi mobffiado. R$1 ,)50,00 'lo condomlnio,
l2261 - AparlamOOtO - CeITIro - Com 02 quartos, saa cozihha..bWC. área de

serviço, garngem. RS 650,00 + condom�io
l2265 - Apa<1aJron1D - Czeniewicz - Com 02 quar1os, saJa, COIi:IlI( bwc, área de
serviço. garagem.RS 600,00 + condamilio

-

l2267 -Apa<1aJron1D- CenIm- Modelo LDft-AS45O,OO t�condamilio
l2271-�-�_-Com02(jJi11OO, .... C01ita.bv",área<lJ
",.;;o,02_roQiJ3Pl1(01 câJo't!e01 <lJsaiJa1a).AS7oo.00+ aniJTü>
l2275-Via�-�-Com01 �IlI(JS1OO.SiIe,_C01ita.Ia
vamia. OI 17M:, saaaomcunsq, vaga<lJ_ AS 600,00 + an:faríil.
l2284 - Apar1amenlll- Água Verde - Com 02 quartos, saa, C01inha, bwc, área
de serviço. garngem.R$ 500 + comlominio
l2286 - Apar1amenlll - CZ1lI1l"wicz - Com 01 suite, 02 quartos, saa, C01inha.
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira. gar. R$ 800,00 + candominio
l2289 - Apar1amenlll- Czemiewicz - Com 01 suite + 01 quarto, sala. cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, gar. A$ 700,00 + Condominio.
l2291 - Apartamenlll- Com 01 suite, 02 quartos, sala. C01inha. bwc, área de

serviço, sacada, garagem.R$ 700,00 + condominio
L 2294 - Apartamenlll- Centro - Com 2 quartos. sala, cozinha. bw< soca, área
de serviço, sacada, garagem - R$1.1oo,OO + Cmdomiruo
l2296 - Apar1amenlll- CeITIro - Com 3 quartos, safa. cozinha. bwc social, área .

de serviço, sacada, garagem - R$1.600,OO + Condomiruo
l2298 - Apar1amento - V.. Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala. cozinha,
BWC. área de 5eIViço, sacada, garagem. AS 950.00 + Condominio
l2302 - Apar1amento - Com 02 quartos, bwc, sala,_ + área !fé 5eIViço,
sacada - RS 500,00 + Condomoo
l2304 - Apar1amento - CeITIro - Com 1 quarto, cozinha. bY! área de 5eI'Iiço.
(sem garagem). R$ 350,00 + Cand.
L2305-ApartarTimIo-VdaRau-Com1 quarto,saJa.cozinha,sacada,bw,área
de sevçc, garagem.RS 550,00 + Cand.
l2306 - CenIm - Com 02 quartos, saJa. C01inha, bw..áreaJfe serviço, sacada

�can churrasqueira, garagem.RS 630,00 + cand.
.

l2308 - Apartamento - CenIm - Com 02'quartos, saJa. cozinha, 02 bw, depen
dências de empregada, área de 5eIViço, garagem, coana mobiileda, quarto ri
guarda roupa, (prédio ri oevador). R$ 650,00 + cond.
L1042 - Sala Comercial - Cen1nJ - Com 60 m', bw<.R$ 900,00
L1072 - SáIa Comercial - lAia Pau - Com 01 bwc, medindo 40m'. RS 800.00
L1075 - Sala Comercial - lAia Nova - Com 9Om', 02 bwc.R$1.900,OO
L1079 - Sala Comercial - \!Ia Nova - Com apnl>IÍmadamente 51Jm2 e 01 bwc.
R$1.2oo,oo + condomiruo.

L40f( -�-_-Can02p1sos,02bwc's_'�l?,R$ �OOO,OO

\

�
I
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF 1486 • Residencial Villar· Vila lenzi . apto de
53,91 m' privativos com 2 quartos
R$ 159.000,00

REF 1526· Res. Algarve· apto mobiliado com
02 dorrn, sacada com churrasqueira e OI

va:Jga.R$ 145.000,00
�--------�------------�

REF 1576 - Apto novo 02 dorm sala cozinha

lavanderia OI vaga.Area prfv 57 ,DOm'. Proximo
creche municipal R$ 130.000,00

REF. 1575 - Brasilia Beltramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia OI vaga. Area privativa
48,00m'· R$106.000,00

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

I REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de
Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2 - Privativo-
86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
Área de festas e Playground decorados.

- REF,1470 - Banheiro

- n,68m2 de área privqtiva _ 01 vaga de garagem (opção para
_ Suíte + 1 qoarto 2 vagas)

-.Sala deestar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

- Sacada com churrasqueira - Ótima localização, Bairro São luis.

- REE1540
- Ótima Localização, no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60,75m' de área privativa - 2

DormHórlos;
- 67, 18m' de área privativa - 1 Surte +

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

- REE1524

- Ótima

Localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa.

- REF.l530

- ÓIirna l.ocaIização, no Bail10 Três Rios do SUl;

- Sacada com chlJrTClSQ.Jeira;

- Apartamentos com 2 doonilÓri05;
- 01 vaga de estacionamento, coberta;

-,àpartamentos com 59,7rrJ2 de área privaIiva.

Apenas 6% de entrada

Parlicipanfe do progarna Minha Casa rvunha Vide.

t. o FGTS pode ser ulilizado como enfiado no financiamento junlo à CEF.

ELZA
R r S T D E ;'01 C I A 1.

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

Ref 1545 - Ótima Localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;
Manoel Lopes, Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes;

- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1
.

- Área de Serviço;
Dormitório; - Banheiro;

- REF.1379 - - Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;

J- Banheiro;

_______----------'--"-----.

INCORPCIU:çAO R -'$'8.

Residencial
Ilha da Figueira

REE1582-- Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes;
- Sacada com

Churrosqueirc;
- Cozinha;
- Área de serviço;
- O 1 Vaga de garagem

I .

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

CASAS

BARRARIO
CERRO

CÓD. 661 - Linda

casa, contendo amplo
terreno com l062,50m2,
possui 1 suíte, 2 quartos,
escrítório, cozinha, sala

. de estar/jantar, deposito,
jardim, pomar e 2 vagas

de garagem.

RS330.000,00-
FlNANCIÁVEL

c6o.691- P;ssui 1 suíte c/ cios;!, 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 cf hidra,
2 dorm; sala de estar f jantar, escritório, sala de TV,
lavabo, cozinha, churrasqueira com deck, despensa,

área de servico e 2 vagas de garagem. ótimo
acabamento e localizacão privilegiada

RSS9Q.OOO,OO - ACElTAFINANC.
E IMÓVELDE MENORVALORR$550.000,OO

VlLARAU
COMERCIAL
CÓD.768 - Terreno

comercial, plano,
pronto pi construir,

com área de l119,70m2
e ótima frente. Situado
na Rua dos Imigrantes,
próx. a Universidade

Católica.

CONSULTE-NOS!

AMIZADE

.

,�-

côo. 761- Terreno com área de 337m2,
plano, rua asfaltada, pronto pI construir.

R$135.OOO,OO CONSUL1E-NOSI

CÓO.746 - Amplo terreno com área de
979,70m', situado na Rua Epitácio Pessoa,
prox ao Jangada. Ideal para sala comercial,
lojas, escritórios, clinicas e restaurantes.

CENTRO-GUARAMIRIM

c O. 731 - 1 suite c/ hidra, 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.

CÓO. 776 - Amplo terreno cf 399m', casa
possui 2 quartos, sala de estar{jantar, cozinha

mobiliada, bwc social, área de festas cf
churrasqueira, lavanderia e 2 vagas de garagem.

RS320.000,00

CZERNIEWlCZ

cóo. 734 - Terreno comercial
situado na Rua Jorge Czerniewicz,
em frente ao Sesc. Imóvel plano,
contendo área total de 770m2.

JARAGUÁ84

CÓD. 766 " Lotes situadcs
próx ao Salão 25 de Julho,.planos,

asfalto, pronto para construir.

APAR11RDERS65.000,00

nFAMARTlNS

CONSUi..1'E-NOSIACBrAIMÓVEL
DEMENoRVALOR

"

CÓD. 757.- Possui 2 suites (sendo 1 master),
1 dorrn, escrítório, bwc social, sala estar, sala jantar,
cozinha, lavabo, depósito, lavanderia, área de festas,
piscina com borda infinita e hidra, 4 vagas de garagem.
Amplo terreno com 3.325m', privacidade, linda vista

da cidade e ambientes mobiliados.

.R$380.000,0O

CÓO.750 - Ampla área com 10.000m2,
escriturada, contendo lagoa, horta, rancho,
casa em alvenaria com 1 suíte, 2 quartos,
área de festas cl churrasqueira, fogão a

lenha e demais depend.

�LANOVA-UNDA�A

cóo. 539 - Terreno situadO
em local tranquilo (rua sem saída),

linda vista da cidade, rua pavimentada
e pronto para construir.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. BlIF.MONACO - CENTRO

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.00D,OO - FlNANClÁV8.

MORADASDASERRA -

NOVABRASfUA
RESID.ACRE

JGUÁESQUERDO
CÓO.698-

Possui 1 suíte, 2
dorm., cozinha,
sala de jantar/
estar, bwc

social, área de
serviço, sacada
c/ churrasqueira,

1 ou 2vagas.
Área privativa de
103,40m2, ótimo
acabamento.

RS2S2.DOO,OO - FlNANCIÁVEL

CÓO.733 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, cozínha, bwc social,
lavanderia e 1 vaga de garagem. Edifício

oferece elevador, salão de festas e piscina.

R$250.000,OO - MOBILIADO

RESIO. JARDIMDE
MONET - CENTRO
(ALTOPADRAo)
CÓD. 713 - Amplo apto

com área privativa de 244m2,
ambientes mobiliados,

acabamento refinado, 4 suítes,
3 vagas de ·garagem. Prédio
oferece estrutura completa,
apenas l.apto por andar.

CONSULTE-NOS!

RESID.JUUANA-CENTRO

CÓO. 770 - Possui 1 suite, 2 quartos, sala de
estar/jantar, cozintía c/ churrasqueira, sacada,
bwc social, lavanderia e garagem. Ambientes

mobiliados e ótima localizacão.

R$212.000,oo - FlNANClÁV8.

CÓO. 772 - Possui 2 quartos, cozinha, sala
de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira, bwc
social, lavanderia, garagem e amplo terraço
externo. Ótimo acabamento e localização.

R$16o.000,OO .

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.

A PARTIR DER$168.000,OO
..

,

ED.RAZlaRESIOENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015

APARTAMENTO:
• 3 suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Rua Augusto Mielke • Baependi
(Pró,!<imo ao Clube
Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lãminado

• Acabamento
em gesso

!_Massa corrida

J

RESID.1JISRIOS
PRONTO P/MORAR

CÕO. 771- Possui 2 quartos, cozinha,
salá de estar/jantar; sacada e/ churrásqúeira,

-

bwc social, iâvanderiá, garagem.
R$12O.000,OO -.FlNANClÁV8.

HORIZONRESIDENCIAL":
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entreçue com espaço gourmet e hall

de entrada decorados e mobilladoa

APARTlRDER$246.000,OO

RESIO.SANLORENZO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Localizado em reg[ão nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla
sacada c/ churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa

de 75m2 e ótimo acabamento.

APARTlRDER$155.000,OO
- ENTRADA+PARCELASE

FINANCIAMENTOáANcÁRlO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

592 - NOVABRASILIA

Càsa residencial com 3 quartos,
sala, cozinhamobiliada, 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

jantarl 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

599 - BARRADO RIO CERRO

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2 BWC's, copa/coz
inha, sala, garagem pi 2 carros,
piscina, lavanderia, área de festas e

dispensa. R$ 750.000,00

2 'Casas residenciais com l
quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. z- casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan
deria' varanda. R$460.000,00

,

Você escolhe sua conquista

Apartamento com 2 quartos, coz
inha, copa,BWC, churrasqueira e

garagem.
R$ 135.000,00

-

Apartamento com 1 suíte, 1 quar
to e demais dependências. Sacada
com churrasqueira e garagem
para 2 carros. R� 180.000,00

Edifício Menegotti
Apartamento com lsuíte ,2
quartos.sala.copa/cozinha
conjugada,bwc.
R$ 235.000,00

551- BARRA VELHA

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozínha.copa.bwc, lavande
.ria e , garagem pi 2 carros.
R$ 350.000,00

610 � VILA NOVA

Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de
pendências. R$ 700.000,00

586- VILA LALAU

Apartamento com 2 quartos, '

sala, cozinha, lavanderia, sacada;
QWc e área de festa nó terraço, R$"
165.000,00

Terreno comZ casas. Excelente
oportunidade. R$ 230.000,00

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavanderia e garagem.

-

R$ 160.000,00

59Q� TIFA MARTINS

Casa residencial com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavande-
ria, edícula com quarto e bwc,
piscina, garagem para 2 carros.
R$180.000,00

Apartamento com 2 suítes + 1
suíte master com doset, escritório,
brínquedoteca, lavabo e ampla
áreasocial com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,00

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
salade jantar.escritório, cozinha
_,lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,00

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte
máster com doset, 1 suíte,2 quar
tos, demais dependências, área de
festa, piscina, etc. R$1.850.000,00

583 - JOAO PESSOA

t
""

Apartamento com 2 quartos, salal
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$ 1.100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'-! 603 - VILA NOVA Edifício Capri

Apartamento duplex com 1suíte, 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
ha/sala conjugada, bwc, garagem.
R$ 205.000,00

579-BARRADORIO CERRO

Apartamento com 2 quartos,
cozinha, bwc,sala, lavanderia,
cozinha, 1 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira.
R$ 180.000,00

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro frnn{;i<en. 217 - Centro - CE?: 89251-040 - Jarõguá do sul/se

Terreno com algumas benfeitorias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio Branco.

R$ 6.000.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwç, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

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

574 - VILA LENZI

Casa residencial com 5 quartos,
2 bwc's, 2 cozinhas, garagem,
dispensa, lavanderia, sala e mais
uma área fechada de 15m2•
R$ 380.000,00

598 - CENTRO

Apartamento com 1 suíte, 2 quartos, BWC, lavabo, terraço,
sala,sala de jantar, cozinha/copa,lavanderia, 2 sacadas, vaga de

garagem. R$ 350.000,00

611- SCHROEDER

611 - Schroeder: Terreno plano
com 450m2, livre de enchente.
R$ 55.000,00

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

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala.sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
pi 4 carros, poço arteciano,60m da

praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIlALENZI-Apartamentosala/cozinha conjugados,
2 quartos, banhei� despensa, lavanderia. NãG_
garagem. AkogueIR$480�'O ll<s. '

BAEPENDI-MsldericialJâtdiniEuropâ (�.lngl8.,
rerra)-Apartarnent6"'ll)2�,sala,sacadá ..
féchada com churrasqueil3..1 oozintia planejada,
banheiro, área de ,,,,,viços, gamgem coberta.
AI\IgueIR$59O,oo+-

IIAEPENDI-ResldenciaIJaI!lImEu� (Eci por
. tlIgal)-Apartamentocom2quartos,sala,sacada
com churrasqueira, cozinha� banheiro, garagem
coberta,AluguelR$56O,OO�Txs.

VIlALENZI-�. Doml'e):ll'Q, l$Ôlle"""sacada� ;ilt@W1�fái®ií�ijll�;Z;;�lquarto, sala oom sacada (éburtasqueira), banheiro 'I�j
���!��,gamgemooberta.
CEmENÃRIO-Res.llha BeI;!-ApartameoID oom
1 quarto, sala, cozinha planejada / fogãoI fomo
elétrico, banheiro, área de serJiçc, área externa e
garagem coberta. (disponlYelemmaio).AIugueI
l1$63O,OO+_

CENlRO-Ed. SanGabriel-Apartamento oom 1
quartocom sacada, sala, cozinha, banheiro, área de
selViço.lli'ragem coberta (disponível inicio demaio).
AlúguelR$410'OO+....

SÃOWIZ - Apartamentooom 2quartos, sala/
cozinha, área de seMçorbantleiro,estadonamento.
AluguelR$59O,OO+Txs.

,. CfNlRO-Apartamef1(oQJl11211\1Ortus (armário
· co.m6 portas), sala co", $adlnlja, cozinha "'aoe
jada, banheiro, áreadé�,lli'mgemooberta.
AlugueIR$iI5O,OO+tJ<s •

BARRA - Rua Feliciano Bortoliní.Salas comerciais
novas prontas -de 107m2 e 129m2 (com mezanino).
EStadonamento tádl. COf1SUlte..nosr

BARRA-Rua Feliciano Bortolini. Salas comerciais
"novas (em construção - previSão de obra pronta se
tembro/2013), salas de 129,20m' a 283,36m' (com
"l�njno�; EstacionamentQ!ácil.Consuate-;nosl
BAARA-Rua Luiz Satler esquí�a com Pelídanc
Bortolini, aproximadamente 2tOm2, Estacionamento
tátil. R$7BO,DO+taJcas.

VILA LENZt - Sala comercial40m7.,Aluguel RS
"8O,DO+I>S.

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança .

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

lkinquoooteca
'li'ioliílÚ1dá
,€' àeCiomd:a

A partir de
R$ 190.000,00

Có .

153

Apto na Barra do Rio Cerro

Apto 2 quartos. Garagem.
Sacada com churrasqueira.

R$148.000,00

Casa 3 quartos - Amizade
1 suíte + 2 quartos.

Área construída 172,OOm2•
R$ 490.000,00

Cód.
360

Casa Semi Mobiliada - Amizad
1 suíte c/ closet + 2 quartos.
Área de festas e piscina.

R$ 550,000,00 Nova Brs

cól
162

Apto NOVO - Nova Brasília
Apto 1 suíte + 2 quartos.

Sacada c/ churrasq., garagem.
R$ 180.000,00

Apto - Jaraguá Esquerdo
1 suíte + 2 quartos. Garagem.

Prédio com elevador.
R$ 196.000,,00

· Apartamento 1 quarto - Centro - R$ 490,00 + condomínio.;
· Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
· Apartamento NOVO 2 quartos - Amizade - R$ 600,00.+ taxas; I

· Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;

I· Apartamento suíte + 2 quartos - Czerniewicz - R$ 770,00 + taxas;
· Apartamento 2 quartos- Centro- R$ 700,00 + taxas,

· Sala comercial NOVA· Baependf - R$ 1.700,00
· Apartamento suíte + 2 quartos- Nova Brasllia- R$ 950,00 + taxas;
· Apartamento NOVO suíte + 2 quartos-Nova Brasília-R$ 780,00 + taxas.

-
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.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 Surte

VENDAS·CONSTRUTORA

3275-6979' .'

Plantão 91 O1-8302 I 9960-7777
9621-9430 I 91363544

imobil iaria@yatil.com.br
www.yatilimoveis.com.br

Rua Eleonora Satler Pradi, 220.
Sala Térreo - Centro
Jaraguá do Sul - SC

grencia@yatil.com.br·
www.y.atilimoveis.com.br
4732756979

I

f
!
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�lilra
IMÓVEIS

ii 20 ANOS COM VOCÊI
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.giroUa.com.br

1163: CASAALTO PADRÃO c/ suíte master + 2 demi-suítes, excelente área de festas c/

píscina. Mobiliada e decorada. ACEITA IMÓVEIS.

1016: IMÓVEL CENTRAL - Terreno 1232: JGUÁ ESQUERDO - CASAALV. 1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTIMA
com 1.000m2, c/ 2 casas de alvenaria. d 140m2 - em rua principal, pode ser CASA cf suíte master + 3 qtos,
Excelente loealízação. CONSULTE! utilizada comercialmente. R$ 420mil- área festas cf piscina. R$ 950mil

Estuda proposta d aptos.

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

101fà: AMIZADE - CASAALVENAR
IA c/ suíte + 2 quartos, churrasque
ira, garagem pI 2 carros. R$ 300mil
- Pode ser financiada.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 easas

de alvenaria, terreno d 860m2. R$.
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 easas em Jaraguá.

1054: ÁGUA VERDE - CASAALV.
em construção - Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2 R$ 260mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cl
350m2, terreno cl 504m2 - suíte + 3 qtos,
área de festas cl piscina e churrasqueira.
R$ 600mil

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

300m2 - suíte c/ closed e sacada, 2
.suítes, 1 qto, área de festas com pise
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1078: AMIZADE - SOBRADO cl suíte + 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cl 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cl 1347: SÃO 'LUis - CASA ALV. cl suíte

3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno c/460m2. R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira, -

carros. R$ 318mil garagem p/2 carros. R$ 3nor:hij
-- - -

.

. .-.-;'�.:�.! ?\.�. " ,.

1074: AMI:ZADE - CASA c/2 qtos, terreno
amplo. R$ 250mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lilrallil
IMÓVEIS

LANÇAMENTOS

3114: JGuÁ ESQUERDO -APTO
c/ suíte + 1 quarto. R$ 169mil

'"

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 350 mil

3001: CENTRO - APTO EX
'CELENTE c/ suíte + 2 qtos, 2 gara
gens, MOBILIADO. R$ 583mil

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tOS. por andar. À partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INi
CIO) - RES. HOR)ZON - APTOS C/ SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS C/ 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCARIO. R.1. 65926

3003: CENTRO - APTO NOVO
SAINT TROPEZ - apto d 1 qto. Pré
dio d elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

l I G ·U E

J?b-AN t-ÃO L 41 º9�'lJ}; 775 O

·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.

CEf'lTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADE! Cf 3 SUiTES.
AMPLA SACACAGOURMET. 3 VAGAS DE GARAGEM. EX·

CEUENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREASOCIALAM

PLA DECORADA E MOBIUADA ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. RI. 1-65.!j49

3002: DRIESSEN - Suíte +·1 qto, Suíte + 3008: CENTRO - APTO RES. ÁGATA d
2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. suíte + 2qtos, ótimo estado. BAIXOU DE R$

270mil PARA R$ 250mil-APROVEITE!

APARTAMENTOS PRONTOS

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de
R$ 260mil

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER
SCHING -'Apto semi-mobiliado, suíte + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil - Financiável

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUiTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.1. 1-60.083 - ENTREGA
EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de 'plantas, para aproveitar
bem cada m' dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.I. 7-20.073

3111: CENTRO - APARTAMENTO CI
1 03,40m' de área privativa - suíte d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3108: CZERNIEWICZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos oom
128m' de área privativa - suite d sacada + 2 derni

suites, 2 vagas de garagem. Exoelente área social no
úffimo andar, oom espaço gourrnet, píscna, tudo en

treguemobiliado e deoorado.AcabamentoAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas oom condições
especiais .•CONSULTE. RI. 23.260

_

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEe)
- 3 SUiTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR ffi
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. RI. �
4-31988 E

Q;
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- Apartamentos novos, cf suíte + (f)

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, �
churrasqueíra e piscina. PRONTO
PARA MORAR. Entrada + parce-

las + financiamento.

(f)

?
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Terreno -Amizade

R$117.000,OO
,.

Amizade

R$ 119.000,00
..

'

Terreno - Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref: 0528 - Apartamentos -

Três Rios do Sul.
2 dorm.c/saía de estar e

jantar
ehurras.

64,92m2 área útil.
.

A Partir de:R$100.000,00.
RI.30.476.

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.

Barra do Rio Cerro. Com 2

dorm e demais Depend.
R$ 135.000,00.

ReI: 0385 - Resid. Siena
Estrada Nova

Apto cf 2 dorm. E demais dependo
c/ 60,88f112A Partir de:

R$ 115.000;00.

ReI: 0481-Res.Roratta -Nereu
Ramos. Apartamento novo, cf
2 dorm. 1 bwe. 2 vaga de
garagem. saead c/ ehurras.

Demais depemd. 66,54f112 área
útil. R$168.000,00.

Centro.
Loft semi-mobiliado,

de alto padrão.
R$ 110.000,00.

ReI: 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.

62,72m2 área útil.

R$ 160.000,00.

Rel:0539 - Casa.Três Rios do
Norte. De alvenaJia, 2 dormitórios,
sendo 1 suíte e demais dependo

80,OOm2área 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 Suíte + 1 dormitório
Excelente acabamento. c/Sol da
manhã 78,12m2 Priv.+ 11 m2 área

ext. R$ 159.900,00.

INTER
IMÓVEIS

CONSTRUA SUA CASA NO .

Loteamento Guilherme Menegotti. lotes a partir,
R$ 80.000,00

PEQUENA ENTRADA + SALDO CEF.
realize o sonho da Casa Própria.

Temos parceiros que ajudarão desde o

projeto a execução.

(47)3371-2117
RESIDENCIAL BRASiUABELTRAMBNJ

RS 110.000,00-
PEQUENAENTRADA -li- SM.OO 0ElF.

L www.lnterimoveis.net
Rua .106. P!c�IIÍ,_104 • CentrC)_: �ar�_guã._do !I�II�� �_ .

1
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;;{)st'/Wd FeaI!� !7MÁod
3371- 768

www.imobiliariajardim.com
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul
li \

- 1 I

{

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2• R$ 320.000,00.
727,55m2" R$ 370.000,00

-Depiné- (47) 3373�5134�lVIãrcio Depiné .

(47) 84881987
., .

' Col'témr de lrn6veis _. Oéci 17.502 depine@depineimoveis.colÍ1.br'

DEIXf.fIOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDEtlCIAlS
E COMERCIAISJlARA lOCAÇÁU. ENTRE

EM CONTATO CDNDSCO.
. -

LOCAÇA0 .

• Sala Comercial- 67m' +1 garagem Bairro Vila
Lalau. �alor R$800,00 + R$60,00 cond .

• Res. Saint Morilz • Vila Nova: Apartamento oom

três dormitórios (sendo uma suite), sala, oozinha
................". oom mobilia, área de servirtO, banheim, sacada oom

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• Galpão. Guaramirim • Galpão oom 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

-

-.

Apto· Vila Nova- Apartàmento oom dois quartaS
(sendo uma surre), sala, oozinha, area de serviço;
banheiro, sacada oom churrasqueira e garagem.

Predio oom elevador e salao de festas.
Valor. R$ 750,00 :. cond.

Apto· Vila Nova· f\partamento NOVO oom tres

quartos (sendo uma suite), sala, oozinha, area de
serviço, banheiro, sacada oom churrasqueira e duas
garagens.'Predio oom elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond.
.

casa- TIfa Marlíns . Casa oom três quartos, duas
salas, cozinha, area de seflliço; dois banheilUS,

garagem. Varor R$ 700,00.

'Apto. Centro· ApartamMto oom dois quartos, sala,
oozinha, area de serviço, banheiro, sacada oom

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + eond,

APto. Nóva Brasilia,-Apartamento GOm dois

,j'quartos, sala, onzinha, arM,de]iêrviço, banheim,
sacada onm churra$Íuéira e garagem.

Válor R$ 66Ô,OO + cond, ,
.

3275.1100

SPACO
,

...,.....'

,IIViOVEtS
CtRE:Cf 332& j

Plantão 9921.551.5

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Ma_risol)

Jaraguá do Sul I SC

www.spacoimoveis.net
Imóveis para venda

f
Possui 3 dormit.(1 suite), cozinha

..cl môvels planejados, sacada cl
churrasq. e 2 vagas garagem.

Contendo 2 dormitórios,
demais depend., sacada cf
churrasqueira e garagem.

.'" _." ii
Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cf churrasq. 2 vagas
de garagem. Ótimo ácabamênto!

SUl e ,

. cozinha er móvels.planejadoe.
Área privativa 76,23 m2

I
.
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m"

Área total de :t1.643�OO m",
Localizada no Alto da Serra;

,

Possui várias árvoresfrutiferas.

Imóveis para locação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEU NOVO ENDEREÇO PARA

INV!

-
.

.. "
.

CAI";A APAIltMENfO

OlQU.í;llOS
�cu�.
UlA.Df!i5Wl
�
�.�

�NfO
.ÂlfA1:ll�
�DfRt J7N.ll.
��
IIIUA�V!I!
UAIÍIW�GO_�"

VENOAS
4732735443

fítANTÃO
4784845501

,

�
t

==_ I

k ...k�-
. ._"ov.e_s

I 3370.6370 J Fitial I :3273.'1595

M.ATR.XZ
Rua .ÂngeIp Rubini� 972
Bairro: Ban-a do Rio Cerro

F'XL:rAL.
Rua ..João �-cattc>, 265
Bairro:: CElnfro

Ref.: 3700 - Apto no João Pessoa com 2

donmitórios, cozinha, bwc, sala de jantat/estar,
garagem, sacada, churrasqueira. R$130.000,00

Ret.: 3699 - Apto na Vila Rau com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, churrasqueira, elevador. Incorporação:
6658. R$140.000,00 .

Ref.: 3698 - Apto no Amizade com 1 suíte + 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de jantar/estar, 2
.

garagens, churrasqueira, piscina, elevador. MOBILIADO.
R$ 345.000,00

Ref.: 3694 - Apto na Vila Nova com 1 suíte + 2
dormitórios, cozinha e bwc mobiliados, sala de jantar/
estar, depósito, garagem, 2 sacadas, churrasqueira,

salão de festas. R$ 225.000,00

Ret.: 249 - Casa na Barra com 4 dormitórios,
cozinha, copa, 2 bwc's, sala de estar, depósito, 2

garagens, churrasqueira. R$ 280.000,00

Ref.: 462 - Casa na Tifa Martins com 4 dormitórios,
cozinha, 2 bwc's, sala de jantar/estar, escritório,

depósito, garagem. R$ 170.000,00

Ref.: 706 - Casa na Vila Lenzi com 1 suíte + 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar, garagem. -

R$ 178.000,00

Ret.: 432 - Casa no Jaraguá 99 com 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar.

R$ 65.000,00
-

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



I)

I'
)

I
ii

I)
)
II
j I
, I
I'
\

11

� f
t
I

�,i
i(
iI
I

I I

,"

: l

30 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA,l1 E 12 DE MAIO DE 2013

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89,268,00m'", .. "", ", .. "" .. "", .. , " ", .. """"""", .. """"""" R$1.800.000,00

�11-��f�:����i��g����,������o��:::::::::::::::::::.:.:::::::::'::::::::::::: .. ::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::':'::'::::::::�\ 1�:��U�
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' R$ 960.000,00

�t2������:�f�;>re����c�Vi1���:���:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��ig�:���:��
055 - 8io Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00m' (com 02 galpôes) R$ 480.000,00

��� ��ci�������n;;;��oZl�,��:�.5.�:::::..::::::::::::.::::::::.::.:::::.:.::::::'::.":':::::::::::'::::::::::::'::::::':::'::::::.:::::··::.. :.��i·g��:���:��
070- Ribeirão Cavalo, terreno com 71)48,20m' , R$ 2.850.000,00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' R$145.000.00
097 - Nereu Ramos-terreno com 349.16m' : R$100.000.00
107 - BR 280. Nereu Ramos- terreno com 78.000.00m22 R$ 2.000.000.00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00m' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis .R$ 450.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171.80m' R$ 90.000.00
125 Vila Lenzi com 1.377,10m'

-

R$ 300.000.00
130 - Amizade - terreno com 61.500.oom' � R$500.000.00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m' �

: , .R$150.000.00

TERRENOS

CASAS

019 - Nereu Ramos - casa mista com 100.00m' 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 valor. R$180.000.00
035 - Ribeirão Cavalo. casa de alvenaria com aprox. 80.00m' e terreno com 443.50m' ; R$138.000,00
056· Nereu Ramos. geminado em alvenaria com 90.00m' .R$130.oo0,00
069 - Vila Lalau. casa mista com 119,00m' e terreno com 390.60m' R$ 250.000.00
074- Nereu Ramos casa com 181.00m' e terreno com 2.497.00m' � R$ 650.000.00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59.90m' e terreno com 337.50m' R$138.000.00
091 - Amizade. casa de alvenaria com 31 0,00m' e terreno com 378,00m' R$ 550.000.00

fo��uga�����).�.e.�I��f1)(lIi.��I.C.O.�.���:.a.a.��.e.�.rrll��.���:.s.�:���':(����.�����e.��.c.��� R$700.000.00

f�iY�����g����eO�;':;��:n���c':r��iié:�3��rTle.1.1.�:��.��.�,���.0.. c.��.���:a.���...F'r!J�:�.n.w.��i����::::::::::::����g:ggg:gg
150 - João Pessoa - casa de alv. C/ aprox. 280.00m' mais galpão. Terr. cl 1.574.10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000.00
183 - Nereu Ramos. casa de alvenaria com 129.00m' mais ed.lcula. 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 - cl casa de alv.• rancho. lagoa. ql área de 175.000.00m'. aceita imóvel de menor valor. R$500.000.00.

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52.71m'........
010-Apartamento com área total de 1 OO.OOm' ..........
027-Centro.apartamento com área privativa de 83,40m' ..

036 -Agua Verde com área total de 52,71m' .....
047 - Agua Verde. apartamento com área privativa de 47.39m'
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m' ..

063 - Centro - apartamento coni área total de 96.37m' ..

066 - Centro - apartamento com área privativa de 214.07m'.

. R$120.000.00
................................R$180.000.00
.. R$159.000.00

............................R$110.000.00
.. R$110.000.00

......................................................... , R$ 275.000.00
...R$175.000.00
....R$ 270 000.00

LOCAÇAO

.. :.:.:.: .. ::::::�:.: .... :: .. :: ...... ......:.::·:: .. ·:··.:.·:.·.:.�f7í��bOoO
. '

::::; .. :::::::::.':::.. :::::::::::.::::::: .. :.:.::::::.::.·.:.:::::.:.:.·�n�g·.gg
Casa Nere Ramos.... ..' .

Apartamento Centro .

Apartamento.Centro .

Apartamento Agua Verde .

Corretores de Imóveis '

www.schellercorretordeimoveis ..com.br

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58,

R$ 182.000,00Residencial Allantis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, .cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 R$155,000,00

Matricula nP 62.001.

ResidenciàtCrystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem,
R$165.000,00, Matrícula nO 70.950, Apartamento com dois

.

quartos, R$135.000,00. Matrícula 70,956.
',------.------------.

--'''-''''7.==.=====c=",f' Loteamento

Maraíoara - João_
Pessoa.

Lote 23
R-$ 90�'OO'p;O,0-

"
.

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com Churrasqueira, 59,34m2, R$135.000,OO.
� �!rícula:62.8� _

Lote 09

R$ 90.'000,00

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala..
cozinha, lavanderia. sacada com churrasquera.e uma vaga
de estacíonamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,00mz. Fase final de construção.
Valor: R$ 145.000,00

_�egistro da incorporação N° 6?:1?4 B,-) i ,
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. , .

...;..._,;;_,.;_;_;,,_.,;__�
www.lmobiliariahabitat ..co

H0081 Residencial Heloísa
com 92 m2 de área privativa.
Rau. A partir de R$ 180.000,00

H0071 Residencial Pássaros e
Flores R$ 270.000,00

R$ 122.000,00 Baependi

M2 AREA PRIVATIVA

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.ooo,ooAmizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

Ed. Aléssio Berri, 03 Ouartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

Ed. DonaWal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

Ed. Saionara, OHluarto_
Santa Luzia, R$:280,00

H641 Apartamento, 03 Ouartos.
Nova Brasília, R$: 620,00

H416Ouitinete 01 Ouarto
Nova Brasília, R$: 480,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 157.348,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$ 147.000,00

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

.

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

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$ 660,00

H648 Apartamento, 02 Ouartos. Vila
Lalau R$: 690,00.

H633 Beltramine 02 Quartos
Água Verde R$: 500.00 + C'!J)d.

H654 APTO duple; Ed.Ana Isabel.
, R$ 2.000,00 centro

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H27 Casa de Alvenaria 02 quartos,
Corupá R$550,000

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81 ,36m2
área R$170.000,00

Água Verde

H0082 Ed. Ulium 02 quar
tos, Vila Lalau R$ 120.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi

m2Amizade R$ 130.000,00
H135R Casa de Alvenaria.

R$ 380.000,00, Centro

H20S O Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasilia

H0041 DON AFONSO

R$ 150.000,00 RAU

H 107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$ 154.000,00

Centenário

H0060 Brasílla Beltramini

R$106.000,OO

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

..
Residendal Mondrian

R$ 430.144J..,.00 área privativa
de 107,3v m2 Baependi

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
dé R$ 80.000,00

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

H0069 GEMINADO A PARTIR

DE R$137.000,00 AMIZADE .

H660 Apartamento 03 quartos,
Nova Brasilia R$ 620,00

H661 ED. Barcelona, 01 suíte + 02
quartos Vila Nova
R$'900,oo + Cond.

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650,00 + cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

H0033 Residencial "San '

. Pietro R$ 221.000,00 Nova
Brasília

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

H663 Apartamento Czemiewicz 01
Ouarto R$ 690,00

H418 Ouitinete 01 quarto Nova
BrasíliaR$ 490,00

H669 Apartamento todo Mobíli·
ado Ed. Aléssio Berri, Centro

R$ 1.800,00 + Cond.

H670 Ed. Dona Alzira apto 302, 03
quartos centro R$ SOO,OO + Cond.

H671 Ed. Ulium apto 104, 02 quar-
tos Vila Lalau R$ 500,00 + Cond

HS04 Galpão 800m2
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

V�;�I�:I�io/i���
H509Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

B����n�r.I�t�l�Óo
H5l2 Sala CML 185M2

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H5l3 Casa CML 220M2
Centro, R$: 2.500,00

H31 Casa de alvenaria 01 su�e + 02
quartos Avai Guaramirim. R$1.3OO,OO

H666 Ed. Leticia Ap 303 Vila La
lau 02 quartos R$ 640,00 + cond

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila t,a'.
lau 02 quartos R$ 640,00 + cond

HS16 Sala CML 56M2
Santa Luzia, R$: 600,00

H802 Sala CML 32M2
Centro, R$: 850,00

H518 Sala Cml117M2
Nova Brasilia, R$; 800,00

H517 Sala CML, Cerrtro
60m2, R$ 490,00 + Cond.

H8l2 Sala CML 60m2 Centro R$750,OO

H522 SalaCML 40 m2 Firenze R$ aso,oo + Cond.

H806 Sala CML 60m2 Centro R$ 850.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quer.comprar OU vender um imóvel
com segurança e agilidade?
Conheça nossas vantagens. Aqui você fa'ró um ótimo neqóciol

ws
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Financiamentos

"Rua Norberto Silveira .Junior, 233 • Centro • Guaramirim
A

47 I 3373-0066 I 3373-3404
'Casas Prontas

*Lotes a venda em
diversos pontos da cidade.
*Loteamentos Próprios

Área privativa: 71 ,COm'.
Residencial Monet. Apartamento tem 02

quartos, sala de estarljantar, cozinha,
área de serviços e sacada com

churrasqueira.
Valor: R$ 155.000,00

Ret.414
Ilha da Figueira em Guaramirim. - Area privativa: 82,80m2•

Residencial com 03 dormitórios, lavanderia cf sacada. Possui cozinha,
banheiro, sala estar/jantar e sacada eI churrasqueira,todos mobiliados.

Vaga de garagem coberta.

Valor: R$180.000,OO

EscoIinba em Gumamirim.
hea privativa: 13,22m2.

ResideBâalAgalba. Ap.altamento com 02

artes, banheiro social, sala com sacada

oopa. cozinha, lavanderia, sacada com

cbwirasqueila. vaga de estacionamento
coberta.

YaIor:R$120.00D.oo

Centro de Guaramirim
Área privativa de 84,51m2•

Apartamento com 1 suite e 02 quartos,
cozinha, lavanderia, sala jantar/estar,
sacada com churraSqueira e vaga de

esta�amerito. Pbssui playgroun'd" e
.

áJl!a de festas.Fmanciável pela Caixa.
Valor: R$190.000õOO

Mãe feli·z nlo tem

'Feliz
diClclO$

ws
Fones47I 3373-0066 3373-3404 www.imoveisW$.com

j
)

j
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Casa - Barra do Rio Cerro
03 dormitórios e demais dependências.

R$ 800,00

Casa - Rio Cerro I
03 dormitóribs e demais dependênda;l.

R$670,QO

Apto e Sala comercial - São Luis
02 dormitórios e demais depenQências.

Sala com 140m2• R$ 2.000,00

3376-5050 Planfão: Anderson 965'-9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareaLilet www.imobiliariareal.net

Jaraguá 99 - Semi-mobliado - 02 dormitórios,
02 vagas de garagem e demais dependênci
as. Area útil: 59m". Valor R$ 139.000,00

Aceita finanCiamento.

Vila Nova - Di·suíte, 02 dormitórios, 02
vagas ele gamgem e demais dependências.
Area útil: i02,79rrí'. \h3Ior R$ 275.000,00

Barra do Rio Ceno - 03 dormitórios, 01 vaga de
garagem e demais dependências. Área útil:

110,23m'. Terreno com 367,20m". Valor
R$ 270.000,00 Aceita financiamento

Jaraguá 99 - 04 dormitórios, 01 vaga de
garagem e demais dependências.

Área útil: 100m'. Terreno com 1.136m"
Valor R$ 125.000,00 Aceita proposta

Vila Nova - 01 suíte, 02 dormitórios, 01
vaga de garagem e.demais dependênci
as. Área útil: 78m2. Valor R$ 189.900,00

Rkl da lJ,Jz - 02 doonitOO:Js e demais
deçaxlências. kea úli: 54,99m". Terrero d
,45m'. \fu" R$ 165.000,00Aceita 1inanciamen1o

Vila Lenzi - 01 suíte, 03 dormitórios, 02
vag§s de garagem e demais dependências.

Area útil: 120m'. Terreno com 430m2
Valor R$ 170.000,00 Aceita proposta

Possui 02 dormitórios, sala, .cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada com churras
queira e vaga de estacionamento. Áreà útil

de R$ 54,75m2
Valor R$ 115.000,00 PRONTO PARA

FINANCIAR São Luis
Área de 365m" Valor R$ 105.000,00

(47) 3375-0505
9153·1112/9135-4977/8478·7790

TERRENO NA PRAIA '"
' I •

Terreno 590m2 (15mx39m),
.

Terreno 334m2, IDealizado em Telreno 2.197m>, com casa de madeira

Bomplandt CorupájSC
frente ao Camping Barra do simples. Defre"te pI asfalto, Três Rios do

'. .

• Sul, a SOOm da P,fa.ia. Barra Norte, Jguá do S�I/SC. RS 330.000,00.
R$ 55.000,00. do Sld/SC. RS 35.000,00. Ideal par. prédio.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Terreno 30'Sm2,"Lot. Dona Mart�"'"
pronto para constmlr, flnanclável,
Nereu Ramos, Jguá do Sul/Se.

RS '85.000,00.

Chácara 7.500m2, com água
correnle, há 2Km do centro, BR·280,

CorupájSC. R$ 85,000,00.

Chác.r. a

desmatada de aproxllJ!.ad. 6.000m·,
·Iocallz. Esu. Rio Natal; Bomplandt,

Compá/SC. R$165.000,00.

Chá!>ara 72.336,30m·, com
miscente, pastagem e ranchD. No

perimetro urbano. Estrada
Garlbaldl, Ja,aguá doSUI/SC.
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lêmorQ�a
IMOBILIÁRIA bras II

. REF.907 - VILA NOVA - 03 SUÍTES. R$ 790.000,00

REF.971 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$139.000,OO.INCORPORAÇÃO N° 66.179

(47) 3372-0555
PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

REF.914 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00

REF.922 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 980.000,00

REF.968 - VILA LENZI - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$191.000,OO

REF.989 - SCHROEDER - DUAS MAMAS - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 820.000,00
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
DORMITÓRIOS. R$112.000,OO.

REF.618 - ED.MARANELLO - SALA

COMERCIAL COM 59,OOM2.R$160.000,OO.
REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$ 110.ÕOO,OO
REF.969 - TRÊS RIOS DO-SUL - 01 SUÍTE,

02 DORMITÓRIOS. R$149.000,O.0
REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$ 140.000,00.

R$550,00. DORMiTÓRIOS. R$ 550,00.

RESERVE SUASAIAJÁ!
NÃO PERCA ESSA

.'

OPORTUNIDADE!

APAR1l\MENTOS; CASAS'
.

,

REE122-VIlARAU-ED.IMIGRANTES-02 DORMITÓRIOS. REE231- CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - 02

REE099 - ÁGUA VERDE - ED.OUNDA - 02 DORMITÓRIOS. REE245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS
Í<$ 550,00. RIOS DO NORTE - R$ 360.00.
REE241-CENTRO-ED.NA1ALIASCHIOCHET-MOBIUAOO REE322 - CASA MISTA - 04 DORMITÓRIOS - VILA NOVA R$

- 01 DORMITÓRIO.R$ 650,00SEMMÓBII1A:R$450,OO. 1.100,00.

REE169-ED.PADREfELlOO-01DORMITÓRIO.R$430,OO.
REE273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REE280 - EnDONAWAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.

'Âmorada
SALA COMERCIAL; L 1. 'I"'''''REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COMER- .,

'.O.'LlAR'A "raSI
CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.

. REE276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM 51,OOM'.

ALUGA
SAlAS COMERCIAIS A PARTiR DE 200M'

REf,313 - CENTRO - SALA COMERCIAL CQM REF291,FIGUEIRlNHA-.GALPÃOCOM344,00M'.R$3S00,OO.
190,OOM'. R$ 2.600,00.
REE320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FONSECA
- SALA COMERCIAL COM 5S,OOM'. R$ 950,00. 13.200,00.

REF,312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA COM GUARAMIiUM - GALPÃO COM lS00,OOM'.
.R$16S00,OO.

REF,278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1200,00M'. R$

60,00M'. R$ 600,00.
REF,319 - SALA 1 COM 322,37M'.
SALA 02 COM 280,OOM'.
SALA 03 COM 224,85M'.
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,SSM'.
SALA 07 COM 321,27M'.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 321,27M�.
REF,327 - AMIZADE - SALACOMERCIAL 'COM lS0,OOM'.

.

R$ 2.000,00.
. •

GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'.
R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,00M'. Ri
5500,00.
REE269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM UOO,OOM'. R$

REF.311 - ED.ESTRELA DO VALE APART NOVO TRÊS R$ 600.00.
RIOS DO SUL - 02 DORMITÓRIOS. R$ 590,00. REF,268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

REE314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR-
,

MITÓRIOS. R$1.100,OO.
.

,

REE321 - VILA LENZI- APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,OO.(SÓ PARA MOÇAS).
REE326·AMIZADE - APART - 01 DORMITÓRIO.R$ 550,00.

SOO,OOM'. R$ 6.000,00.
RÉF,108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL

Áy,Mar�OcodoJvIkFonsioçaN"1]1l4
�lnl.J&f1I9IIãdCSul·SC

REF319-CENTRO

RUA: PROCOPIOGOMESDEOLIVEIRA.

COM 140,OOM'. R$1.100,OO.
REF,211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL

COM 8S,00M'. R$ 600,00.

9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3sà,oOM'.
R$ 4.900,00.

ÁGUAVERDE - GALPÃO COM 900,OOM'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,OOM'. R$ 4.000,00.

GALPÃO; GALPÕES PRÓX. a

REE308 - GUARAMIRIM - AVAÍ _ GALPÃÓ COM 6S0,00M'.
DA MARISOL Cf 3S0,00M.

R$7.100,OO.
R$ 4.900,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E C6NFORTO, TRABALHA�?S�AMrÉ!" �9� �R�R!.���C�?l?: �E r�ECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



36 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA., 11 E 12 DE MAIO DE 2013

IJ �. r r )-J J \ ('.�r _ê J _\ _rj?.J

ALUGA-SE Ref. 1313 - ALUGA-SE Galpão com
aproximadamente 480,OOm2
Rua: João Franzner, 391 - Bairro São
LuisValor a.negociar.

'GALPÃO

SÃO LUIS

Rua Governador Jorge Lacerda, 315
Centro - Jaraguá do Sul- Residencial Talismã -

Área total: I83,14m', 01 suíte, 02 dormitórios, sala
estarrjantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e Oi, vaga de

garagem,

VENDE
APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref -13141- CASAALVENARIA'
Rua Bahia, 40,
Jaragúá Esquerdo - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,OOm2, - Área construída

aprox.: 300,OOm2.
.

CASA

VILA NOVA

VENDE'
Ref 1322 - CASAALVENARIA. Rua Frederico

, Wilhe;lm Sonnenhohl, 412. Vila Lala';l- Jaraguá do
Sul. Area do terreno: 450,OOm2, - Area, construlda

CASA aprox.: 150,00m2. 04 dormitórios, 02 bwcs, 03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem

VILA LALAU pi 02 carros. Edícula nos fundos.

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone 47 3371-1500 - Fax 473275-1500

Plantão 47 9975-1500 - chale@chaleimobilíaria.com.br

VENDE Rei -1330 . Rua Henrique Marquardt
.

Czemiewiscz - Jaraguá do Sul - BOlGARI
RESIDENCIAL. Divisões internas

APARTAMENTO Apt?" com suite + 02 dormitórios, sala estar{jantar,
.

. cozinha, bwc, área de servIço,

eZERNIEWIez sacada c/ churrasqueira e garagem, ou
suite + 01 dormitório e demais dependências,

Ref: 13145 - Rua Waldomiro Schmidt Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOU.
Ôivisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estár/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cI churrasqueira e garagem.

VENDE
APARTAMENTO

JARAGUÁ
ESQUERDO

VENDE Ref - 1343 - CASAALVENARIA -

Rua Bertha Weege, 2561
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 1.000,OOm2, - Área
construída aprox.: 260,00m2.

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE ReI. 13111� Residencial RICHARD STRAUSS.
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangon;, Próx.: A Igreja Rainha da Paz. Vila
nova - Jaraguá do Sul - Com 02 quartos ou 1
suite + 01 quarto e demais dependencias. Registro
de Incorporação RI- 10.225

APARTAMENTO

VILAN,OVA

i mobil i á r i a���SI

VENDE
Ref - 13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. Residencial Dona Verginia
Área total: 88,OOm2, Divisões internas: 01 suite,
02 dormitórios, sala estar�antar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

CASA

NOVA BRASILlA

1371 - CASAALVENARIA. Rua Exp, Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasilia - Jaraguá do
Sul. Área do terreno aprox.:'566,OOm2. - Área
censtruioa: 400,OOm2.
Sendo frente c/ 24,00 m, fundos cl23,OOm, lado
direito cl 26,OOm e esquerdo c/ 22,50m,

VENDE Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco,77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área'total : 114,04m2,
Área Privativa: 97,40m2, 03 dormitórios, sala
estar{jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

VENDE Ref-13100 - TERRENO
Rua: Frederico Gurt Vasel - Vila Nova.
Área do Terreno: 960,00m2
Sendo: frente e fundos c/ 30,00m, lado direito e

esquerdo cl 32,00m
TERRENO

VILA NOVA
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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.

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECl14482

Contato 478499-4778
acassio@lacasàconstrutora.com.br

Entrada +

parcelamento
di.reto + financiamento
bancári.o + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

�
�RICARDO

www.ricardQimoveisjs.com.br

3055 ..0191 ,�(47) 8808-5378
!2
�. (47) 8861�2276Rua Barão do Rio Branco 00 700� Centro (ao fado

do Angeloni) . Jarag9â dI) 5111
� .. ��"".�

: ;
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

: CÓO 453· APARTAMENTO.Bairro Baependi.2 :
: atos,1 Banheiro e, demais dependências. 1 I

I Vaga de Gargem+Sacada c/Churrasqueira. :
: Valor RS 145.000,00. :
l .. ....J

"RESIDENCIAL ESCOllNHA' em i
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2 I

atos,l Banheiro e.dernaís IIdependências. Sacada c/Churrasqueira + 1
Eslacionamento p/carro. i

____ IJ_alor �t!2_1l,ºI!.O,O_o.:.. _j

,

I
I
I
I
"
I
I ,

I ,

I I

I CÓO 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 :
' :

I

: atos.l Banheiro e, demais dependências.Sacada: '

Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais :
c/Churrasqueira. ; dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
1 Vaga de Garagem. : '

de 100.000,OO.Pode ser Financiado. :
ValorRS130.l1110,OO. J _. J

cõn 456 . APARTAMENTOS. Bairro Barra do

Rio Molha.

,
,

,_

CÓD 435 - CASA I

DE ALVENARIA.
Bairro Jaraguá 99.

1 Suíte,
2 Otos+Banheiro

N°s 202/302 ·1 Sutte,2 OIos1 Banheiro Social

e. demais dependências. Sacada
C/Churrasqueira.

Com 1 Vaga de Garagem: RS 265.000,00.
Ctlit 2'Vagas de Garagem: RS 275.000,00

)
N°s 203/303 > 1 SUite,l ato., 1 Banheiro Social J

e, demais dependências.Sacada
clChurrasqueira.

cll Vaga de Garagem.
Valor RS 225.000,00.

Social,demais i 1

dependências. I I

1 Vaga de ! :
Garagem.

.

! �
N° 301 . 1 Suite, 2010s .. 1 Banheiro Social e.

Valor demais dependências. Sacada C/Churrasqueira.

I
170.000,OO.Pode : c/l Vaga de Garagem. I

l � �e.!'Jl!1.il.n_clªI!.ª-._: � �����(IQ.!.� j

[------
-- ----- ----------------------_..

_-----j

i O (�()RltElO 1)0 ll()\i() I
'-- . , .1

A vida acontece aqui.
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.

'" BALCÃO DE NEGÓCIOS .....,' '

.

< �',' "- -::J'
-

'..,_-
- -

•

�

IMÓVEL · CAMINHÃO ·IQUI8
AGRICOLA · (AR DE GIRO ·

QUITAÇÃO DI 'INANCIAMINTO

CRÉDITO BtIRADA

R$ 950 Mil R$82 MIL
R$8JOMll R$79 MIL
RS 625 Mil RS 62 MIL
R$535 MIL R$ 43 MIL
R$ 348 MIL R$33MIL
R$310 Mil R$29 Mil
RS 255 MIL R$ 2,1 MIL
RS 210 MIL RS19 MIL
RS 145 Mil R$14Mll
RS 125 Mil R$11 MIL
R$110 Mil À combinor
ACEITO CARRO E FGTS

• Contrata-se auxiliar de
técnico em eletrônica, para
consertos de aparelhos de

som, com experiência na

função. Tratar 3275-2264.

• Precisa-se dentista para
trabalhar no consultório em

Itapoá. Remuneração por
porcentagem. Interessados
ligar 47 9671-0512 Enviar

CV para cíasorrísocioutlook.
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:
Dia 05/01/2014, saindo
de Santos, Punta Del Este,
Buenos Aires, Montevideu,
e retorno em Santos dia

12/01/2014. Preço por

pessoa: R$ 2.600,00. c/ baixo investimento e • Vende-se 5 janelas de itaúba. telefone 3276-1573 Jandir.
Entrada de R$340,00 + alto retorno. Contato 47 Valor a combinar. 3372-2738 • Á venda, franquia de mini
10X de R$226,00. Mais 8418-3292/9988-2844. ou 8876-9964.
informações com Maria bemestaredinheiro@yahoo.

sanduíches assados, situado á

Bianchini Pincegher Fone: com.br
• Vende-se piscina 3.000 litros. rua Reinaldo Rau. Inaugurada

47-3370-0003/47-9998- Com motor bomba mais o em julho de 2012. Tratar

3265. Ou pelo e-mail:
• JARGAS Instalações de Gás filtro. Valor R$1.600,00. Tel: 47 9709-0649 ou Jaraguá@

maria.pincegher@gmail.
de cozinha residencial. TR: 9133-4100. vininha.com.br.

com
3371-2946/9216-4866

• Vende-se berço camping • Vende-se mercearia e padaria
• JC Pinturas, massa

• Disk frete e mudanças.Tr: Burigotto azul, desmontável, em Schroeder. Telefone 3275-

corrida, grafiato, pinturas 9277-2798/8465-6251/ valor R$150,00 3370-7160 0697

em geral, tratamentos 3370-3414/9708-4475. Dulce ou Susan • Vende-se comércio de bebidas
contra cupim. Melhor preço • Disk Frete em geral, • Vende-se dois vestidos de localizado na ilha da figueira.
da região. Orçamento sem caminhão Baú com prenda, um bordô e o outro Tratar: 3273-7594

compromisso. Telefone capacidade de 4000 k. TR: marrom com creme, e um • Vendo oficina elétrica no
9901-8445 Jairo. 8406-2183/3276-2100 traje masculino. 9264-5539 seguimento de motores

• Leison Malhas contrata • SV esquadrias e Alumínios, Maria e bombas com pessoal
com urgência: Dobradeira / estruturas, sacadas, • Vende-se Acordeon da qualificado para dar

revisora com experiência/ corrimão, grades de marca da Vinci, 120 baixos, continuidade no trabalho.

auxiliar de corte/ talhador proteção, fogão industrial, 8 registros na mão direita Valor R$50.000. Contato
com experiência. Para concertos e soldas em geral. e 5 na mão esquerda, em 3273-6615.

trabalhar 1 º turno na Tr: 9197-1665 / 9702-9093 terça de voz oitavada, ótimo
Barra do Rio Cerro. Salário com Silvio. timbre.com captação de

compatível + benefícios. • Ofereço serviços de podas de
ótima qualidade, vendida

Interessados enviar árvores. Tr: 9158-0019. separadamente. Valor
currículo por e-mail: rh@ R$5.000,00. Tratar 9699-
leison.com.br ou tratar • Procuro serviço terceirizado 9295.

na Rua Pastor Albert para fazer em casa o dia
• Vende-se filhotes de Labrador;

Schneider, 882 - Barra. todo. Tel: 9119-6794. APARTAMENTO
puros, vacinados e com

Fone: 3376-1378. • Hotel para cães - faça a sua' carteirinha. Tratar 47 9975- • Vendo apt? na Reinaldo Bartel
• Contrata-se serralheiro reserva com antecedência. 1102 Michelle. - Baependi, com 03 quartos e

com experiência. Empresa Tel: 3375-2006/9146-
• Vende-se máquina de costura

cozinha embutidos, 03 ares-

Metalflex. TeI3376-5296. 4864.
industrial Overloch R$800,00

condicionado e 02 vagas de

• AF Rodas - Conserto • Pousada Canina - e Reta R$380,00 3370-0983 garagem. R$ 197.000,00 - a

de rpdas importadas e hospedagem, banho, taxi ou 9927-3117 Paulo
vista. Tratar: 48 3034-1140 ou

8818-3022.
nacionais. Auto Center Dog, atividades, passeios,

• Vende-se berço de criança
(Suspensão, freio, pneu, pet sitter (cuidamos do seu

cor marfim, com colchão
• Alugo apartamento no

roda, balanceamento e animal na sua casa). Tr:
por R$150,00 3370-0983 ou

Rau com 2 quartos.Valor
geometria. Contato: 3371- 9181-9625. R$510,00. Falar com Sandra

9927-3117 Paulo. 9993-2131.
3040.

• Escultura em frutas. Chef
• Vende-se 4 pneus Marshall • Vende-se apto novo na Estrada

Guilherme Silva. 47-3275-
p235j65jR17. Valor Nova com 2 quartos, sala,
R$1000,00. Seminovos com sacada com churrasqueira,6487 ou 47-9700-2254. 12000 km. Tel: 3275-6531 ou Entrada de R$ 10.000,00.

• Borges Eletricista 9117-7165 . Valor de R$ 125.000,00. Tr: 47
residencial e comercial, • Vende-se máquina de costura 8499-4778.

ligações novas e consertos • Vende-se Carretinha Overlock e fios de costura. • Vende-se Apartamento
em geral. Fones: 9926- 1.80x1.20 com feixe de molas Valor a combinar. 3376-0745 no Bairro Amizade com 2
1371,9994-8588 ou 8437- e amortecedor galvanizada Ester. quartos, cozinha mobiliada,
5260 - Ivonei. ou pintura em epóxí, elétrica, sacada com churrasqueira,• Locação de escora metálica e

• Atelier de costura Marlene, completa à vista R$1.800,00 andaime. Contato 3376-4963,
2 vagas de garagem. R$

faz reformas de roupas. 2.00x1.20. À vista R$2.000,00. 9615-6097 ou 8466-7814 130.000,00. Tr: 9104-8600.

Contato: 3275-4315 ou Produto com qualidade e Admir.
Creci 14482

9194-2435 Marlene .
garantia. Telefone (41) 3081-
8198 • Vendo Esteira ElétricaWeslo CASA

• Renda extra. Procura- 4500, semi nova - 1 ano de
se pessoas dinâmicas e

'. Vendo casinha de boneca
uso. Valor 600,00. Contato • Aluga-se duas casas com 2

empreendedoras, maiores grande em bom estado. Valor 3370-8684 ou celular 9935-
. quartos, garagem.Uma por

18 anos, que queiram R$ 1.000,00 (negociável). 8751 [ulíane, R$350,00 e outra R$250,00, no

desenvolver um negócio Telefone 3376-3089 (após as Garibaldi, a 200 m do asfalto.

lucrativo. Trabalhando a 17:30) Elizete. • Vendo cachorro yorkshire, 8480-8262 ou 3055-8262 Falar

partir de sua casa. Aprenda • Vendo módulo BOSS CX650M \
com 1 ano 3 meses e vacinado. com Alemão ou Aline.

a ganhar ate R$ 600 reais - 1600Watt (400RMS) - 4
R$ 500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se casa 6x8 madeira para
(período parcial) ou acima canais. Produto novo na caixa. • Vende-se ponto comercial, retirar do lugar. Vila Lalau, Rua
de R$ 2.000 mês, período R$320,00. Tratar (47) 8848- Churrascaria e Pizzaria no Ernesto Lessmann, 506. Valor

integral, negócio próprio 3175. [araguá 99. Mais informações ,�$500,00. Fone 9693-8110.
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Terreno de alto padrão com 390m2

R$ 1 09.900,Oq1_, _

,
. I I . f • , _,� _

Ref: d257

APTO novo c/ .2 dorm + sala
estar/jantar + cozinha + sacada c/

churrasqueira + área serviço
R$ 115.000,00

(47) 3084-0408
.

(47)

contato@dauerirnoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

9655-5663_
9103�7819.��
8429-93341 1-

Acesse: ........A".dauerimoveis.com. br

APTO na planta c/ 2 dorm + sala +

cozinha + sacada + garagem
Jaraguá Esquerdo
R$ 130.000,00

Lote com 660m2 pronto para
Construção - Finaeiado pelo Programa

Minha'Casa Minha Vida

R$ 80.000,00

Ref: d256

Ref: d236

APTO novo c/ 64 m2 + 2 dorm + sala +

cozinha +área de serviço + BWC social

R$ 119.000,00

Ref: d246

- APTO novo c/ 1 suíte + 1 dorm + sala
+ cozinha + sacada c/ churrasqueira

Ótima localização
R$ 145.000,00

Ref: d254 Ref: d253 Ref: d252

Ref: d243 Ref: d248

Terreno pronto para construir c/338m2
Excelente localização no Amizade

R$ 78.800,00

Ref: d231

Suíte + 1 dorm + cozinha mobiliada +

copa + sala estar + garagem 2 carros
Ace1ta carro como parle de pagamento

R$ 190.000,00

Ref: d249

Excelente terreno c/378m2
Ótimo Ponto Comercial

R$ 85.000,00

Ref: d247 Ref: d206

Excelente terreno na Barra com 683m2

pronto para construção
R$ 97.900,00

Casa com excelente acabamento -

suíte + 2 dorm + cozinha + sala
estarlTV

R$ 275.000,00

Ref: d245

APTO mobiliado na Vila Nova - 2 dorm
+ cozinha + demais dependências

R$ 164.800,00

Suíte + :2 dorm + cozinha mobiliada +

copa + sala TVI estar + área serviço
mobiliada

'

R$ 350.000,00

Ref: d199

APTO c/ 2 dorm + cozinha mobiliada +

sala :t demais dependências
R$ 128.900,00

3 dorm + cozinha + sala TV + BWC +

área serviço + garagem 1 carro

R$ 193.850,OG

Ref: d188 Ref: d141

"'"

APTO novo c/103m2 privativos c/
suíte + 2 dorm + saca c/ churrasqueira

R$ 252.000,00

Ref: d180

Suíte + 2 dorm + sala 'rv + sala estar +

cozinha + área festas +

R$ 274.900,00

Ref: d167, Ref: d151

Suíte + 3 dorm + sala jantar + estar +
cozinha + 2 BWC, 158m2 de área

privativa + Elevador
- R$ 280.000,00

Casa c/ 2 dorm + sala + cozinha +

demais dependências
R$ 137.900,00

Ref: d143 Ref: d185Ref: d137

Terreno excelente para ponto _

Comercial

R$ 145.000,00
;,:1. \ ,rir i., bj\l ,'C'" ;:;u:�c';

Terreno com 396m2 - com excelente

localização e pornot para construção

R$139.800,00

Ref: d128

Casa c/ 1 dorm + cozinha + sala +

BWC social + lavanderia,
Terreno c/ 301 m2 Próximo ao Centro

R$ 129.000,00

Ref: d103

APTO mobiliado com excelente
acabamento e localização
R$ 148.900,00

APTO c/ 2 dorm + sala' -f cozinha +

área serviço + sacada c/ churrasqueira
R$ 137.950,00
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Concorra a um passeio de
balão sobre Jaraguá do Sul e
a um vídeo com o registro
dessa super aventura.

Acesse a fan. page de Proma no

Facebook.
Cadastre-se em nosso

aplicativo e responda a

pergunta "O que é liberdade

para você?"

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comerciaJ@proma.com.br

IÔ facebook.com/PromaConstrucoes
soluções construtivas

CRECI 12556.
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Empreendimenlos Imobiliários

l
IMOBILIÁRIA

Piermann
I@
GIRASSOL

IMÓVEIS

&
RENATO .JR

PIAZERA
[leMlam
CRECI 5330

BarraSul
A imobiliária da Barra

Apto com suite'" 2 quartos e
demais dep. 2 vagas de

garagem. Sala e quartos
com "ista para o mar.

Sacada cJ churrasqueira.
Area social CQmpleta. com
piscina adulto e infantil,'
espaço gounnet, quiosque
com chuuasqueira. espaço
fltness. playground e
brlnquedoteca.

Entrada 30"/.. ,.. 6f) par....1as
díT_n'to com .. Re..I......, Ou
entrad.. 30% ... Fln,ançlame_

Banc.jírio
A partir de R$ 474.03'1 79

, Suite 2 quartos cl 2 vagas de garagem
.- Sulte 1 quarto cf1 vas", de garagem

Sala de estar I Sala de jantar
Co:dnha cJ churrasqueira
Preparaçl!\o para split

19 Pavimentos
Salao de FesUlIi> Gounnet

Fitness Cenler
Piscina

Sr,nquedoleca
Sala df!·jogos e TV

Biclcletárío , Ca<leirss de Praia
Sistema de Segurança com câmera!>

E'evsoof Social e <te Serviço
Infraestrutura para Wi-fj

Flna...,lamento dlr..... com a construtora em até
GO -rne.6fUi ou Safdo + Financiamento Bancário

ConsuJtD tabela de c:ondlçik>s e disponibilidade

IIVIOBILIÁRIA

Piern--wann
LDCACÃD

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx,
Católica se. Vila Rau I R$ 580,00 + condomínio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx.
Católica se. Vila Rau I R$ 550,00 + 60,00 condomínio

Vila Rau

Apto com 2 dormitórios, I vaga de garagem. Próx. Iornar;
São Luiz I R$ 750,00 + condomínio

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Vila
,

Lalau I R$ 770,00 + condomínio

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Pr6x.
Arsepum. Amizade I R$ 520,00

Casa com 2 dormitórios + 1 galpão de 98m2
Baependi I RS 1.600,00

Galpão comercial com área construída de 154m2
Baependi I R$ 4.500,00

Sala comercial com 60m2, 1 bwc, Vila Lenzi / R$ 600,00

SaJa comercial com 62m2, I bwc. Vila Lenzi I R$ 650,00

Sala comercial com I bwc. Vlla Lenzi I R$ 800,00

Ref.: 38712

Casa gemi
nadacom3

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cl churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Ref 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (l suite), sacada com

,

churrasqueira e demais. 1,2krn do
centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por

andar). R$ CONSULTE-NOS

Três Rios do Sul Centro - Schraeder

Ref.: 4172 - Apto com 1 Suíte + 1

Dorrn, 1 vaga de estacionamento
coberto, sacada com churrasqueira,
cantoneira em gesso, massa corrida,

piso porcelanato. R$ 159.800,00

Ref 6531 - Casa de alvenaria
com 1 suite + 2 dormitórios, sala
e cozinha, bwc , área de serviço,

garagem para 2 carros.
R$ 310.000,00

._
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Av. Mal. Deodoro, 191 Alameda 25
Centro - jaraguá do Sul- se

bertaimoveis. comv e 5 www.,;

om

Apartamento com 90,00m2
03 dormitório sendo 1 suíte

O 1 vaga de garagem
Ótima localização
SACADA COM

CHURRASQUEIRA.
COZINHA e banheiros

mobiliados

GESSO, MASSA CORRIDA,
SPLlT NA SALA.

R$ 199.000,00

02 dormitórios

1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial.

R� 13_�.Q90!OO

Terreno central com edificação de
2 pisos com 90,00m2
Ideal Para construção de escritórios
e Clínicas
R$ 320.000,00

* Casa com 80m2
* 03 quartos e demais dependências
* Terreno com 686m2
* Local tranquilo próximo a mercado
* 01 vaga de Garagem
* R$ 160.000,00

padrão com 161m2

02 vagas de garagem
Ótima localização
Financiamento direto com a

Construtora!

R$ 320.000,00 (Valor de

Lançamento - sujeito a

alterações)

---"DfIIj
; 'casa de Alvenaria com 200m'
, *0 I suíte,02 dormitório e demais dependências
1 • 04 vagas de garagem 1

:
• R$ 340.000,00

1
,
• Apartamento com 6601'

� • OI suüe.ot Dorm. e demais dependências I

l' 01 vaga de garagem
I

• próximo a mercado, farmácia, posto de combustívell
• R$ 180.000,00

I • Apartamento com 67m2
• 02 quartos sendo O 1 suíte. '

1
• Acabamento em massa corrida/porcelanato :
• O 1 Vaga de garagem i
• R$ 160.000,00

* Terreno com 2.S20m2:

i • Sala comercial com 60m2

1'01
BWC

• Vitrine blíndex .

, Lateral de Rua Principal/Acesso a arena
, • R$ 95.000,00

Apartamento com 78,00m2
02 dormitórios sendo 1 suíte
1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial.
R$_ 150.000,00 _

* Sem Benfeitorias

* 40 m2 de frente

* R$ 900.000,00
* Apartamento com 50m2
* 02 quartos e demais dependências
* O 1 vaga de garagem
* R$ 128.000,00

13001-Baencndi

GALPÃO COM 913 m2 - CONSULTE-NOS

.

-

-

LDCaçãl:

RE.F. 11040 - Centro - Apartamento OI sune. 02 dcrrnltõríos, sala. cozlnha, banhelro, área de servtçc e garagem R$ 800,00 + cond.

�d? 1045 -Três Rios do Norte . Apartamento 02 dcnnitéríos. sala/cozinha. banheiro, área de serviço e garagem - RS 500,00 + R$ 70,00

�d.l1027 - Baependl Apartamento 02 dcrmtrõrtcs. sala/cozinha com móveis sob medida. banheiro, área de serviço e garagem - R$ 620,00 +

REE 11021 - Centro - loft mobtlíndo - 01 dormitório, sala. cozíuha. banheiro. área de serviço e LlI vaga de garagem - R$ 880,00 + ccnd.

REF. 11025 - Amizade - OI surte, O [ dormttérfo. sala/cozinha, banheiro. área de serviço e OI vaga de garagern . RS I tOO,oO + ccnd.

REP. 11032 -Hha da rtguctra . 02 dormitórios, sala. coztnha, banheiro. área de serviço c 01 vaga de garagem � R$ 600.00 + cond.

ME 11040· centr:" 01 suíte. 02 dormitórios. sala.coatnha. banheiro, área de serviço e (\1 vaga de garagern . R$ 800,00 + cond,

casa,
REF. 10001 . BARR.Il,. . DO RIO CERRO -casn com D3 éormüõríos. sala. cozinha. banheiro. area de serviço e garagem.. RS 56'.1.00

\

REF 1Jl)1.C61Iru. SOOmlmi.llültbr�- 12Oni'·.R$ 2..":\.'\1.00

REE' 1lni ·l'b.a&;sfu.· SOO a.,.l'eli!llt!al· 40 rn1. R$ 5_líl.oo + a:trl

GaIp».
Rei l3OCO - Galpeo . Aprox. 300m2 ccn 02 es. .'rill�!'IOO, 03 BWCs, rolinha e área de galpão. R$ 2.00,),0')
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

c:> B

N
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliarlamenegottl.com.br,

I I L I Á I �

I
R

www.p8rcimoveis.com.br

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 .� Centro·

LOTEAMENTO
GUILHERME

REF: 6431: CASANO TRÊS RIOS DO SUL 127,00 M' DE
ÁREACONSTRUíDA03 QUARTOS, BWC, SALA, COZIN
HA. CHURRASQUEIRA, BWC, LAVANDERIA E GARAGEM.

TERRENO COM 312,00 M'. VALOR: R$170.0OÓ,OO

REF: 6443: CASANO ESTRADANOVA. 02 QUARTOS, BWC,
LAVANDERIA, COPA'COZINHAlSALADE ESTAR. ÁREA

EXTERNACONSTRUíDA. ÁREACONSTRUíDADE 74M2 E
TERRENO COM ÁREADE 331 M2. VALOR: R$160.000,OO

REF: 6436: CASA NO CENTRO. ÁREACONSTRUíDA DE 136

M'. 01 surs MAIS 01 QUARTO,01 BWC, SAUI, ESCRITÓRIO,
LAVANDERIA, LAVANDERIA, COPA-COZINHA, GARAGEM

PARA01 AUTOMÓVELVALOR: R$484.000,00

REF: 6309: CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO. ÁREACON
STRuíDADE 193,00 M'. 01 SUíTE MAIS 03 QUARTOS, 02 SALAS,
COZINHA, 03 BWC, LAVANDERIA E 02 VAGAS DE GARAGEM.
TERRENO COM ÁREA DE 409,00 M'. VALOR: R$ 400.000,00

MENEGOTTI
BAIRRO CHICO DEPAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO
DIRETO OU COM ACAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

REF: 6435: CASA EM GUARAMIRIM. 110,00 M' DE ÁREA
CONSTRUíDA03 QUARTOS, 02 BWC, SALA, COZINHA,

ÁREADE FESTAS COM CHURRASQUEIRA, LAVANDERIA E
GARAGEM. TERRENO COM 360,00 M'. VALOR: R$ 200.000,00

REF: 6330: CASA NO ÁGUAVERDE ÁREACONSTRUíDADE
335,00 M'. 01 SUíTE MAIS 03 QUARTOS, 02 BWC, 01 WC, COPA
COZINHA, SALA DE JANTAR, SALADE ESTAR, ESCRITÓRIO,
GARAGEM PARA03AUTOMÓVEIS E DEPÓSITO. TERRENO

COM ÁREA DE 513,60 M'. VALOR: R$ 650.000,00.

REF: 6351: CASA NO SÃO LUIS. ÁREA CONSTRUíDA DE
114,90 M'. 01 SUíTE MAIS 01 QUARTOS, BWC, COPA'

COZINHA, SALA DE TV, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS.

VALOR: R$ 280.000,00

)
·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

REF: 6439: CASACOMAMPLO TERRENO NOAMIZADE. ÁREA
CONSTRUíDA DE 249,64 M' E TERRENO COM ÁREADE 3.795,00
M'. SUíTE COM CLOSET MAIS HIDRO, MAIS 02 DORMITÓRIOS,
BWC, SALA DE ESTAR, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA,

COPA, BWC, COPA, ÁREA DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PARA02AUTOMÓVEIS. VALOR: R$ 750.000,00

-CASAS,
BAIRRO,CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR .R$ 450,0
BAIRRO:GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N".21O - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO JGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRAOl, N
37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 400,00
RUA JOÁO CARLOS STEIN, N° 80 -03QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00
CASA SCHROEDER - RUI< AMAZONAS, N° 287 - CEN

TRO -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GARAGEM.R$

580,00
CASA SCHOROEDER -RUA PRESIDENTE COSTA

SILVA,396 -OI SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 800,00
RUA 768, N° 481 - 03QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TIUls RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N° 2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 425,00
BAIRRO BARRA -RUA HANNOVER,SfN° 03 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N° 1380 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAIRRO:ÁGUA VERDE -RUAWA1YEMlIJAMOHR, N" 314
-03 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 700,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOSEDO PATROcíNIO, 37 -03
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$S90,00

BAIRRO JOÃO pESSOA CRUA 1032,N° 60 .02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
CASA G)JARAMIRIM -RUA VICTORBRAMORSKl.N ISO

-04 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 680,00

APARTAMENTOS:

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO. SI., COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00 EDIE MENEGOTTI

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - OI SUITE, 02
QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ l.000,00 -EOlE
LESSMANN
-GOv. JQRGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV. CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIE

FERRETTln
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -DI SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 850,00 -EOlE [ULIANA
-RUA EPITÁCIO PESSOA, N° III - 02 QUARTOS, SL,
COZ, BWC, LAV.R$ 600,00 EDIE JARAGUÁ
-RUA PROC GOMES DE OLIVEIRA -DI SUITE, 02

QUARTOS, SI., COZ, BWC, LAV;SACADA, GAR R$

l.400,00 -EOlE ANA PAOLA

-RUA OSCAR MOHR, N 77 -OI QUARTO, SL, COZ, BWC,
LAVR$ 600,00 EDIE NATALIA SCHIOCHET
-RUA JACOB BUCK, N° 71 - 02 SUITES, , SL, COZ,
BWC, LAV;SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$

l.3oo,00EOlE RUTH BRAUN
.

-RUA JOÃO PICOLLl, -OI SUITE, OI QUARTQ,_SL. COZ,
BWC, LAV;CHURRASQUEIRA, GAR R$ 850,00 -EOlE

ESMERALDA

-RUA.NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R� 630,00 �EOlF. FERRETTII
-RUA BARÁO DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, ·LAv; GAR. R$ Ll90,00 -EDIE BARÃO
-RUA MARINA FRUTUOSO, - O 1 SUITE, 02 QTOS. 51,
COZ, BWC, LAV; GAR. R$ 1.200,00-EDIE MARINÃ
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N°

960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EOlE GUILHERME
-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARlA UMBELINA DA

SILVA, N° 500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV. R$420,00
RUAMARCELO BAREI, N° 314 - 02QTOS, SI., COZo BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA JOÁO ANDIUl DOS REIS,SfN -oi SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR R$
91O,00EDIE BELA VISTA
RUA VICTOR ROZEMBERG, N° 384 -DI SUITE, 02 QTOS,
SL. COZ, BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIE PICCINlNl
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF

FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SI., COZ, BW€, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°

1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, "AV E GAR.R$ 350,00
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N° 40
- 02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GARR:$
600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N° 45 -O I SUITE, 02 QTOS,
SL, COZo ·BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

1.000,00 EOlE DNA WAL

RUA JOSE KRAUSE. N° 221- DI SUITE, 02 QTOS, SI., COZ,

BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 900,00EOlE
BARCELONA

RUA ANGELO TORINELLI, N° 199 -OI SUITE, oi QTO,
SI., COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$

nO,OOEDIE COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -R)JA ADDOLARATA DAL

RI PRADI, N° 126-2QTOS, SL, COZ, SWC, LAV E GAR.

R$ 500,00
RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUlNTER, N° 225--

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, N°49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 46J,OO
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N° 87 - ot

SUíTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 600,00
EOlECEZANE

BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
SI., Coz, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EOlE BRAslLIA
BELTRAMINI
BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 28Q, N" 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 480,00 EOlE BRASíLIA
BELTRAMIN
RUA IMIGRANTES, N° 304 -2QTOS, SI., COZ SEMI MO

BILIADO, BWC. LAV E GAR.R$ 600,00 -EOlE BRUNA

MAlUANA

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, N° 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;SAC Cf

CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
BAIRRO TIUls RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO
FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GARR$500,00
BAIRRO BAEPENOl- RUA REINOLDO BARTEL, N°370-
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 550,00
-RUA JOSE EMMMENDOERFER, N 1425 - - 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIA E GAR
R$ 800,00,00 EOlE LACASTER

KITlNETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -SÃO LUIZ - OI QTO E COZ JUNTO, BWC

R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N°
916 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 -

DlQTO, COZ E BWC - R$ 300,00

TERRENO,

RUA JOSÉ·THEODORO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA
- 30X60 M2 R$ l.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WlLHEIM, N° 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$l.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME
DANCKER,N" 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AVMAR DEODORO DA FON

SECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA-BERTHA L KASSNER, N" 91
- 90M2 R$ 1.200,00
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR o
#'. f

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagens I Completa área social. entregue mobiliada e decorada

Vendas:

Localização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net (47) 3275 9500

SÉCULUS
Empreendimentos Imobiliários Uda.

Incorporação e Construção:

I.]realsec
www.realsec.corn.br
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Ediflci6I<?Çalizad9 no centro de Jarâgua do Sul, tom apaf!â'O�tos de suíte + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminádo de
madeira, teto rebaixado em gessoopreparação para sRltt, sacada com churrasqueira,
Box para depósito na garagem,Áreas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$ 202.482,75 consulte as condições de pagamento.

FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE MAIO DE 2013 5

Apartamen1<Ji\ t'loyos com suíte + '2 qu�rtos, acabamento diferenciado, excelente
localizaçã0, lll'c:oda com churrasqueira, área de serviço oom sacada, opções com 1

'

ou 2 vagas de garagem. O Edificio poSSUI hall de entrada.�saláo de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação dé água da chuva, internet coletiva, entre outros
beneficios. Agenae uma vistta para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-

tamentos com valores a partir de R$230.000;OO. Aceita finanOiamento bancário.

-ReI. 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox
58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor: Consu�e-nos.

-Ref. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2. Valor:
Consu�e-nos.
- ReI. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
Wa�r Marquardt c/ 560 m2 - R$ 450.000,00
- ReI. 20.01 -Ilha da Figueira - Terreno de 13.980m2.
$350.000,00
- ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2•
R$ 310.000,00
- ReI 2006 - Centro - Terreno com 480m2• R$240.000,00.
- Ref. 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m2• R$235.000,00
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa
madeira. R$ 139.000,00

+ 2 quartos e demais, depenei. 2 va
gas ae garagem. Estuda propostas

- Aceita financiam. Bancário

ILHA DA FIGUEIR
JARAGUÃ DO SUL

-

,.

Casa alv. 6/112 m', sendo suite'
+ 1 quarto e demais dependo

Terreno c/5B1 m' • Estuda apto
de menor valor no negócio. Aceita

financiamento bancário.

- ReI 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancáno
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
- ReI 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85m2• R$
130.000,00
- ReI 2026 - Rau - Terreno c/396 m2 - R$ 105.000,00
- ReI 2019 - Terreno c/483 m2 em Santa Luzia no Loteam.
Girassol- R$ 105.000,00 .

- ReI. 2017 - Terreno c/360 m2 na R. André Vitkoski - Barra
Rio Molha - R$ 125.000,00
ReI 2029 - Schroeder - Centro - Terreno plano c/500mL
R$ 120.000,00
- Ref. 2035 - Itaiópolis/SC - Área de reflorestamento c/
674.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

.I
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IMOBILIARIA

�\cha..,el
..,

N
,....
CD

I

t
I

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidra + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 4�0.000,00

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cl closet,
1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

- 2 qtos e -demais dep. 2 vagas de garagem,
rua astatada e sem saída -

R$ 280.000,00

Cód. 0128 - Baependi - Apílr,tamento
2 quartos demais dependências, pré
dio com elevador, salão de festas, play
e garagem coberta - R$ 150.000,00

-,
Cód. 0180 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cf 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

playground - R$ 139.500,00

ReI. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

Rei. 1000 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$I.000,00

Ref. 1003 - Centro P/ RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, co�nha com errnénos, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

�PARTAMENTOS
Rei. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozíma, área de serviço com 01 vaga de

garagem R$ 900,00
ReI. 2001 - Vila Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Ref. 2002 - Centro - Com 02 quartos, : sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz interna relógio individual. R$ 700,00.
ReI. 2003 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, c;o�nha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

ReI. 2004 - Trta Martins - Com 02 quartos, sala, cozma, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.'

ReI. 2005 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800.00.

Rei. 2006 - Centro - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 1.000,00

ReI. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada,
cozinha,banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Condominio aproximado R$ 150,00.
ReI. 2010 - Tila Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.
Rei. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
ReI. 2013-ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rei. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

ReI. 2015 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos banheiro social, sala
com sacada] não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga

de garagem. R$ 850,00
ReI. 2017 - CENTRO - 9UITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Rei. 2018 -CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suite com hidra e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Rei. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacadas churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00 .

Rei. 2024 - Agua Verde - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada. cozíma,
área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Rei. 2025 - CENTRO - Com 02 quartos, um deles com cama de soiteiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estarrte, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, com logão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga.de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$ 150/180.

Rei. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, coznna, banheiro, área de serviço Bom

01 vaga de garagem. R$ 700,00.
ReI. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço

conjugadas.R$ 450,00
Rei. 2029 - �Ia Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozíma, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00:
ReI. 2030 - Czerniewicz - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozma mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Rei. 2032 - CENTRO GUARAMíRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozsna

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rei. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R�600,00
ReI. 2034 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, co�nha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$ 1.600,00.
ReI. 2035 - CENTRO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o santáno) e garagem. R$ 800,00.

Rei. 2037 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, cozíma, banheiro, área de serviço
com 01 vaga'!Je garagem.R$ 570,00.

ReI. 2038 - BAEPENDI - Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozíma, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.

ReI. 2039 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.tÔO,00. Con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de lestas coletivo com elevador.
Rei. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Rei. 2042 - Centro - 01 surre com hidro e coset + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$1.300,00
ReI. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
ReI. 2049 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozma, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.300,00

- Condominio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador
Rei. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, co�nha, lavandena,

dependência com bwc (apenas o santtáno) e garagem. R$ 600,00.
ReI. 2053 - CENTRO - Com suíte, 02 quartos, sala com sacada com

churrasqueira, sala de TV, cozinha mobiliada, lavanderia e 02 vagas de
garagem. R$ 1.350,00. Condomínio aproximado de R$ 300,00, prédio

com elevador e salão de testas coletivo.
-

ReI. 2054 - CENTRO - FLAT - Com 01 quarto, sala cozinha e área de serviço
.

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
Rei. 2056 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala e co�nha conjugadas, banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SALAS COMERCIAIS
Rei. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamerrte 490 m2 com 02

banheiros, estacionamento na frerrte. R$ 5.500,00
Rei. 3001 - CENTRO - Com aproximadamerrte 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Rei. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$I.500,00
Rei. 3006 - Barra - Com 45 m2 com banheiro e estacionamento em frerrte.R$ 700,00
Rei. 3007 - CENTRO - Com aproximadamerrte 170m' com banheiros. R$ 3.300,00
ReI. 301 r-CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
ReI. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.

R$ 6.500,00
Rei. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona

mento na frerrte. R$ 900,00

GAlPÃO
Rei. 4000 - CENTRO - Com aproximadamerrte 1.1 DOm' em alvenana com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Rei. 4005 - �LA RAU - com 750m' d� área térrea, com 03 salas para escritóno
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Area externa com 3.600m' aberto com D2

portas rolo para carga e descarga. BicicletáJio na lateral com 40 m' coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500;00-

Rei. 4003 - Guaraminm - Terreno com 700m' sendo 425m' de área construida,
mezanino com 50m' escritMo, na frerrte estacionamento. R$ 4.000,00.
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- VENDE
ALUGA - ADMINISTRA'

... vendas@imobiliariaba.rras1u.I..com

Sobrade-com ótima localização na B:a:rrl do llti,(i) C,ei'ro1 gã1rãg;ewp:il:f:J itl t.lS �calrJf�'�
amplo salão de festas, piscina, d,eek, sacada, uJIBa 311dt:email tr��dO]fl.lIilit6]f.i�l..".

,

l2! m� de área eenstruída, RS 400.000.00 IMPERDIVEL
Age!lde uma bOfa af'a conhecer 3�U novo blU)veL

'
Pronta i ara finaneitllW.íeltlltt)·

.www.imobiliariabarrasul.com

Pcírcinóveis
www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br

Plantão: 9135·8601
9636·6160

3371-0099
--

IMOBIL.IÁRIA
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

CONSULlE NOSSAS OpÇÕES Df lERRENOS E GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dormttórios, 1 vaga de
garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00.

CM: 43 - CASA - Três Rios do Sul, cam 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem. Próximo a Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

eM: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte, com 2 dormitórios, 1
vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

CM: 89 - SALA COMERCiAl-Ilha da figuel". com 30m'. 1
banheiro. R$ 400,00.

eód: 97 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 139m�, 3 dormtt6rios
sendo1 sutte,2vagar:.Jegaragem.

R$1.450,00 + cond

Cód: 65 - SALA COMERCIAL - Centro. com 40m2. 1 banheiro. RS I.
600.00.' �

e6d: 95 - CASA eOMERCIAl- Vila Lenzi, com 450m2, terreno com :*.

1100m2. RH500.00.

eód: 63 - CASA - Três Rios do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga de
garagem. Loteamento Fossile. A$ 550,00.

, CM: 96'- GEMINADO/SOBRADO -Ilha da Rgueira, com 2 dormitórios, �
1 vaga de garagem. R$ 800,00.

'- t
eM: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 dormttórios, 1 vaga de

garagem'I'�.'Ed. São Miguel. R$ 780.00. •

.

eM: 61 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com 2 dortrüóras sendo 1
suãe, 1 vaga de garagem. R$ 550,00.Cód: 541/542 - APARTAMENTOS - Hausgartem e

Lilian Emmendoerfer, com 42m2•
Cód: 548 - APARTAM�NTO - Vila Lenzi, com
64m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

ResiElencial Villar. R$ 158.662,40.
C1Ít!: 3Ii • SAlA c.oMERCIAl-GeWo, com 30111'.
I\$i ,2.1\0,00. DE.FROtm COM A Pl'IINClPAL

, Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dorrrüóríos, J vaga de

! garagemTerreno com 169m2.R$139.000,OO.
I ,

iT��!����:�������S
493m2. R$ 90.000,00.

1
Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m2.

R$ 80.000,00.
I

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com

.� 451 m2. Loteamento Villagie. R$ 143.000,00.

i OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com I .

t 500m2 apenas R$ 70.000,00.. �

l .�

�.
Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com i35-2m'. R$ 100.000,00. Excelente terreno de ','

eSlIlIina Ço��rCial. Frente cl a rua principal. f

I'
Cód:254 � TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno

com 920.000i'n2, frénte com 450m.
R$ 460.000,00 .

.

,

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m'. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com -

312m2. R$ 210.000,00.

I

)
{
I
I
r
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{
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}
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- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Ed. Ror de Lótus, Centro, R$ 650,00
- Rua Dona Antonia, Nova srasna, R$ 380,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia, R$ 550,00
- Ed. Dom Emílio, Nova Brasilia, R$ 580,00
- Ed. Dona WaI, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emílie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

_____,::õ�i"ili��:o).S;:-
, , ,. "" '"

- Ed. Lilium, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 540,00
- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Algarve, Amizade, R$ 550,00
- Ed. Brasilia Beltramini, ÁguaVerde, a partir de R$ 550,00
- Ed. Cristiane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 750,00
- Rua Cristina A. 'Pereira, São Luis, R$ 750,00
- Vale'Europeu, Rio Cerro, R$ 490,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 720,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 680,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Neumann, Vila Lalau, R$ 690,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasma, R$11 00,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia, R$ 700,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José T. Ribeiro, Servo Miguel PetJy, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
.- Ed. Platmus, Centro, a partir de R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 840,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, R$ 780,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vil Nova, R$ 530,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. João Batista, Ilha da Rgueira, R$ 580,00

Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe mm o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar;

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Partinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

• 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

- 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 Brasília, R$ 100000
- Ed. San Raphael, Mobiliado, Nova Brasilia, R$ 900,00
• Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
• Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$ 1000,00
- Ed. Menegotti, Centro, R$ 800,00
- Ed. I'lianthus, Centro, R$ 1500,00
• Ed. Saint Gemían, Vila Nova, R$ 950,00

v
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·2 quartos + 1 suse, Alvenaria, Tifa Martins, R$ 950,00
·2 quartos, Alvenaria, Rau, R$ 720,00
·3 quartos, Mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
• 3 suítes, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 3 quartos, Alvenaria, Czerniewicz, R$ 970,00
• 2 quartos + 1 suíte, Alvenaria, Czerniewicz, R$ 1440,00
• 3 quartos, Alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 2 quartos + 1 suíte, Piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
• 3 quartos, Mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
·3 quartos, Alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1200,00
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• Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
-, Casa alvenaria, 3 qts + 1 suíte, Amizade, R$ 1480,00

· Galpão, 2112m', Rio Branco, R$ 14800,00
· Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,00
· Galpão, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500,00
· Casa alvenaria, 2 qts, Avaí, R$ 750,00
· Casa alvenaria, 3 qts, Centro, R$ 900,00
· Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

wwvv.seculus.nêt

- Casa alvenaria, 2 qts + 1 surre, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
• Apto 2 quartos + 1 surre, Centro, a partir de R$ 700,00
- Sala comercial, 54m', R$1200,00
- Sala comercial, 34m', R$ 600,00

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m', R$1430,00
• Rua Cei. Procópio Gomes, Centro, 25il'm', R$ 2500,00
- Rua Cristina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
· Ed. Femanda, Centro, 73m', R$ 1300,00
• Rua José Narioch, São Luis, pav. superior, 150m', R$1000,00_
- Rua José Narioch, São Luis, pav térreo, 150m', R$ 1500,00
• Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m', a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m', a partir de R$ 750,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m', R$ 470,00
• Ed. Royal Barg, Centro, 973m', R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R Jacobs, Nova BrasHia, 53m', R$ 1200,00
• Rua Pe. Alberto R Jacobs, Nova BrasHia, 75m', R$ 1600,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 50m', R$ 530,00
· Rua Pres. Epitácio Pessoa, 4Om', R$ 600,00
• Ed. Market Place, Centro, 30m', R$ 550,00
· Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m', R$1500,00
• Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$1600,00
- Casa comercial, Rua José Nailoch, São Luis, R$ 1500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 11000,00
• Jaraguá Esquerdo, 526m', R$ 4500,00
- Centro, 301 ,6m', R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m', R$ 3300,00

- Água Verde, B30m', R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
·lIha da Figueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00
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ESTÁ NA HORA DE VOCÊ TER UM CARRO
COM TECNOLOGIA DE VERDADE.

CITROEN AIRCROSS 2014
GLX '.6 FLEX START

A PARTIR DE""

R$54.690'
Á VISTA

CITROEN C4 PALlAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

Freios ABS+EBD • Air bag duplo
Ar-condicionado digital
Porta-malas com capacidade
para 580 litros e muito mais!

NOVO MOTOR 1.6 122CV· O mais potente da categoria
Freios ABS • ar-condicionado
Air bag duplo de série em todas as versões
Rodas de liga leve 16"e muito mais!

LE 11l0nOE JARAGUÁ DOSUL-Av. Pref. WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau -NOVOTEL (47) 3270-1818
FLORIANÓPOLIS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIÚMA I LAGES I ITAIAi I TUBARÃO

..J
'

A D O R E C I T R OEN. WWW.lEMONDE.COM.BR
'

,

'

R$49.990'
Á VISTA

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa "0,99% a.m + IOF. Cltroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C4 Palias GLX 2.0

flex Mecânico 12113 com valor à vista de R$ 49,990,00 e COC realizado pelo "Banco Alfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$ 855,05 para
Banco Alfa. Confira a CE;T da operação em uma de nossas lojas, Crédito sujeito a aprovaçâo-realizado pelo Banco PSA Finance ou Banco

F"
"' '" - .... - , - . .., � .:

JAlfa. Financiamento simulado para Pessoa Fi""'. Ofertas válidas até 1810512013 ou

,"qu,":�_ra_re_m_os
estoques. Imagens Ilustrativas. aça revisões em seu veIculo

regUlarJ11en',._nt�:e,.._,.'""","""",__ .

_.

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
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• ADVAurora contrata: - Encarregado
de Expedição, - Auxiliar de

Expedição, Disponibilidade para
trabalharno terceiro turno.A

empresa oferece: salário compatível
com a função, Plano de Saúde 50%,
PlanoOdontológico 50%, Seguro de'
vida,Alimentação 100% gratuita,
vale transporte, entre outros.
Interessados enviar cuniculo para:
coondenacaorh�advauror.acollLbr

• Procura - se casal para trabalhar
e residir em chácara na cidade
deMassaranduba Interessados
entrar em contato através do

telefone (47) 3274-6539 AjC
Maicon.

• LeisonMalhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte,
talhador com experiência; para
trabalhar 10 turno na Barra do
Rio Cerro. Salário compatível +
benefícios. Tratar na empresa,
Rua PastorAlbert Schneider, 882.
Fone: 3376-1378.

• Contrata-se auxiliar de técnico
em eletrônica, para consertos
de aparelhos de som, com
experiência na função. Tratar
3275-2264.

• Precisa-se dentista para trabalhar
no consultório em ltapoá. -

Remuneração por porcentagem
Interessados ligar 47 9671-0512
Enviar CVpara cíascrrísoes
outlookcom.

• JC Pinturas, massa corrida,
grafiato, pinturas em geral,
tratamentos contra cupim Melhor

preço da região. Orçamento sem
compromisso. Telefone 9901-
8445 [áíro,

• LeisonMalhas contrata com

urgência: Dobradeira / revisora
com experiência/ auxiliar de
corte/ talhador com experiência.
Para trabalhar 1 º turno na Barra

do Rio Cerro. Salário compatível
+ benefícios. Interessados enviar
cuniculo por e-mail: rh�leison.
corn.br ou tratar na Rua Pastor
AlbertSchneider, 882 - Barra.

Fone: 3376-1378.

• 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.

• Escultura em frutas. Chef
Guilherme Silva. 47-3275-6487
ou 47-9700-2254.

• Atelier de costura Marlene, faz

reformas de roupas,Contato:
3275-4315 ou 9194-2435
Marlene ..:

• Renda extra Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhandoa partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (periodo parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, periodo
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retomo.
Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredínheíroâiyahoo.
com.bn

• Contrata-se Programador de
Sistemas com conhecimento em
Genexus. Interessados enviar
cuniculo para rh�sistemasecia.
combr

• Vende-se Carretinha
1.80x1.20 com feixe de molas
e amortecedor galvanizada
ou pintura em epóxi, elétrica,
completa à vista R$1.800,00
2.00x1.20. À vista R$2.000,00.
Produto com qualidade e

garantia, Telefone (41) 3081-
8198 <'

..
"

'.

• Vendo casinha de boneca

grande em bom estado. Valor
R$ 1.000,00 (negociável).
Telefone 3376-3089 (após as

17:30) Elizete.

• Vendo módulo BOSS CX650M
- 1600Watt (400RMS) - 4
canais. Produto novo na caixa.

R$320,00. Tratar (47) 8848-
3175.

• Vende-se 5 janelas de itaúba.
Valor a combinar. 3372-2738
ou 8876:9964.

• Vende-se piscina 3.000 litros.
Com motor bomba mais o

filtro. Valor R$1.600,00. Tel:
9133-4100.

• Vende-se berço camping
Burigotto azul, desmontável,
valor R$150,00 3370-7160
Dulce ou Susan

• 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
1I:ld'HtiHltlllIllllIl 'I �

oitavada, ótimo timbre, com
captação de ótima qualidade, _

vendida separadamente. Valor
R$5.000,00. Tratar 9699-9295.

• Vende-se filhotes de Labrador,
puros, vacinados' e com
carteirinha. Tratar 479975-
1102 Michelle.

� Vende-se máquina de costura
industrial Overloch R$800,OO
e Reta R$380,00 3370-0983 ou

9927-3117 Paulo

• Vende-se berço de criança
cor marfim, com colchão por
R$150,00 3370-0983 ou 9927-
3117 Paulo.

• Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65/R17. Valor
R$1000,00. Seminovos com
12000 km. Tel: 3275-6531 ou

9117-7165.

• Vende-se máquina de costura
Overlock e fios de costura.
Valor a combinar. 3376-0745
Ester.

• Locação de escora metálica e

andaime. Contato 3376-4963,
9615-6097 ou 8466-7814
Admir.

• Vendo Esteira Elétrica Weslo

4500, semi nova - 1 ano de US!?
Valor 600,00. Contato 3370-
8684 ou celular 9935-8751

Juliane.
• Vendo cachorro yorkshire, com
1 ano 3 meses e vacinado. R$
500,00. Tr: 3370-0719.

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no

[araguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 Jandir.

• Á venda, franquia de mini
sanduíches assados, situado á
rua Reinoldo Rau. Inaugurada
em julho de 2012. Tratar
479709-0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br.

• Vende-se mercearia e padaria
em Schroeder. Telefone 3275-
069.7

• Vende-se comércio de bebidas
localizado na ilha da figueira.
Tratar: 3273-7594

APARTAMENTO

• Vende-se 1 Apartamento 72m2
em construção suite mais 1

quarto, 50 metros do mar R$
170.000,00 estuda proposta
aceita-se carro Fone 9936"
7400.

• Vendo apt? 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: '483034-1140 ou

8818-3022 ..

• Alugo apartamento no

Ràu com 2 quartos, Valor
R$510,00. Falar com Sandra
9993-2131.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00.
Valor de R$ 125.000;00. Tr: 47
8499-47'78.

• Vende-se Apartamento
no Bairro Amizade com 2

quartos; cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira;
2 vagas de garagem. R$
130.000,00. Tr: 9104-8600.
Crecí 14482

CASA

• Aluga-se uma casa com 3

peças, garagem. Pra um casal

R$250,00, para uma pessoa
R$200,00, no Garibaldi, a 200
m do asfalto. 8480-8262 ou

3055-8262 Falar com Alemão
ou Aline.

• Vende-se casa 6x8 madeira

para retirar do lugar. Vila Lalau,
Rua Ernesto Lessmann, 506.
Valor R$500,00. Fone 9693-
8110.

• Vende-se: Casa geminada
(modelo exclusivo com 2 WCs),
200 m da praia, localizada na

Rua (1003) Tenente Atalib'a
Adur, 195 - Itajuba, Barrá
Velha - SC, com 3 dormitórios
sendo 1 suíte, sala e cozinha

integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área
construida 84 mts2 -.Valor:

R$177.000,00. Contatos: (47)
3379-5232; 8421-3446 ou

8421-3458 com Gerold

• Vende-se casa, em Barra do

Sul, loteamento Baobá, Rua
Perequê, próximo ao posto, 97
m2, 3 quartos, sendo 1 suíte,
banheiro social, garagem p/
2 carros, mobiliada, murada,
semi nova. Valor R$120.000,00
+ prestações de 1 salário

mínimo, aceita-se carro ou

caminhonete no negócio.
Telefone 3373-3511.

,

• Vende-se em Balneário

Piçarras: Casa geminada nova,
150 mts da praia com 03

quartos sendo uma suíte, sala,
cozinha, WC, área de serviço e

garagem. Valor: R$ 180000,00,
Financiável. Contato: (47)

3345-0780 ou (47) 9711-7631
Delano,

• Vende-se casa de alvcom 125
-. m com laje, garagem-para 2
carros, 3 quartos: sala, cozinha:
copa, portão eletrônico, '

interfone. Próximo de Mercado,
Faculdade. R$ 225.000,00. Fone
9919-1152 ou 3376-3089 (após
horário Comercial)

,

• Alugo casa de alvenaria

(fundos) sala/cozinha, 02
quartos, banheiro, lavanderia,
varanda. Próximo à Casa da
Cultura de Guaramirim. Valor
a combinar. Fone 3373-1435 /
9979434. Falar com Áurea.

• Vende-se casa geminada,
loteamento Firenzi, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem,
área total 70m2• Entrada +

financiamento, R$ 140.000.
Tel: 9103-3926 Ailton.

• Aluga-se casa fundos, 3
quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem.
Rua Rio de Janeiro, 87.
Somente casal, R$700,00. Tel:
47 9929-1715.

CHACARA/SÍTIO
• Vende-se sítio de 4.946 mZ, em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente

e área de festa construída.
Telefone 9648-9399.

• Vende-se chácara no Garibaldij
São 'Pedro, 240.000m2, casa
mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés de

eucalipto. Oportunidade de
investimento. Aceito troca
terreno..e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00. Na
� Rua Valdemar Rau, 2280. Tel:

3371-6968.

• A Associação Recreativa

dos Servidores Públicos

Municipais (ARSEPUM),
informa aos interessados que
está disponível para locação
a quadra do Ginásio de

Esportes no período matutino.
Interessados entrar em contato

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercíal Süm/

perto do Museu daWeg,
R$400,00 mensal. TeI3275-2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.
em Schroeder, na Rua Marechal
Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daíana,
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TERRENO

• Vende-se 1 terrenona praia de
Itajuba Barra Velha escriturado e

aterrado. R$ 50.000,00 aceita carro,
500 m domar Fone 9936-7400.

• Vende-se dois terrenos com área
de 392,00 m2 cada um, localizado
no Lot Resídencíal Ioaquím Gírolla,
Barra do Rio Cerro. Contato: (47)
9961-0441.

• Vende-se terreno no Bairro Jaraguá
Esquerdo, Rua LuizGonzaga Airoso.
20x44 rrr', total da área 800 m2, ..

valor R$280.000,00 negociável. Tel
3371-8223 ou 9140-92:J5 Chaves-

• Vende-se terreno 1.200 m2 cl casa
de alvenaria na Ilha: da Figueira.
Próximo àAssembléia de Deus.

Valor a combinar. Tratàr 3436-
3043 ou 9974-4499 Celina.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m - 114400 rrr'), Há
,

em cima do terreno arrozeira,
ribeirão epoço artesiano. Apenas
1 km da SC 474. Aceita- se casa e

Carro demenor valor. Preço: R$ ,

360.000,00. Telefone Residencial:

3370-3458/9935-9307,
• vende-se rerreno de 7.522 m2,
ótimo para construção de galpão,
Barra do Rio Cerro I, valor a
combinar. Tratar 9654-2206.

• Vendo Lote 15x26, frente para
asfalto, escriturado, pode ser
financiado, local alto. Valor
R$95.000,00. Tratar47 9955-0833
Irineu.

• Vende-se Terreno em Schroeder
- 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

18800-9346.
• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
Lot Gadotti III - bairro Santo
Antônio. R$ 60.000,00.Aceito troca.
Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66-
bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito. troca.
Tr:9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km.

Preto, airbag, abs, bancos em

couro, completíssimo tratar
com Valdir 47-92104875.
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• Vendo Sandero ano 2011
1.0. Completo mod.Exp ..

única dona com 40.000 km

originais, nunca bateu de

R$ 28.000,00 por apenas R$
25.000,00 a vista pra levar.
Fone: 9901-0856 c] Douglas.

._Vende-se DelRey ano' 1995,
• Vendo, GolfConfort Líne 2004, valor a combinar. Tratar foné:
completo, por R$ 21.500,OOt·

'

9159-2149 corii Célia.
'

Tratar fone: (47) 9979-0403
- • Vende-se um Ford Focus ano

,

• Vendo saveiro 2009 completa, 2005, preto, 1.6 completo,
legalizado xênon e rebaixado banco de couro, R$ 19.0úO,00.
aro 16 por R$ 27,000 mil, TR: Tr: 3379-2303 19114-5998
99317136 Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em

ótimo estado, R$ 11.500,00
podendo financiar, Tratar
com Rafael (47)9617-2252
ou (47)8877-6219.

CAMINHÃO

• Vende-se Montana Sport,
',' v�rmelha Z010, em ótimo :_''''>,
estado Valor R$29.000,OO.
Telefone 3370-1141 ou 9113-
7522.

• Vende-se Corsa 2001, 2 portas,
ótimo estado, som, pintura
nova, cinza, preço bom a

combinar, telefone 9241-4214
Theobaldo.

PEUGEQT

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,OÓ. Tratar
com Denner (47) 9981-31Ô2.

• 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 20'6, ano
2008, completo, 4 portas,
prata, em excelente estado.

R$7.000,00 de entrada e
'

assumir financiamento. Tratar
com Leandro 9658-8618 ou

8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4

XR Sport - 2011 - Branco
26.000 km Ar, Direção, vidros,
travas, MP3 Player, Rodas de
liga. 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 20b1,
preto. Valor R$20.000,00. Tel
3376-1239.

• Vende-se Gol LO G3, ano
2000, 4 portas, completo,
cl ar, direção hidráulica,
vidros elétricos, e air bag__
duplo. Valor R$12.000,00.
Financiaménto particular c]
proprietário. Tel 8812-7170

. ou 7813-4785.

• Vendo VW Gol LO GJV.

20-l1/20t2�4.000 krfi�",
Branco. 2 portas. Todas
revisões na Caraígá, Z2 Mil
reais. Particular. 47 9177-
,700'3 AI,fredo
• Vendo Goll.0, atia 1994, azul,
em ótimo estado, R$8.000,00,

"
aceito material de construção
no negócio. Tratar: 3372-
1303.'

FIAT

,

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor

,

R$4:500,OO. Com som valor

R$6:300,00, 2 módulos, caixa
de som grande. Fone 8890-'
9854 Marcos.

• Vende-se Palio 1.4, 20'08,
completo, flex, 4 portas:
Apenas 26.800 km. Valor
R$24.8.00 (à vista, si troca).
Único dono. Ótimo estado.
Contato: (47) 9991-3390.

FORD

• Vende-se Escort SW GL 1.8

ano e modelo 98, cinza. Valor
R$9.000,OO, aceito moto no

negócio. Tratar 3374-2228
• Vende-se Ford Ka ano 99,
prata. Só assumir prestações
do financiamento, valor
R$368,00.8412-0129
Rubens.

• Vende-s,e Eorka GI Image
2003, preto, completo, menos
ar, cl rodas esportivas. Valor
R$ 12.500,00. Financiamento
particular c] proprietário. Tel
8812-7170 ou 7813�4785.-

• Vende-se caminhão

Wolksvagen, ano, com baú de

2,30x 5,50. Todo reformado.
Valor R$40.000,0. Aceito
caminhonete no valor de até
R$50.000,00. Tratar 9602-
9784 I 8481-6233.

'OUTR0S _

,. \Tenaé��;cer�to ano 2010, c�r
prata, completo, único dono.
R$4b.OOO (negocíável), 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-seParátí 1.0 i6V 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, aír

bag duplo, na cor vermelha.
R$10.700,00. Fone 47 9917-
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 Sundow/Vêlade
250 CC, ano 2007/2008 com

apenas 13.S00 km, cor preta.
Valor R$ 7.700,00. Tr.: 47
8823-6665

DIARISTA

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

J:ratarfone (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 galpâo novo na

B�rra do Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-
4615/9655-6743

TEARES

•Vende-se 3 teares para

malharia, em ótimo

estado, oportunidade
de investimento, Aceito
terreno e veículo. Tratar:

9185-4615/9655-6743/
3376-1378.

TERRENO ..
-

• Vende-se terreno com

412,�OM2 (12,5 x 33,0)
.

no lot. Residencial Mass
- Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto
.

com proprietário. Aceito
veículo, Tratar: 9128-5957

/3376-0081.

cOROILA L

•Vende-se CorollaXIll.6,
automático, 16v, preto, 2006,

. 2,° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima
procedência. R$ 3l.000,00.
'Iratar: 9l?.5-4615/ 9655-
6743! 3376-1378.

FIESTA

• Vende.-se Fiesta l.0 Hatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência.
IPVA pago até 2014. Apenas
R$ 17.500,00. Tratar: 9128-
5957 / 3376-0081 19655-
6743.

COMIDADAHO�
• Comida da Hora oferece

rnarmitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei .
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Veículos com opção de financiamento. Crédíto sujeito à aprovação, preço "por R$" para
pagamento à vista ou financiamento sem troca. Válida até dia 31 de maio de 2013. São 42
carros no estoque com preço até 1 0% abaixo da tabela FIPE de abril de 2013. Os carros estão
no estoque de todas as lOjas de seminavas do Grupo Strasbaurg. Financiamento CDC ' l'
parcela para 30 dias. Ofertas, .válidas enquanto durarem os estoques, ," .

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

BuscaCe�t
307 HB 1.6 PRESENCE PK - 2012 - BRANCO

Veículo completo com freios ABS, airbags, teto solar,
cd de painel, roda de liga, farol de neblina, vidros e

travos elétricas, desemb. traseiro e vidros verdes.

\

Blumenau (47) 3231-6000 e Itajaí (47) 3348-8556
Brusque (47) 3355-4500 eJaraguá (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686 e Caçador (49) 3561-3400
Chapecó (49) 3361- 1500 e Indàial (47) 3333-4866

� a�rem�web.i'�I�llÍm1tIil1m._

Empresa americana
lança carro voador

jar confortavelmente no TF-X.
O interessante é que o modelo

pode decolar verticalmente, sem
necessidade de 'uma pista. Após
levantar voo, as duas hélices do
bram-se para trás e são desativa

das, enquanto um motor híbrido

plug-in, localizado atrás da cabi
ne' de pilotagem, oferece a pro
pulsão necessária para atingir os
322 km/h, que é sua velocidade
máxima. A autonomia divulgada
é de pelo menos 500 milhas, cer
ca de 805 km.

O projeto do TF-X é um tanto

ousado, mas a Terrafugia garante
que operar este protótipo é mais

seguro do que dirigir um auto

móvel moderno. Neste quesito,
a rriarca equipou o modelo com

um sistema de sensores, que cal
cula se haverá combustível sufi-

dente para percorrer a distância
até o ponto de chegada, prevê o

melhor lugar paradesembarque
e o espaço aéreo restrito.

Caso o "piloto-motorista"
ache que seu carro voador não

conseguirá realizar o pouso au

tomático' .hã um paraquedas de

backup, que pode ser acionado

para auxiliar o pouso emergen
cial. O melhor é que, de acordo
com a companhia, qualquer um
pode conduzir o TF-X, bastam

,

apenas cinco horas de curso.

Estima-se que o carro voador

chegue ao mercado por cerca de
US$ 150 mil, o que equivale a R$
301 mil (sem contar os impostos),
no entanto, o fabricante definirá
o valor próximo ao seu lançamen
to, que, segundo ele, não está tão

longe assim de acontecer. _.

FONTE

IG

Pensando em desenvolver
alternativas para desafogar os

congestionamentos das grandes
cidades, a Terrafugia, empresa de
Massachusetts (EUA) continua
evoluindo em seus projetos de
carros voadores. A marca acaba
de apresentar seu segundo con

ceito, o TF-X, uma evolução do

protótipo Transition, lançado há
um ano pela empresa.

O novo protótipo ganhou vi
sual mais semelhante a um auto

móvel e também ficou mais com

pacto que seu "irmão" mais velho,
ou seja, você não precisa ter uma
enorme garagem para guardá-lo.
Mesmo assim, a marca garante
que quatro ocupantes podem via-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FlM DE SEMANA, 11 E 12 DE 2013 I VEÍCULOS I 5

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia CeratQ recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veiculas médios no 2012 Btazil Vehic!e Owneship_ Satisfation St,u1y da
).O.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietáriosQue ;Mlliaram 52,{llOdelas de veiculos de passeio no Brasil Os resultados do estudo são-baseados em,experiênoase percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012; Suas experiências podemSofrer variações. Visite o site www.jdpowerüobrasil.com Fonte: ).0. Powerand Ássodates:--Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantesde veículos de passeio. Declaração de Consumo deC��I.e"1<Dflfonnidade com a Portaria Inmetro.n' 010/�q��. í .'

" '

_. � ,....-!;... _ ...-. - "'i - i � I . f .1 t t j

Power .poIIs
Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do Sul

joinville • Florianópolis' São José

Respeite os limites de velocidade.

)

1
l
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A vida acontece aqui.

/,-
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CHÁCARA

• Vende-se chácara
na �a:i

São Pedro, 240.000m
,

mista, randios, cercas, �
.

gua corrente,
6.000 pe

a
. Oportunidadeucalipto. .

investimento. Aceito

terreno e veiculo. Trata

4615/3376-0081.

3370-0983 banheiro, lavanderia,
vara

d
.

Próximo à Casa da Cultura. e

trím Valor a combinar.Guaraml. 434
Fone 3373-1435/9979

.

Falar com Aurea.
2

• Vende-se casa de 120m,
o d

terreno de esquina, terren. h
50m2 3 quartos, sala

cozm
4

e;" todamurada.Valor
r:z�o.ooo,OO.Tratar com Ai

9103-3926.
• Vende-se casa geminad�art
loteamento Firenzl,

2 q
. geIO área

sala cozmha, gara '

.

e

70
'2 Entrada + financiam

R$�40.000. Tel: 9103-392
Ailton.

Aluga-se casa fundos, 3
•

quartos, sala,
cozinha, ban

. lavanderia, garagem.
Rua

de Janeiro, 87. Somente
ca

R$700,00. Tel: 479929-1

�
• <>hall

. V���s�:�;���:r RSIOOO,��.•

�;!:ercla\.llgaçõ�sF��:S ;926- �emlnovos,c.om9�i���1::
Te -

consertoS em gera. 8437-5260 .3275-6531oU '_ ,

-

1371.9994-8588 ou ee- J,.._'
V de-se máquina de cOStUrai

:.. \vonel. 1.. • e� 'o�k e fios de cost�-Va ar a

• Atelier de costura M�\e:�275_ �:blnar. 3316·0745 Ester.

fonnasderoupas.
on

_ L"
,

_ metálica e

�315 ó\l9194-'f435 Mar\en��. --

• Loc�çãO d::;:;376.4963,
ProCUra-se pessoas andaime. C 8466-7814 Admlr.

e Renda extra ndedoras• 9615-6097 ou

dmânucas e empree ueiram rteira Elétricawetc
malares 18 anos. que q

1 tiVO. Vendo as
1 ano de uso

.

desenvolver um negóoO ucra 4500, semi nova
-

tala 3370-8684-
Trabalhando:1 partirhd� !�: RS Valor 600'���_�7S 1 )uliane.
casa. A��e�de�����a�cial) ou ou celular

ressor de ar
Sbults

600 re

d RS 2000 mês, pertodo • Vende-se com�1.S00 tratar com
aoma le (\ego�iO próprio cf baixo 10bar. va\O��01_7a85 32750128.ll1tegra ,

e alto retorne Alexandre

�::::��418-3292f99?��oo . Vende-se filhotes
de ptnscher Tr:

2844 bemestaredinheu-O@I .... •

3273-2347.
com.br V do filhotes de Pastor alemão

lheiro com
. T 1.IARGA5lnsta\açõesdeGás�;_

•

b�nco. Tr. 3376_060aSa_ndTO
presa tv1.etalfle.x· e

c07.inha residencial.TR:
33

h rro yor'kShire, com
2946/ ':1216-4866

• Vendo cec o

ês e v-.atinado. RS
'1'r.9277- 1ano3mes 719

• Disk frete e tlludr.:anç:<l/�370-34141 SOO,oo:rr: 3370-0 ".
279tl/846S-62-,1 . duas câmaras fnas

9708-44:75. . ,

• vende-s� elamcnto. Tratar
com

• Disk Frete en\ geral, ����;��au ���:ar �376_'l4810U 9973-

com capacidade de 4
8743.

ares de l.ingua 8406_2183/3276-210� de-se pranchões para.

r;*��:�.:n���zs . ��:;:'�::c�:;��!:�ãO.
.

�:;:,�:��;.::;��;,:�"
.�95S-S948- E-mail: grádes de Ilrot����!��:ldas em 3370-49'l4 ou 9934-4300

.

gmail_com. industrial, co�c l66S' 1 9702-9093 d _ e berçO infantil COllli!;
.Ietrlctsta: A empresa ��:I��I��9

-

• ���ch��. Valor a combinar. Tr

e����::�:-�.':lIdade • Ofereço serviços
de podas de 3370-098� étrica no

duba Desejável com árVores. Tr: 9158-001.9:. . ara. Vend� o��;�:lmotores f _

.�;�=��d;:ra rh@ • ProCUro s�:ç��;::�:�e�:P9119- ���I;�soal qua:c.::�!. \I.,
om.br ou e���;�_ :;;��m �;�t1;;����::�tO 3273-661�
o telefone � façaa sua reserva d .m

• Hotel p'ilra ca:s -. Tel: 3375-2006 • Vende-se artesanato.
tu o e

SIcomanteced nC13.
d Ira tábuadecarne,va

{"9146-.4a64. em, ���. ;'ral�r comWilson 3376·

da Canina
- hospedag 0726 .

• Pousa
I Do atividades,

banho, taX ?- (cuidamoS do

passeioS. pet sltter ) ir' 9181-
seU anlnlal na sua casa.

.

9625.

Tubo�bra Mecânico para unidade • Ofereço serviços
de p

9EletriCIsta
d ba Desejável com árvores. Tr' 9158-001 • Vendo oficinadelé����;soe bombasde Mas;aran
u

.

.

ressados . rceirizado para guimento e m
d

experiencla ..Os lUte, lo para rh@.procurosennçodtetodo.Tel:9119-selqualifiCadoparaar
deverão envIar currlCU fazer em casa o Ia com pe�soa trabalho. Valor

br ou entrar em continUIdade no 3273-6615.tubofibra.com., 473379- 6794. R$50.000. Contato
contato pelo telelone faça a sua reserva

• Hotel para cã�s
-

Tel' 3375-2006 • Vende-se artesanato,
tudo em

5900.
do Brasil com antecedenc... .

madeira, tábua de
carne, vasos,

A empresa Tubofibra /9146-4864. Tratar coroWilson 3376-•

A lísta de Cadastro d em etc.
contrata 'dna� de Massaranduba. • pousada Canina

- h�spe ag, 0726 .

para a um a e
Os

.

Dog. atividades,
íável com experiência. banho, taxi. cuidamos do

Desel
dos deverão enviar passeios, pet sltter ( ) Tr' 9181-mter;�� ara rh@tubofibra. seu animal na sua

casa. .

curnc P
ro contato pelo 9625

combrou entrar e

�.telefone 47 3379-5900.

• Precisa-se de pessoa do sexo

. .

.

or de idade, para Ih de soro 3 em 1.
femlnmo, mal atendente e caixa, • Compro apare o) 9953-5554.trabalh�r com� da Figueira. Mais (com Toca discO

coroérclo na U a
Dinaldo _

informações tratar
com

3273-2423.
_ ônia/ Argentina/

• Excursao: Patag . 02/05/13-
Chile de 20/04/13 �aindo de Porto
13 dias e 12 nOItes.

BuenoS A'
Alegre e segumdo a

/ EIUshuaia/punta Arenas , �

Pacote inclui aéreo/hotel/ '!"(
com rodoviário e todos o

locais com guia aco��lr
desde o Brasil. A p.ílf.lll

�

COOI

/
uxlliarde
experiência.
roo na Barra

.

o compatível
essados enviar

ih rh@lel.son.
Rua pastor

Sa2 - Barra Fone

SALA COMERCIAL
churrasqueira. Entreda reia! com 3

�omRS 10.000,00. valor de RS • A\�g� sala ';;OCr RS 1.200,00 .

l�S.OOO.oo. rr- 47 8499-4778. ����:t':'ldemar gau, 2280.
Apartamento no :"-Te-l: 3371-6968.• ye�de-sAe .

.:.
de com 2 qnartoS,

Bairro ml'ta -

da
� A nda franquia demini

..

coz1nha 11l9blllaça, saca d'
.. ," ye cb�S assados, situado. á

-
. �hillfiiíquêira, 2 vagas

e sr'uoad�inoldo R,au. ln.auguradaC::gem. RS 130.000_00. Tr: 2 '{ tar

g9104.B600.creci14482 emjulhOde201. ra

á@
479109-064':1 ou [aragu

vininhacom.br.
A AssodaçãO Recreativa

•

dos Servidores PúbUccs

Municipais (ARSEPUM), ue
. forma aos inte�sados q

��tá disponível pa:a locação
quadra do GináSlO de

a

orteS no IJeTÍodomatutino

��eressados antrar em c()ntato

pelo telerone
3371-3232.

z

• Aluga-se sala
comerciai 30m

rtc do Museu daWcg.

�400.00 mensal. Tel 3275-

2264.

• Alugo quartos. livre
de água

e \U7..cm Schroeder, na RU�128
Marechal Castelo Branca,

.

1'r: 3374-1486.

Alugo qultinete de alvenal;a,
•

roximo ao viaduto da V�la
i.enzi. Tr. 9220-0047 Dalan<l.

TERRENOS/LOTES

máquina de'costura
'I Overloch R$800,00

e

80,003370-0983 ou

117 Paulo

APARTAMENTOS
Para dividir

• Procura-se moça di
to Bairro Baepen .

apartamen. . bT do.
A artamento serol mo

I Ia

Afuguel R$375,00 aluguel
+ R$60,00 de con���� 9115-
lnteressadas hgar. )
9126 ou 9603-1280 (Fran

• Alugo apartamento com 2
na

5 t om garagem,quartos,7 mt, c aluguel,

rua Francisco Plerman�, édia
RS 650 00 + condomimo (m

,
_ ...... .., .. CA::�4

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

1\Jbofibra do Brasil

nallsta de CadastrO
. dade de Massardnduba.
COnl experiend�. Os
dos deverão enviar

para rh@tubofibra.
u entrar em

contato pelo
473379-5900.

variedades você OMERCIAL
,sala comercial con�300
tes valor RS 1.20,

-

�: V;ldemar Rau, 2280.
1371-6968.

'nda, franquia demini •

.dulches assadOS, sltuadOda
Tua Reinaldo Rau. Inaugura a

em julho de 2012. Tratar,
47 9709-0649 ou laragua@
vinlnha.conl.br.

• A Associação Recs::a�iva
dos Serviàores Publltos

Municipais {ARSEPUM1,.
informa aos.I������:��e

encontra aqui!
• �:����ee;�'ê;�tro, com 45�O :r�,;r�nc 9901_S445Ialfo.

mZ escriturado. RS 95.00°'2' Lelson Malhas contrata cor:'
1'i': 9104-8600. Creei

144a. •

u�êncla; Dobradeiral reYlSOI1:.
u eriêncla/ auxl ar .

.. Vende-se terreno
em Nere

Tr.
com ei�hador com experiênCla.

Ramos, 5 hectares
de terra. • corte

rabalhar 1!1. turno na B�a
76_0264/.8800-9346. para_t 5<llârlO compativel32

2 do Rio Cerro., teressados enviar
• Vende-se lote com ��.�m ...'�:........ ... bene�dos._l� _.,;1- rhlW\eison.

co:�:. ';;DÕ:ÕÓO,oo. 1'r:�04-8600. Crcei 14482
CASAS

em Barra do Sul.
• Vende-se c.as:; >há roa l'erequê,1oteamento ao,

Z 3
pr6ximo ao posto. 97 rn •

nh
.

quartos. send':.l_s,u!t��:s.
elro

APAItI'AMENTOS
• Procura-se moça para dlvldird.
apartamento. Bair:o B��=�O.I_
A artamento sem} mo

Afuguel RS375,00 alugu�1
R$60 00 de condondruo.

7nteres'sada<; ligar: Sandra 9115-
9126 ou 9603-1280 (Fran)
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p R o M o ç

CELTA2P LS (R9A) 13/13
ENTRADADER$12.390·
+48X_RS318 -TAXA 0,99%

TODASASPROMOçqES
JUNTASNUMA SO.

.

-

COBALT1.8 LT (R9A)COMPLETO13/13
A PARTIR DE R$ 43.990

I

OUTAXAZERQ,
30XDER$599 E ENTRADA DE

_

R$26.799 -

AGJlE lTZ (R9K) COMPLETO 13/13
COM PREÇO DE NOTA
FISCALDE FÁBRICA

ç.Z!"� fg, f:lil).\lil@X!<il!(§lmfig,�Aj, ªJl9.(m�I!il��$I2!}�$, ;ÇQ!JI'W��'Il.r!l�9.l\1lljj\vi.sjª�!Pª11Iir�� iR$2$.-79!),®�u&ltrlly§§depjª.Il9.fJllM§ÍªfIlllJlI9Wffl51 ,03%®�!reJjj íR$12�9!lIOQ),48 PflI§IIiçi)lI$ ffI§�§!)§ R$ 317,94 eom I!Ixa 0,99% am ceT: 16,14%11.8,
YgLG[$Iil� �.,,ªQg@_Qsl:�§:ll�§j})5. 1e.9b8lji.J � (6" �Iil;llex (�t\í!, ��,A@jm9�1g�1:31261:a,l®m&l��ep.r��pr9�/Illl,hi§iª# IWIir.1i$A3�.9Ull gj,I #!r'y§§®pJelW. flJljlJlÇj_amllIJI!l1M 60,25% de enlra!Jl (RS 26,799,001, 30pre�J mensala de Ri 599,03
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GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. Cont,Comt,.,
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Jogo
pelo Varzeano
neste sábado
CONCLUSÃO Minutos remanescentes da partida entre Flamengo
e Operário serão disputados no campo do Botafogo, às 15h

Serão apenas quaren
ta e dois minutos de

jogo, salvo acréscimos. Os
atores serão os mesmos,
com exceção de Neodir

Schmidt, 'expulso pelo
árbitro Adilson França
na confusão que culmi
nou com a paralisação da

partida entre Flamengo e

OperáriojRotabelajSipar,
na tarde do último sába

do, pelo 310 Campeonato
Varzeano.

O mesmo Adilson

França conduzirá o res

tante da partida, remar
cada para hoje, às lSh, no
campo do Botafogo. Com
o policiamento assegura-

do pela Fundação Munici
pal deEsportes e Turismo,
entidade promotora do

.evento, resta saber como
os atletas se comportarão.

A situação das equipes
não é boa na competição.
Atual vice-campeão, o

Operário vem de empate
na primeira rodada. Caso

. 'mantenha a 'igualdade
contra à Flamengo (o pla
-car apontava 1 a 1 quando
o jogo foi paralisado), so
mará apenas dois pontos,
dos seis que disputou.
Desta forma, dificilmente
dependerá de suas pró
prias forças para avançar
no torneio.

Se para o Operário a

manutenção da igualdade
é ruim, para o Flamengo é
ainda pior. Derrotado na

primeira rodada, precisa'
somar pontos para seguir
vivo na disputa. Caso tro
pece novamente, sua clas

sificação fica ameaçada.
Trinta e seis equipes

disputam o Troféu Raul
Valdir Rodrigues nesta

temporada. Para chega
rem à decisão, realizarão
entre dez e onze jogos.
A competição apresen
ta uma média de 2,6 gols
por partida. O artilheiro é

Johnny, da Global Pisos,
com três gols.

.·J!§il�[.f--WI�[€1;l��;·b-'
LUTA PRINCIPAL P[SO M[DIO 5 ROUNDS

ORTXROCK

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DEVENDO Vi.ce-campeão no ano passado, Operário ainda não embalou na temporada

BETO COSTNAVANTE! ........

VOLEIBOL
Com o apoio da Marisol, 1.900 crianças do Projeto

Evoluir for.am uniformizadas'gratuitamente. Após três
anos, o desenho da camisas mudou e agora estampa o

número 13 às costas, em alusão à idade do projeto

Programador Genexus, Contrata-se.
Enviar currículo para

rh@sistemasecia.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1' Vara Civel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova
CEP: 89.259'300, Jaraguá do Sul·SC
E·mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de CartÓrio: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COM PRAZO
DE 30 DIAS

Despejo nO 036.10.005673·9
Autor: Valdemiro Friedrich
Réu: Eraldo dos Anjos e outro

Citando(a)(s): Eraldo dos Anjos. brasileiro(a), Convivente. RG 1.987.929. CPF
6'59.522.359-72. Gislene Scheever. brasileiro(a). Convivente. RG 3.727.374. CPF
026.619.529-69.

Descrição do(s) Bem(ns): Sala comercial situada naRua Walter Marquardt, 363.
Vila Nova. em Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito: R$ 3.323,76. Data do Cálculo:
13/05/2010. Por intermédio do presente. a(s) passoats) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabida. fica(m) ciente(s) de que. neste Juizo
de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado. bem como CITADA(S) para
requerer(em) a purgação da mora ou responder(em) à ação. querendo. em 15
dias. contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285. c/c art. 319 do CPC). E. para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es). com intervalo
de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC). 15'de abril de 2013.
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Massaranduba

Dois jogos'
no Amízade

Apenas dois jogos
serão. realizados hoje,
pelo Campeonato Muni

cipal de Massaranduba.
Em partida atrasada da

quarta rodada, a Speed
Pneus encara o Vira Co

pos (13h30). Na sequ
ência, Morangos e Real
Paulista jogam pela aber
tura da sexta rodada, As

partidas acontecem no

campo do Amizade.

Schroeder

Oito times
noMunicipal

Oito equipes disputam
o Campeonato Municipal
de Schroeder a partir do
próximo dia 19. O atual

campeão, União Esporte
Clube, estreia contra os

Amigos daVila, às lSh, no
Municipal. Completam a

rodada Néki x Indepen
dente, Aliança x Nordeste
e Tupy x Unidos.

ERRATA:
• Na edição de ontem,
repetimos a legenda das
fotos nas páginas 21 e 22.
Na página 21, a foto em

questão se refere ao técnico
Sérgio Lacerda orientando
os atletas da CSM Futsal
na cidade de Fraiburgo.
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FERNANDO RIBEIROICRICIÜMA EC

Campeonato Catarinense

Na final do interior, Criciúma
recebe a Chapecoense amanhã

Após desbancarem a dupla da

Capital, Criciúrna eChapecoense ini
ciam a decisão do CampeonatoCata
rinense. Os primeiros 90' serão,em
Criciúrna, no EstádioHeriberto Hul
se, neste domingo, apartir das 16h.

O atacante Marcel, do Tigre,
acredita que é possível veneer e abrir
urna boa vantagem para o jogo de
volta, na Arena Condá. "Vamos res
peitar a Chapecoense, mas temos

que vencer: Com o apoio dos torce
dores, precisamos de urn placar que
nos dê tranquilidade no jogo de vol
'ta. Sabemos que não será fácil, mas
vamos lutar com todas as nossas for
ças nesta batalha", definiu.

Do outro lado, o goleiroNivaldo
prega o respeito ao adversário, mas
não acredita em favoritismo., "Em

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência com lançamentos contábeis, conciliação
contábil, ERP.

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 RH
Vivência com fechamento de folha de pagamento,
cartão ponto. Para atuar em contabilidade.

ANALISTA DE TI
Vivência com o programa INTERSYS e

infraestrutura.

ASSISTENTE DE MARKETING
Conhecimento em Corei Draw e Photoshop.
Formação completa ou cursando em marketing.ou
publicidade.
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.

decisão não existe favorito. Eles

podem se considerar por jogarem
ao lado da torcida, mas a mesma

situação ocorrerá conosco. O Criei
úma tem um investimento maior,
mas isso não entra no campo. Es
tamos preparados para chegar lá
e saber se portar conforme o jogo
nos exigir", comentou.

Na história da competição, as

equipes decidiram o titulo emqua
trooportunidades: 1991,1995,2007
e 2011. Existe urn equilíbrio, com
dois títulos para cada lado. No geral,
os times já se enfrentaram em 139
ocasiões, com 57 vitórias do Criciú

ma, 48 da Chapecoense e 34 empa
tes. Desta forma, o encontro ganha
ingredientes suficientes para urna

grande decisão .

.

CONSULTOR DE VENDAS

Vivê�cia com vendas. Para atuar com vendas de

planos empresariais de celular.
.

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

REPRESENTANTE COMERCIAL

Desejável possuir CNPJ de Representação
Comercial ou MEl - 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.

VENDEDOR
Vivência na função.

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

REFORÇO Torcida será o décimo segundo jogador do Criciúma na primeira partida da decisão

operações, mostruário, protótipo, modelagem,
revisão, dobração, desde o desenvolvimento até a

peça final.

SUPERVISOR DE FACÇÃO
Vivência na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.

COSTUREIRA
Vivência na função.

EMPREGADA DOMÉSTICAMECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de compressores de

pistão e parafusos.

MOD.EUSTA

Vivência na função.

MOTOBOY
CNH AS.

OPERADOR DE CENTRO DE
USINAGEM

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo têxtil.

Vivência na função.
SUPERVISOR DE USINAGEM PINTOR INDUSTRIAL
Vivência com supervisão no setor de usinagem. Vivência com centro de usinagem.Vivência com pintura, ramo industrial.

PROJETISTA TECELÃO
Vivência com projetos mecânicos.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS

Vivência na função,

'VIGIA
ANALISTA DE ENGENHARIA DE
PROCESSOS

Vivência em configuração e assistência a

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

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Vivência na funçáQ,
ZELADORA

Superior completo em engenharia. Vivência no

ramo têxtil. A META RH EM PARCERIA COM A REDE
ASSISTENTE DE ENGENHARIA DE .

PRODUTO
Vivência na função, área têxtil. Vivência na função.

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Vivência na função. Curso técnico concluído.

CONTRATA:

> _AÇ,��GIJEI.�O""

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.

ATENDENTE
<o •• "''''''�'''.: _" ......__ ,;.� ••• _.�_ , .... �_ ••

AUXILIAR DE LIMPEZA

.._>.���í�i��"��MA��i':rE·�"ç,A� .. _ ....

AUXILIAR DEMOTORISTA
......_,_.� •• _" •• " ......_ o,, ._,_••••• _,'"••••_._,.,_._.�••••. ,_,••• "...._ ••

ELETRICISTA PREDIAL
ELETRICISTA ALMOXARIFE

Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em' pneumática.

Vivência na função.

AUXILIAR DE COZINHA ESTOQUISTA
........ " ....__ ..... ,_ .. - ..

ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇÂO
Vivência com instalações elétricas e manutenção.
Desejável curso de NR"10, curso técnico em elétrica

I automação industrial I eletrotécnica (cursando
ou completo).

FISCAL DE· LOJANâo.é necessário experiência. Vagas para 10 e 2'

tumó. MOTORISTA

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)
OPERADOR DECAIXANão é necessário experiência, vagas para 1°/2° e 3°

turno. Vagas para todos os bairros.FRESADOR PADEIRO

REPOSITOR
Vivência com fresa convencional.

CALDEIREIRO
. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Vivência na função. VENDEDOR
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OSWALDINHO
o craque sempre fará a diferença

Com a globalização e o de
senvolvimento da ciência espor
tiva, o jogo de futebol se tornou
mais tático, veloz e físico. As

partidas passaram a ser. deci
didas mais pela organização
tática. Os times de futebol es
tão sendo formados por atletas

perfeitos fisicamente, atuando
de rotina tática como robôs.
Poucos jogadores estão no

contexto associado de preparo
físicoe talento, o equilíbrio ne

cessário que fará a diferença.
A tendência é assemelhar

o futebol à disposição tática do

rúgbi. Porém, a molecagem e

o virtuosismo que faz do fute
bol um show delicioso, nunca

deixará de existir, porque a in

teligência, o drible fascinante,
surpreendente e imprevisível

Família e estudos
Oswaldo Gomes ou Oswaldi

nho, como se tornou conhecido,
nasceu em Jaraguá do Sul, no dia
31 de julho de 1930. É filho de
Antônio Gomes e Inês Martins
Gomes. Casou-se com Astrogíl
da Gomes no dia 29 de novem

bro de 1952. O casal tem quatro
filhos: Sirley Maria, Marcos An
tônio, Solange e Oswaldo Júnior;

do craque, sempre prevalecerá
sobre a força bruta. O Rainer

Wiele, ex-jogador de futebol do
Baependi (1954 a 1965), e que
também jogava o fino da bola,
afirmou que o Baependi de seu

tempo conquistou seis títulos de

campeão da Primeira Divisão e

brilhou nos Campeonatos Esta

duais, primando pelo equilíbrio.
Tínhamos os fisicamente per-.
feitos: Americano, Baloquinho,
Schünke, Schwedtner, Piazera e

Tunbio; os finalizadores: Horst,
Schadeck e Janot. Os craques
completos, que alternavam suor

e fantasia:' Gaulke, Zico Rocha,
Octacílio, Ivo Bramorski,Walter
Hornburg, Taranto, Hamilton e

Oswaldinho. Este, o "pequeno
gigante". Um craque visionário:
lia o jogo e antevia a jogada.

dez netos: Alexandre, Anderson,
Alessandra, Scher Cristine, Cas
siano, Jéssica, Ana Lúcia, Carol
Inês, Maicon e JoãoVictor; sete
bisnetos: Gael, Luiza, Eloá, Lu
cas, Adrian, Caetano e Cauã.
Oswaldinho iniciou e concluiu
os estudos, primário e comple
mentar, noGrupo EscolarAbdon
Batista.

BAEPENOI - 1956
Em pé: Getúlio Barreto da Silva (técnico), Jorge Mattar,
Gaulke, Piazera, Octacílio, Americano, Schwedtner, Zico
Rocha, RolIi e Samir Agachador: Nutzi, RainerWiele, Guido
Fischer, Taranto, Janot, Hamilton,Turívio e Oswaldinho
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Faros DMJLGAÇÃO
HOMENAGEM

FERROVIÁRIOS
Oswaldinho é o

primeiro da direita
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Pescaria e sinuca
Oswaldinho tem fama de ter sido um dos maiores pescado

res da região. Já no jogo de sinuca, por muitos anos disputou
a primazia entre os jogadores com Leônidas da Silva, o mítico
Bubuca. Hoje prestes há completar 83 anos Oswaldinho ainda dá
show em cima do pano verde de uma mesa de sinuca.

.

Futebol-Um craque genial
Como todo garoto de seu tempo, Oswaldinho foi um meni

no peladeiro. Aos 16 anos incorporou-se ao Baependi e per
maneceu no time Azurra até .1957. Jogou também pela S.E.
João Pessoa e Pelo Ferroviário E.C., um time formado em

sua maioria por funcionários da Rede Ferroviária Federal.
No Baependi formou com Walter Hornburg e Taranto um

meio-de-campo fantástico. Irresistível no drible, clarivi
dente no passe, jogava com os olhos na linha do horizonte,
era o grão senhor do tempo: o tempo da bola, o tempo do ad
versário e o tempo dele próprio. Pelo Clube Azurra foi Tetra
campeão (1953/54/55/56).

Clube União
Oswaldinho foi um dos

fundadores e presidiu por
um longo período o Clube
União. Este clube é o pio
neiro na região entre os

Clubes Sociais Negros do
Brasil. Hoje, outra asso

ciação, o Moconevi (Mo
vimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu),
abrange os municípios de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Corupá, Sehroeder,
Massaranduba, São João
do Itaperiú e BarraVelha.

Fica aqui
A nossa homenagem ao

craque Oswaldinho e a todos
os ferroviários, de ontem e de
hoje de toda a região, com a le
tra da música "O Trem das i'
de Raul Seixas:

Ói, ói o trem, vem surgindo de
trás das montanhas azuis, olha
o trem.

Quem vai chorar, quem vai
sorrir?

Quem vai ficar, quem vai

partir?
Pois o trem está chegando, tá
chegando na estação
É o trem das sete horas, é o

último do sertão, do sertão.

l
<
I
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A Unimed admira as pequenas atitudes que
transmitem a importância da união em família.
Momentos únicos entre mães e filhos que
constroem um futuro com mais harmonia.

Feliz dia para todas as mães..

Jaraguá do StJI

Unimed �
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