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Neste final de semana o programaAqui Eu
Moro, Aqui Eu Cuido será realizado no
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PONTO DE VISTA

+Advogado

Gentileza
Gentileza é um modo de agir, um jeito de ser, uma

maneira de enxergar o mundo. Ser gentil, portan
to, é um atributo muitomais sofisticado e profundo que
ser educado ou meramente cumprir regras de etiqueta,
porque embora possamos (e devamos) ser educados, a
gentileza se trata de uma característica diretamente re
lacionada com caráter, valores e ética; sobretudo, tem
a ver com o desejo de contribuir com um mundo mais
humano e eficiente para todos. Ou seja, para se tornar

uma pessoa mais gentil, é preciso que cada um reflita
sobre o modo como tem se relacionado consigo mes

mo, com as pessoas e com o mundo.
Não existe pessoamais ou menos gentil, assim como

não existe pessoa mais ou menos educada. Gentileza e

educação são qualidades que tornam o mundo melhor,
pois quando vivemos em um mundo com cordialidade
e tolerância, que são as irmãs gêmeas da gentileza, to
dos ganham.

As pessoas precisam se dar conta, cada vez mais, de
que no mundo atual, em que a correria e a busca insana

. por resultados, apenas, que gera uma cegueira estúpida,
precisa de um freio. E este freio pode ser representado
pela gentileza no trato pessoal, seja ele o que praticamos
no âmbito familiar, assim como aquele que praticamos no
ambiente profissional e na nossa comunidade.

Ser gentil é extremamente benéfico quandõ se enten

de que a gentileza abre portas, muda o rumo dos conflitos,
facilita negociações, transforma humores, melhora as re

lações, enfim, propicia inúmeras vantagens tanto na vida
de quem é gentil quanto na de quem se permite receber

-

gentilezas. Ser gentil é, antes de mais nada, ser respeitoso
consigo mesmo. Em um mundo onde o desrespeito e a

individualidade estão cada vezmais presentes, a gentileza
é a senha necessária para ummundo melhor.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraê redacaoéiocorreiodopooo.com.br

Atendimento
Museu com
horário estendido

-
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COMENTÁRIO

Antes de casar. ..
Dchei o livro, era tarde da noi
.r te, e liguei a televisão, quis dar
um passeio pelos canais. Parei no
canal nê da Sky, 1V Senado. O

que acabara de ler estava sendo

"reforçado" pelo documentário

que corria na tela da tevê.
O que acabara de ler dizia mais

oumenos assim: - "Antes de casar,
pergunte a si mesmo: serei capaz
de manter uma boa conversa com

essa pessoa até a velhice? Todo
o resto é passageiro num matri
mônio". Bah, mas é o que vivo
dizendo em muitas das minhas

palestras, o que vai segurar o casa
mento, torná-lo longevo, é a quali
dade interna dos cônjuges, isto é, a
qualidade da conversação que vão
precisar ter para que aquelas duas
cadeiras lá da frente da casa pos
sam ser bem ocupadas.

lUIZ CARLOS PRATES

Nenhum chimarrão, nenhuma
caipirinha seguramarido emulher
um ao lado do outro se entre am

bos não houver boa qualidade de

conversação. É a conversação que
os une, não o sexo como pensam
os vulgares. Mas é claro que aque
la pergunta - será que serei capaz
de manter uma boa conversa com

essa- pessoa até a velhice ...? - só

pode ser feita por alguém que sai
ba da importância dessa virtude
e também, é óbvio, que a outra

pessoa responda na mesma fre

qüência. Dois ocos não terão essa

• Promessas
Acabei de lermais um daqueles anúncios de jornal que

me deixam pensativo; de fato, enganar pessoas ingênuas
e, não raro, desesperadas, é mesmo um negócio muito
rico... Nesse anúncio que acabei de ler, a pessoapor trás da
mensagem diz que vai fazê-la, leitora, encontrar o seu par
perfeito, a sua alma gêmea. Trabalho seguro e rápido. Ehá
ignorantes, desculpe, quis dizer ingênuos, que acreditam.
Como é fácil ficar rico, basta não sentir comichões éticas.

• Eles
Desliguei a 1V Senado e fui para a 1V Cultura, tudo

na Sky. Davam um documentário sobre os jovens co

reanos que vieram morar no Brasil. Que lição! Os ca

ras, eles e elas, espertos, simpáticos, cultos, esforçados,
honestos ... E fiquei pensando, por que os nossos jovens

_ não são "parecidos"? Talvez porque vivam na fartura,

preocupação.
Mas como disse, fechei o li

vro e liguei o televisor no canal
da 1V Senado. Estava no ar um
documentário com a professora
de literatura e acadêmica da Aca
demia Brasileira de Letras, Cleo
nice Berardinelli, na data com 95
anos. Que lucidez, que memória,
que inteligência, que repentes, que
erudição, que encanto. Fiquei pen
sando, uma mulher dessas jamais
poderia se casar com um tipo des
ses que andam por aí. Desses que
riem por nada, curtem humor na
tevê e não lêem nem placa de ba
nheiros... Quem sentar ao lado de
uma mulher assim ou terá o que
dizer ou melhor é que vá lá fora

chupar um picolé, e não volte. Os
encantos internos prendem mais

que as alianças nos dedos ...

nunca lhes faltanada e mesmo que aqui vivam namisé

ria, vivem namiséria porque querem, nada é negado ou
falta a quem deseja estudar e trabalhar no Brasil. Olavo
Bilac tinha razão, falta-nos uma boa guerra, e perdê-la.
É preciso que esses arvoados (a palavra está certa) que
andam por aí acordem para o trabalho duro e honesto e

reconheçam a fartura em que vivem. Muito disso tudo,
é claro, culpa dos pais, meros idiotas reprodutores.

l.OiJiERfAS
QUINA
SORTEIO Nº 3195
37 - 50 - 67 - 72 - 76

Instituto Federal (IF-SC,
Cursos à educação de jovens' e adultos

• Falta dizer
Distinção. Foi assim como recebi o convite da Co

brapol-Confederação Brasileira de Policiais Civis - Bra

sília - para ser distinguido e participar doXIII Congres
so da entidade. Será em Foz do Iguaçu nos próximos
dias 30 - 31 - 1°. Ser o "estranho no ninho" fez-me feliz
e extremamente honrado. Lá estarei - Hotel Mabu Ter
mas e Resort, Av. das Cataratas.

Estão abertas até o dia 10 de junho as

inscrições para cursos oferecidos na mo
dalidade Educação de Jovens e Adultos
do Instituto Federal de Santa Catarina

(IF-SC). Ao todo, são 157 vagas nas cida
des de Chapecó, Jaraguá do Sul, Floria
nópolis, Palhoça e São Miguel do Oeste.
Os cursos dessa modalidade são volta
dos para pessoas que não concluíram os

estudos em idade regular. As inscrições
devem ser feitas no site www.ingresso.
ifsc.edu.br, onde também estão disponí
veis os editais com todas as informações
detalhadas sobre os cursos. Há também

computadores disponíveis para inscrição
,

em todos os câmpus do IFSC, para can

didatos que não possuem acesso à Inter
net. Não há cobrança de taxa de inscrição.

tOBITUÁRIOGuaramirim

Conferência da Educação
A Conferência de Educação de Guaramirim será realizada na próxi

ma quarta-feira, no auditório da Uniasselvi/Fameg, a partir das 8h30. As
pessoas interessadas em participar do evento devem encaminhar e-mail

para educacao@guaramirim.sc.góv.br e solicitar a ficha de inscrição.

O Museu Histórico Emílio da Silva terá o

horário de atendimento estendido neste sá
bado. A unidade poderá ser visitada das 9 às
12 horas e das 13 às 17 horas. Das 10 às 12

horas e das 14 às 16 horas, na Praça Ângelo
Piazera, estão programadas apresentações de
grupos de danças folclóricas. O Museu His
tórico Emílio da Silva fica na Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, 247 - Centro. Mais in

formações pelo fone (47) 3371-8346.
,! li II

• REGINA PASTEIN

SCHWIRKOWSKI morreu na

quinta-feira, dia 16, em Jaraguá do
Sul. Tinha 81 anos. Deixou filhos,
genros, noras, netos e bisnetos.

O sepultamento ocorreu no
cemitério da Barra do Rio Cerro.

• LUIZ BACHMANNmorreu

quarta-feira, dia 15, em Guaramirim.

Tinha 48 anos. Deixou esposa, filhos,
noras, genros, netos e amigos.
O sepultamento OCorreu no

cemitério do Bairro Rio Branco.

• EDITEMORBISNICHEIATTI

morreu na quarta-feira, dia 15, em

Jaraguá do Sul. Tinha 70 anos.

Deixou irmãs, esposo, filhos, netos
e bisnetos. O sepultamento foi no
cemitério do Bairro Vila Lenzi.
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

laraguá do Sul é um

grandefilãopara eientos

Jaraguá do Sul pode se considerar uma

cidade privilegiada. Com a escolha

para sediar uma das maiores competi
çõesmundiais de lutas, omunicípio rece
be o aval de ser um porto seguro para os

negócios ligados à realização de eventos

de grande porte.
O sucesso do UFC credencia a cidade

no roteiro dessas atrações. As autorida
des ligadas ao setor de turismo devem

aproveitar esse momento para tirar as li
ções necessárias de aperfeiçoamento das
estruturas de serviço aos visitantes e para
quem está envolvido na organização. É
um bommomento para avaliações.

Jaraguá do Sul tem as peças princi
pais para movimentar esse setor. A cida

de tem o privilégio de contar com duas

estruturas fundamentais para atender às
necessidades básicas de quem organiza
essas atrações. Muitas cidades do País

não têm esse diferencial.

AArena Jaraguá foi considerada-pela
empresa IMX, organizadora do UFC no

Brasil, uma das três melhores do País
para sediar eventos. Já o Teatro da Scar

é um símbolo para abrigar grandes atra
ções culturais, com qualidade técnica que
garante uma excelente apresentação dos

espetáculos e conforto para os usuários.

"
o sucesso do UFC credencia a cidade

no roteiro dasgrandes atrações.
A partir desse sábado, a cidade se

apresenta com outra visão para o Brasil
e o mundo. E isso, além de ser motivo de

orgulho para seus moradores e região,
também exigemuita responsabilidade em
aperfeiçoar as potencialidades existentes.

DESDE 1919

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9149-9771· Plantão Entregas: 2106-1919.99021380.91614112
• Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo Ltda

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessan"amente o posicionamento dojornal. sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

r(.� O Correio do Povo utiliza papel produzido oparti» de
� fontes renouáveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor..

RA lll\:L� VEZ. �

TRÊS Ql'lDEPOIS DUAS, !-\TRO, I

"I •.•

{

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,."i'

FOTOS EDUARDO MONTEClNO

BELFORT<X ROCI(HOLD
, '*

•

UFC JARAGUÁ DO SUL
Clima entre os lutadores do card principal ferveu ontem, durante a pesagem

oficial. Prova de quem é o melhor será hoje à noite, na Arena Jaraguá

Oclima esquentou na tarde
de ontem na Arena Jaraguá,

durante a pesagem dos lutadores

que se enfrentarão hoje à noite,
a partir das 17h30, no UFC. O
combate entre o brasileiro Vi
tor Belfort e o americano Luke

Rockhold, por pouco, não inicia
antes da hora. Durante a pose
para a foto oficial, Rockhold in
vadiu a guarda de Belfort, for
çando a testa do adversário em

tom de provocação.
Belfort não aceitou e esbra

vejando disse: "Aqui não, aqui
não!", logo após trocar empur
rões com Rockhold. Pouco antes

de sair, Belfort, com o dedo em

riste, gesticulou para a galera
e riscou o pescoço simulando

uma guilhotina. Ali deixou claro
ao público que pretende acabar
com Rockhold no octógono.

Os adversários foram os úl
timos a subirem na balança e

Belfort precisou fazer duas vezes
para provar que o peso condiz
com a categoria (médio) na qual
vai lutar. Na primeira pesagem
ele vestia uma bermuda, preci
sou descer e retirá-la para então
voltar à balança. Já Rockhold foi
o último dos cinco atletas que

precisaram apelar, ou se pela
rem, para que a balança regis
trasse o peso máximo permitido.
Belfort e Rockhold pesam, exa

tamente, 84,4 kg.
O catarinense João Zeferino,

único representante do estado

no UFC, entrou na pesagem se

gurando a bandeira de Santa

Catarina, conquistando ainda
mais a simpatia do público. Pe
sando 81,6kg, eleestreia no card

principal do UFC contra Rafael

"Sapo" Natal, 84,4kg. Ronaldo
Jacaré aproveitou o momentode
tensão para descontrair e subiu
no palco rastejando, simulando '

o andar do réptil que lhe dá o

nome de guerra. Arrancou .gar
galhadas e aplausos.

Além de Rockhold, os atletas
John Lineker, Yuri Marajá, Mike
Rio e John Colish também subi
ram na balança sem cueca. Deles,
John Cholish não conseguiu o

peso ideal e teve o prazo de uma
hora para perder800 gramas.

Belfort (E) se irritou ontem com Rockhold (D), que chegou
a peitar o brasileiro na encarada oficial. "Aqui, não!", esbravejou

FIQUE ATENTO!
o A entrada de menores de 16 anos

será permitida somente se ele estiver

acompanhado dos pais ou representantes
legais, rnaiores'de 18 anos, mediante

apresentação de documento

comprobatório. No site www.ticketsforfun.
com.br um "Termo de Responsabilidade"
que os responsáveis devem preencher e
apresentar no dia da luta.

o Não é permitida a entrada de máquinas
fotográficas e filmadoras profissionais
e semiprofissionais.

*Antes do evento principal, Bruce Buffer, locu
tor norte-americano, sempre começa as transmis
sões com a frase ''Ladies and gentlemen, we are

livef" (Senhoras e senhores, estamos ao vivo!). "This
is the main event of the evening" (Este é o evento

principal da noite), seguido do "This is the moment

you've all been waitingfor" (Este é o momento que
todos estavam esperando), e porfim, "1t'8 time!"
(Está na horat) antes de apresentar os lutadores.A
organização confirmou apresença do locutor.

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

3271·3475
www.fellowsldlomas.com.br
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GLOSSÁRIO DO UFC

ME'" ,P'ssNI

O árbitro garante que os lutadores cumpram as regras
da luta. Três juízes licenciados pontuam cada round.

ocróGO

O octógono tem 9,5m x 9,5m de diâmetro e 1,72m
de altura e fica 1,2m elevado do chão. As paredes e

superfícies almofadadas protegem combatentes para

que eles não caiam fora do ringue. Os ângulos evitam

que os lutadores fiquem presos em um canto sem saída.

Enquanto a luta está em andamento, apenas os dois
lutadores e um juiz são permitidos dentro da gaiola.

2'.

6. 7.
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Há 33 anos a Santinvest oferece aos
servidores púbUcos C3tannenses seus dois

maiores produtos: crédito fáCil e confiança.

ti 0800 48 0506fi
SANTINVEST - opçAo 1 ". CRÉDITO PESSOAL -

hMde�df�asmada58bils 17h'sISTE"" fllNAliCfJl.O

GOLPES

PErC. ""':,

Muito rápido e forte, executado com o punho que está atrás na

. guarda (direita de um lutador destro, esquerda de um canhoto).
l..�CC l)

Golpe executado com as costas, ou lateral, da mão após
um giro completo do corpo.

::J'l:w,,",,

Aplicado a curta distância, quando os lutadores estão muito'próximos.
if'!' "<,;j"f!'".'!_. ....

Chute dado pela perna de trás, que atinge a lateral da cabeça do adversário.

Golpe que atinge a parte de fora da coxa. Serve para tirar o equilíbrio do rival.
i,f. ::;;liL 't: IÇ� tJ ",,-

Chute linear realizando elevando o joelho de forma reta.
esticando a pena e disparando o golpe em um alvo.

,
..�:&- ,,- .JJCº

Golpe aplicado quando o lutador pr.ecisa tirar o pé de apoio
do chão, para.acertar o adversário com o joelho.
8. tH',,1"f.hR'�R o

O lutador dá um giro de quase 360 graus e acerta um chute com

.a parte de trás da perna para atingir a cabeça do oponente.
9llla""TO

Golpe forte feito com a mão de trás da guarda para
atingir o corpo do adversário.

1O.11PP'ER

Gancho de baixo para cima para atingir do queixo do rival.

:1Z. -CRUZADO

Soco dado para acertar a lateral da cabeça do oponente.
l2.KlMURA

.
Finalização similar a chave de braço esse movimento ocorre quando
o braço do oponente é isolado e pressionado contra suas costas,
colocando uma grande pressão' no seu ombro.

13. GUILHOTINA

Uma das 'finalizações mais comuns e populares. Requer que o lutador

segure o pescoço inclinado do seu adversário em uma posição frontal e

depois aperte firmemente o punho até forçar úma finalização.
14. MATA...tEÂO
Estrangulamento comum aplicado quando um lutador segura as costas
do seu oponente. Para finalizar, o atleta muitas vezes usa as pernas do
rival ou um triângulo para reduzir as chances de perder a. posição
15. CHAVE OE PERNA

Um termo geral para ó ato de isolar a perna do rival e executar

qualquer uma das possíveis submissões.
16. CHAVE DE BRAÇO
Finalização comum que consiste no braço do adversário ser colocado
entre as coxas do lutador antes de ser esticado até o cotovelo de
maneira perpendicular; forçando a finalizaçâo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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De olhona nova sede
OS vereadores, liderados pelo presi

dente José de Ávila (PSD), avançam
no projeto de ter uma nova sede para o

Legislativo. A intenção é de que o terreno

seja cedido pela Prefeitura, que em troca
receberá o prédio atual da Câmara, adqui
rido no ano 2000, na área central, "e pode
abrigar outros serviços, facilitando o acesso

aos contribuintes. Que o espaço' hoje é' in-

suficiente, não se tem dúvidas, as salas são
apertadas e os gabinetes não têm omínimo
de privacidade. A brincadeira é que quan
do o vereador chega, oassessor ficá sem

ter onde sentar. O presidente só aguarda
agora a sinalização do Executivo para que
'as negociações tenham prosseguimento. A

.

reunião que deveria ter acontecido na quin
ta-feira para tratar do tema acabou não.

acontecendo. Enquanto isso, já existe uma
certa especulação do mercado imobiliário.
AJgumas áreas foram. apresentadas aos

,

parlamentares com preço acima do mer-

cado. Como se trata .de dinheiro público,
a atenção precisa ser redobrada. O estudo

. preliminar encomendado pela Câmara

apontou a necessidade do novo terreno ter
.

em média 3.606 metros quadrados.

Resultado da enquete
Com resultado da enquete emmãos, o prefeito DíeterJanssen (PP)

deve assinar na próxima semana o decreto que altera a parte adminis
trativa em relação aos pontos facultativos. Segundo dados oficiais, 61%
dos trabalhadores optaram por descontar das férias os dias parados.

Ródízio no ninho
Primeiro suplente do PSDB, Wilson Bruch se prepara para- as

sumir uma cadeira na Câmara, por 30 dias, em junho. A vaga será
cedida por Jair Pedri, que diz que esta é uma maneira de prestigiar
os correligionários. Sobre o período que estará no Legislativo, Bruch
diz que espera 'ser útil à comunidade'. Por isso.já prepara uma lista
de indicações que deve fazer em plenário.

Cenário positivo
Acompanhando o cenário político,Wilson Bruch diz que está oti

mista com a- 'nova formação do Legislativo. Além disso, avalia que o

governo vem sendo corajoso ao mexer em questões históricas, mas
até hoje .ígnoradas, citando a implantação das' faixas exclusivas e a

queda no preço das passagens de ·ônibus. "E também sinto gue há

diálogo, o que é muito importante na demotracia".

Dabase·
Reunião entre a base aliada naCâmara e a chefe de gabinete, Fer

nanda'Klitzke (PT), serviu para afinar o discurso governista. A ordem
é dar eco à agenda positiva. Em alguns casos, por desconhecimento,
vereadores estão utilizando a tribuna para cobrar ações que já estão

em andamento. Emanuela Wolff (PMDB) e Sebastião Camargo (PT) .

também participaram do encontro.
.

Controle de ponto
Até o início de julho, todos os setores da Prefeitura deJaraguá do

Sul deverão contar com sistema de ponto eletrônico para o controle
em tempo real da jornada de trabalho. Hoje, apenas algumas pastas
possuem o sistema digital, amaioria ainda opera com sistemamanu
al. Em março, o Ministério Público cobrou do Executivo o controle
da jornada de trabalho. A Prefeitura solicitou prazo para a compra e

instalação de novos equipamentos emudança do sistema.

1

EM FOCO.
Indicação do vereador João Fiamonclni (PT), sugerindo
a implantação de uma cozinha comunitária em parceria

com o governo .federal, foi aprovada em plenário.

,Já do vereador Jeferson Oliveira (PSD) foi aprovado
'dois pedidos de informação; um sobre os fundos do

lssern e outro sobre os adicionais de insalubridade.

De 2008 a 2011 , cerca de R$ 600 mil foram investidos em
reformas na Câmara de Vereadores. O maior gasto foi sob a

presidência de Maristel Menel (PSD): R$ 372 mil. Depois, Natália
Petry e Jean Leutprecht também promoveram melhorias.

FlM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAlO DE 2013
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(47)3275-0100

1. Até o fim do ano, se as

receitas previstas para
Prefeitura não se realizarem,
vamos ter que apertar mais.

. �rt;t!.') '("M�b§'il;k1}t \PMDI).
%�@ri!t§rl,ª, {Í@ Aimifti%lm,ª@\
�� ª� �UHª� I'\�i, ��@i
�Qfl§t\\Y@'�nªi§. Do Jltltiff) ªt@
ªb�� I �r@,mn\U"ª�w Yffl

Q@tlt,t (te RS fMt mUM�i,

"
2. A situação é complicada .

e pode ficar ainda pior, eram
quatro peritos e agora são três,

Pe�m Gªmh\\ (PMD,a)., qu@
çOmQf\�'Ou nl tribuno fkl Cim@rª
�ªPQrtªltm do, jo,ft\lt O C'o,fl'eto, do,
Po,VQ, que, mº$t�u ª vlt.ót'il judlQtlt
de um beneftelório,! ,ontra o INIS.
A perioll:' dtte levIl'tª a,lS d'ª1 pl!'ª
lQOnteQ.Qf, na dlo"lo, o prm::o
máxtmQ Q,Upulado fot dt um mêi.

3. A Arena me agradou em todos

os sentidos. É uma estrutura
moderna e que oferece todo

o conforto e condições para
realizarmos eventos de alto nível.

Sérgto. MeUo, vl'Ce�p�csldií!nb�
de Op(trlçQGIl, d� IMX! linnprosa
r�spat'lsllÍv�1 ptllo UFC .'0 Brasil.
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Frankfurt
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Piscina Adulta c/DeC Q Bar Molha."tto I Piscina Infantil

Piscina Aquecida I lia Cinema I Academia ,Brínquedoteca
Salão de Festas I Espaço Gourmet I Safa de Jogos

Sala, d Descanso/Leitura

Quadra com Grama sintética I Playgr. um!:Pescoberto

Vendas Exclusivas:
.

,
.

-

�

� �

�\. ::/ .�'
'V' '�' .-; /.(;

LEIER
IMÓVEIS

472107·0500
Engtt�c"

473055·0919Rua Desembargador Nunes Guimarães, 513
Atiradores - Joinville-SC
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Fujarna promove limpeza
geral no fim de semana
FAXINA Moradores

devem aproveitar para
se desfazer do lixo'

que não é levado pela
coleta tradicional

Natália Trentini

. A Fundação do Meio Ambiente
1"\de Jaraguá do Sul realiza neste
fim de semanamais uma edição do
Programa Aqui Eu Moro, Aqui Eu
Cuido. Dessavez, osmoradores dos
bairros Centenário,Vila Baependi e
Vila Lalau poderão dar a destina
ção correta para materiais que não
são recolhidos pela coleta de lixo
tradicional. Móveis, eletrodomésti
cos inutilizados e podas de árvores
deverão ser depositados nas calça
das. Não será recolhído lixo domi
ciliar, pneus e restos de construção.
Os organizadores salientam que os .

morados podem realizar podas em

BOTA-FORA Caminhões vão recolher móveis velhos e podas de árvores, na segunda-feira

árvores apenas dentro de suas

propriedades,
A coleta dos materiais será

feita na segunda-feira, os cami
nhões devem passar durante o

fim de semana apenas em ruas

principais para evitar o acúmulo.
"A ideia é que o pessoal aproveite
os dias de folga para limpar suas

casas", comenta o presidente da

Fundação, Leocádio Neves:
Como em todas as edições,

uma equipe estará concentrada
emum ponto daAvenida Prefei
to Waldemar Grubba, próximo
ao Posto Mime, das 9 às 12h,
'para esclarecer dúvidas sobre as

atividades.

o programa é conhecido pela
população. Segundo Neves, ele é
mantido pela necessidade desse

tipo de coleta no município. Na
.

primeira ação do ano, foram re

colhidas 300 toneladas de mate
riais. Em junho, a coletaserá nos
bairros Vieira, João Pessoa, Vila
Chartres e Santa Luzia.

serviço
CVV seleciona
voluntários

Para ampliar o serviço de apoio
emocional, o Centro de Valorização
.da Vida JCVV) busca mais voluntá
rios em Jaraguá do Sul. Na palestra
que acontece hoje, a partir das 14h,
na sede da entidade, serão explica
das as características do serviço e das
pessoas atendidas,

O trabalho é solidário e exige um
comprometimento de quatro horas
e meia por semana.Aúnica exigência
é que os candidatos tenlÍam mais de
18 anos. O processo de seléção deve

começar logo após a palestrei. Os inte-
. ressados serão treinados durantenove
semanas seguidas,�umperíodode es
tágio. Segundo JosevaldoMartins da
Costa, oCVVpretende disponibilizar
o serviço 24 horas por dia, durante
todo O ano, mas serão necessários
50 atendentes, Hoje, o Centro con

ta com 20 voluntários que recebem
desabafos de pessoas em situação de
desespero, por meio de telefone, in
ternet ou pessoalmente. Em Jaraguá
do Sul, estima-se que sejam realizados

150 atendimentos pormês.
A sede do CVV fica no segundo

piso da rodoviária, na Rua Antônio

Cunha, n? 160, Baependi.

Jaraguá do Sul é gigante. Gigante pela própria natureza, gigante 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.

j a r a ç
u a d o s u Ls c-q o v.b r

. I

>
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Vida decão
vira livro
COMOVENTE História de Guerreiro sensibilizou voluntários
e é recontada em publicação para público infantil

Bárbara Elice

Uma história sobre superação, que
, envolve dezenas de pessoas solidá-
rias e um cachorro, ganhou as páginas
de um livro infantil. Em "Diário de Um

Guerreiro", estão registradas a união,
as dificuldades e as alegrias vividas por
um grupo que lutou pela vida de um cão

abandonado, vítima _de atropelamento
em Guaramirim. O lançamento do livro
acontece neste sábado, a partir das uh,
na Grafipel.

Foi a ligação de um desconhecido
que deu início à mobilização. Um ca

chorro atropelado BR-280 chamou a

atenção de um motociclista, que inter

rompeu a viagem para socorrer o ani
mal. O cão estava com duas fraturas na

pata esquerda e três na bacia. Ao, aten
der ao telefone, a médica veterinária
'Marister Câmara Canto abraçou o caso

e providenciou, o socorro.
A partir de então, a Associa

ção Jaraguaense Protetora dos
Animais (Ajapra),' amigos, co

merciantes, veterinários e pesso
as desconhecidas formaram uma

rede de mobilização. "Quando es

colhi esse nome para o Guerreiro, não ti
nhanoção da dimensão que essa história
iria tomar. Foram seis meses em função
de vida dele", disse Marister.

Ao ser retirado da rodovia, o cão foi
encaminhado a uma clínica. As opções
eram a eutanásia ou a cirurgia de R$ 3
mil. Para arrecadar o dinheiro, a, rede de
voluntários organizou unia rifa. Como à

vida do Guerreiro já estava sendo con

tada no site da Ajapra, a campanha ga
nhou visibilidade, foi possível realizar a
operação comprar a cadeira ortopédica.
Contudo, mesmo após a operação, a pata
esquerda precisou ser amputada.

cão Guerreiro nos dias atuais
e o livro da escritora Mariane

Eggert de Figueiredo, que
se encantou com tudo que o

cachorro passou

Livro
E essa. história ganhou novas

cores com a chegada de Mariane

Eggertde Figueiredo ao grupo. Ela
transformou os relatos no livro que
será lançado pela Ajapra. "O mais
bonito é que ele se tornou um sím

bolo. E esse livro vai ser usado para tra
balhar com crianças, para conscientizar
sobre o valo� de qualquer forma de vida.
Num mundo de tanta violência e maus
tratos aos animais, essa história veio para
mostrar que o ser humanotem a capaci- '.
dade de ser solidário", acredita Canto.

Durante seis meses, o cão dependeu
de ajuda para andar e até mesmo comer.

Nesse tempo; ele morou na casa da pre
sidente da associação, Mathusa Avanci,
que considera a situação como uma ex

periência única. "É ótimo sentir a solida
riedade das pessoas, saber que querem
salvar vidas. O Guerreiro sempre foi um
cão parceiro. Olhava para a gente com

carinha de quem sabia que tudo ia dar

certo", relembrou Avanci.
Por ser "rebelde", como brinca a médi

ca veterinária, ele não usou a cadeira orto

pédica por muito tempo e voltou a andar
sozinho. Atualmente, Guerreiro vive junto
de outros cães na casa de Marister.

Música

FestivalEstudantil da Canção abre inscrições'
,

Os jovens cantores de

Jaraguá do Sul já poderri
começar a preparar um

repertório. As inscrições
para o Festival Estudan
til da Canção, promovido
pela Fundação 'Cultural,
estarão abertas a partir
de segunda-feira. A ficha,
disponível no site cultu

ra.jaraguadosul.com.br,

deve ser preenchida e en

tregue na sede da Funda

ção, até 29 de maio.
São duas categorias

competitivas: MPB e ser-

'tanejo. O prêmio para os

primeiros colocados é de,
R$ 1,2 mil. Os segundos e

terceiros lugares recebe
rão R$ 800 e R$ 600, res�
pectivamente. As elimi-

natórias estão marcadas

para o dia 29 de junho,
mas o local não foi defini
do. Os jurados vão avaliar'
a fidelidade à música ori

ginal, ritmo, afinação, dic
ção e interpretação.

Podem participar os

estudantes do ensino fun
_damental e médio, matri
culados nas redesmunici-

pal, estadual e particular.
Não serão aceitas músicas
internacionais ou repe
tidas, nem competidores
abaixo dos .dez anos de
idade.

A etapa final será no

dia 24 de agosto, às 19h,
no grande teatro da So
ciedade Cultura Artística

(Scar).

o QUÊ: Lançàmento do livro "Diário
de Um Guerreiro"

,

QUANDO: Sábado, 18 de maio; a
partir das 12h.
ONDE: Grafipel. Rua Quintino
Bocaiúva, n" 42, Centro.
QUANTO: O livro custa R$ 5

Condições de Pagamento: 10 x Sem Juros CanãnVisalMaster
Até 15x no Carnê Financeiro I 60 Dias la Pagamento

20%Desconto ÀVista.

A q u a l i d a d e f a z a d i f e.r e n ç a

3084.1828

1
1
t
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Bom dial
Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2013. Amanhã é domingo,

dia de comer a papa da mami ou ir até o Parque Malwee encon
trar os amigos no final da tarde. Ou até mesmo tirar a marrii do

fogão, pois empregada de gente chique não trabalha aos do

mingos, não! Vamos à coluna que será, neste final de semana,
lida por mais de 30 mil pessoas, fora os virtuais. Antes, aquela
frase para você refletir: "três coisas não podem ser escondidas

por muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade" (Buda).

Três notas
Abonita, Suzana Moscardi, marcou presença na Festa do
Champagne a bordo de ummodelito preto, que provocou

elogios da mulherada. Ao lado da amiga, Maristela
Rozza, estava feliz e era uma das mais animadas!

fIl,·

Outras mulheres que compunham mesa animada
eram Joelma Cani, Suelen Kassner e Carol Tironi.

c-

Todas lindas e felizes.
.'

Outro detalhe da Festa do Champagne, que seria
um crime se eu esquecesse,. foram os pãezinhos da

Casa Gourmet. Todos preparados com muito carinho

pelo chef de cozinha, Alexandre Ehlert, sob os olhos
atentos da sommelier, Andressa Ehlert.

-m.� _'-r-L--d'1..... ri....... tl:l.L4!IlIUlIlUlir=

Da série morro e não vejo tudo: um amigo, que faz sucesso

com seu bigode "puro charme", fez uma tatuagem com os no

mes das filhas. Até aí, tudo bem. Legal, também tenho. Mas
essa semana ele comentou que fará mais tatuagens, agora com

o nome dos genros. É mole?

"

E hoje
Hoje este colunista, ao lado de amigos, vai conferir a fei

joada do Lions Club, na AABB! Deliciosa e suculenta feijoada
preparada por Sérgio Lazzaris e Tato Branco. O prato é do tipo
que se degusta de joelhos, agradecendo aos Deuses Gregos, se
é que você me entende. A receita? Está escondida no baú, em
Ribeirão Grande! Fica a dica.

Pensando bem
Émuitomelhor aventurar coisas grandiosas, alcançar triun

fos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila
comos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem
muito porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece
vitória nem derrota.

FOTOS MAURlCIO HERMANN

IUI� Suelen
Lescovitz é a

mais festejada
aniversariante de hoje

� A empresária
Lurdes Freiberger, nos
corredores da Epic, na
Festa do Champanhe

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A arquiteta e amiga deste

colunista, Tamara Ersching
Nagel, ao lado do marido,

Stanley Dambroz, comemorou
idade nova ontem. Teve festa

apenas para o clã. Da coluna, os
nossos maiores parabéns.
.. ' .-

Não ousem esquecê-lo: o meu

amigo, Marcelo Lamas, é o

grande aniversariante de hoje.
Tim tim pra você.
.' ..

Ontem foi a vez da amiga, Jadna
Garcia, receber os cumprimentos.
pela idade nova. Felicidades mil.

Feriado .:

O feriado de 30 de maio pro
mete altos agitos. E serão três dias
de muita ferveção. Na coluna de

terça-feira vou passar o que se

tem de melhor para fazermos em

terra deSão Sebastião, aguardem!

Telão
Quem quiser. assistir aos

combates do UFC, terá telão na

Confeitaria Bela Catarina e no

Madalenà. De nada!

Exposiçâo
Rola neste final de semana

em Schroreder, no Condomínio

Industrial, 8a Exposição Brasi
leira de Orquídeas.

Feliz
O meu amigo, Amauri Jaco

bi, anda super feliz. A sua em

presa, Jamo, vai bem, obrigado.
O casamento com sua Emerita,
melhor ainda. E para completar
a sua alegria, hoje vai curtir de

perto os ídolos do UFC, na Are
na. Bom demais!

Cheers!
Hoje muitos bacanas aqui

da urbe formatarão, logo mais
à noite, mesa concorrida no

Cheers Irish Pub, em Coru
pá. Local escolhido por alguns
para curtir ao vivo, no telão, os
combates do UFC.

Jaraguá é Gigante
A campanha de marketing "Jaraguá é Gigante", promovida pela

Prefeitura, foimuito bembolada. Caiu na boca do povo como uva. Nas
redes sociais, mídia impressa e botecos da vida, os comentários são "VI.ARLElD.ADES
os melhores possíveis. Com a frequência de grandes eventos que a FIM DE SEMANA, 18E 19 DE MAIO DE 2013

cidade vem recebendo, o slogan não poderia sermelhor. Parabéns!

MAURICIO HERMANN CLEITON METZGER
r
I IUfNJD!).S;

As Greyci
Moser e

Jayne Moser

destaques
na Festa do

.

Champanhe

Balada
o DJ César e MC Elaine Po

derosa são os comandantes da

picape, dia 25 de maio, na 1 a

Balada Automotiva Noturna do

Diana, em Guaramirim.

".A[ ��'I:
Maristela

Rozza
desfilou
linda na

festa que
rolou na

Epic

Quando se quer bem a uma

pessoa a presença dela

conforta. Só a presença, não

é necessário mais nada.

i&:�"�__fMf$
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TE CONTEI
,. No próximo dia 25 de maio, com a

presença do Cacique Americano, rola a

32ª edição de Garagem, o senadinho mais
famoso de Jaraguá.

.0 almoço do Restaurante Califórnia, ao
lado Sesi, na Walter Marquardt, está sempre
cheio. Sinal de comida boa e barata.

• Hoje tem balada das boas no Divino
Club, em Massaranduba. Presença da DJ
Cah Silveira e a dupla.Elton e Fernando ..

.Catilene Souza, inaugura hoje a
.

Monalisa Centro 'de beleza, na Rua João
Planincheck, 1832. Um espaço moderno

que traz o que tem de melhor em beleza e

estética.

� Um ótimo fim de semana a todos e

cuidado.você está sendo filmado.

.. Com essa, fui!
.

.......

Javel Liberté
�--

\
_)

rAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



G paulicocabana@gmail.com viniciuscabana@gmail.com t1 @cabanacult Ucabanacult\,\\\\\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(�

o The Seresfez 22 anos e comemorou em

dois shows no Sesc; meu camaradaMarcia
Guindane vai serpapai de uma menina;
FradeNegro apavorou no Curupira sexta
passada; Palmeiras, São Paulo, Coriiithians
e Grêmio eliminados da Libertadores; chique
mesmo é honrar a suapalavra. Ocupe-se
com o que lhe causa encantamento;Ronaldo.
fenômeno em Jaraquá; banda Princípio
Ativo na Opa Bier; o Face está virando um
classificado, só tempropaganda; gato coloca =,

touca de coelho; vendo guitarra, triciclo,
tênis usado, cachorro, carro, abotoadura,
vendo tudo; Fernanda Vasconcelos também
está em Jaraguá; TajMahal emjunho no

Brasil; Lulu Santos cantando Roberto
Carlos; foto doBratz dormindo é "pracabá";
UFC, UFC, UFC, UFC; UFC, UFC, UFC, ufa!; .�
torneio municipal depôquer; o coração é

complicado; Zeca Baleiro napróximafeira
do livro; apergunta que não quer calar:
Cadê a Feuiceirar; postais da história de

Jaraguá e é isso; muitapropaganda.
,

, J'11/J11l1l1l111l11lf1l1l1l1l11l11111111111111111111111111111111111111111t11l111U1II11IIUlII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U1I11111111111111IIUJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\\

�Será O fim?
Desde o ano passado, a

MTVbrasileira vive a ameaça ,

defechar suasportas e a IMlJSleTtEl.lEV�®

emissorapadejá estar com os

dias contados.

Sequndo a colunistaKeila Jimenez (Folha de
São Paulo), o GrupoAbril (proprietário daMTVno

Brasil) não pretende manter o canalmusical e, até o

segundo semestre deste ano, a emissora pode ganhar
um novo nome e uma nova abordagem.

Segundo as informações apuradas pelojornal,
existem duas saídaspara aMTVBrasil. Aprimeira
hipótese seria manter o canal no ar, com outro

nome, e continuar apostando emprogramas de.
humor, no estilo atual.Afinal, não é de hoje que a
MTV tem priorizadoprogramas humorísticos em
detrimento à música.

A segunda opçãopara o GrupoAbril seria manter
a emissora no ar sem asproduções nacionais, para
diminuir ainda mais os custos, e exibir apenas
documentários e videoclipes (Gomo era no começo).

OCP12
www.ocponline.com.br

VARIEDrillES
FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAIO DE 2013

A Liverpool, maior fabricante
nacional de baquetas de percus
são e acessórios musicais, agora
é também a distribuidora exclu
siva no Brasil dos produtos da

gigante alemã Meinl, líder mun
dial no segmento de pratos para
baterias.

A empresa, que tem sede em

Jaraguá do Sul, Santa Catarina,
importa os produtos da Alema

nha, com ênfase nos pratos para
.

bàteria que são o carro-chefe
da marca europeia, e distribui
através de seus representantes
para as principais lojas brasilei
ras especializadas. Os primeiros
containers já chegaram ao país e

estão sendo comercializados em

todo o território nacional.

Através da parceria, diversas
linhas dos famosos pratos assina
dos pelaMeinl estarão, agora, dis-

,

poníveis para os bateristas brasi
leiros. O diferencial dos produtos
da marca alemã fica por conta da

tecnologia empregada no proces
so de fabricação, garantindo mais

peso, qualidade e definição para
os músicos. Quer saber mais aces
se báquetasliverpool.com.br.
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Acessórios
•

para variar
• •

seu tremo
Acredito que amaioria de vocês já deva

ter entrado em uma academia de muscula

ção. Tendo praticado ou não, a imagem fica
na memória: máquinas pesadas, anilhas,
barras, halteres e outros aparelhos e aces

sórios que compõem essa atmosfera. Mas
de alguns anos pra cá, pequenos acessórios
tem achado seu espaço nessa "terra de gi
gantes", e ajudado de forma bastante rele
vante as pessoas a atingirem seus objeti
vos. Eles chegaram gerando desconfiança,
desacreditados pormuitos, que diziam que
aquilo era "modinha" e em nada iria acres

centar. Mas os anos passaram e hoje esses

acessórios fazem parte do dia a dia das
academias e studios, tomando os treinos
mais variados, desafiadores e muitas vezes

-

mais divertido. Vou listar apenas alguns e

torço para que você tenha a oportunidade
de utilizá-los:

FITA DE SUSPENSÃO: é o aces

sório utilizado no chamado treinamento

suspenso, que se popularizou pelo nome

de TRX, que na verdade é amarca comer

cial da fita que originou o método. O treino'

KETTLEBELL: O kettlebell ou Girya,
como é chamado em russo, é uma bola de
ferro com - uma alça, utilizada há séculos

para desenvolver força e condicionamen
to cardiovascular: A característica singular
deste equipamento é que o centro de massa
se encontra fora damão do praticante, o que
possibilita a realização de movimentos ba
lísticos (arremessos), que promovem uma

integraçãomuscular não encontrada em ou

tros equipamentos de fitness. O treino com

kettlebell pode ser feito em qualquer lugar,
pois ele é fácil de ser transportado. Outra
vantagem é a capacidade de sequenciar
diferentes exercícios de forma harmonio

sa, sem deixar o pesode lado em nenhum

momento, o que torna a sessão de kettle
bell training desafiadora. O treino com este

equipamento proporciona a realização de
movimentos de arremesso e potência. Essa
sequência demovimentos acompanhada do
peso faz com a musculatura sejamais exigi
da do que em outros treinos. Ou seja, os mo
vimentos geram uma integração muscular

que estimulam o sistema nervoso a utilizar
as articulações do quadril, joelho e coluna

vertebral, da melhor maneira possível, tor
nando as tarefas do dia-a-diamais fáceis.
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em suspensão é umamodalidade de treino

única, que usa o peso do próprio corpo e

a força da gravidade como resistência. Ao
contrário da ginástica normal, o treino em

suspensão permite recriar quase todos os

movimentos atléticos livremente. A sim

plicidade de utilização da fita permite uma
transição fluida entre os exercícios, assim
como ganhar resistência, força, equilí
brio e flexibilidade, com um só aparelho.
O treinamento suspenso integra grupos
musculares diversos em cada exercício,
reduzindo assim o risco de lesão por so

brecarga ou isolamento de um só músculo.
Uma vez que somente se utiliza o peso do

corpo e a força gravidade, a intensidade
dos exercícios é facilmente ajustável, sendo
necessário apenas ajustar o ângulo do cor
po em relação ao ponto de fixação da fita.

Brasileiradesconhece relação
en1re câncerde colo deútero eBPV
Levantamento brasileiro mostra que 83% dasmulheresjá
ouviramfalar doHPV (papiloma vírus humano), principal
causa do câncer de colo de útero. Dessas mulheres, no entanto,
66% não relacioriam o vírus ao desenvolvimento desse câncer. O
dado alarmantefoi divulgado nesta terça-feirapelaAssociação .

Brasileira dePatolQgia do Trato Genital Inferior e Colposcopia
(ABPTGIC), emparceria com o Instituto Ibope. Segundo a
pesquisa, 38% das brasileiras desconhecem osfatores de
riscopara o câncer de colo de útero, e 31% nuncafizeram, ou
realizaram apenas uma única vez na vida, (). exame ginecológico

.

papanicolau --- usadopara o diagnóstico do câncer, que deve ser
feito anualmente.A vacinação, um dos métodos deprevenção
mais eficazes contra os tipos 16 e 18 doHPV (responsáveispor
70% dos cânceres), também é conhecidapor apenas metade das
mulheres. De acordo com estimativas do InstitutoNacional de
Câncer (Inca), 25% das brasileiras têm o vírus do HPV.

.

BOSU: o nome parece (e realmente

é) estranho, mas é a sigla para Both Sides

Up (ambos os lados para cima). Trata-se
de uma meia-esfera de plástico .ínflável,
semelhante a uma bola cortada ao meio
e que suporta até mil quilos. Isso mesmo:

uma tonelada! Ele possibilita que se fa

çam inúmeros movimentos, como pular,
correr, saltar, caminhar, fazer abdomi
nais, exercícios de equilíbrio e flexibilida-'
de. Promove a melhora da coordenação
motora, aumenta a eficiência neuromus

cular dosmúsculos neutralizadores e esta

bilizadores. É UI)1 equipamento bastante

seguro, permitindo que qualquer pessoa,
independente do nível de atividade físi

ca, consiga resultados positivos em seu

treinamento. Ele também desafia os mais

experientes, possibilitando sua evolução.
Se você está à procura de um trabalho de

reabilitação, alongamento, coordenação
ou um treino de resistência, o BOSU tem

como finalidade atender a todas as neces

sidades individuais de cada pessoa em

qualquer aula ou tipo de treinamento.

!
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Retirar asmamas não é a única
alternativa para casos como O de Jolie

Na terça-feiro; a atriz americanaAngelincr
Jolie revelou quepassoupor uma cirurgia
de retirada e reconstrução de suasmamas,

. entre os meses defevereiro e abril, depois que
ela descobriu, apartir de um teste genético,
que o seu risco de ter câncer demama era de
87/6. Oprocedimentofoi uma escolha da atriz
efoifeitocomoforma deprevenção,já que
ela ainda não apresentava a doença. O teste

genéticofeitoporAngelina detectou, em seu

DNA, umamutação no gene BRCAl. Quando
uma pessoa não tem câncer, mas sim um alto
risco de desenvolver a'ddença,fica a critério
dopaciente optar ou nãopor se submeter à
cirurgia de remoção dasmamas.No caso de

Angelina,joifeita uma mastectomia dupla,
quando os dois seios são remooiâos. Segundo
José LuiiBevilac.qua, mastoloqista e cirurçiiu)
oncológico do R05p�tàISírio-Libanês, em
casos como esse, f]; dpçãopeloprocesso
cirúrgico deve �er;muito discutida com a

paciente. "Trata-se de umproeediment» que
não está isento de riscos. Pode ocorrer necrose
aa pele ou infecção daprótese.Além disso,
o.resultado estético não é o mesmo de l.lma

cirurgiaplôstica", afirma. De acordo com o

médico, a idade idealpara que a mulher sê
submeta ao procedimento de remoção das
mamas epor volta de 30 a 40 anos. ''Acima
dos 50, o beneficio desseprocedimento tão

complexopode ser questionável." Existem
alguns medicamentos que também podem
ser utilizadospara afinalidade de redução
.de riscos e pessoas com mutações genéticas.
Alguns inclusive sópodem ser utilizados em

pacientes que estão na menopausa, o que
pode ser útilpara mulheres mais velhas, que
não se.beneficiariam tanto com a cirurgia.
O teste qenéticojeito.porAngelina Jolie está

disponível noBrasil, porém, esse exame,
além de muita caro (cerca de 7mil reais)'
não deve ser aplicado em todas aspacientes.
Bevilacqua diz que, apartir dos 40 anos de
idfLde, a recomendação � de que todas as"
mulheresfaçam uma mamografia anual
e tenham as mamas analisadas durante
a consultamédica. Quem tem histórico

familiar da doença deve incluir no checkup
a ressonância magnética, quepermite uma

<,

análise maisprofunda das mamas.
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o abacaxi é uma fruta típica de países
tropicais e subtropicais, portanto, não
se adapta em regiões de clima frio. É
uma fruta com uma boa quantidade de
vitamina C, B1 eA A polpa contém grande
quantidade de água e fibras. O suco é
ótimo para a produção de sucos, sorvetes,
cremes, geleias e bolos. Do suco é retirado
ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C),
ácido málico e bromelina. Este suco natural

possui cerca de 12% de açúcar (frutose).
Uma boa forma de verificar se o abacaxi
está maduro é puxando uma das folhas de
sua coroa. Se a folha soltar facilmente é

porque o fruto está maduro.

Abacaxi com banana em calda
• 4 rodelas de abacaxi
• 3 colheres (sopa) de

.

açúcar mascavo
• 1/2 xícara (chá) de suco
de laranja
• 2 colheres (chá) de amido
demilho
• 4 bananas-prata em
rodelas

,

'. 2 colheres (sopa) de
margarina

MARIO PIROU/DIVULGAÇÃO

Em um refratário,
disponha as rodelas de
abacaxi, lado a lado.
Misture o açúcar mascavo, o suco de laranja e o amido de milho. Ponha sobre as rodelas
de abacaxi e de banana. Espalhe também a margarina em pedaços e leve ao forno, em
temperatura média, por 20 minutos ou até formar uma calda. Sirva.

Cocada de abacaxi cremosa
• 4 xícaras (chá) de abacaxi cortado em cubinhos
·2 xícaras (chá) de açúcar
·"1 xícara (chá) de água
<z qemas
• 1 lata de leite condensado
• 300 g de coco ralado

Ferva o açúcar e a água
por doisminutos, ponha o

abacaxi e ferva pormais três
minutos. Junte as gemas,
o leite condensado e o coco

ralado. No fogo baixo, e sem
parar de mexer, cozinhe até

que se desgrude do fundo da

panela. Deixe esfriar e sirva
em taças. Dica: experimente
servir com queijo prato ou
minas. Fica uma delícia!

F1M DE SEMANA, 18 E 19 DE MAlO DE 2013

. ORMUZDALVES/DIVULGAÇÃO

Abacaxi nevado'
• 4 rodelas de abacaxi

.1/2 xícara (chá) de suco de laranja
• 1 pitada de canela empó
• 2 colheres (sopa) demel
·2 claras

·4 colheres (sopa) de açúcar
• Raspas de casca de limão a gosto

Aqueça o forno a 220 oCo Em uma assadeira, distribua o abacaxi. Mistureo
suco de laranja, a canela e o mel. Despeje amistura sobre o abacaxi e leve ao

forno por dez minutos. Bata as claras em neve, acrescente o açúcar e continue
batendo até dar ponto de suspiro. Retire o abacaxi do forno. Deixe amornar,
\

.

distribua o merengue por cima e polvilhe com as raspas de casca de limão .

Leve novamente ao forno e deixe até dourar. Sirva em seguida.

Surpresa de abacaxi
·1 abacaxi
• 1 vidropequeno de doce de coco
• 2 colheres (sopa) de rum

.

• 1/2 pacotepequeno de coco ralado

.

Corte o abacaxi ao meio no sentido horizontal e retire a polpa sem furar
a casca. Bata ligeiramente a polpa rio liquidificador e transfira para uma
panela. Leve ao fogo baixo, para evaporar o líquido quê se forma, e adicione
o doce de coco e o coco ralado. Cozinhe por mais 3 minutos e desligue o

fogo. Deixe amornar e adicione o rum. Mexa bem e disponha esse recheio
nas duas metades do abacaxi. Sirva com sorvete.
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CASA E DEC,ORAÇAO

Closets e guarda-roupa alternativo
Acabou de mudar de casa e o guarda-roupas anti

go não aguentou a mudança pesada? Está sem espaço
.

I

para guardar suas roupas? Ou seu suado dinheirinho

só pode comprar agora peças de uma qualidade não tão

. Uma boa arara de roupas já é meio caminho andado.

A primeira é feita de um tronco de árvore pintado,
preso por fios de aço. Simples, linda e de custo baixo

Até a escada vira lugar pra pendurar cabides

boa? Enquanto você sonha com o móvel dos sonhos, a
gente te ajuda a acomodar suas roupas e acessórios e

de quebra economizar. Missão quebra-galho: closets e

guarda- roupas alternativos, veja nossa galeria.

Para os homens, as araras são uma mão na roda.

Como a gente imagina que eles têm pouca roupa ...

uma pequena já resolve tudo
.

Para mulheres organizadas ...

Enfeite de porta dematernidade
O enfeite de porta da maternidade é

um item comum em qualquer enxoval
de bebê. Já é costume colocar um qua
drinho com motivos infantis ou algum
outromimo na entrada do quarto.

A peça é um jeito delicado de dar
boas vindas ao novo bebezinho e tam

bém ajuda a identificar o quarto do
recém-nascido. Dá para fazer várias coi

sas, entre elas, quadrinhos, bastidores,
patchwork, biscuit e telinhas.

Para ajudar na escolha, separamos

algumas ideias bem fofas, para·meni
nos emeninas. Outra coisa bacana é que
além de serem um charme para colocar
na porta da maternidade, depois deco
ram o quartinho do bebê. O ideal é que
o enfeite seja encomendado com pelo
menos dois meses de antecedência. Ins

pire-se com esses mimos!

OCP15
www.ocponline.com.br

FONTE E FOTOS: ROADTRlPDANlNA.COM

Broche de tecido
Tem um retalho de tecido com

estampa boniuü Que tal utilizar seu
dotes de costura efazer um lindo

broche?Éfácil! Siga as dicas.

(1) Os materiais necessários são: tecido
estampado - qualquer esi:��pa bacana
serve, claro! - pedaços defeltro, linha,
agulha, tesoura, cola para tecido, alfinetes
de segurança ou gancho de broche e

esmalte incolor. (2)Aprimeira coisa afazer
é recortar o desenho apartir do tecido. O

esmalte entra nesse ponto: depois que a
figura estiver cortada, é importante selar
toda a volta do tecido com esmalte, para
impedir que osfios comecem a se soltar e

o desenhofique desfigurado. Em seguida,
usando aforma dafigura como referência,
cortar umpedaço defeltro em tamanho

suficientepara servir de base. (3) Depois, é só
grudar o alfinete de segurança nofeltro com
linha e agulha. (4) E,porfim, colar afigura
nofeltro.usando cola de tecido. Quem quiser,
também pode costurar afigura no feltro,
mas cuidado para não estragar o desenho.

E aí estão os brochesprontinhos! Pode
ser que alguémpor aí esteja torcendo o

narizpara as bonecas russas que, afinal
de contas, são um motivo meio infantil.
Mas abstraiam o desenho desse tecido e

pensem em outrasfiguras mais "maduras"
para chegarem à conclusão de que esse

projeto é mega útilpara transformarpeças
de roupas sem ter quefazer mudanças
irreversíveis. E se ofeltro parece rústico

.

demais, também dápra usar outros tecidos
.

grossos como alternativa! Pensem nas
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Cheers!

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

,

please?" (Você pode colocar seus pertences pessoais
na bandeja plástica, por favor?). "Container" não é
somente aquelas grandes "caixas" de metal utilizados
para importação e exportação de mercadorias, mas
também é usado quando nos referimos a embalagens
menores, como as bandejas no aeroporto ou os

potes decozinha, Outra possível frase: "Please
remove your shoes and belt and place them in a

separate container" (Por favor, tire seus sapatos
e cinto e coloque-os em uma bandeja separada).
Desconfortos necessários à segurança de todos
nos dias-atuais! De qualquer modo, cortesia, um
sorriso euma frase simpática às pessoas que estão

trabalhando podem tornar esse momento mais

agradável: "Thanks. Have à nice day!" See http:jj
www.skypeeng;Iishclásses.comjskype-english-blogj
airport-english - tip�-for-check - in-security-customs
and-more/ to know other sentences you might hear
at the airport.

Viagem e Aeroporto
,

"Passengers on flight xx-123 to San Francisco please
proceed to Gate number 12." Passageiros do voo
XX-123 para San Francisco favor dirigir-se ao portão
número 12. A essa altura você já passou pelo "check
in" e já tem seu "boarding-pass" (cartão de embarque).
Você também já respondeu à pergunta: "What kind
of seat would you like, window, aisle (by fhe corridor)
or middle?" (Que tipo de assento você gostaria':
janela, corredor ou no meio?). Também informou à

quantidade de malas respondendo a uma pergunta
como: "Do you have any hand luggage?" (Você tem
bagagem de mão?) or "Howmany pieces ofluggage
do you have to be checked-in?" (Quantas malas você
tem para despachar?). Sim, "check-in" não significa
exatamente "despachar", mas faz parte do check-in

apresentar seus documentos e despachar a bagagem.

No "Security Check" você pode ouvir: "Can you put
all your personal belongings in the plastic container;

TURISMO;
Festas do Divino ria

"

.

Grande Fl9 ríanôpolís
Por volta de 1321, a rainha de Portugal,

Isabel de Aragão, fez uma promessa: promo
ver uma festa celebrando o Divino Espírito
Santo caso seu marido, o rei Dom Dinis, fi
zesse as pazes com o príncipe Dom Afonso.

Alcançada a graça, a nobre viajou pelo mun
do com uma cópia da coroa imperial decora
da com a pomba-símbolo do Espírito Santo,
arrecadando dinheiro para os pobres.

A festa pouco mudou. São vários, sim
bolismos: o cortejo da família imperial, os

pães de promessa e a comunidade unida, A
Grande Florianópolis é um dos redutos onde

a festa conserva suas características, mesmo
depois do surgimento da televisão, da inter
net e dos grandes shows. O roteiro começa
em São José, que começou a celebração em

1858 e segue por Florianópolis, Santo Amaro
da Imperatriz, Garopaba, Tijucas e Palhoça,

E quem pensa que esta é uma festa de

idosos, está enganado. Os tipos mais comuns
são as famílias e grupos de jovens, que procu
ram música, petiscos e diversão.

Em São José, a Festa do Divino deste ano

'já acabou. Mas ainda há 18 oportunidades para
celebrar na região da Grande Florianópolis.

Adeliana Dal Pont e Cícero Augusto foram coroados casal

imperial da Festa do Divino 2014, em São José, no dia 13

Airline announcements may be tricky as well (os
avisos das companhias aéreas podem ser difíceis

também). So, what about listeningto some audios to

get familiar with some announcements? See http:jj
www.englishclub.comjenglish-for-workjairline
announcements.htm. Have a nice trip!

,

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

ªRtatum
eustomized language learning

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

Semana do
•

Ecotunsmo em

Urubici, Lages e
Rio Rufino

Os municípios de Urubici, Lages e Rio Rufino realizam
até hoje a 3a edição da Semana. do Ecoturismo. O evento

contará com caminhada, cicloturismo, cavalgada e sessões
de cinema. A Semana do Ecoturismo tem como objetivo aju-

_

dar a consolidar a Serra Catarinense como um importante
polo da atividade no Sul do Brasil.

O evento será dividido em três atividades: caminhada,
cavalgada e.cicloturismo, A caminhada, de 25 km, acontece
hoje em Lages, na região conhecida como Coxilha Rica. Os

participantes caminharão pelo famoso corredor do Caminho
das Tropas, caminho este que é considerado a primeira liga
çãopor terra entre as regiões Sul e Sudeste.

A cavalgada também acontece neste sábado no Parque
Nacional de São Joaquim, entre oMorro da Igreja e os Cam

pos deSanta Bárbara. Os cavaleiros e amazonas percorrerão
cerca de 25_km contemplando as belas paisagens da região.

, '
'
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Aniversariantes
Vagner Greiner
Valdir Stein

1815
Adilson Lescowicz
Aline Blank Ehlert

. Ana Maria Bacca
Antonella Viana de Oliveira
Beatriz Sasse
Caio Henrique Vale Tomazoni
Carlos da Silva
Carlos Urbanski
Casa Do Latoeiro

Darlei Chavier
Deise Stinghen
Diego A. T. Martins
DilmaHille

Dirceu Mathias
Eduardo Rossato
Emanuelle Kraisch Bordin

Erica N. Gruber
Fábio Henrique Lesmann

Fernando Sdmem
lolanda Behling Franke
Iraci G. F. Mass
Irineu Weiller

Iverson Lange
Jaimor José Perito
Janaína Vieira
Jnaia Karsten

José A. Scherer
José C. V. Oliveira
Joselaine Gretens
Josilaine Darem

Jucilea Venera

Leopoldo Janssen
Maikon 'Michalak
Maria do Carmo da Silva Reis
Maria Helena Surdi da Cruz
MiroWulf
Rita Pereira

Sandra F. Fernandes
Simone Ballmann Atahelin
Tânia Karsten
Tânia M. B. Minei

Rafael Cristiano
Becker completa
18 anos neste dia
19. Quem envia

os parabéns são
os pais Doraci e

Adilcio, e a irmã
Vanessa

19/5
Adilson Lescowicz

Augusto Manfrini
Bruno F. Lessmann
Fábio Rodrigues
Fernando Müller
Gabriel de S. Oliveira
Gilberto Ramos Júnior
Gislaine F. Klein
Herta E. J. Spliter
Hilda R. Raboch Verbinenn

Isolde P. Greppner
lvonede S. Zanetti
João V. Demétrio
Jonathan E. Borchardt
Luis Fernando Conrado

.
Magali L. Moretti .

Marcelo Braatz
Márcia T. Ploszai
Mafia E. M. Watzko

Maria Eduarda da C. Costa
Maria Elisa V. dos Santos
Mário Audori Nogueira

<Marísa F. Fietz
Matheus Severo
Michele Machado

Miguel Augusto Voelz
Neide Ribeiro
Odair José Pacheco
Patrícia R. da Silva
Paulo A. Lossler
Rafael Cristiano Becker

Raquel Mariano
Reno Schuartz

-

Rodrigo Garcia
Sandra Mara Hansen
Simone Sthlin
Sueli M. V. Schwircoski
Vaimor Cardoso

Mil vivas para o
Matheus Severo. Dia
19 completa 18 anos.

"Parabéns e que
continue sendo o

filho maravilhoso que
é. Com muito amor

de seus pais Ivanir e
Marcia Laura Severo" .......

Kát.ia e Cleidir Pereira
completam 6 anos de

casados neste domingo.
Parabéns e felicidades

o casal que sobe ao altar neste sábado

para dizer sim é Ana Luiza Felisbiho e

Michael Santos. Felicidades!

As gêmeas
Theodora
e Gabriella
comemora9

meses dia 14. Elas

são a alegria e o
orgulho dos pais
Karlan e Scheila
Schneider Bu1zke

A princesa Rafaela

Stringari dos
Santos completa
5 anos. A família
a parabeniza e

deseja saúde e
muitas alegrias

Kailani Salvador
Pereira completou 5
anos no dia 16. Quem

deseja felicidades são
os pais Cleidir e Kátia

e o mano Gabriel

Scheila Priscila Barg comemorou

aniversário de 18 anos, dia 15. Sua

amiga Gabriela Sueli Balsanellí lhe

deseja muito sucesso e felicidades. "A

amizade é um amor que nunca morre"

MATRIZ
Rua ÂngelO Rubinl. 97.2-
Bairro, E?-arra do Rio Cerro

==.

I< .. k-=-$
.......ove.$

I. FUlaJ 3273_ 1505
--=-�����--�--��--

FrLXAL
Rua :João' 1"1,;;n-catto, 265 � Sala
B.a�rro: Centro

.

Rei.: 3700 - Apto no João Pessoa com 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de jantar/estar,
garagem, sacada, churrasqueira. R$ 130.000,00

Ref.: 3698 - Apto no Amizade com 1 SUITe + 2

dormitórios, cozinha, bwc, sala de jantar/estar, 2
garagens, churrasqueira, piscina, elevador. MOBILIADO.

R$ 345.000,00

Re!.: 3694 - Apto na Vila Nova corn 1 SUITe +2
dormitórios, cozinha e bwc mobiliados, sala de jantar/
estar, depósito, garagem, 2 sacadas, churrasqueira,

salão de festas. R$ 225.000,00

Rei.: 249 - Casa na Barra com 4 dormitórios,
cozinha, copa, 2 bwc's, sala de estar, depósito, 2

garagens, churrasqueira. R$ 280.000,00
cozinha, 2 bwc's, sala de jantar/estar, escritório,

depósito, garagem. R$ 170.000,00
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Tirinhas
PREvisÃó rio TEMPO

-

'WiUtirando

Piada

Mania esquisita
No bar, o bêbado desabafa com o amigo:
- Amihhamulher anda com umamania esquisita, rapaz! Ela passa a

noite inteira, em pé, debruçada na janela do quarto!
- Nossa! E o que é que ela fica fazendo este tempo todo?
- Esperando eu chegar!

Cinema
Programação de 17 a 23/5

JARAGuÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Reino Escondido - Animação - Dublado -14h,
16hl0, 18h20; 20h30

ARCOPLEX 2

• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional- 15h, 17hl O
• O Último Exorcismo - Parte 2 - Terror - Legendado -

19h3Q,2th20
ARCOPLEX 3

• Homem de Ferro 3 - Ação � Legendado -14h,
16h30, 19h, 21 h30

JOINVlLLE
.GNCGARTEN
• Homem de Ferr0 3 (3D) - 21 :50 - LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia
• Giovanni Improtta - "15:00, 17:15, 19:25, 21 :30 - NAC - Comédia
• Homemde Ferro 3 - 13:20, "18:40, 21:10 - DUB - Ação
• Uma Ladra Sem Limites - 16:00 LEG - ComéClia
• A Morte do Demônio - 21 :20 - LEG - Terror
• Reino Escondido - 14:15, 16:45, 19:10 - DUB - Animação
• Somos Tão Jovens - 14:30,17:00,19:45,22:00 - NAC - Drama
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:15, 19:00, 21 :40 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 - LÉG - Ação

Giovanni
Improtta
Giovanni Improtta é
um contraventor que
sonha com a ascensão
social e vive há anos
comMariléne, sua ex
amante. Após amorte de
um colega de trabalho, .

Giovanni tem a grande
chance de entrar para
a cúpula, um grupo
formado apenas por
grandes contraventores
que está negociando nos
bastidores a.liberação
dos cassinos no Brasil.
Animado como negócio,
ele almeja também entrar

para um badalado e

exclusivo clube, que não
.

o deseja'por perto devido
ao seu histórico como
bicheiro. Para tanto conta
coma ajuda de Patrícia,
a filha de um influente
conselheiro. Ao mesmo

tempo existe um golpe
sendo elaborado, sem que
Giovanni saiba, para que
seja preso.

• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia
• Finalmente 18 - 14:20, 16:45, 19:10, 21 :30 - LEG - Comédia
• Homem de Ferro 3 - 15:20, 21 :45 - LEG - Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 17:50 - LEG - Terror

• Somos Tão Jovens - 13:15, 19:40 - NAC - Drama

Sudoku

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

Também nãose pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo instável.
Frio diminui
Sábado:Amassa de ar polar se
desloca para o oceano e as nuvens

aumentam com condições de
chuva fraca entre a Grande

Horianópolis e o LitoralNorte.

Domingo: Tempo instável com
nebulosidade, poucas aberturas
de sol e condições de chuva .

• •Ensolarado
AMANHÃ

�MíN: 16°e
MÁX: 23°e Parcialmente

Nublado

� �-
� �

SEGUNDA
Instavel

MíN: 15°e
�MÁX: 200e
Nublado

LUAS

.MINGUANTE 2 e 31/5

" • NOVA 9/5

".CRESCENTE 18/5

, fi) CHEIA 25/5

T�RÇA
MIN: 100e
MÁX: 18°e
•
Trovoada

HORIZONTAIS
1. As iniciais do oceanógrafo francês Cousteau

1
(1910-1997) / Tarfaruga terrestre

2. (Anat.) Outro nome do cúbito, osso que, com o 2
rádio, forma o antebraço / (Re!.) Orixá feminino

cuja encarnação no Brasil é a água doce em geral 3
3. Passar água e café através de um filtro para se

obter a bebida deste fruto / Aparelho sanitário, 4

com feitio de bacia óblonqa, para .lavaçem das

partes inferiores do tronco 5

4. Que causa estrago considerável em
65. Sagrado

6. Período de tempo de pouca ou nenhuma atividade
7

seja profissional, de lazer etc.
7. (Fig.).Sumir, desaparecer 8
8. Profissional que transforma os metais preciosos

em jóias 9

9. Uma grande multinacional do ramo autornobíllstl-
co / (Ing!.) Cinco 10

10. Alegrar ou contentar ao extremo
11. Elemento de composição: para dentro / Infla- 11

filado
12. O filósofo e matemánco alemão Gollfried (1 G46-

12

1716), responsável pela invenção da'máquina de
13

calcular
13. Meio ... seboso / Transmitido gratuitamente a

outrem,

VERTICÁIS
1. Município do estado do Ceará, na região de Vár-

zea Alegre / Aquele que tem pouquíssima gordura
2. Que contém o elemento CI / São" três em cada

" estação
3. Ror alva ou amarela, perfumada, da qual se ob-

tém um óleo essencial/Uma praga dos trigais
4. Espécie de cobra viperídea, que atinge mais de

dois metros de comprimento
5. Acrescentar a um total / (Abrev.) Rede paulista de

rádio e TV
"\ 6. Tonta, tola / Furo

7. Combinar com o oxigênio / Baixeza, infâmia
8. O máximo possível/Escuridão profunda
9. Mergulhado / Aquoso.

2 3 4 5 6 7', fi 9

•
•

• II
,

_' •

•

II

"oso.<JS
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"
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cristal recusa a proposta de. Alberto. Chico se emociona

ao saber que a homenagem que Cassiano lhe prestou foi di

vulgada no jornal. Ester pergunta a Cassiano se ele confia em

Cristal. Duque mostra a Cassiano o lucro do Flor do Caribe ob-
. tido com o shaw de Cristal. Marizé e Lipe descobrem que o pai
ficou preso cumprindo pena por um crime praticado por Hélio.
Cristal vai até a casa de Ester.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Bento não aceita a proposta de Malu. Fabinho vai em

bora sem contar a Plínio por que o estava seguindo. Os ca
belos de Brenda começam a cair e Rosemere é demitida.

Sangue Bom ,

.
Tito interrompe chamego de Renata e Erico

Renata (Regiane Alves) achou que iria se livrar do assédio
deTito (RômuloNeto) depois que, finalmente, foi para a cama
com o gato. Crente de que ele fosse dar um sossego nas in

vestidas, a moça fica no-maior chamego com Érico (Armando
Babaioft) na frente de casa e é interrompida por justo quem?

Perácio se emociona ao falar do filho para Eliseu. Lara e
.

Amora se hostilizam na entrada do teatro. Filipinho conta

para Rosemere como foi seu teste. Tito aparece na Casa

Verde e Renata fica tensa. Natan ganha o prêmio de melhor
publicitário e Maurício fica indignado. Verônica aconselha

o filho a perdoar Malu. Plínio comenta com Malu sobre a

perseguição de Fabinho. Socorro não consegue entregar
seu presente a Amora e Bento fica penalizado. Bento muda

de ideia e decide aceitar a proposta de Malu para se tornar

uma celebridade.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Reprise do último capítulo.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Thainmy diz que não
sabe onde irá trabalhar

o futuro de Thammy Miranda tanto na

Globo quanto em qualquer outro canal de 1V
é incerto. A atriz afirmou que não recebeu
nenhuma proposta para trabalhar na telinha

. após "Salve Jorge": "Pode parecer mentira,
mas ninguémme chamou para nada, nem para.
renovar, nem para qualquer outro trabalho".
"Minha imagem como pessoa não impede que
eu interprete umamulher extremamente femi
nina 'ou qualquer outro papel", afirmou.

Mariana Ximenes diz que
vai precisar'de férias

Mariana Ximenes acaba de se despedir da Juliana
de "Guerra dos Sexos" (Globo) e já se prepara para
viver uma vedete em "Joia Rara", próxima novela
das 18h. A atriz disse que vai precisar de umas férias
longe da 1V para descansar dos dois trabalhos segui
dos. "Depois dessa trama pretendo tirar longas férias.
Quero viajar para o Peru ou Japão", adiantaMariana.
"Amo viajar". Mariana ainda revelou seus três maio

res. segredos de beleza: boas noites de sono, jamais
dormir de maquiagem e sempre que possível dar um
mergulho no mar. "É revigorante! Eu como uma boa
paulistana, quando estou no Rio, reservo esse tempi-
nho para recarregar as energias", completou. c,

Galisteu fala sobre

engravidar neste ano
Adriane Galisteu, 40, pensa em dar ir

mãozinhas pata o filhoVittorio, de dois anos.
"Adoraria ter um bebê ainda este ano", con
tou. "Eu já liberei. Só precisamos de tempo
para namorar e conseguir engravidar." A
apresentadora é casada com o empresário
Alexandre Iódice, 42. "Se eu soubesse que
era tão bom ter filhos, já teria tido uns sete";
afirmou. "Eu aprendi a amar!" "A gravidez do
Vittorio não foi fácil, mas fiz tudo commuito

prazer", contou. "É a maior alegria da minha
vida." "Ele está em uma fase tão engraçada",
derrete-se. "Fala cada coisa!"

• •

DÁries . ,. Libra t20/3 a 19/4 - Fogo .:.23/9a22/1O-Ar i
� Tenha cuidado com negócios Amizade e negócios não se

Jmirabolantes ou promessas de di- misturam, do contrário você vai

nheiro fácil, pois quando omilagre se aborrecer. Não faça nada na

é demais, o santo desconfia,Apar- dúvida, mas procure lutar contra
tir do meio-dia o trabalho de roti- a apatia e a desmotivação. Vênus
na será especialmente favorecido. e Urano vão deixar o periodo da

Brigas e discussões podemmarcar noitemais estimulante.Amor des-

o amor. Cor: laranja. gastado cõrre perigo. Cor: creme.

� Touro n Escorpião
Ü 20/4 a20/5 - Terra 23/10a 21/11 -Água

O astral revela uma grande Diversas áreas de sua vida es-

sensibilidade com relação às ques- tão em conflito, de forma que você
tões familiares ou do seu passado. terá que sacrificar algumas ques-
Não perca a chance de se dedicar tões em favor de outras. Fazerpla-
a uma atividade mais prazerosa nos mais humildes vai ajudar você
hoje. No romance, o astral é de a manter a situação sob controle.
altos e baixos e o ciúme pode pôr No amor, demonstre maturidade

tudo a perder. Cor: pink. ao agir. Cor: verde-claro.

t4 Gêmeos I- Sagitário .--

2115 a 20/6 - Ar -
22/11 a2I/12-Fogo

As coisas vão estar confusas De um lado, você perceberá
nesta manhã, por isso, não con- sua necessidade de uma maior

vém tomar decisões importantes . organização doméstica ou pro-
Dúvidas e incertezas podem aba- fissional e de outro, o desejo de

lar o seu astral, mas tudo será pas- descobrir novos horizontes, de

sageiro. A Lua favorece decisões expandir-se e talvez viajar. No ro-
ligadas ao lar. A vida a dois ganha' mance, suas expectativas podem
ânimo! Cor: tons pastel. estar altas demais. Cor: amarelo.

I:) Câncer D: Capricórnioi: 21/6 a 21/7 -Água
I
22/12a20/1- ThrraI

Tenha cuidado com as extra- Este dia começa aos trancos

vagâncias no decorrer do sábado. e barrancos. Uma sensação de

Nas finanças, 'não convém dar o . impotência ou insegurança pode
passo maior que a pernas. Apro- tornar conta do seu astral agora.
veite a tarde para organizar a sua Não convém iniciar ou concluir

agenda e os seus compromissos. tarefas se houver incertezas.. No
Um romance recente poderá se campo afetivo, a distância será o

firmar nesta noite. Cor: lilás. seumaior desafio. Cor: amarelo.

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo 21/1 a I8/2-Ar

Tenha cuidado com o excesso Os seus anseios mais intimos

de ambição neste dia, pois quanto podem estar em oposição ao que
mais alto é o voo,maior é o tombo. os outros esperam que faça. Evite
Já é hora de sermais realista com abusar da sorte. Fuja de investi-

relação às pessoas que estão ao mentos de risco ou negócios mira-
seu redor. Bom dia para organizar boIantes. É hora de confiar no seu

as finanças e reavaliar a sua vida senso crítico. No amor, esta é uma

amorosa! Cor: branco. fase decisiva. Cor: amarelo.

Virgem rlJ Peixes
23/8 a 22/9 - Terra 19/2 a 19/3 - Terra

Se algo não der certo, não de- Conflitos de opiniãopodem tu-

sanime. Você vai ter que estabele- multuar o periodo damanhã neste
cer prioridades e fazer sacrificios sábado, seja no ambiente domés-

para defender seus interesses. Bri- tico ou profissional. A tarde, você
gas ou discussões podemmarcar a será capaz de agradar todos que
sua vida amorosa, então, aprenda estão à sua volta. Não deixe que as

a fazer.concessões ou poderá pôr diferenças falem mais alto na vida .

tudo a perder. Cor: lilás. a dois. Cor: vinho.

Tito! Ele estaciona o carrão diante dos pombinhos, e eis que o
malandro salta namaior cara de pau. Sem desconfiar de nada,
Érico é só alegria com o reencontro. Já Renata ... Sem dó nem

piedade, Tito dispara: "Sabe o que é? É que euvim atrás de
uma pessoa que eu amo".Amoça fica sem cor de tanto pânico.

I

1
J

Horóscopo
o destinofaz os parentes,
a escolhafaz os amigos.

JacquesDelille
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COnto ficar sozinho
.

Lembro como se fosse hoje, quando pegava minhas
caixas de fitas (faz tempo!) e me trancava no quar

to. Foi assim que passei minha adolescência, escutan
do músicas, lendo e tentando escrever, desenhar, fazer
qualquer coisa que matasse a vontade de me expressar.
Tentei fazer gibis; mas meus desenhos eram tão ruins

que tinha vergonha de mostrar para alguém. Mas pe
gava uma régua, uns lápis e umas folhas A4, que eu

dobrava ao meio e grampeava, e fazia minhas próprias
histórias em quadrinhos. Lembro do imenso prazer que
eu tinha em preencher os balões das histórias, e como
aquilo era maravilhoso. E como eu aguardava ansiosa

mente minha mesada para comprar gibis do Hulk, X
Men e Demolidor, que vinham uma vez por mês numa

ES
owww.ocponlíne.com.br

online

Lutadores do UFC
visitam Apae

Dando início à programação oficial
do UFCem Jaraguá do Sul, os lutado
res Hugo "Wolverine" Viana e Godofre
do Pepey e a ringue girl CamilaOliveira
visitaram na tarde de quarta-feira (15)
a Associação de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais (Apae).

G carlos.schroeder@gmail.com.

banca que ficava perto de onde eu morava. O tio da ban
ca guardava sempre meus exemplares, e eu voltava para
casa rapidamente, para engolir essas páginas. E cada

gibi lido dava vontade de fazer outro, de escrever e de
senhar. E eu iamergulhando em gibis, e nas histórias de
aventura do Daniel Defoé, e também improvisava uma

rádio, gravava músicas em fitas, usava um microfone
e me virava ... E eu sentia prazer em ficar sozinho, pois
era quando eu podia conversar, mas conversar comigo,
organizar minhas ideias. E quanto inais eu conversa

va comigo, mais eu transbordava, e o excesso ia para o

papel: ideias e histórias. E nessa época, quando eu era

apenas um garoto, tinha a sensação de que eu só real- o

mente existia quando estava sozinho, pois eu conseguiu
me perceber como indivíduo e não como figurante. E
aquele era o meu mundo, e tudo girava ao meu redor,
mais ou menos como o escritor americano David Fos

terWallace alertava em seu livro de ensaios, o "Ficando
longe do fato de já estar meio que longe de tudo": " ...

essa convicção bizarra, iludida porém inabalável, de

que tudo ao meu redor existia única e exclusivamente

para mim. Serei eu o único a ter possuído essa sensa-
.

ção profunda e estranha quando criança? - de que tudo
exterior a mim existia apenas na medida em que me

afetava de alguma maneira? - de que todas as coisas
ermas de alguma maneira, por via de alguma ativida
de adulta obscura, estavam especialmente dispostas ao

meu favor? Alguém mais se identifica com essa memó
ria?A criança deixa o quarto e agora tudo naquele quar
to, assim que ela não está mais lá para ver, se dissolve
numa espécie de vácuo de potencial ou então (minha
teoria pessoal da infância) é levado embora por adultos
escondidos e armazenado até que uma nova entrada da

criança no quarto ponha tudo de volta em serviço ativo.
Será que era insanidade? Era radicalmente egocêntrica,
é claro, essa convicção, e consideravelmente paranoica.
Fora a responsabilidade que implicava: se o mundo in
teiro se dissolvia e se desfazia cada vez que eu piscava, o
que aconteceria se meus olhos não abrissem?"

E_ muitas noites eu tinha esse medo, o medo de dor
mir e não acordar, ou de dormir e perder tempo, pois

AS·EM

de olhos fechados eu também não existia. É o mesmo

medo que sentimos ao olhar pela janela do avião: e se eu
cair e ficar perdido lá embaixo? É um medo irracional,
involuntário, mas é um medo. É como olhar pela janela
e perceber que está diante da Cordilheira dos Andes,
mas ao invés de pensar em como ela é bonita, você pen
sa em como ela é friae perigosa. É também o medo que
temos do desejo, de que o desejo tome conta da gente,
de que a gente faça o que o corpo quer e não o que a ca

beça quer (o livro "Intimidade" <lo Hanif Kureishi trata
muito bem disso, como bem podem perceber na foto
desta página). É muito mais fácil ficar sozinho quando
se é criança e adolescente, sem o medo e sem o desejo
a nos assombrar. É muito mais fácil olhar o mundo e

imaginar que ele é como uma história em quadrinhos,
com sequências, limites e balões. A cada ano que passa,
fica mais difícil ficar sozinho. o:

A _

LlONS CLUBE JARAGUÁ DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL

Sábado 18/05/2013
Local: AABB - Associação Atlética Banco do Brasil

Valor: R$ 20,00 (SE BUSCAR LEVE A PANELA)
Das 11 :OOhs as 14:30hs

APOIO:

�mtB
....,.��-

111S·3n'!l _

3370-230�

3370-6845
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Sequestradores .

de empresária
são identificados

A Divisão de Investigação
Criminal (Dlf') de Jaraguá
do Sul conseguiu identificar
os dois suspeitos de terem

raptado uma empresária,
o

de 59 anos, na terça-feira
(14) no Bairro Vila Lalau, e

divulgou as imagens de Eli
ziario Tertuliano dos Santos

Junior e Celio Luiz da Silva.
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Jaraguá dos 100mil veículos
FROTA Marca deve ser alcançada nas próximas semanas.
Desafio das autoridades é deixar o trânsito mais organizado

Débora Remor .

Onúrnero de veículos ro
dando em Jaraguá do

Sul deve alcançar a marça
dos cem mil este mês, re
gistrando um crescimento
de 5% em relação ao ano

passado. Amaioria da frota
é composta por automóveis
(61%) seguida por motoci
cletas e motonetas (22%) e
caminhões e caminhonetes

(12%). A isenção do IPI por
parte do governo federal e
as facilidades de pagamento
ajudaram as concessioná
rias a aumentar as vendas, o
que demonstra a pujança do
município.

Mas tantos veículos
. circulando também trazem
preocupação nas ruas da

cidade, que registra cada
vez mais congestionamen
tos e acidentes. O índice de
acidentes aumentou 10%

de janeiro a abril deste ano

em relação ao mesmo perí
odo de 2012, de acordo com

.

o levantamento da Polícia

Militar. Nesses anos, nove
pessoas morreram vítimas

.

de acidentes de trânsito em

Jaraguá do Sul.
Os estudos apontam que

90% dos acidentes da cidade

são causados por falha hu

mana, como imprudência,
negligência, falta de atenção
ou excesso de velocidade:
"Há anos percebemos um

aumento constante do nú
mero de veículos. Porém, as
vias são asmesmas", lamen
ta o chefe do setor de trân
sito do 140 Batalhão da PM,
major Gildo Andrade. "Bus
camos orientar a população
sobre como evitar ocorrên

cias, com métodos simples
como ter paciência, respeito
e educação no trânsito".

A Diretoria de Trânsito

da Prefeitura de Jaraguá do
Sul volta às atenções para o

mesmo lado, o de orientar
os motoristas para tomar o
trânsito mais seguro. "Pre

tendemos investir em cam

panhas de conscientização
continuada, e não. somente
em setembro quando é feita
a semana de trânsito. Va
mos começar pelas crian

ças, em projetos dentro das

escolas", afirma o diretor,
Rogério Kurnlehn.

Mas até que a mudan

ça cultural não ocorra, é

preciso encontrar soluções
a curto prazo. "Não há es

paço para absorver o cres

cimento da frota, então, o

ideal é mudar a maneira

de usar os carros", sugere o

engenheiro de planejamen
to, supervisor da área de
Urbanismo da Prefeitura,
Osmar Günther. "Não pre
cisamos deixar de fabricar
e ter o veículo, mas' buscar
outros hábitos". Ele aponta
algumas soluções como a

descentralização dos ser

viços para autonomia dos

bairros, o uso de microô
nibus para deslocar os fun
cionários até as empresas e

utilização do transporte co

letivo. Major Gilda Andra
de, do 140 BPM, acrescenta
outras alternativas, como

a carona solidária e maior

uso das bicicletas.

.

�P",TA E JAR GUÁ DO SUL I ABRIL. 201�
(Fonte; Dentran/SC)
• Automóveis: 61.107

• Motos e motonetas: 21.994 -

FROTATOTAL:
• Abril2013 - 99.716

• Caminhões e caminhonetes: 12.347 • Abril2012 - 95.045

Guaramirim

Caminhão pega fogo dentro de galpão
Um incêndio destruiu a cabine de um

caminhão na noite de quinta-feira, em

Guaramirim. O veículo estava dentro do

galpão da empresa Serrana Engenharia,
localizado naRuaAthanásio Rosa, nobair-

roAmizade. Ninguém se feriu. Os Bombei
ros Voluntários atenderam a ocorrência às

19h. As chamas foram controladas, mas
não foi identificada a causa do incêndio. A

. empresa não quis se pronunciar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AAssociação Beneficente Novo Amanhã, inscrita no CNPJ 02.846.626/0001-49, através de sua Diretoria,
convoca seus associados, conforme disposição estatutária para Assembleia Geral Extraordinária para

alteração do endereço constante no Estatuto Social, bem como demais alterações que se façam necessá

rias. AAssembleia Geral Extraordinária realizar-se-á no dia 28 'de Maio de 2013 ás 19h30min no Salão da

Paróquia São Judas Tadeu. Associação Beneficente Novo Amanhã

LÚCIOSASSI

VEíCULOS A maioria da frota é composta por automóveis, seguida por motos

. !!i!!Oo

Zànotti
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?
®

.. ·tí�f�E\as cas.
Excelência e\1\ .

flÇA PIRTEDAI,SSAEQUIPEI
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Zanotti Elá��icós:/maíor empresa de

fitas elásticas das Américas, está
selecionando para contratação imediata

Interessados Invlar currlculo para
recruta.llI8@Zanlld.co•.br

Conheça outras oportunidades no nosso silO: www.zanoni.com.br

•

•

-��
SANTER
-'l�

.
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Expogestão
A Expogestão 2013 foi mais um sucesso. O

evento é um marco na difusão de conhecimentos

especializados na área da gestão. As lições foram
muito valiosas e fica a expectativa pela edição do
próximo ano.

•.Mi\'M�A OOS
�TOS
Ela surgiu uma alternativa estudada por
sindicatos para proporcionar aos seus
associados a possibilidade de comprarem
medicamentos a preços menores. A idéia

.

evoluiu e o resultado é uma farmácia das'
mais procuradas. Na segunda-feira completa
15 anos de atividades.

-.M
AJ BeneficiamentoTêxtil comemorou,
11.0 dia 11 de maio, 15 anos de atividades.
·Foi tempo suficiente para formar uma
vasta carteira de clientes.

,:, &S"�-'1l" �"".1E'O""'.:E'RS'Q"=NA1r'.' FI'····T··...... ., ., �lJ\i •
fi [ .p' ;�. � � " '( L I

T �1.·� tK'" �.JJ. I ·-t! lll; .- , •
� "

,

A Estação Personal Fit comemorou ontem

três anos de mercado. A estrutura trabalha

promovendo saúde. Oferece serviços de
personal training, assessoria esportiva,
ginástica laboral e também assessoria

esportiva pará diabéticos e lesionados. <'

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

'CofttlbUldldo
��,
�:llllf�oorjb

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÃ CERTO.

Duas Rodas
A catarinense Duas Rodas, líder
�acional na fabricação de pro
dutos para a indústria de alimentos
e de bebidas, integra seleto grupo de

.

50 empresas que foram citadas pela
reportagem especial "As 50 empresas
do bem", publicada na última edição
da revista IstoÉ Dinheiro. A maté
ria apresentou empresas que estão

apostando cada vez mais em formas
inovadoras de desenvolver produtos
e de se relacionar com a sociedade, e
o meio ambiente, ampliando, .assim,
a sua competítívidade nó mercado.
A reportagem destacou o projeto "Eu

FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAlO DE 2013

que Fiz", na marca Selecta/Duas Ro

das, que desde setembro de 2012 ofe
rece cursos gratuitos de transforma:"

ção de chocolate e administração de

negócios em favelas de todo o Brasil,
estimulando oportunidades' de ren

da extra a mulheres de comunidades

carentes, além de capacitar empreen
dedores que trabalham com chocolate
artesanal. A iniciativa é desenvolvida
através de uni caminhão-escola espe
cialmente equipado com sala de aula
e mini-cozinha que já percorreu; até

agora, oito Estados brasileiros e trei
nou em torno de 3 mil pessoas.

íNDICE PERíODO

SELlC 7,50% 17.ABRIL.2013

TR 0,000% 17.MAIO.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA +0,72% 17.MAIO.2013

NASDAQ +0,97% 17.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 19,95 +1,01%
VALES

.

29,91 +0,71%
BVMF3 14,16 +0,64%

POUPANÇA 0,4134 18.MAIO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO· BRENT ·0,26%. US$104,340
OURO +0,03% US$1359,910

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,0378 2,0383 +0,48%
DÓLAR TUR. 2,0000 2,1000 +0,48%
EURO 2,6107 2,6118 +0,05%
LIBRA 3,0844 3,085'8 ·0,26%

EDUARDO MONTECINO

Aplauso's'
Em 1987, a Sociedade CulturaArtística utilizava

modestas instalações nas proxímidadesdo Centro
Vida. As gigantescas colunas colocadas numa área:
de terras junto à Rua Jorge Czerniewiczmostravam
que o sonho era grande. Os anos passaram e o

mato teimava em avançarmais que a construção..
Finalmente, em 2003 um espetáculo inesquecível
resgatou toda a história da entidade, com a

inauguração do grande teatro do Centro Cultural
de Jaraguá do Sul. Sob todos os aspectos, este que é
considerado um dos três melhores teatros do País.
É algo inacreditável e só foi possível por causa de
gerações de idealistas que pretendiam e continuam

pretendendo construir um núcleo cultural de primeira
grandeza na cidade. Amanhã, quando terminarem
os eventos comemorativos à data -todos
produzidos pelo pessoal da casa- devemos aplaudir.

Reforço
A CMC, única agência de Santa

Catarina premiada como unia das 25
melhores do Brasil para se trabalhar,
reforçou a equipe. Camila Chaves
Goulart Dias, com 14 anos de'experi
ência profissional em departamentos
de marketing, assumiu o atendimento
da empresa de Jaraguá do Sul. A área
de criação também acaba de contratar
mais duas profissionais. Fernanda Be
ckert eNatháliaMelchioretto, forman
das em design, já estão trabalhando na

agência como assistentes de artes.

ACOMAC
Na próxima terça-feira, às 19h30, a Associação dos Comerciantes de Mate

rial de Construção de Jaraguá do Sul e Região (ACOMAC) comemora 18 anos

de fundação. Na data será lançado o Guia de Convênios. O evento será na nova
sala de reuniões,na Rua Elisabeth Steilein Rabock, 300 na Barra do Rio Cerro.

Finalmente
O governo e o mercado comemoram o crescimento de 1,05% no primeiro

trimestre do ano, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Estes levan
tamentos estão sujeitos a revisões. Pelo menos é uma indicação de que pode
remos ter finalmente um pequeno crescimento este ano. Claro que para fechar
o ano com algo como 3% de crescimento-terá de acontecer alguns "milagres",
pois ° crescimento continuamuito errático. Ainda assim, é uma ótima notícia.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Informa abertura de processo seletivo

Por meio do site até dia
26/05/2013

.

Cidade
ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em

Educação Física':" Bacharel; Inscrição no CREF;
Experiência com ensino de Natação e Hidroginástica.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
I

.1, I atravésdp si ewww.sésç-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

JARAGUÁ
DOSUL
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Praça de Corupá muda de cara
MunANçAI Espaço
de lazer na área

central da cidade

será reconstruído

Natália Trentini

Uma construção totalmente
nova tomará o lugar da Pra

ça Arthur Müller, localizada na

Avenida Getúlio Vargas em Co

rupá. Os investimentos serão de
mais de R$ 1 milhão, com recur

sos de R$ 780 mil do Governo do
Estado e o restante CR$ 220 mil)
da Prefeitura.

Há aproximadamente 15 dias,
a antiga estrutura foi demolida

para que 'a empreiteira Fatorg
pudesse dar início as obras. O es-

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência com lançamentos contábeis, conciliação
contábil. ERP.

ANALISTA DE PCP
Vivência na função, ramo têxtil.

ANALISTA DE RH
Vivência com fechamento de folha de pagamento,
cartão ponto. Para atuar em contabilidade.

ANALISTA DETI
Vivência com oproqrarna INTERSYS e

infraestrutura.

ASSISTENTE DE MARKETING

Conhecimento em-Core! Draw e Pholoshop.
Formação completa ou cu[sahdo em Marketing ou

Publicidade.

DIAGRAMADOR S�NIOR
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 DEVENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

CAIXA
Vivência na função.

�� ''''''�.''''''''''''''-''''''''''''';'''''''''''''''';
PflOJEfQ Nova arquitetura apresenta um espelho d'água. Obras devem iniciar neste mês

paço será totalmente moderni
zado. Terá quiosque, academia
ao ar livre, mesa de jogos, par
que infantil e palco para apre-

11f1!. Pfads

sentações culturais.
O ponto de táxi, que fica na

frente da praça, será transferido

para a lateral, na Rua Vicente

Brum. A empreiteira deve ini

ciar o trabalho neste mês, e terá
até novembro para concluir a

estrutura.

Para o taxista,Wilson Batiste

la, 60 anos, omunicípio precisava
de uma mudança na 'área central.
"É bom ter áreas de lazer, mais
espaço para as crianças, precisa
mudar um pouco omunicípio não
pode ficar parado", disse.

Antes de mexer na praça, o pa
deiro Jeferson Darossi, 18 anos,

esperava que a administração
investisse em estrutura urbana.
"Não precisava de reforma agora,
têmmuitas ruas que não possuem
asfalto ainda", apontou.

Segundo o prefeito, Luiz Carlos
Tamanini, o recurso obtido foi para
projetos de turismo. "O novo local
terá opções pàra todos os públicos.
A intenção é transformar o local
emum ponto de lazer para a comu

nidade-e visitantes", disse.

ANALISTA DE ENGENHARIA DE
PROCESSOS

Superior completo em engenharia. Vivência no

ramo têxtil.

ASSISTENTE DE ENGENHARIA DE
PRODUTO
Vivência na função, área têxtil.

DESENHISTA

Vivência com desenvolvimento de estampas_e
bordados para o segmento infantil. Desejável
possuir curso superior oU técnico na area.

Conhecimento com os sistemas lIustrator, Corei

Draw, Photoshop, desenho manual nível avançado.

ELETRICISTA
Vivência com montagem de painéis elétricos,

máquinas, conhecimento em pneumática.

ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e manutenção,
Desejável curso de NR·l 0, curso técnico em elétrica

/ automação industrial / eletrotécnica (cursando
ou completo),
MECANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.

MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.

PROJETI.STA
Vivê'ncia com projetos mecânicos,

- - TI:CNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

impressorasde grande porte.

TI:CNICO EMREFRIGERAÇAO
Vivência na função.
TI:CNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO
Vivência na função.

TI:CNICO DE EDIFICAÇÓES
Vivencia na função, Curso técnico concluído.

ALMOXARIFE
Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência. Vagas para 1° e 2°

turno,

AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUçAo
Não é necessário'experiência, vagas para 1°, 2° e 3°

turno. Vagas para todos os bairros.

CALDEIREIRO
Vivência na função.
COSTUREIRA
Vivência na função.
EMPREGADA DOMJ:STICA
Vivência na função,

MQTOBOY
CNH AS.

TECELAo
Vivência na função.
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

...... _ .. ,.. _ �ÇQ\!.§I,I�I;IRº
'. AH�p�rf']; ..

_. __ o �l!l!!I"I�_R_P.I;J,I!\II�E_Z;!\ _ _._,

. AlJXI�IAItº!'_!\IIA.�U.I!,�çAQ.. _,_o

AUXILlA_RQI;!\II..º�ºRlST!t .

. JLI;IR.lqS_T!\.. P._RE[)!!\L < .

. EHQ9I,J.I$TA
. flS_Ç#\,!,º"I,.QJ,I'

_ .. JYI/I,r-l_º�I!!S.TI\
• _'. _ ,_o • !\II().TQI!I!iTA ..

.OPER_!\Q,QI!Pi;J:ItI_OS
OPERADOR DE FLV (FRUTAS,

c_ Y�N[)I,!RA.S. �J.�ÇiI,J.""',ªs.) _ ..
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.
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VENDEDOR

ATENÇAo MORADORES DE
GUARAMIRIM!!! ".'.

_ .. _-.-�-'-"- -_ .. _ - .- .. ,

A META RH ESTARA DE PLANTA0
DIA 20 DEMAIONA ASSOCIAÇAo

COMERCIAL .. ACIAG

SELECIONANDO CANDIDATOS
PARA DIVERSAS VAGAS.

COMPAREÇA NESTA SEGUNDA
FEIRA A TARDE NA ACIAG
- RUA 28 DEAGOSTO, 890.

NAo PERCA ESTA
OPORTUNIDADE!!!

CONS'ULTOR DE VENDAS
Vivência com vendas, Para atuar com vendas de

planos empresariais de celular,

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

ESTAGIO EM TI

GERENTE DE LOJA
Vivêncis com vendas e liderança. Disponibilidade

, para atuar aos finais de semana.

LIDER DE MOSTRUÁRIO
Vivência como líder de mostruário, ramo de

confecção, Conhecimento em costura, todas as

operações, mostruário, protótipo, modelagem,
revisão, dobração, desde o desenvolvimento até a

peça final.

SUPERVISOR DE FACçAo
Vivência na função.

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo têxtil.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DEBUTANTE Campeão no extinto Strikeforce, Luke Rockhold terá que mostrar serviço aos dirigentes do UFC

Strikeforcers
.

precisam
, ,

mostrar, força no ·UFC
MIGRANTES Vinte atletas foram contratados pelo UFC, mas poucos
mostraram a que vieram. Rockhold. e Jacaré são as atuais apostas

em a extinção do Strike

orce, vinte lutadores mi

graram para o UFC em janei
roo Entre eles, diversos atletas
consagrados no mundo das
artes marciais. Especialistana
questão comercial.DanaWhi
te batalhou a ideia de tentar

provar qual organização seria

a mais forte na prática, mas
ate o momento os migrantes
estão devendo na nova casa e

começam a ser questionados.
No UFC Suécia, o holandês

Gegard Mousasi, oriundo des
ta parceria, enfrentaria o ídolo
sueco Alexauder Gustafsson.

No entanto, Gustafsson sofreu
uma lesão de última hora e Ilir
Latifi assumiu o seu lugar res
tando poucos dias para a luta.

Assim, Mousasi venceu no

evento principal, mas o desem
penho não agradouWhite.

A situação é similar a do
norte-americano Gilbert Me

lendez, que chegou creden

ciado por ser campeão dos
leves e perdeu para o' seu

compatriota Ben Henderson.
As únicas unanimidades des
ta parceria são Daniel Cor
mier e Ronda Rousey. O pri
meiro superou com facilidade

o lendário Frank Mir, na sua

estreia na organização. Por

outro lado, Rousey promoveu
uma revolução ao quebrar o
preconceito e abrir as portas
para as mulheres. A norte

americana já fez uma defesa
de cinturão no UFC e venceu

a sua compatriota Liz Car

mouche, por finalização.
Assim, Luke Rockhold e

Ronaldo Jacaré assumem pa

pel importante no evento reali
zado em Jaraguá do Sul; Ídolos
na extinta organização, os dois
chegam credenciados por se

rem os destaques dos médios.

Parcerias não são novidade

para o UFC. Inclusive, esta é
uma prática comum na orga

nização que também é gerida
pelos irmãos Fertitta. O brasi
leiro José Aldo, que atualmen-
te detém o cinturão dos penas,
participou destamigração com
o fim doWEC.

Da mesma forma, Wan-

'derlei Silva e Mauricio Sho

gun Rua, campeões do Pride,
fizeram o intercâmbio com a

extinção do Pride e iniciaram
a carreira brilhante no UFC.,

Recentemente, o alvo de White
foram alguns atletas do Bella

tor, mas os dirigentes resolve
ram permanecer em atividade
e frustraram os planos de aqui
sição de novos atletas ao UFC.

'

Zeferino vs Sapo
Em 'casa', catarinense João zeferino vive um sonho no UFC

Em março, o catarinen

se João Zeferino conquistou
o título dos meio-pesados
do Nitrix Champion Fight,
em Balneário Camboriú. Até

aquele momento, jamais

imaginaria que o futuro reser

varia algo tão positivo para a

sua carreira. Zeferino estrea

rá no UFC encarando Rafael

Sapo. Na véspera da luta, o

catarinense mostrou empol-

gação e foi ovacionado pela
torcida que compareceu à pe-l

sagem, na Arena Jaraguá. Em
seu cartel, possui 13 vitórias e

apenas quatro derrotas. En
tre os triunfos, destaque para

um nocaute e nove finaliza

ções. "Eu sonhava em lutar
no UFC eifui pego de surpre
sa. A minha trocação é com

pleta e vou usar este caminho

para vencer", destacou..

OCP24
www.ocponline.com.br

Caveira em perigo
Conhecido por Caveira, em referên

cia ao fato de ser um soldado do Bope,
Paulo Thiago chega confiante em mais
uma vitória para o seu cartel. No entan

to; o candango precisa vencer a qual
'quer custo o compatriotaMichel Trator,
pois vem de duas derrotas consecutivas
na organização. Assim, um revés pode
significar a sua demissão;

Mineiro,vai pressionar
Abrindo o card preliminar, Lucas

Mineiro terá o desafio de mostrar o seu

valor contra o norte-americano Jeremy
Larsen. "Sou trocador e não vou fugir
das minhas características nesta luta.
Vou pressionar o meu adversário e te

nho certeza que uma hora ele vai cair",
comentou. Lucas vem de derrota para
Edson Barboza, por finalização.

Lineker quer apoio
No embalo da vitória contra o japo-

. nês Yasuhiro Urushitani, o brasileiro
John Lineker terá uma missão difícil ao
enfrentar o russo Azamat Gashimov. No

eritanto, espera contar com o apoio da
torcida para triunfar. "Realizei treinos
intensos e estou com uma preparação
física muito boa para a luta. Conto com

o apoio da torcida", frisou.
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UM PEQUENO INVESTIMENTO HOJE,
PARA GRANDES HISTÓRIAS NO FUTURO. ELZA

RESIDENCIAL

CONDIÇÕES DEFlNANCJAMENTO

APARTAMENTOS

A PARTIRDE 119.000,00
_P��<:fiJ�
é��<h�

NívelÀ

'one: 412'01-0500
www./eier.irnb.b.

Reforços de ll$ 2.500 com o 139 salárioem dezembro de 2013. deziOmbro de 2014 e na entrega
daI> dtàve. par" quem possui renda d. atI! lt$ 2 �O().

LEIER
IMOVEIS

ii
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L472 - com 1 suite + 2 quartos,2 vagas na

garagem, salas de estar/jantar,sacada
cJchurrasqueira(fechamento em vidro)
R$ 375,000,00

Área Prlv, 84m'

... Baependi ... Centenário

1450-02 com 2 dormitórios, bwc, cozinha, sala
de estar, sacada, área de serviço.
R$135,OOO,OO

Área Prlv, 31m'

... CzerniewicI ... Estrada Nova

• j'

1059-02 - apartamento com 1 dormitório + 1
suite, sala de estar e jantar. cozinha, bwc. ãrea
de serviço e sacada com Churrasqueira. prédio
com elevador, salão de festas e playground
R$ 210.000,00 Área Privo 60 m'

1512·02 -com aproximadamente 65 m', com 2
dormitórios, bwc, cozinha, sala de estar�antar.
área de serviço, sacada com churrasqueira e

uma vaga de garagem.
R$130.000,OO Área Privo 65m'

1122-02 - apartamento (101)· com 2 dormitórios
+ 1 suite, sala de estar, bwc, cozinha, área de
serviço e 1 vaga degaragem
R$190.000,OO

831-02 com 2 dorm. + 1 suite. sala de estar e

jantar, cozinha. bwc, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem. piscina
coletiva, salão festas. elevador, portaria"
R$190.000,OO Área Prlv. 77m'

1336-02 apartamento com 86 m', 1 suíte + 1
dormitório, sala de jantar, sala de estar, área de

sefviço, sacada com churrasqueira. bwc, uma
vaga de garagem
RS 215.000,00 Área Prlv. 83m'

1141-02 com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar, cozinha. bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira. prédio com salão
de festas e elevador,
R$415.000,OO Área Privo 111m'

1327-02 com 1 suíte + 1 dormitório, sacada
com churrasqueira, bwc, área de serviço, sala,
de estar, sala de jantar, cozinha, uma vaga de
garagem.
R$198.222,OO Área Prlv. 65m'

"'Centro

1062-02 apartamento com 1 dormitório + 1
suite, sala de estar e jantar, copa e cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira � 1 garagem·
RS 210.000,00 Área Privo 80m'

... ltajuba/Barra Velha

apartamento com 1 dormitório + 1
suite, bwc, cozinha. sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Apartamento novo a 70m da praia
RS 205.000,00 Área Privo 64,47m'

900-02 com 2 dormitórios, sala de estar e

jantar, cozinha, bwc mobiliado, área de
serviço, sacada e churrasquetra, piso
ceramico e 1 vaga de garagem.
R$160.000,OO Ár,,:a Prlv. 63,35m'

1396-02 com 1 suite + 1 dormitório, cozinha,
sala de estar, sala de jantar, cozinha, copa, bwc.
churrasqueira com sacada.
R$ 210.000,00

Área Prlv. 77m'

1169-02 apartamentocom 2 dormitórios,
bwc, copa e área de serviço.
R$115.000,OO

Área Priv. 49m'

dorm., sala de estarnantar,
área de serviço, churrasqueira coletiva,
garagem gaveta. dispõe uma vaga de

garagem.
R$125.000,OO Área Privo 52m'

1567-02 - apto com 236m' 02 dormitórios. 01

suite, sacada com churrasqueira, 01 vaga de.

garagem edemais dependências.
R$ 760.000,00

Area Priv. 236m'

I_ Jar;guá Esquerdo I
II
I

J

I
1409-02 - 02 dormitórios; sala de estar; b
churrasqueira na sacada; piso cerâmico; rua I

asfaltada; pontode ônibus e colégio próximo.
R$166.221,OO

- apartamento com 58 m2,
dormitórios. bwc. cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira. sala de estar e

jantar e uma vaga de garagem.
R$125.000,OO Área Privo 58m'Área Privo 64m2

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

1017-02 com 2 dormitórios. cozinha, sala de
estar, bwc, área de serviço e garagem
R$115.000,00

1309-02 com 64 m'. 1 dormitório + suite, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada.
R$130.000,OO

Área Privo 49m'Area Priv. 64m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.. Tifa Martins

"Amizade ..Barra do Rio Cerro

1486-02 - casa geminada com 72 m',
dormitórios, sala de estar�antar, cozinha, bwc,
área de serviço e uma vaga de garagem.
R$140.000,00

1575-02 - sobrado com 180m' 3 dormitórios,
01 suite, cozinha mobiliada, piscina, área de
festas e demais dependências.
R$450.000,OO

1024·02 - casa com 3 dormitórios, copa e

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

Area Terreno 385m' Área Terreno 485m'

731-02 - casa no bairro centenarío.nz suites +

02 dormitórios, sala de estar, garagem, colégio
e ônibus próximos.

. R$ 260.000,00

1264-02 -casa de alvenaria com 100m',
3 dormitórios, sala de estar, cozinha, bwc,
área de serviço.
R$ 380.000,00

1354·02 - com 1 suíte+ 3 dormitórios, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, área de serviço,
bwc, churrasqueira privativa. aquecimento
elétrico e uma vaga de garagem.
R$ 280.000,00 Área Terreno 350m' Área Terreno 350m' Área Terreno 350m'

.. João Pessoa

979-02 - Casa com 3 dormitórios, sala de
estar, copa e cozinha, bwc, área de serviço e

1 vaga de garagem
R$ 195.000,00

1381-02 casa com área total de 525 m', 3
dormitórios, cozinha, sala de estar, varanda,
bwc, ârea de serviço e duas vagas de
garagem.
R$ 285.000,00 Área Terreno 525m'

1191·02 - casa com 3 dormitórios, sala de estar
e jantar. cozinha, bwc, área de serviço '+ de
serviço, depósito, edícula, jardim e 2 garagens
R$ 430.000,00

Área Terreno 303m3Área Terreno 480m2

1509-02 - Terreno com duas casas, a primeira
com 112 m', 4 dormitórios, sala de estar/jantar,
área de serviço. 2 bwcs, a segunda/alvenaria
com 42 m2., 1 dormitório, sala de estar, cozinha,

_.!!l��OOO,�� �.!:.,:a T�!,-��"�����"�.

1239-02 - casa com 14 x 2.3m', 3 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, cozinha. bwc, área
de serviço. edicula, depósito, uma vaga de
garagem.

_��2��_.__�rea��22'!!.:.

1458·02 - com 3 dormitórios, área de serviço,
sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha,
2bwc, depósito, churrasqueira privativa, portão
eletrônico. quintal, uma va_g8 de garagem.

_.��O,OO ._ .•__A_��!!!���"s.�:

1552·02 - casa com 110m' suite master, 02
dormitórios, sala de estar/jantar,
churrasqueira, safão de festas e demais
dependências.
R$ 250.000,00 Área Terreno 332,50m'

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

Área Terreno 432,60m' Área Terreno 240m2

1557·02 - casa com 167m' 04 dormitórios, sala
de estar/jantare demais dependências.
R$ 130.000,00

Área Terreno 515,50m'

1449-02 - 1 sufte closet + 1 suite normal+ 8
dormitórios, 3 salas de estar/ jantar, sacada
c/churrasqueira, 2 cozinhas, área de serviço, 2
varandas, 3 bwc e 3 vagasde garagem.
R$400.000,00 Área Terreno 252m'

�578-02 - casa com 110m'02 dormitórios, sala
de estar/jantar churrasqueira e demais
dependências.
R$175.000,00

Área Terreno 156,54m'

"Nova Brasilia

1039·02 sobrado novo com 3 suites, sala de
estar e jantar, cozinha, bwc e lavabo,
escritório, garagem e interfone
R$ 780.000,00

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

Área Terreno 326m'Área Terreno 500m'

1 1461-02 - casa com 2 dormitórios, sala de

I
estar, sala de jantar, bwc, cozinha, área de
serviço e uma vaga de garagem.
R$169.000,OO

1204-02 - casa com 3 dorrnltórios + 3 suites,
sala de estare jantar, cozinha, depósito, área
de serviço e 2 garagens
R$ 260.000,00

Área Terreno 390m'

"Vila Rau

\

\'

']

J
(I
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Quer vender seu
.,

•

Venda com a melhor.
A Ifaivan conta com uma equlpe especializada

. em avaliação de imóveis, sejam' eles residenciais,
industriais ou comerciais.

/

ifaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

-Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
�02 dormitórios

.

-Area privativa: 63,91 m2
-A partir de R$ 159.366,52
=Proiito para morar!

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

-Ref. 5307 - Czerniewicz
=Suite + 0·1 dormitório
-Are.a privativa: 77 ,92m2
-A partir R$ 222.600,00
-Entrega final de Março/2014

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

-Ref. 5035 - Centro - Ref. 5290 - Nova Brasília
-03 Suítes - Suíte máster + 02 suítes
-Area privativa:129,02m2 - Area privativa: 157,04m2
-A partir de R$ 598.337,94 - A partir de R$ 735.428,40
- Entrega Agosto/20 1 5 • Entregue Março/2014
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-Ref. 0027 - Nova Brasília -Ref. 4843 - Vila Lalau
=Sales comerciais -Suíte + 02 dormitórios
-Area apartir de: 41 ,86m2 -Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 157.594,53 -A partir de R$ 266.000,00
-Pronto em Junho/2015 =Pronto para morar!
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-Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-(')2 dormitórios
-Area privativa: 80,96m2
-A partir de R$ 245.471,07
-Entrega Maio/2014

�Res. Gamaliel §
,il

����",...�4-� 5
il'
".

�.

f
g.
o

?

-Ref. 4783 - Centro
-02 dormitórios
-Area privativa: 72,10m2
-A partir de R$ 215.000,00
-Entrega Maio/2013
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-Ref. 5396 - Ilha da Figueira
-02 dormitórios
-Area privativa: 50,43m2
-A partir de R$ 125.000,00
-Entrega'Março/2014

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

-Ref. 4935 - Baependi
=Suíte + 02dormitórios
-Área privativa: 123,45m2
-A partir de R$ 310.172,43
-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,OOm2
-A partir de R$195.950,42
-Entrega: Agosto/2015

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

• Ref. 5002
• Bairro: Centro
• 03 Suítes
• Área Privativa: 120,53m2
.. Área'Total: 228 56m2

.

• A partir de'R$ 505.227,28
• Foi entregue em �oFil

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

-Ref. 5119 - Centenario
-02 dormitórios
-Area privativa: 61,47m2
-A partirde R$ 167.000,00
-Pornto para Morar!

-Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Área privativa: 62,47m2
-A partir de R$136.000,00
- Entrega Agosto/20 14_
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- Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
-02 dormitórios
-Área privativa: 66,19m2
-A partir de R$ 193.000,00
-PRONTO PARA MORAR!

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

-Ref. 5291 - Centro
- 01, 02 ou 03 dormitórios
-Área privativa: 62,63m2
-A partir de R$ 258.033,85
-EAtrega Outubro/2014
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- Ref. 5005 - Centro Q)

-Suíte + 01 dormitaria �
-Área privativa: 68,23m2 cu
-Apartir de R$202.482,75

III
-Entrega: Maio/2014 O
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- Ref.5058 - Nova Brasília
=Sufte + 02 dormitórios
-Área privativa: 9O,93m2
-A partir de R$ 225.000,00
-Pronto em Novembro/2015

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

• Loteamento Munique
• Bairro: Amizade
• 02 dormitórios
• Área Privativa: 54,72m2
• A partir de R$ 150.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAIO DE 2013

o
.ro
lJ'>
ro
....

(1J
�
ro

ro
(/)
O
....
.

ãj
..

�
, (/)

, ' . .(/)
- .ãj

>
'o
E
(/).
O
Cl)
O
-u
O
....

(1J
- -u

(/)
(1J
....

O
ro
>
i<

�itaivan''<1'
I'-

� IMOBILIÁRIA

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS
MORE BEM. SlNTA-SE BEM.
DES RUTE SUAS CON(WISTAS
E VIVA INTENSAMENTE A
SUA FELICIDADEI

MILANJ
R: ESIOENZIALE
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

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

IMÓVEIS
PRONTOS

oRei. 7555 - Schroeder
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 201 ,20m2
oR$ 250.000,00

oRei. 7220 - Czemiewicz
004 apartamentos
oÁrea imóvel: 429,00m2
oR$350.000,00

oRei. 7501 - Czemiewicz
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 118,00m2
-ss 290.000,00

oRei. 7553 - Massaranduba
=Suíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 243,03m2
oR$ 380.000,00

oRef. 7508 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
oR$178.000,00

,,' Plantão
PRONTOS
4792100808

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

oRei. 7564 - Czemiewicz
oSuíte + 03 dormitórios.
oÁrea imóvel: 326,90m2
oR$ 595.000,00

oRei. 7505 - Nereu Ramos
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 102,37m2
-ss 265.000,00

oRei. 7382 - Ilha da figueira
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 279,99m2
oR$ 800.000,00

oRei. 7472 - Estrada Nova
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
oR$ 156.000,00

oRei. 7546 - Três Rios do Norte
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
-ss 140.000,00

oRei. 7518 -Ilha da Figueira
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 180,00m2
oR$330.000,00

-Ref. 7548 - Schroeder
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 77,81m2
oR$ 189.000,00

oRei. 7i 39 - Rau
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 149,90m2
oR$ 159.000,00

oRei. 7345 - Três Rios do Sul
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 53,00m2
oR$158.000,00

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

o Rei. 7547 - Três Rios do Norte
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 87,14m2
o R$ 160.000,00

o Rel.7204 - Piçarras
o 03 dormitórios.
o Área imóvel: 160,73m2
o R$ 250.000,00

o Rei. 7512 - Schroeder
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 100,00m2
o R$ 220.000,00

o Rei. 7474 - Guaramirim
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 342,00m2
o R$ 500.000,00

oRel.7511 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 244,39m2
-ss 350.000,00

-Ref7493 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 90,34m2
oR$ 250.000,00

oRel.7365 - Riberão Cavalo
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 85,00m2
oR$ 100.000,00

"

oRei. 7495 - Saliinas, Barra do Sul
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 86,00m2
oR$ 125.000,00

Sobrado Geminado em Trê's

Rios do Sul

Suíte + 02 dormitórios

Área imóvel: 140,00m2
_.

Complemento: Loteamento

Jardim Europa

)

I
� .

\

oRel.7351 - Guaramirim
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 142,00m2
oR$350.000,00

oRei. 7534 - Rio Cerro II
003 Suítes
oÁrea imóvel: 243,34m2
oR$550.000,00
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-Ref. 7490 - João Pessoa
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 110,00m2
oR$130.000,00

oRei. 7516 - Jaraguá 84
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 38,00m2
oR$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!
A partir de R$ 248.900,00

\

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 115,74m2
02 Salões de festas!

A partir de R$ 335.000,00
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,

IMOVEIS DE

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

Residendallmperialis
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Ref',5028 - Barra do Rio Cerro I,; ,,··.tII)Area privativa de 66,19m2 \. �
02 dormitórios

'---.

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

Entrada + financiamento bancário!

Ref, 5027 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitórios
Área privativa: 77,31 m2

Salões de festas decorado e mobiliado!
A partir de R$ 199.0000,00

Entrada + financiamento bancário!

Residendal Elegans

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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
oR$ 178.000,00

Res. Amsterdam

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

Res. Algarve

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

oRef. 5365 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 97,57m2
oR$ 260.000,00

oRef. 5037- \iíla Nova
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 111 ,32m2
oR$ 450.(0),00

oRef. 5385 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oÁrea privativa: 62,00m2
oR$ 200.000,00

"

oRef. 5418 - Czemiewicz
oSuíte d doset + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 11 0,56m2
oR$290.000,00

oRef. 5384 - Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa: 75,07m2
oR$ 160.(0),00

oRef. 5292 - Centro
001 cormtório
oÁrea privativa: 38,18m2
oR$ 150.(0),00

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

Res. Sant�"ª-./"

oRef. 4968 - Barra do Rio Molha
=Sulte 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

oRef. 5399 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oÁrea F'rivativa: 66,54m2
oR$ 168.000,00

oRef. 5319 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea flrivativa: 1 03,00m2
oR$ 315.000,00

.

Res. Estrela da Manhã

=Ref. 5419 - Barra do Rio Cerro
=Sufte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 78,33m2
oR$ 150.000,00

oRef. 5376 - Baependi
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 73,56m2
oR$ 245.000,00

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

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

oRef. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oÁrea privativa: 42,81 m2
oR$ 120.000,00

Ed. Florença

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

oRef.5360 - Baependi
=Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 80,00m2
oR$ 235.000,00

oRef.4934 - Centro
=Suite máster d sacada + 02 dorm.
oÁrea privativa: 99,52m2
oR$ 240.000,00

oRef. 5235 - \iíla Nova
001 dormitório
oÁrea privativa: 46,07m2
oR$140.(0),00

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

oRef. 5306 - Rau
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70,57m2
oR$ 139.(0),00

oRef. 5387 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 84,06m2
oR$ 212.(0),00

oRef. 5337 - Nova Brasilia
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 72,OOm2
oR$ 250.(0),00

oRef. 5389 - Vila Lenzi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 93,38m2
-rs 330.(0),00

·oRef. 5165 - Centro
=Cobertura Duplex
oÁrea privativa: 21 0,00m2
oR$ 930.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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IMOVEIS DE

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

,

IMOVEIS
f'ttJ

LOCAÇA0

.Ref. B-832
=Bairro: Jaraguá Esquerdo
·03 dormitórios
·R$1.100,00

.Ref. A-948
=Bairro.llha da Figueira
.02 dormitórios
.R$ 770,00 + cond.

·Ref. B-830
·Bairro: Amizade
·02 dormitórios
·R$ 600,00

·Ref. B-842
·Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$1.1S0,00

Ed. Sebastião Kamer

-Ref. A-715
=Beirro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.320,00 + condomínio

·Ref. B-834
·Bairro: Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
·R$830,00

·Ref. A-895
·Bairro: Centro
·02 dormitórios
.R$S80,00 + cond.

·Ref. B-821
-Baírro: João Pessoa
·03 dormitórios
.R$8S0,00

·Ref. B-836
·Bairro: Amizade
·02 dormitórios
·R$800,00

.Ref. A-828
=Beirro: Centro
·01dormitório
·R$ 560,00 + condomínio

FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAIO DE 2013 I IMÓVEIS I 11

·Ref. C-20S
.Bairro: Amizazde
• Área de 30,67m2 e 01 banheiro
·R$S80,00

·Ref. A-934
·Bairro: Czemiewicz
.01 dormitório
.R$ 500,00 + condomínio

A-941

Bairro: Centro

02 dorm itórios

R$770,OO +

condomfnio

.Ref. A-931
·Bairro: Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 750,00 + condomínio

-Ref. A-881
.Bairro:Água Verde
·02 dormitórios
·R$ 500,00 + condomínio

.Ref. A-776
·Bairro:Ribeirão Cavalo
·01 dormitório
.R$ 450,00

·Ref. A-903
·BairroVila Nova
=Suíte + 02 dormitórios
·R$ 900,00 + condomínio

·Ref. A-939
·Bairro:Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.R$1.100,00 + condomínio

.Ref. A-922

.Bairro: Água Verde
·02 dormitórios
·R$ 700,00 + condomínio

·Ref. A-799
=Bairro: Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
·R$770,00 + Condomínio

IJiIi!lIiiSli!ll;ali!lliJ!!iii!ili

E- 53

Área do Terreno: 655,·15m2
Bairro: Amizade

.

Terreno de Esquinai
R$ 550,00

'

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS
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INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO VENDAS

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

ivana@ivanaimoveis.com.br
Plantão de Vendas:

9117·1122

3370·1122
9117·1122

1.-

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

ReI. 2213-Apto -'-Res. Gl1lnodo-Vila Novo- wn1endo: OI
suíte ri sowdo,O'l donn., bwc,lOla esIlJr, sowda ridlUrmsqueirp ri
fechamen10 em Reiki, wzinho, lovonderia, 02 V1l!J(1I gQrogem. Areo
priwliva apl1l(: l00,00m2. Semi mobi�odo. Valor: RS 395.00),00.

ReI. 2218 -Apto- Res.ltalio - Centro-contendo: 01 suíte, 02 .

demi-suítes, solo estar/jontar, lavabo, somdo c/ churrasqueira c/
f�chomento em Reiki, cozinho, lavanderia, 02 vogas garagem.
Area privativo: 121,1Om2. Acabamento diferendodo. lntorpo-

rolão matrícula 26.047. Valor: RS 449.000,00.

Ref. 2195· Aplo - Res. D. verginio - Centro-amtendo: 01 suíte,
02 dorm., bwc sOOo!, !Ola esIlJr, somdo rom murrosqueim, rozinho,

lovonderio, gomgem. Arno privativo: 88,31m2. Valor: RS 210.000,00.

Ref. 2205 - Ar.to - Res Amizade - Amizade - contendo: 02
dorm., bwc seda ,solo estar, cozinho, lovonderio, gomgem. Semi
mobiliado, piso laminado, owbomentos em gesso. Areo privativo:

53,00m2. Valor: 122.000,00

Ref. 2212 - Apto - Res. Aquomorine - Centro -

contendo: Dl suíte, 02 dorm."bwc, solo estar, socado,
cozinho, lavanderia, garagem. Areo privativo: 105,60m2.

Valor: RS 224.900,00

Rei,1197 - Coso olv. - Jaroguá Esquerdo - contendo: solo estar,
solo Iv, solo jantar, cozinho, lavabo, lavanderia, 01 sufte,02
donn., bwc jOcio!. Edícula: área de festos,gorogem, SIIlo estar,
01 donn .. Areq oprouaso: 1 BO,00m2, Areo oprox.. edícula:

120,oom2. Areo terreno: 37S,oom2. Valor: 470.000,00.

Rel.2217 - Apto - Ed. Petunio - Nova Brasilia
. contendo: 02 dorm., 02 bwc, sala estar/jantar, saçada,
cozinha c/ móveis, lavanderia, 01 vogo garagem. Area

privativa: .B3,00m2. Valor: RS 170.000,00 •

Ref.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:
01 suíte, 02 dorm., bw( sodel, solo estar, sacada com diur

rasqueira, rozjnho, lavanderia, 02 vogas garagem. Semi
mobiliado. Área privativo: 100,25m2. Vaiar: RS 375.000,00.

Ref. 2110 ·Apto no Centro· Ras. holio . Contendo: sufte
(om doset, 02 demi·suítes, lavabo, estor(jantar, socado cam

rnuTTasqueira,tubulolÓO poro águo quente, medidor indiv(duol
de águo, tubulolão poro spin. Prédio com 02 elevadores. ArOlJ
pivotivo:121,00m2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. VoIQr: A
partir de RS 365.000,00. incorporolÓ0 sob matriculo n.o 26.047

Rei. 1194 - Casa alv. - Parque Malwee - contendo 01
suíte c/ doset, 02 dorm., 03 bw(, solo estar, sala jantar,
cozinho c/ móveis, 4espensa, lavanderia, órea lestas,
04 vagas garagem. Area aprox.. (asa: 356,00m2:Area

terreno: 2.700,00m2. Valor: RS 1.100.000,00.
.

(47) 3055.00"70
PLANTÃO

Y.enda$ 9913-958& I 9923-'7090 1 toca�ão 993,4-8069

.(1--

L1058 . Casa . Baependi . CI 02 quartos, sala. cozíma, bwc, área de
serviço, gar .R$ 450,00
L1089· casa- Cenro- Com 03 quartos, sala, BWC, cozinha, área de
serviço, sacada. garngem, área de testa- R$950,00
L2249 . Apartamento . Vila Nova . Com 01 suite, 02 quartos,
bwc. sala, co�nha. área de serviço, sacada com churrasqueira. R$,
1.100.00 + condomínio.
L2252 . Apartamento· Água Verde· Com 03 quartos, sala, cozma
bwc, sacada e garngem. R$ 650,00 + condominio. .

l2261 . Apartamento· Centro· Com 02 quartos, sala. cozma bwc,
área'de serviço, garngem. R$ 650,00 + condomínio
L2265 . ApaJ1amento· Czemiewicz· Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem.R$ 600,00 + condominio
L2275 . Vila Nova· Apartamento· Com 01 suãe, 02 quartos. sala,
copa, cozíma, lavanderia, 01 bwc, sacada com cnenasq, vaga de
garngem. R$ 900.00 + condomínio.
L2284 . Apartamento· ÁguaVerde· Com 02 quartos, sala. cozinha,
bwc, área de serviço, garngem.R$ 500 + condominio
L2286 . Apartamento· Czemiewicz· Com 01 suite, 02 quartos, sala,
cozinha. bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, gar R$
800.00 + condominio
l2289 . Apartamento· Czemiewicz . Com 01 surre + 01 quarto,
sala. cozinha. bwc, área de servço, sacada com churrasqueira, gar
R$ 700,00 + Condominio.
L 2294· Apartamento· Centro· Corr 2 quartos. sala. cozinha.-bwc
sociaJ. áffi.a de serviço, sacada. garagem· R$l1oo,00 + Condorrinio
L2296 . Apartamerito • Cenlro . Corr 3 'Quartos. sala, cozinha. bwc
social, área de serviço, sacada. garagem·R$·1.600,00 � COndominio'
L2298 . Aparjamento . Vila Nova: Corri 01 ·sumi + 02 quartos,
saJa, cozinpa, BWC, área de serviço, Sacada, garagerri. R$ 950,00
+ Condomínio .

L2302 . Ap<!flamento . Com 02 quartos, bwc, sala, cozinha + área
de serviçó, saçada.• R$ 500,00 + Condomínió

-

L2305.·.Apartamento ·,Vilª Rau· Com 1 quarto, SlIIa. cozinha:saca·
da, bw, área·de-serviço, garagem.R$ 550,00 + Cond.
L2308· Apartamento· Centro· Com 02 quàrtós, sala, cozinha. 02 bw,
dependências de empregada. área de seiviço. garagem, cozinhamobi·
liada, quarto C/ guarda roupa, (prédio C/elevador). R$ 650,00 + cond.
L3042· SaJa Comercial· Cerun- Com 60 111', bwc.R$ 900,00
L3072· SalaCareciaI· \/iaPaJ· Có'n 01 bv.!:, rredi1do4O'n'. R$ 800,00
L3075· SaJa Comercial· Vila Nova·Com.90m', 02 bwc.R$1.900,00
L3079 . Sala Comercial· Vila Nova· Com aproximadamente 50m2 e

01 bwc. R$ 1.200.00 + condomínio.
L4017 . Galpão· Centenário· Com 02 pisos. 02 bwc's medn
do212m'.R$ 2.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2.807-J imóveis

Barra do Rio Molha E172

Terreno com 950m2
Área Construída de 110m2

PRÓXIMO AARGI
DE R$ 450.000,00
POR R$ 399.000,00

São Luis E186

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

e: ri? 3276-1003
47 9248-9078 (Vivo)

Plantão 479672-1052 (Tim)

Jaraguá 99 EIG1 São Luis E1BO

Com 110m2 - Suíte + 2 Dormitórios
2 Banheiros, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Lavanderia e 2 Vagas de

Garagem.

R$ 160.000,00

LOTEAMENTO JARDIM HRUSCHKA II
10 apartamentos com 2 Dormitórios

Banheiro, Sala de Estar/Jantar ,Cozinha
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

CONSULTE-NOS

Barra do Rio Cerro E184Rio Cerro I E202 Chico de Paulo E124

Terreríó Comercial �

Com 60,44m2 - 2 Dormitórios, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha
Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de

Garagem (descoberta),

R$ 149.000,00

Com 2.500m2 + Casa de Alvenaria

com 200m2 + Galpão com

Aproximadamente 700m2

Com 390m2

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
R$ 140.000,00CONSULTE-NOS

Com 360m2

PRÓXIMO AO MERCADO DO MANO

R$ 49.000,00

RESIDENCIAL VIENA I

Com 480m2

DE R$ 148.900,00
POR R$ 140.000,00

Barra do Rio Cerro E100 Vila Rau E122 Barra do Rio Cerro E183

-

Sobrado Sobrado

l" *��.,..�

Residência
\

Com 70m2 - 3 Dormitórios, Sala de Superior: Suíte Master com Closet, 2

Estar/Jantar, Cozinha, 2 Banheiros, Dormitórios. Banheiro, Sala de TV com Ampla
Sacada. Inferior: Sala de Estar/Jantar. Barzinho.

Lavanderia + Edícula com 50m2 e 2 Vagas Lavabo, Cozinha, Despensa. Escritório.
de Garagem . Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.

R$ 265.000,00 R$ 525.000,00

Com 150m2 - Suite + 2 Dormitórios. Sala de
Estar/Jantar.Cozinha, Banheiro. Lavanderia.Área
de Festa com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

Com 240m2 - Superior: Suíte Master + 2

Dormitórios e Banheiro. Inferior: Sala de

Estar!Jantar, Escritório, Lavanderia. Copa,
Cozinha, Dispensa, Banheiro. Área de 'Festa,

Piscina e 3 Vagas de Garagem.

R$ 480.000,00

Com 197,05m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar. Cozinha. 3

Banheiros, Lavanderia e 2 Vagas de
Garagem.

-

R$ 440.000,00
DE R$ 299.000,00
POR R$ 280.000,00

)
'I
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Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h 1 13h30 às 18h30 1 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
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA·

3372-1122
< ,

CASAS
REF. 6$7 - Centro - Suíte, fr3 dorm. e gar. Pl3 carros. - R$ 3.300,00
REf. 582 -Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 600,00
REli 909 - Amizade -1 s!lfte, 2 dorm, sala, COZ, bwc,lavand, garagem
R$1250,OO
REF. 918 - flfa Martins - 3 dorIn, sala, coz, lavand, garag!lll1 - R$ 550,00
R�F. 921 - Amizade -1 suil�, 2 dorm, sala, COZ, bwc, lavanil, garagem
- R$13S0,00
REF. 915 - Vila Nova -1 suite, 2 dorm, 4 salas, COZ, bwc, lavand,
iscina, 2 vagas de garagel!' - R$ 3000,00

SALA COMERCIAL
REF. 875 - Casa Comercial - Centro - 3 !form, 2 salas, COZ, 2
bwc, 2' vagas de gar�gem - R$ 30

.

REF.468 - Centro· sala c/32ní2, bwc •

REF.702 - Centro -tala cl apro�mada
REF. 903 • 95 ml - 2 bwc • R$ 8000,00
REF. 855· Barra ·185 mZ - 2 bwc, depósito e sacada - R$ 2000,00
REF. 908 - Gasa Comercial- Vila Nova - 7 salas, com 4 vagas tle
estacionamento - R$ 3000,00

.

llEF. 920 • Centro • terreno c7 :+ ou • 2800 ní2. R$ 7800,00

GAlPÃO
flEF.67.Q
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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

Apartamentos a partir de

R$ 220,000,00

\1/ ResJdendal '"

SOBERANO

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-
66m2 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

- 77,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)

- Sala de estar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

" Sacada com churrasqueira - Ótima toconzoçôo, Bairro São Luis.

- REF.1524

-Ótima

localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por I

andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa.

- REF.1540
- Ótimo localização, no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60,75m' de área privativo - 2

Dormitórios;
- 67,1 8m' de área privativo - 1 Suíte +

1 Dormitório;

- 01 vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro:
- Valores a partir de R$ 158.000,00

- REF.1530

- Ófima Localização, no Baino Três Rio5 do Sul;

- Sacada com chunasqueira;

- Apartamentos com 2 dOIIniIóIios;

- 01 vaga de esIacioranenIo, coberta;

- AparIamentos com 59,7m' de área priva1iva.

AperlcE 6% de entrada

� do progamo Minha Coso MInha Vida.

I o fG1S pode ser uIiizodo como en1Jado no linonclcrnenIo )..nlo à CEF.

tNCORP. R.3-63.823

ELZA
RESIDENCIAL

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

ReI 1545 - Ótima Localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;

Manoellopes, Bairro Jaraguó Esquerdo.
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;

.

- Banheiro;

- REF.1379 - - Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m' de órea privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- 8anheiro;

REF. 1582 - Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes;
- Sacada com

Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de serviço;
- 01 Vag? de garagem

Entrega em Março de
2014
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CÓD. 778 - Ótimo terreno,
localizado em região privilegiada,

contendo área de 396m2.

R$14O.ooo,OO

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sui - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107. 1865
atendimento@megaempreéndimentos.com

--------TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS

TERRENO
INDUSTRIAL
NERBJRAMOS
cóo. 785 - Amplo
terreno com área de
21.700m2, acesso

asfaltado, próximo ao
trevo da BR 280, ideal
para construcão de
galpão industrial.

RS700.000,00

AMIZADE

CÓO. 746 - Amplo terreno com área de
979,70m2, situado na Rua Epitáeio Pessoa,
prox. ao Jangada. Ideal para sala comercial,
lojas, escritórios, clinicas e restaurantes.

CONSIJLTE-NOS!

CZERNIEWICZ

�----------�
CÓD. 734 - Terreno comercial

situado na Rua Jorge Czerniewicz,
em frente ao Sesc. Imóvel plano,
contendo área total de 770m2.

R$38O.OOO,OO

CÓD. 766 - Lotes situados

próx. ao Salão 25 de Julho, planos,
asfalto, pronto para construir.

APARTlRDER$85.000,00

CASAS

ILHADA
FIGUEIRA
CÓO.780- 1

suíte, 2. dorm., 2
banheiros. lavabo,
sala ampla, copa,
cozinha, área de
servico e garagem
pi 4 carros. Amplo
terreno cl 573m2•

R$480.000,00

-

,
r :-_'

CÓO. 691 - Possui 1 suíte c/ closet, sala
de estar/jantar, cozinha, área de festas c/
churrasqueira e piscina c/ deek e cascata,
lavanderia e garagem p/2 carros. Ótimo
acabamento e ambientes mobiliados.

CÓO. 706 - Linda casa, possui 1 suíte, 2
quartos, sala de estar/jantar, cozinha gourmet,

bwe social, área de serviço e 2 vagas e

garagem. Lugar tranquilo e ótimo acabamento.

.451.000,00 - FlNANClÁVELR$550.00O,OO

CÓO. 779_- 1 suíte c/ hidro, 2 dorm.,
ampla sala de estar, sala de jantar, cozinha,
área serviço, bwe social, área de festas c/
churrasqueira piscina e bwe. Ambientes '

mobiliados e ótima localização,

R$350.000,OO

CÓO. 776 - Amplo terreno cf 399m2, casa
possui 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha

mobiliada, bwc social, área de festas c/
churrasqueira, lavanderia e 2 vagas de garagem.

CÓO.768 - Terreno comercial, plano,
pronto p/_construir, com áreade 1.119,70m2

e ótima frente. Situado na Rua dos Imigrantes,
próx. a Universidade Católica.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 680 - Amplo terreno c/473m2, sobrado
possui 1 suíte cJ closet, 2 quartos, sala de estar, escritório,
sala de TV, cozinha, despensa, lavanderia e 2 vagas de
garagem. Ideal para escritórios, consultórios e clínicas.

SITuado na Av. Marechal Deodoro,

R$46O.OOO,OOO

CONSULTE-NOS!AéarA IMÓVEL
DEMENORVALOR

'- ---:-O-"i;j;'''1II-'-!Jii!''iP'i§;i\'

CÓD. 757 - Possui 2 suítes (sendo 1 master),
1 dorm., escritório, 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'cldade e ambientes mobiliados.
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PENSE
PENSEME

LANCAMENTOS�==============�:
l

MILANORESIDENZIALE-CENTRO
Em área nobre do Centro da cidade, o

empreendimento oferece 2 apartamentos por
andar, hall social, espaço gourmet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos
detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com
Sala de estar / home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opcional),1 suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de
serviço, 3 vagas de garagem, Depósito individual e

Preparação completa para climatização.

CONSULTE-NOS!

ED.RAZiaRESIDENCE
APARTAMENTO:
• 3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

, • Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Março/2015
RuaAugusto Mlelke • Baependl

(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

I-------------------APARTAMENTOS�================

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

EDIF.MONACO· CENTRO RESID.JARDIMDEMONEI'
CENTRO (ALTO PADRAO)

CÓD. 713 - Amplo
apto com área'

privativa de
244m', ambientes

mobiliados,
acabamento

refinado, 4 suítes,
3vagas

de garagem.
Prédio oferece

estrutura

completa, apenas
1 apto por andar.

CÓD. 747 - Amplo apto, possui 2 quartos, sala
de estar/jantar, sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e 1 vaga de garagem. Excelente

localizacào, ao lado Posto Mime.

R$19O.OOO,OO·FlNANClÁYB.

PÉROLANEGRA
CENTRO

CÓD. 777 - 1 suíte,
2 quartos, sala de jantar,
sala estar, cozinha, bwc
social, área de servico, 2

sacadas (1 cf churrasqueira)
e 2 vagas de garagem.

Edifício 'oferece elevador,
salão de festas e piscina.
RS340.00Q,OO
FlNANClÁVB.

RESlD.ACRE
JGUÃESQUERDQ'

CÓD.698 -

Possui 1 suíte, 2
dorrn, cozinha,
sala de jantar/
estar, bwc

social, área de
serviço, sacada
c/ churrasqueira,

1 ou 2vagas.
Área privativa de
103,40m2, ótimo
acabamento.

CÓD. 781 - 1 suite, 2 dorm., bwc social, sala de
TV, sala de jantar, cozinha, área de servico, área
externa c/ churrasqueira e vaga de garagem.

R$19O.000,OO - FlNANClÁYB.

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espacp gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APARTlRDER$245..000,OO

RESID. LORENZO
-VILANOVA

CÓO. 738· Localizado em região 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$16.O.000,OO
- ENTRADA+PARCB.ASE

FINANCIAMENTOBANCÁRIO

...
-

CÓD. 772 - Possui 2 quartos, cozinha, sala
de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira, bwe
social, lavanderia, garagem e amplo terraco
externo. Ótimo acabamento e localização.

R$16O.ooo,OO

RESID.TRêsRIOS
PRONTO P/MORAR

\
r·...IIIW-". \ -

CÓD. rn - Possui 2 quartos, cozinha,
sala de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,

bwc social, lavanderia, garagem.

R$12O.0Q0,OO - FlNANClÁYB.
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Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

592 - NOVA BRASILIA

I,

Casa 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
jantar/ estar, bwc e sacada com
churrasqueira.
R$ 139.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala,
BWC e demais dependências.
R$ 120.000,00

599 � BARRADO RIOCEMO

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2 BWC's, copa/coz
inha, sala, garagem p/ 2 carros,
piscina, lavanderia, área de festas e

dispensa. R$ 750.000,00

588 - JARAGUAESQUERDO

2 Casas residenciais com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. 2" casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan-

.
dêría, varanda. R$460.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia,
bwc, 1 vaga de ,garagem não

coberta, área de festas, play
ground ... R$ 123.000,00

563 - JARAGUA ESQUERDO

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, I sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwcs, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

'

Você escolhe sua conquista
r'

607 - NAVEGANTES

Casa com 4 quartos, 2 BWc's e

demais dependências.
R$ 150.000,00

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 1suíte ,2
quartos,sala,copa/cozinha
conjugada,bwc.

. R$ 235.000,00

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala;
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem p/ 2 carros.

.

R$ 350.000,00

Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de
pendências. R$ 700.000,00

?86- VILA LALAU

590- 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

561- CENTRO

Apartamento com 2 suítes + 1
suíte master com closet, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
,iptegrada. R$ 865.000,00

..-

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
sala de jantar,escritório, cozinha
.lavandería, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,00

593 - JARAGUA ESQUERDO

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte
máster com closet, 1 suíte, 2 quar
tos, demais dependências, área de
festa, piscina, etc. R$ 1.850.000,00

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa .no terraço. R$
165.000,00

'

Terreno com 2 casas. Excelente
oportunidade. R$ 230.000,00'

1235 - SCHROEDER
--

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavandéria e garagem.

"

R$ 160.000,00

_'_
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603 - VILA NOVA Edifício Ca

Apartamento duplex com lsuíte, 3 quartos, sacada conten
do 44m>, 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

004 - VILA NOVA

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

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 FUêJlJ1:cken, 211- Cel1ltm - CE?: 8g,251-04tD - Jarag�â 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

560 - CENTRO

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem, ,

dependência pra empregada.
R$ 1.000.00.0,00

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 emais
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

576 - BARRA VELHA

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
ri 4 carros, poço artedano,60m da

praia R$ 320.000,00

558 - João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 13Ó.OOO,OO

I
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Apartamento térreo com 02
dormitórios, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, BWC

social, sacada com churrasqueira e

01 vaga de garagem
Bairro São luis

R$ 149.000,00

Aptos com 01 suíte + 01
dormitório, sala de jantar/

estar, sacada com

churrasqueira, BWC, cozinha,
área de serviço e garagem.

Bairro Vila Nova
A partir de R$ 160.000,00
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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 Suite
+

01 Dormitório 70'Z"!:INTERNA

Diferenciado 141 'p"".�
do:

3 Suítes ,:::..

Terreno Bairro: Amizade
Are.: 334,80m' R$ 137.000,00
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�lilra
IMÓVEIS

ii 20 ANOS COM VOCÊ!
www.gi.rolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 4732755000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1068: AMIZADE - CASAALVENAR
IA e! suíte + 2 quartos, churrasque
ira, garagem pf 2 carros. R$ 300mil
- Pode ser financiada.

1163: CASAALTO PADRÃO e! suíte master + 2 demi-suítes, excelente área de festas e!
piscina:Mobiliada e decorada. ACEITA IMÓVEIS.

1016: IMÓVEL CENTRAL - Terreno 1232:JGUÁESQUERDO-CASAALV 1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTIMA
com 1.000m2, e!2 casas de alvenaria. d 140m2 - em rua principal, pode ser CASA cf suíte master + 3 qtos,
Excelente localização. CONSULTE! utilizada comercialmente. R$ 420mil - área festas cf piscina. R$ 950mil

Estuda proposta d aptos.

1020: IMÓV-EL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) c/ casa e sala comercial.
R$ 580mil

1074: AMIZADE - CASA cf 2 qtos, terreno
amplo. R$ 250mil

�

1336: SÃO Luís - SOBRADO oe!
300m2 - suíte e! closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no neqóció,

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV - São 2 casas
de alvenaria, terreno d 860m2• R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1054: ÁGUA VERDE - CASAALV.
em construção - Casa c/245m2,
·terreno c/450m2• R$ 260mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cf
350m2, terreno cf 504m2 - suite + 3 qtos,
área de festas cf piscina e churrasqueira.
R$ 600mil

1078: AMIZADE - SOBRADO cf suite + 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cf 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cf 1347: SÃO Luis - CASA ALV. cf suíte
3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno cf 460m2• R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,

carros. R$ 318mil garagem pf2 carros. R$ 300mil

I 1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTOS

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto, R$ 169mil

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. À partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

3007, CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS C/

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADE! Cf 3 SUiTES,
AMPLA SACACAGOURMET, 3 VAGAS DE GARAGEM. EX

CELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREASOCIALAM
PlA, DECORADAE MOBILIADA. ENTRADA+ PARCELAS +

FINANCIAMENTO. RI. 1-<,5.549

....

3207: DOLCE VIDA - Novo, Suite 3001: CENTRO - APTO EX
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem. CELENTE d suíte + 2 qtos, 2 gara-
R$ 350 mil gens, MOBILIADO. R$ 583mil

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HORjZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCARIO. R.I. 65926

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto d 1 qto. Pré
dio cf elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado,

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte + 3008: CENTRO - APTO RES. ÁGATA c/
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

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE RS 205 MIL. R.1. 1-60.083 - ENTREGA
EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER
SCHING -Apto semi-mobiliado, suíte + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil- Financiável

'! ,

R!ANJ ÃC.J. 47 99,7�q rrsss

·VENDA·LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUiTE + 1 QUARTO,
ÁREA PRIVATIVA DE 84M2. PREÇO PROMOCIONAL, APROVEITE! AP
ENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

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 Cf
1 03,40m' de área privativa - suíte c/ sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3108: CZERNIEWICZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suíte d sacada + 2 demi

suites, 2 vagas de garagem. Excelente área social no
úmmo andar, com espaço gounre� pisana, tudo en

treguemobiliado e decorado. AcabamentoAlto PadJão.

Primeiras unidades a serem vendidas com condK;ões
espedaís. CONSULTE. R.I. 23.2

..
60

_

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .s
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR ffi
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. �
4-31.988 E
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-Apartamentos novos, cf suíte + '"

2 quartos. Prédio cf2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, ro

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- 9

Ias + financiamento.
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA,18 E 19 DE MAIO DE 2013 I IMÓVEIS 127

(47) 3275-0100
!N.MITAoilGl)�"'�IE�

RESIDENCiAl TRIUGGIO. APTOWM 2 EXCELENTE TERRENO RESIDENCIAL
DORMITÓRIOS, SACADA COM CHUR- CONTENDO 1.097M COO. 39863
RASQUEIRA. VALOR: R$150 MIL.

APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS, SALA.
COZINHA. SACADACOM CHURRASOU8RA,
ÁREADE SERViÇO, 2 VAGAS DE GARAGEM.
APENAS 7KM 00 SHOPPING BREITHAUPT
CODô5014

23,45M 25 DE JULHO FUo 23,45M LO

34,58 LO ESQ 36,60M RUA JOSÉ
KRAUSE. COO. 30684

AWGUH
-

í

BARRAOORlOCERRO-Apartamenrooom:l.quá,.
tol sala/cozinhai banheiro, área de serviçQ, gat..'lgem
coberta, AluguelR$48Il.oo +1lcs.

AMIZADf-Apartamentn com sala, sacada, 1
sulte+2quartos, banheiro, oozínha, área serviços.
Garagem coberta.AluguelR$7OO.OO+_

VllAlfNZI-ApartamentDsala/cozInhamii\ll;ldos.
2quartos, banheiro, despensa, lavanderia. Não I!!m
garagem. Aluguel R$ 480.00+TlG.

BAfPfNDI-ResidendalJarrlim Europa (Ed. Por
tugal) - ApartamentD com 2 quartos. sala, sacada
com chunasqueira, cozinha, banheiro, garagem
coberta. Aluguel R$ 560,00+TlG.

VILA lfNZI- Ed. DÓmPedro,l suÍ1e""" sacãda+
lquarto, sala com sacada (churrasqueiJa), banheiro
soda I, cozinha, áre. de serviço, garagem roberta.
Aloguelll$69O.oo+ 1lcs.

CENIENAmo-Res.llha Bela -Apartlmento"""
lquartx>, sala, cozinha planejada Ifwãol forn<j
elétrico, banheso, área de serviço, área ext:emae
gar..gem coberta. (dispoofvelem maio). AItJgúeI
R$63D.oo+1lcs.

CENlIIO- Ed. San Gabliel-ApartamentDoom 2

quartns,salamm sacada, cozinha, banheiro,área de
serviço, garagem coberta. AkIgueI 1I$550,oo+1l<S.

CENlIIO- Ed. San Gabrie!-Apartamentnmm 1

quarto cem sacada, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço. garagem coberta. (cfoponfvel inidodeemaio).
Aluguel R$4lD.oo+1XS.

SÃOWIZ-Apartamenrocom2quanos,sa1aI
cozinha, área de seIVlço, banheiro, estaáonamecntn.
Aluguel11$590,00+ 1lcs.

CENlIIO-Apartamentorom2quart05(armário
com 6 portas). sala com soca�inha,'cozinl)a plene
jada, banheiro, área de servil'" garagem oobel'1à.
AIugueIR$850,OO+""

VIlAt.AI.AU-Apartamenromm lquarto.sala

�. JARAGUÁ ESQUERDO" . ,:

:.1 I.• ". I'

com chLlnasq�ira. cozinha/área de serviço, bariheiro,
ga_m cooete. AlUgueI R$S3O,OO+1lcs.

CENTRO· Ed. San Rafael- ApartamecntDa:lm 2qt1a!!os,
sacada ao redorde quase todoo lmêNeJ, churrasqueira,
OOlÍnha com armário, banheiro, garagem coberta.
AIugueI'R$730,OO +TlG.

.� CASA" , . _._

ClNlllO-Sobrado com 1 sulte (sacada)+2 quartos,
banheiro social, sala, cozinha, lavanderta, garagem.
(Disponfvel inicio de Maio). Aluguel R$1.250.oo + Txs.

CENTRO- Casa com 2 quartos�la, cozinha, áreaf6����'?�i��e��,Sa��SU:=��'
VIlA lENZI- casa com 3 quartos, safa, cozinha, área
de serviço, banheiro, garagem coberta (disponíVel em
maiO). AluguelR$l.000,oo"Txs.
I
,
1,1[,

APARTAMENTO COM 2 QUARTOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS.
COZINHA. AREA DE SERViÇO, GARAGEM.
COO.59308

APARTAMENTO ((OM 2 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA, SACADACOM CHUR
RASQUEIRA E VAGA DE GARAGEM,
81,37 M2 DE ÁREA TOTAL COO 47084

APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA. COZINHA, VAGA DE GARAGEM,
SACADA COM CHURRASQUEIRA. ÁREA
El<TERNAÁREA TOTAL DE Tr,O M2.
PRÓXIMO AWEG II. COO 47077

CENTRo-Ma�tto. Center- EXí:elentes salas
comerciais: ConsuJte..nos

BARRA- Rua Feliciano BortoUni. Salas comerciaiS
novas prontas- de 107ml e 129m2' (com mezanino).
Estacionamento fácil. Censulte-ncs!

BARRA-Rua FelicianoBortoünt Salascomerdais'
novas (em construção- previsão de obra pronta se
tembro/2013), salas de 129,ZOm2 a 283;36nr (cam
mezanino). Estacionamento fácil. Consuite-nos�

BARRA - Rua Luiz Satler esquina com Feliciano
8ortonn� aproximadamente4Drrr. Estacionamento
fácil. R$780,0D+taxas.

SÃo LUIZ - Galpão novo, pé qireito altoj�2l)m'
construídos com divisão para escritórjps,-+3
banheiros. terreno aproximadamente 600rp!,
Aluguel RS 3.200,00 + Txs.

RES. VIEIRAS - APARTAMENTO NOVO
COM S\,JITE MAIS 2 DORMITÓRIOS,
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. PRÓXIMO
À JUSTiÇA FEDERAL.

• ÓTIMA TOPOGRAFIA. 325.M • LOTEAMENTO
COM TODA A INFRAESTRUTURA COMO

ASFALTO, REDE DE ESGOTO, ÁGUA E LU;;!,
LOTES INDIVIDUALIZADOS. �OIS LOTES
DISPONíVEIS.• COO 853

- 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;

'Cód,
287

Apto NOVO 2 quartos- Barra
Com varanda/terraço.
Excelente localização!

R$186,900,00

47 3275.4477
Beti 9936-6906

u
Jefferson - 9605-3860

IMÓVEIS 5 ----Winter ... -9909 ...-1998-----

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

Casa MOBILIADA
Ilha da Figueira

Garagem para 2 carros •

. Terreno com 328,00m2•

. Apto 3 quartoa- Nova Brasíli
1 suíte + 2 Quartos. Garagem.
Sacada com churrasqueira.

R$ 210,000,00

R$ 550.000,00
, Escriturada. Financiãvel.

, Avalia imóvel em negócio.

Có .

316
Chácara com 50.000m'

Sem benfeitorias.
Possui lagoa, água corrente.

R$110.000,00

Terreno· Três Rios do Sul
Terreno com 313,OOm2,
sendo 12,50m de frente.

R$ 80.000,00

I
LOCAÇ O

- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;

I- Apartamento suíte + 2 quartos - Czerniewicz - R$ 770,00 + taxas;
- Apa ·ament 2 quartosvCentro - R$ 700,00 + taxas,

- Sala comercial NOVA - Baependi - R$ 1.700,00
- Apartamento suíte + 2 quartos - Nova Brasília - R$ 950,00 + taxas;
- Apartamento NOVO suíte + 2 quartos-Nova Brasília-R$ 780,00 + taxas.

)
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PLANTÃO
NILTON·9144·4040
HELENA· 9122·8728
MARCOS· 9122·2D15

It

Ref: 0385 - Resid. Siena
Estrada Nova

Apto c/2 dorm. E demais dependo
c/60,88m2A Partir de:

___

R$115.000,00.

__)

Ref: 0388 - Água Verde.
Res. Comoditá. Apto 1 suíte,
2 dorm., 2 vagas, área total

138,67 m2•

R$ 186.300,00,

Ref: 0432- Resid. Bom Jardim -

Ilha da Rgueira .. Apto r) 2 dorm, e
demais dependo r) 55m2•

�119.000.00

Ref: 0508 - Amizade. Apto semi
mobiliado, 2 dorm. e demais

dependo Aceita financ. Bancário
R$122.500,00

Ref: 0341 - Resid. Torre Di Solli
Jaraguá Esquerdo. Apto com
elevador 2 dorm. E demais
dependo ENTRADA DE R$
10.000,00. PARCELAS DE
R$ 500,00 P/mês até o

financiamento. R$160.000,00.

Ref:0463-Res. Dal-Ri - São

Luis.Apto. 2 dorm. +churras.2
sacadas. demais dependo

c/ 66,002 área Util.
R$ 154.000,00.

CONSTRUA SUA CASA NO
Loteamento Guilherme Menegotti, lotes a partir,

<'

$ 80. 00,00
PEQUENAENTRADA + SALDO CEF,

realize o sonho da Casa Própria.
Temos parceiros que ajudarão desde o

projeto a execução.

INTER
M 6 V E S

(47)3371-2117

$1 2. O ,00
Apartamento 02 quartos

Residencial Lilian Emmendoefer
Prox. Catolica Vila Rau
ULTIMAS UNIDADES

Pequena Entrada e saldo CEF

I
IMPERDIVEL

Vila Nova- Apart. 1 suite + 2 dorm. sal
COZo sacada 02 vagas garagem.

Vila Nova - Apart 01 suite+ 02 dorm.
Saia, sacada d churrasqueAa. RESIDENCIAL ACRE

Jaraguã Esquerdo
APARTlR R$ 252.000.00
*02 Apartamentos Por Andar
'Area privativa c/103m2

'01 suíte, 02 dormitórios sala de estar e jantar
·Ampla Sacada c/ churrasqueira pastilhada

·01 ou'02 vagas de garagem .

'Acabamento Alto Padrão, Piso Porcelanato,
rebaixo em Gesso.

•Apart.VlloRllu, 02 donnltórios., coz.sacadacldlumlsqueiraegmagem.Ed.Venelo RS 700,00
'Apart. Centro 01 suite. 01 domI., ooz. sacada "'Churrasqueira" garagem. Res. Marina RS 650,00
'Apart.Centro G3domlitó!ios, cozln11a1sala c/garagem edifico Gardênia RS 700,00
*Apart.NovaBrasilla 02 dormilónos. ooil.balsala cIgaragem EdIfico lIIeIn RS 550,00
'Apart.llhadaFl9IIelra O2dom1i1Ófios, oozinhalsala c/garagem EdIfico Bel.Vista RS 550,00
'A.part. Ilha da Flguelra 01sui!e+02à_. coiInhalsala c/garagemEd.Hllamar RS 600,00
Casa NovaBrasma- 01 sulle+02ôoonitórios.coz,sala.ãreacleserVlço 9gaRIgem. RS 1.400,00
Casa Centro 03 dormilórios,O2sal0. ooilnha. c/garagem. R$ 800,00
Casa Comerciai- c/54m'"""" aoMoveisPradl. JaraguAEsquerdo RS 300,00

• MAISCOHDOUINIO

www.interimoveis.net
___ .__

Rua�oão �ico��, 104 • Centro· .laraguá do SuI/S�

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

ReI: 0500 - Jaraguá Esquerdo.
Horizon Residencial Edifício com

elevador, hall de entrada
mobiliado e decorado, salão de
festa mobiliado e decorado, alto
padrão de acabamento. Aptos

com instalação para ar split, piso
laminado e porcelanato, gesso e

massa corrida. A partir de
R$ 245.00,00, RI 65.926

�&ETOS
"'_'•• '''i'

ReI: 0530 - Temos Apto
em Nereu Ramos.

Aceita Rnanciamento
Bancário.MC MV

valor.R$129.0�00.00
c/

entrada apartir de:
R 5.00000.

Ref: 0460 - Resid. Pieski -

Barra do Rio Cerro. Com 2
dorm e demais Depend.

R$ 135.000,00. J----

Apto.2 dorm,sendo 1 suite. denais
Depend.ótimo acabamento.

62,72m2 área útil.
R$ 160.000,00.

Ref:0539 - Casa.Três Rios do
Norte. De alvenaria, 2 dormitórios,
sendo 1 suite e demais dependo

80,OOm2área útil.
R$165.000,OO..

VENDE R$ 180.000,00
Apart- 01 suite, 02 dormitarias Ed. Menegottl· Centro. Excelente apart.

Excelente localização. Ilha Figueira 03 dorm. Cal e demais dependências

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEU NOVO ENDEREça PARA

CAI A VENDAS
473273 5443

PlANTÃO
4784845501

APARfAMENfO
02�
QUlNW.QU�
WAmatAA
COZlNWo.
.4W<.m $Q.'YIÇ(t

EMPREENDIMENTO
AREAD€fUt\
WBStOK>DE.Iitt f1M11.
�lOCMfZAÇÁo
IUÃDO�_
'lI'iIUI &W .II\IIIIOUA", SUI.. $C

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.tI.
-

LOCAÇAO
- Sala Comercial-.67m' +1 garagem Bairro Vila

Lalau. Valor R$800,00 + R$60,00 cond.

- Res. Saint Moritz - Vila Nova: Apar1Bmento com
lIês dormitórios (sendo uma suíte), sala, oozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com
churrasqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$1.050,00 + eond.

- Galpão - Guaraminm . Galpão com 262m' em
Guaraminm. Valor R$ 2.100,00

Apto • Viia Nova . Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite), sala, cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com Ires
quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de

serviço, banheiro, sacada com chunasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond-.

Casa - TIfa Martins· Casa com lIês quartos, duas
salas, cozinha, area de 5efViço, dois banhairos,

garagem. Valor RS 700,00.

Apto • Oentro . Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

chunasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Apto - Nova Brasifla . Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, banheiro,

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.

Apto - Baependi. IOct. Passaros e lIonis. APlo com uma
suite + 1 quarto. Sacada com chunasqueira. Piso

porceIanato. Valor R$ 900,00 + cond.

Rau· Sobrado NOVO! 1 Suite, 2 Schroeder • Casa geminada NOVA! 2 Apto· Oentro· 4 apartamentos de alto pedrao no centro

D 2 G Á
de jaragua do sul. Apto novo. 1 suite + 2 quartos.ormitórios, aragens. Donnitórios, rea festa cl churrasqueira. Chunasqueira integrada àsala. Cozinha sob medida.

__�__,_..
R
..
$
...

44
...
0
....
0
...
00
...,O",O_......_III!I:.,;::..... ...... ......r;� ÍIiIR$...1_35....O_O_O,O_O """,.._Piso porrelanato. Valor R$1.500,OO + R$100,00 conll .

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2 • R$ 320.000,00

Res. Caribe, NOVO, 3
dormitórios.

R$110.000,OO
............

J
- J
J

1
)

f

1
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033 - Rio da Lu� sitio com uma 004 ... Vila Nova, apartamento com área
casa enxaimel ue 15D,DDm'!l' pnvativa de 49,33m'. R$100.000,00
terreno com 56.DOoiloom'.R� (aceita terreno ou casa mais retiradi!.de

650.000,0 menor valor como forma de pagamento)

099· Corupá, terreno com 2.200,00m'. 057· Nereu Hamns- Gemi-
R$ 350.000,00 nado em alvenaria com 90,00m'.

R$110.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m'
006 - Nereu Ramos, terreno com 425,00m' ..........
011·Massaranduba terreno com 100.000,00m'.
023 SantoJlntônio terreno com área de·475.650,00m'... . .

026 - Vila Lenzi, terreno com 420,00m' .

038 -l3ibeirão Cavalo, terreno com 17.590,11m'
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m' .

055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00m' (com 02 galpôes) .

058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m' ......
065 - Vieiras· terreno com 8.448,80m'....... .. .

070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.,148,20m' .

089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' .

097 - Nereu Ramos - terreno com 349,16m' .

107· BR 280, Nereu Ramos· terreno com 78.000,00m22
109· Nereu Ramos, ãrea de 11.470,00m' (ótimo pf indústria). Aceita imóveis
117 Schroeder. terreno com 1.171 ,80m' .. ..

125 Vila Lenzi com 1.377,1Om' ..

130 . Amizade - terreno com 61.500,00m' ..

156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m'

............ R$ 1.800.000,00
.................R$ 100.000,00

......................... .. .. R$ 135.000,00
.. .R$ 960.000,00

.. R$ 115.000,00
.. .R$ 300.000,00
.................R$ 96.000,00
.. R$ 480.000,00
. R$ 2.000,000,00

.. R$ 860.000,00
................ ........ .. .. R$ 2.850.000,00

..R$145.000,00
.. R$100.000,00

.. R$ 2.000.000,00
......... .. .R$ 450.000,00

........................ .. .. R$ 90.000,00
.. R$ 300.000,00

................... .. .. .R$500.000,00
.. R$150.000,00

CASAS
.

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01m'. .. R$ 280.000,00
019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 OO,OOm' e terreno com 364,00m' " R$138.000,00
021 -scnoroecer casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menor valor. R$ 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$130.000,00
069· Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m'.... .. R$ 250.000,00
074· Nereu Ramos casa com 181 ,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
136· Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' .. .R$250.000,00
150· João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cf 1.574,1 Om' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m' .R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m'........ .. R$ 180.000,00

SITIOS

030 - Santo Antonio - cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor.. R$500.000,00.

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apariamento com área total de 52,71m'........ .. R$ 120.000,00
Q09-Centro-Apto C/SO,l2m' a área privativa e 112,57m' de área 1DtaI. (aceita terreno como fonnade pagamento) .R$l99.000,OO
010 -Apariamento com ãrea total de 100,00m' .. R$180.000,00
027-C�ntro,apartamento com ãrea privativa de 83,40m' R$ 159.000,00
036-A_gua Vende com ãrea total de 52,71m' R$110.000,00
047 - Agua Vende, apariamento com ãrea privativa de 47,39m'.................... .. : .R$110.000,00
060 - Cernro- apariamento com ãrea total de 153,63m'.................. .. R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com ãrea total de 96,37m' .. R$175.000,00
066 - Centro· apariamento com ãrea privativa de 214,07m'... .. R$ 270.000,00

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

Sche er
Corretores de Imóveis

TERRENOS

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$ 165.000,00. Matrícula na 70.950. Apartamento com dois

quartos. R$135.000,00, Matrícula 70.956.

Residencial Allanlis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 R$155.000,OO

. Matrícula nO 62.001.

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202.
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59,34m2. R$ 135.000,00.
Matrícula: 62.898

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,OOm2. Fase final de construção.
Valor: R$145.000,OO

Registro da íncorporação.N" 62.174 R-1

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento

Itacolomi 2, bairro AMIZADE.
Apartamentos a partir de R$ 155.000,00.

incorporação na R.3-59.358

Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa .

. Lote 23

H$ 90.000,00

Lote 09

R$ 90.000,00
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Seu imóvel está aqui

���,HABITA
o ,

www.lmobUiaríahabitat.ccm ..

'

,

HOOãf Residencial Heloísa
com 92 m2 de área F>rivativa.
Rau. A partir de R$ 180.000,00

H0071 Residencial Pássaros e
Flores R$ 270.000,00

H0051 Ed. Londres

R$122.ooo,00 Baependi

- -

HOO68 GEMINADO R$120.000,OO
TRES RIOS DO NORTE COM 59

M2 AREA PRIVATIVA

Bela Paisagem. Area 20.000
fl'l'!. R$:990.ooo,ooAmizade

HOO12 Ed. Villar Vila
Lenzi R$157.348,OO

Loteamento vVellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$ 147.000,00

H0053Waldomiro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$ 175.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída._�$ 300.000,00.............""""........._

Ed. Aléssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$13OO,00 + Cond.

Ed. DonaWal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cand.

Ed: Saionara, 01 Quarto
Santa luzia, R$:280,00

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00

H416 QuitineteOl Quarto
Nova BcasOla, R$: 480,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0083 Terreno com 422,50
.

m2 Amizade R$ 130.000,00

H107D Area Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$ 154.000,00

Centenário

a·
Residendal Mondrian

R$ 430.144,00 área privativa
de 107,39 m2 Baependi

DE R$137.000,ooAMIZADE

H64B Apartamento, 02 Quartos. Vila
lalau R$: 690,00.

H6S4 APTO duplex 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

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia R$ 620,00

H661 ED. Barcelona, 01 suite + 02
quartos Vila Nova
R$ 900,00 + Cond.

Quarto R$ 690,00
H31 Casa de alvenaria 01 suite + 02
quartos Avai Guaramirim. R$ 1.300,00

H666 Ed. leticia Ap 303 Vila lalau
02 quartos R$ 590,00 + cond

H667 Ed. l.eticia Ap 403 Vila lalau
02 quartos R$ 590,00+ cond

.H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650,00 + cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

H418 Ouftlnete 01 quarto Nova
BrasíliaR$ 490,00

H669 Apartamento todo MobOiadoH663 Apartamento Czerniewicz 01

I.R 1-61.660

HOO66 Ed� Le Petit 81 ,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

í
{

l

ANOS Df BONS NEGOCIOS

#tat.CO .br

-

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi

H20S D Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasilia

H 135R Casa de Alvenaria.

R$ 380.000,00, Centro
H0075 Terreno com 402,70

m2 Rau R$ 220.000,00

Hoo84 Casa de Alvenaria70m2
Vila Lenzi

R$180.000,00

I
1

I
H0060 Brasília 8eltramini

R$ 106.000,00

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00

H0056 com 67m2 de área

privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,00 TRES

RIOS DO SUL

Ed. Aléssio Berri, Centro
R$ 1.800,00 + Cond.

H670 Ed. Dona Alzira apto 302, 03
quartos centro R$ 800,00 + Cond.

H671 Ed. Ulium apto 104, 02 quartos
Vila lalau R$ 500,00 + Cond

H672 Ed. Dom lorenzo, Centro
R$ 860,00 + Cond

H673 Ed. Tulipa, Centro R$ 960,00
+ Cond

H33 Casa Comercial, Centro
R$ 1.750,00 + IPTU

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasilia, R$: 500,00

H504 Galpão 800m'
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

J.t;�I�u�l�to/i&,:,�
H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

B�;��n�f.I�t� l.�cio
H512 Sala CML 185M'

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$: 2.500,00

H35 Sobrado piso térreo, 02 quar
tos Vila Lenzi R$ 600,00

H514 Sala CML 43M'
Vila Lanzi, R$: 800,00

H516 Sala CML 56M'
Santa Luzia, R$: 600,00 •

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro
60m', R$ 490,00 + Cond.

H812 Sala CML 60m' Centro R$750,00

H522 Sala CML 40m' Rrenze R$ 850,00 + éond.

H806 Sala CML 60m2 Centro R$ 850,00

.
'
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12 de iulho
Lotes em Guaramirim e Schroeder

com preços ,imp'erdíveis
para investir ou construir

De 20 de
•

maio a
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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 ddade.
·loteamentos Próprios

Ref.414
Ilha da Figueira em Guaramirim. - Área privativa: 82,80m'.

Residencial com 03 dormitórios, lavanderia cJ sacada. Possui cozinha,
banheiro, sala estar�antar e sacada cJ churrasqueira, todos mobiliados.

Vaga de garagem coberta.

Valor: R$ 180.000,00

Área privativa: 71,OOm'.
Residencial Monel. Apartamento tem 02

quartos, sala de estarljantar, cozinha,
área de serviços e sacada com

churrasqueira.
Valor: R$ 155.000,00

Escolinha em Guaramirim.
Área privativa: 73,22m'.

ResidencialAgatha:Apartamento com 02

quartos, banheiro social, sala com sacada,
copa, cozinha, lavanderia,sacada com

churrasqueira, vaga de estacionamento
coberta.

Valor: R$120.oo0,oo

Centro de Guaramirim
Área privativa de 84,51m'.

Apartamento com 1 suite e 02 quartos,
cozinha, lavanderia, sala jantar/estar,
sacada com churrasqueira e vaga de
estacionamento. Possui playground e

área de festas.Financiável pela Caixa.
Valor: R$ 190.000,00

Novo • 4 apartamentos
• 1 quarto +.1 suite
• Sacada com churrasqueira

{
J

I
1
1
I

I
1
f
�
1
!
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3376·5050 Planlão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

Casa - Barra do Rio Cerro
03 dormitórios e demais dependências.

R$ 800,00

I Apto,e Sala comercial- São Luís
02 dormitórios e demais dependências.

Sala com 140m', R$ 2.000,00

Casa - Rio Cerro I
03 dormitórios e demais dependências.

R$670,00

Jaraguá 99 - Semi-mobiliado - 02 dormitórios,
02 vagas de garagem e demais dependênci
as. Area útil: 59m2• Valor R$ 139.000,00

Aceita financiamento.

Vila NcNa -'01 suíte, 02 dornitáios, 02
vagas de garagem e demais deperdêndas.
Arre útil: 102,79"rf. \h3!cr R$ 275.cro,OO

Vila Nova - 01 suíte, 02 dormitórios, 01
vaga de garagem e demais dependênci
as. Área útil: 78m2• Valor R$ 189.900,00

Rkl da Luz - 02 cJoonik'ros e demais
cIepEn:Iâldas. Área úIi: 54,99m'. Terreoo d

7,45m'. Vclkx R$ 165.000,00 AreiIa frnnciamen10

Vila Lenzi - 01 suíte, 03'dormitórios, 02
vagas de garagem e demais dependências.

kea útil: 120m2. Terreno com 430m2
Valor R$ 170.000,00 Aceita proposta

Barra do Rio Cerro - 03 dormitórios, 01 vaga de
garagem e demais dependências. Área útil:
110,23m2• Terreno com 367,2Qm2. Valor
R$ 270.000,00 Aceita financiamento

Jaraguá 99 - 04 dorrnãórios, 01 vaga de
garagem e demais dependências.

Área útil: 100m'. Terreno com 1.136m'
Valor R$ 125.000,00 Aoeita proposta

Possui 02 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada com churras

queira e vaga de estacionamento. Área útil
de R$ 54,75m2

•

Valor R$115.000,OO PRONTO PARA

FINANCIAR Três Rios do N0Ite
Área de 300m> Valor R$ 75.000,00

Barra do Rio Cerro - Área de 12.555m>
Valor a combinar

Barra do Rio Molha
Área de 360m' Valor R$ .180.000,00

São Luis
Área de 365m> --Valor R$ 105.000,00

\,

MOBILIÁRIA

RESENÇQW"n,

CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977/8478·7790

� )

Terreno' 2.029,OOm2 Terreno 334m2, localizado em Terreno 2.197m', eem casa .de madeira
(20x101), de frente para o frente ao Camping Barra do simples. De frente p/ a.1alto, Três Rios do
asfalto, há'1km do Centro Sul, a SOOm da praia. Bana Norte, Jguâ do Sul/Se. RS 330.000,00.

Ije 'Corupá;SC. RS 55.000,00. do Sul/SC. RS 35.000,00. Idealpa,a prédio. CqlUllá/SC. R$ 85.000,00.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

,uma a

nesmatada de aproXimado 6.000""',
locall�. Estr. Rio Natal, Bomplandt"

qoiupá/Se. RS 165.000,00..

. Chácara 72.336,30",2., com
nascente, pastagem e rancho.'No

perlmetro urbano. Estrad"
Ga.IIoaldl, Jaraguá do sul/se.
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santerimoveis.com I Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

Vendas exclusivas SANTER:

,
}

"�.

I
,)

.

I
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�Amorada·
� L b -IIMOBILIÁRIA rasl

(47) 3372-0555
PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

TERRENOS A PARTIR DE R$ 79.800,00
ESSA É PRA VOCÊ: TERRENOS PRONTOS PARA CONSTRUIR, RUA ASFALTADA, TODO LEGALIZADO, PODE SER FINANCIADO PELO PLANO

"MINHA CASA, MINHA VIDA", COM PEQUENA ENTRADA E USO DO FGTS. DISTANTE 4,OOKM DO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL, VOCÊ
NÃO PODE PERDER. APENAS R$ 79.800,00-. VENHA, CONHEÇA E RESERVE SEU LOTE JÁ.

REF.968 - VILA LENZI - 01 SUÍTE, 02
QORMITÓRIOS. R$�91.000,00

REF.971 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$139.000,00.lNÇORPORAÇÃO W 66.179

REF.834 - ANA PAULA - 03

DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.

�"

REF.915 - CHICO DE PAULO - 02
DORMITÓRIOS. R$ 128.000,00.

REF.914 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00.

REF.810 - SCHROEDER- CENTRO - 02
DORMITÓRIOS. R$ 112.000,00.

REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$110.000,00
REF.618 - ED.MARANELLO - SALA

COMERCIAI:. COM 59,00M2.R$160.000,00.
REF.969 - TRÊS RIOS DO SUL - 01 SUÍTE,

02 DORMITÓRIOS. R$149.000,00
REF.753 - ÁGUA VERDE: 02

DORMITÓRIOS. R$140.000,00.

}
<,

t:

APARTAMENTOS; REF.321- VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
REE185 - VIlA NOVA - ED.BELAVlSlA -03 DORMITÓRIOS.. 550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
R$ 700,00. REE326 - AMIZADE - APARf - 01 DORMITÓRIO.R$ 550,00.
REE328 - VIlA NOVA - ED.COPENHAGEM - 01 suíTE, 01 CASAS;
OORMITÓRIo.R$700,OO. REF.231- CASA DE ALV - TRÊS RIOS Da NORTE - 02

REE174 - jARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL COM DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
44,OOM2R$700,00. REF.245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS
REE122 - VIlARAU - ED1MlGRANTES-02 DORMITÓRIos. RIOS DO NORTE - R$ 360,00.
R$ 550,00. REF.322 - CASA MISTA - 04 DORMITÓRIOS - VILA NOVA R$

RESERVESUASAIA.JÁ!
NÃo PERCÃESSA
OPORTUNIDADE!

1.100,00.
ALUGA

SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'REE099 - ÁGUAVERDE - ED.OUNDA - 02 DORMITÓRIOS.
R$550,00.
REE241-CENTRO-EDNA1ALlASCHlOCHET-MOBlUADO

- 01DORMITÓRIO. R$ 650,00SEMMOBiliA: R$4S0,00.
REE169 - EDPADRE FEUClO - 01 DORMITÓRIO. R$430,00.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REF.280 - ED.DONA WAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS, R$ 950,00.
REF.314 - EDARlEZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR

MITÓRIOS. R$ 1.100,00.

SALA COMERCIAL;
REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl - SALA COMER
CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.
REF.276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM 51,00M'.
R$ 600,00.
REF,26S - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

500.00M', R$ 6,000,00,
REF,108 - ILHA DÃ FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
COM I40,00M', R$ 1.100,00,
REE211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL

Av.M.JrGçhalDIJ�d;f�lt"m4
CMtJo-J.doSIIl·SC

B!m9�ca'tOO

IU:\.PiID(OfIDGOMESDEOUlBR.�

COM S5,00M', R$ 600,00,
REF,3I3 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM REF.29I-FIGUEIRINHA-GALPÃOCOM 344,00M',R$3.500,00,
I90,00M', R$ 2,600,00, REF,27S - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M', R$
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FONSECA
- SALA COMERCIAL COM 55,00M'. R$ 950,00, 13.200,00.

REF,3I2 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA COM GUARAMIRIM - GALPÃO COM l.S00,00M',
60,00M'.'R$ 600,00, R$16.500,00,
REF,319 - SALA 1 COM �22,37M'.
SALA 02 COM 2S0,00Mi
SALA 03 COM 224,SsM',
SALA 04 COM 219,34,
SALA 05 COM 226,24M',
SALA 06 COM 202,SsM',
SALA 07 COM 321,27M',
SALA OS COM 3Sé,49M',
SALA 09 COM 32I,27M',
REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM IS0,00M',
R$ 2,000,00,

R$ 7,100,00,

GUARAMIR1M - GALPÃO COM 3.000,00M2
R$ 33,000,00,
REF,217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7s0,00M': R$

5.500,00,
REE269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M', R$
9,000,00,
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,00M',
R$ 4.90,0,00,

GALPÃO;
REF.30S - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM 6s0,00M',

ÁGUA VERDE, GALPÃO COM 900,00M', R$ 9.800,00,
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400.00M', R$ 4,QOO,00,
GALPÕES PRÓX, DA MARISOL Cf 350,00M',
R$ 4,900,00.

.-.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM CQM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HOMRIO DE EXPEDIENTE. A�ROVEITE E FAÇAUM AGENDAMENTO.
,
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3275.1100
(47) 3373-5134

(47) 8488-1987

dépine@depineimoveis.com.br

www.ricardoimoveisjs.com.br

3055-0191
RU;i Barão do Rio Branco n" 700" .Centro (ao lado

do Itllgeloni)· Jaraguádo Sul

CÓD 453· APARTAMENTO.Bairro Baependi.2
, atos,' Banheiro e, demais dependências. 1

i Vaga de Gargem+ Sacada c/Churrasqueira.
I Valor R$145.000,00.
�_...c..- �__ ,-,-,__ "_._�_. i

CÓD 439· SOBRADO.Bairro Centro.1 Sufiel2
atos + 1 Banheiro Social, demais

dependências. , Vaga de Garagem. Valor
R$ 450.000,00. Pode ser Financiado.

I
I

I
I
I
I

I Estacionamento p/carro.

1 Valor_�j���Il!lI!,Il�._

"RESIDENCIAL ESCOLlNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2

Otos,1 Banheiro e.dernaís
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1

--------------------------�

I
I
I

I
I

I
I

I
J
I
I

I
I
I

I CÓD 457 • Apartamento.Bairro Água I

I Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais I
I dependências. 1 Vaga de Garagem. Valorj
L_��������OO.���:�������do._j

I. I

: :
I I
I .z-__ "� =_..:;;:: I
I - I
I I
I I

I I
I - I
I I
I I
I' I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

: CÓD 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 :
: atos.' Banheiro e, demais dependêncas.Sacada!
: c/Churrasqueira. :
I 1 Vaga de Garagem. I

� .JJalor.R$.130.000,00 ---I

I
I

I
J
I

I
I
I
I

I
I

I
CÓD 456 • APARTAMENTOS. Bairro Barra do I

Rio Motha. I
N's 202/302 ·1 Suíte,2 atos1 Banheiro Social I

e, demais dependências. Sacada I
c/Churrasqueira. I

Com' Vaga de Garagem: R$ 265.000,00. I
Com 2.Vagas de Garagem: R$ 275.000,00 I

j
N's 203/303 > 1 sune.t ato.,

"

Banheiro Social :
e, demais dependências.Sacada ;

c/Churrasqueira. Ic/ , Vaga de Garagem. I

Valor R$ 225.000,00. I
I

N' 301 • 1 Suíte, 2Qtos.,1 Banheiro Social e, I
demais dependências. Sacada c/Churrasqueira. I

: c/ 1 Vaga de Garagem. I
_ªltt�i!I.iI,��.í;�!1i1,--_j 1_. R.!!�5.:.0���O_ J

Bairro Jaraguá 99.

1 Suíte,
2 Dias+Banheiro
Social,demais
dependências.

1 Vaga de

Garagem.
Valpr

170.000,OO.Pode

SPACO
,.......,

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I SC

www.spacoimoveis.net

Plantão 9921.5515

MÓVEIS
CRECI3326 j

Imóveis para venda

Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cl churrasq. 2 vagas
de garagem, Ótimo acabamento!

Possui 2 dormit. (1 suíte),
cozinha cl móveis planejados.
Área privativa 76,23 m'

�r
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m'

"

Árelftotal de 11.643,00 m'.
localizada no Alto da Serra.
Possui várias árvores frutíferas.

Imóveis para locação
CENTENÁRIO· APart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 550,00
CENTRO· Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormit. Aluguel: R$ 560,00
CENTRO· Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 700,00

ILHA DA FIGUEIRA· Sala comercial área 235 m2 Aluguel: R$ 2.600,00
VILA LALAU • Sala comercial aprox, 70 m" Aluguel: R$ 800,00
VILA LALAU • Galpão área 300 m2 (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA· Apart. novo, 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 700,00 Opções com 1 ou 2 dormitórios!

VILA RAU • Sala comercial área 70 m',oo••,,,,,,__"IO'. Aluguel: R$ 750,00 Rua Antônio Francisco Diemonn

SCHRO�DER • Casa em alvenariau 2 dormitõri9s. Aluguel: R$ 5�º.00 Bairro Vila Nova - Prõx. Centro

CURTA nossa á ina! s�acoimoveis
-----.�--------------

....--------------�

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 - CRECI14482

Contato 47 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

o (:OUHElO DO P()\()
Avida aconteceaqui.. .

I
J

, j
!
)
j
l

I

. \
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imobil i á r i a���51

ALUGA-SE Ref. 1313 - AlUGA-SE Galpão com

aproximadamente 480,00m2
Rua: João Franzner, 391 - Bairro São
LuisValor a negociar.GALPÃO

SÃO LUIS

VENDE
Rua Governador Jorge Lacerda,�15
Centro - Jaraguá do Sul - Residencial Talismã
Área total: 183,14m2, 01 suite, 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

APARTAMENTO

CENTRO

f·
I

VENDE Ref-13141-CASAALVENARIA
Rua Bahia, 40.
Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,00m2. - Área construída
aprox.: 300,00m2.

CASA

VILA NOVA

1

VENDE
Ref 1322 - CASAALVENARIA. Rua Frederico

Wilh�lm Sonnenhohl, 412. Vila Lalal;l- Jaraguá do
Sul. Area do terreno: 450,00m2. - Area construída

CPSA aprox.: 150,00m2. 04 dormitórios, 02 bwcs, 03
salas, cozinha, área de serviço, varanda e garagem

VILA LALAU p/ 02 carros. Edícula nos fundos.

www.chaleimobiJiaria.com.br
Fone 473371-1500 - Fax 473275-1500

Plantão 479975-1500 - chale@ohale.imobiliaria.com.br

VENDE Ref - 1330 - Rua Henrique Marquatdt
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul - SOLGARI
RESIDENCIAL. Divisões internas

APARTAMENTO Aptos com suite + 02 dormitórios, sala estaojantar,
cozinha, bwc, area de serviço,

CZERNIEWICZ sacada d churrasqueira e garagem, ou
suite + 01 dormitório e demais dependências.

VENDE Ref: 13145· Rua Waldomiro Schmidt. Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul. RESIDENCIAL
TORRE DI SOU.

.

Divisões internas: Aptos 02 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
c/ churrasqueira e garagem.

APARTAMENTO
JARAGUÁ
ESQUERDO

VENDE Ref-1343 - CASAALVENARIA
Rua Bertha Weege, 2561
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 1.000,00m2.• Área
construída aprox.: 260,00m2.

CASA

B. DO RIO CERRO

VENDE Ref. 13111- Residencial RICHARD STRAUSS.
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni. Próx.: A Igreja Rainha da Paz. Vila
nova - Jaraguá do Sul - Com 02 quartos ou 1
suite + 01 quarto e demais dependencias. Registro
de Incorporação RI- 70.225

APARTAMENTO

VILA NOVA

VENDE
APARTAMENTO

CENTRO

Ref -13132 - Rua Walter Jansen, 77
Centro - Jaraguá do Sul. Residencial Dona Verginia
Área total: 88,bOm2. Divisões internas: 01 suite,
02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.

VENDE
CASA

NOVA BRASILlA

1371 - CASA ALVENARIA. Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, 448 - Nova Brasilia - Jaraguá do
Sul. Área do terreno aprox.: 566,00m2. - Área
construida: 400,00m2.
Sendo frente cl24,00 m, fundos cl23,00m, lado
direito cl26,00m e esquerdo cI 22,50m.

VENDE
APARTAMENTO

CENTRO

Ref 1381 - APARTAMENTO
Rua Barão do Rio Branco, 77 Ed. Silvana -

Centro - Jaraguá do Sul. Área total: 114,04m'.
Área Privativa: 97,40m2• 03 dormitórios, sala
estarqantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

TERRENO

VILA NOVA

Ref -13100 - TERRI:':NO .

Rua: Frederico Curt Vasel - Vila Nova.
Área do Terreno: 960,00m2 •

Sendo: frente e fundos cI 30;OOm, lado .direito e
esquerdo d 32,00m

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408DAUER·
9655-5663..
9103-7819.�
8429-9334'

(47)

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br .

Acesse: www.daerimoveis.com.br
Corretor de Imóveis

CRECI19368

Ref: d258

Ref: d257

APTO novo cl 2 dorm + sala

estar/jantar + cozinha + sacada c/

churrasqueira + área serviço
R$ 115.000,00

(47)

(47)

Ref: d256

APTO novo c/1 suíte + 1 dorm + sala
+ cozinha + sacada cl churrasqueira

Ótima localização

R$ 145.000,00

Ref: d254 Ref: d253 Ref: d252

APTO na planta c/ 2 dorm + sala +

cozinha + sacada + garagem
Jaraguá Esquerdo

_R$ 130.000,00

Lote com 660m2 pronto para
Construção - Finaciado pelo Programa

Minha Casa Minha Vida

R$ 80.000,00

Casa com 3 dorm + cozinha + sala de

TV + BWC social + garagem + demais

dependências.
R$ 240.000,00

Ref: d243

Terreno pronto para construir c/338m2
Excelente localização no Amizade

R$ 78.800,00

Ref: d236

APTO novo c/ 64 m2 + 2 dorm + sala +

cozinha +área de serviço + BWC social

R$ 119.000,00

Ref: d231

·Suíte + 1 dorm + cozinha mobiliada +

copa + sala estar + garagem 2 carros
Aceita carro como parte de pagamento

R$ 190.000,00

Ref: d249 Ref: ezeo

APTO suíte + 1 dorm + sala TV/jantar
+ cozinha + 1 vaga garagem

R$ 170.000,00

Ref: d247

Excelente terreno na Barra com 683m2

pronto para construção

R$ 97.900,00

Ref: d246

Casa com excelente acabamento -

suíte + 2 dorm + cozinha + sala
estar/TV

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 cl 2 dorm + cozinha mobiliada +

sala + demais dependências
R$ 128.900,00

Ref: d206

3 dorm + cozinha + sala TV + BWC +

área serviço + garagem 1 carro

R$ 193.850,00

Ref: d128

Casa cl 1 dorm + cozinha + sala +

BWC social + lavanderia.
Terreno c/301 m2 Próximo ao Centro

R$ 129.000,00

Ref: d180

Suíte + 2 dorm + sala TV + sala estar +
cozinha + área festas +

R$ 274.900,00

Ref: d167
(

VENDE·SE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS'

&��
. Estoque

Carteira de- Clientes
Veículo para entrega

Freezer e geladeiras novas

Terreno com 396m2 - com excelente

localização e pornot para construção

R$ 139.800,00

R$ 80.000,00

Ref: d151

Suite + 3 dorm + sala jantar + estar +
cozinha + 2 BWC. 158m2 de área

privativa + Elevador

R$ 280.000,00

Ref: d261

Ref: d141

Casa c/ 2 dorm + sala + cozinha +

demais dependências

R$ 137.900,00

Lindo terreno de Esquina no Jaraguá Esquerdo
Aproximados 700m2

R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONDOMíNIO DAS

PEDRAS

aMaMENTo

CERTO PARA

REALIZAR

SE SONHaI

1 000/0 Financiado*

Bairro João Pessoa - Jaraguá do Sul- se

o
.ro
o-

§
(5

, :5
ro
Q)
u

o
U
ttl
o
;;:::
t
Q)
o

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

� www.fb.com/promaconstrucoes CREC112556.
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MENEGOTTI A imobiliária da Barra
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GIRASSOL

IMÓVEIS

� IMOBILIÁRIA

lt\ChaVe!
ti. WOIiCOllSTRUTOAA E IIICORPORADOAA UDA.

l
IMOBILIÁRIA

Piermann

Apto com suite .... 2 quartos e.
demais dep. 2 vagas de

garagem. Sala e quartos
com vista para o mar.

Sacada cI churrasqueira. .

Área social completa. com
piscina adulto e infantil,
espaço gourmet, quiosque
com churrasqueira, espaço
fitness, playgrouhd e
brinquedoteca.

- Suite -+ 2 quartos cI 2 vagas de garagem
- Suíte -+ 1 quarto cl1 vaga de garagem

Sala de esta.- I Sala de jantar
Cozinha cI churrasqueira
Preparação para split

Financiamento direto com a construtora em atê

60 meses ou Saldo + Financiamento Bancária

Consulte tabela de condiç6es e disponibilidade

19 Pavimentos
Salão de Festas Gounnet

FItness Centar
Piscina

Brinquedoteca
Sala de Jogos e TV

Bicicletãrio I Cadeiras de Prala
Sistema de Segurança com câmeras

E.Ievador Social ede Servãço
JnfraestnItur.a paraWf-fi

Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099

Cód: 135 .: CASA MISTA - Rau, com 50m2, 3
dormtoríos, 2 vagas de garagem. Terreno com

450m2. R$ 230.000,00.

\
� , .

areImoveis
www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 541/542 - APARTAMENTOS - Hausgartem e

Lilian Emmendoerfer, com 42m2.
Cód: 548 - APARTAMENTO - Vila Lenzi, com
64m2, 2 dormtóríos, 1 vaga de garagem.

Residencial Villar. R$ 158.662,40.

Cód: 275 - TERRENO - Chico de Paula, com
790m2• Excelente ponto comercial, com frente de

50m. R$ 600.000,00.

LOCAÇÃO'
CONSUIJI NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GAI.I'ÕES!

Coo: 84 - CASA - E"!rada Nova, com 2 dormttórtos, 1
vaga de garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00.

COO:'43-CASA- Três Rios do Sul, com 2 dormrtórtos
1 vaga de garagem. Próximo a Recreativa da Celesc. R$

605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte, com 2
dormitórtos, 1 vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

Coo: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira, com
30m', 1 banheiro. R$ 400,00.

Coo: 97 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 139m2, 3
dormttórtos sendo 1 suite, 2 vagas de garagem.

R$ 1.450,00 + cond

Coo: 65-SALA COMERCIAL-Centro, com 40m2, 1
banheiro. R$ 600,00.

Coo: 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com 450m2,
terreno com 1.100m'. R$ 4.500,00.

Cód: 63 - CASA - Irês Rios do Norte, com 2 dormtónos,
1 vaga de garagem. Loleamento Fossile. R$ 550,00.

Cód: 98 - !\pARTAMENTO - Centro, 3 dormâôríos, 1 vaga
de garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

Cód: 61 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com 2
dormilórtos sendo 1 suite, 1 vaga de garagem. R$ 550,00.

-COO: 36· SALACOMERCIAl. - Centro, com 3Ilm'.
R$1200,OO. DE FROKIE COM A PRINCIPAl..

Cód 177 • CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dorm�órios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.00II,OO.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com

403m'. R$ 90.000,00.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m'.
R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451 m'. Loteamento Villagie. R$ 143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com
500m2 apenas R$ 70.000,00 ..

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m2. R$ 100.000,00. Excelente terreno de
esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno
com 920.000m', frente 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.
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Av. Mal. Deodoro, 1 91 - Alameda 25
Centro - [araguá do Sul - se

bertaimoveis .com5 www .

.,

Om v e

"('ASA. re AllJfNARIA (!)IA 2OO,1XM'
'01 SUilE MASfER ((LC6E1) (!)IA &'í'AI}\,m sms
• &\lA a:l'A lARElRt\ IAVABQ ClJZlNl'1I\ lAVANIl:RIA
• G'iRt'IJEMmAm O\RRCS
, fAitl\!MAAR-crnmJNAIX) TIro�Th!1ax:B

CS t:::rnMIléru::D E N'\&\lA

•�!MAÁGU\ cpNlE Cf&, 'j({}\

Ml.JRAO'\E�.
• ftaID\lJE DE H'G'.MENID, FlNi\JIU!\MrNlD aREJD

'CASA MISTA COM 70,00 M2 I
• 02 DORMITóRIOS. SALA, COZINHA MOBIUADA,

II• 01 BANHEIRO. CHURRASQUEIRA, I
• TERRENO COM 350,00W. I'CONDIÇÕES DE PAGAMENTO· ENTRADA DE 30%. 1
E SALDO EM 60 MES�S + CORREÇÃO DO CUBo ! I
�[' R$ 129.000,00

�_

f

Terreno central com edificação de
2 pisos com 90,OOm2
Ideal Para construção de escritórios
e Clínicas
R$ 320.000,00

* Casa com 80m2

II
* 03 quartos e demais dependências

!
* Terreno com 686m2

I * Local tranquilo próximo a mercado

i I * 01 vaga de Garagem
, �.R_$_J 6..Q,Q"p_O....Q_O �. _'----�--�.-------.-.

Ij,AB\RIl\MENro COM 64.3OM'
, m OORM!fóRIOS, &\lADE ESJl\R E jANI1IR. SN.NJA COM

I �1�
• SOBRADO GEMINADO 80,OOM2

I
* APAR'D\M.ENTO COM 75M2 I- 01 VJ'(lA DE Gt\R.. PR1,vlSãQ DE fN!REGo\ Pi FEIIER. DE 2015. !

- 02 DORMITóRIOS, SAlA, COZINHA, LAVANDERIA, 1 • 02 DORMITóRIOS E DEMAIS DEPENDêNClASl' A9\RD\MENIOS COM RSOS CERãMKDS, MAS&-\ CORRJ[lo\ I
I I

'I
fCAIY\MENlD EMGf$) E VlIlRCS 1EvII'ERAIXll.

!I
* 01 VAGA DE GARAGEM, SACADA

!
· SACADA COM CHURRASQUEIRA

j
'fORMA DE lNi'\MENro. ENffiAffi DE 3()ji, + B\RCEJIS COM

• POSSIBIUDADE DE TERCEIRO DORMITÓRIO. JI' 01 VAGA DE GARAGEM coRRf.\W PEl.O CUB. I (fITé A ENlRffi�IYIS CHAVES E ARó6 1%

Vàlor: R$ 149.0c0,oo '- Valor: R$ 160.000,00 , + QJB ou FINANOAMENIO JlANCÁRKJ). lalor, R$ 151.006,02 "'

"

SOBRAOOGEMINAOODEAlJDWlRãO!I! COM 161.COM'
* SAíDA 9\RA AR CONDIOONAOO TIFO$lT EM toros

CS OORMITóRlCS ENA SAlA,
•Ml\f'SA CORRlI1"., GF5SO, HSO FORCELANAlO,

f'RID\RJ\ÇíO !MA ávLlAQUENlE!
• ÓTIMA J..OO\J.JZAção FM RUA lRANQUllA!
LOlEAMEN1D CHAMPS Iill'SEES! FOSSUI 3 SUrrES,
'lAVABO, SAC!\DA, SAlA DE fSJl\R, SAlA DE}'\N1l\R,
COZINHA IAVANDERlA, ÁREA DE FESIl\S.
, m VNJtoS DE GARAGEM. MURADO E CERCAOO! ffiAZO

DE ENlREGI\.!MA FEVEREIRO DE 2014.
• VAWR DE J.ANçAMElD SUJEITO A AL1ERAçõES SEM

AVISO ffiéVlO! Fi\OlID'\DE DE Fl\Gi\MENlD,
• COM FlNANaAMENI'O DIREID COM A CONSTRlJlDRA1

I ! * Apartamento com 50m2

i I * 02 quartos e demais dependências

J I
* 01 vaga de garagem

( * R$ 128.000,00
.' ._------ ---------

I
1 vaga de garagem IILocal Tranqüilo e residencial.

.

Elllí__O·OOO.QQ �_

)Wala
comercial com 60m'

OlBWC
Vitrine blindex
Lateral de Rua Principal/Acesso a arena

R$ 95.000,00

Locação

I!
i I

Casa Nova com 02 dormitórios, sala, llpartamento com 02 dormito.'rios, j
I

jCOZinha, banheiro, área de serviço e Isala, cozinha, banheiro, ãrea de

�rag,_e_m_._R_$_6_6_0,_0_0 ,
Iserviço e garagem. R$ 650,00 + cond.

'- _

!=ihlJinli.�OI<i1ni1l'ti:1_'li>rMt\ám"'''''�'e_.�48JllJ+mxlli>D
RER 11040 - Centro - Apartamento ot-eúüe. 02 donnltórios"sr:tla. cozinha, banheiro, área de servíço e garagem- R$
800,00 + ccnd.

REF. 11045· Três Rios do Norte -êpattamento 02 donnirórtos. salarcozlnha, banheiro, área de serviço e garagem-
RS 500,00 + RS 70,00 cond.

1�d�l=��;�":i�:E�rr�;r�����k�:_ W$d��ri�SCoS;a�' copa/cozinha. banheiro, área de serviço.

� RER 11034- Baependl Apartamento 02 dcrmítôríos. sala/cozinha, banheiro. área de serviço e garagem- RS 5QO.OO I
f-t rondo I!
REF. 11025 . Amizade- 01 suíte. O I dormitório, sala/cozinha. banheiro, área de serviço e O 1 vaga de garagem- RS
1100,00 +CÇlOd..

.

REP. 11032 - ilha da Plguetra . 02 dormitórios. sala. cozinha. banheiro. ãrca de serviço e 01 vaga de garagem - RS I
600,00 + cond.

�10001 • BARRA· DO RIO CERRO - Casa com 03 dormírônos. sala. cozinha. banheiro. área de serviço e garagem. -

RS 560.00
.

Rl'Emn-amo-S9<IlI'f1<ijar<!>"l"h'·illm'·ru;2fOO.ro
Rl'Ea:a;-__ -SlI!_.,.,.·40n�·R$$lOi+uxd

\_Gi\LPÃO COM 913 m2 - CONSULTE-NOS J \�3CIX).Gal�.Aprox.:lOOm200m02"""llID;,roB\\'Cs,rozirihaeá_r:adc!}Úpão.. R$.�._2.óOO_·_.oo�. �
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If'v/\C::>BILIÁRI�

MENEGOTTI
www.imobil iariamenegotli.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

www.parcimoveis com.br

3371-IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI Rua Barão do ruo Branco, 545 - Centro

LOTEAMENTO
GUILHERME
MENEGOTTI
BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00:
REF: 6374

ENTRADA FAC ILITÁDA,· FINANCIAMENTO
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

REF: 6441. APARTAMENTOS NA ILHADAFIGUEIRA RESIDENCIAL ILHA
DA FIGUEIRA (JARAGuA 00 SUL) RUAÀNGELO PRADL FINANCIÁVEIS
DIRETO PELOMINHACASAMINHAVIDA (SINAL+PARCELAMENTO DA
ENTRADA+FINANCIAMENTO DIRETO PELO MINHACASAMINHAVIDA).

INCORPORAÇÃO: RI 58.950. ENTREGAEM FEVEREIRO DE 2014
VALOR: APARllR DE R$125.000,00

REF: 6440. ÓTIMO APARTAMENTO NA ILHA DA FIGUEIRA
RESIDENCIAL CLAUDE MONEI 01 SUiTE + 02 QUARTOS,
COPA/COZINHA, BWC, LAVANDERIA, SACADA, GARAGEM.

VALOR: R$ 170.000,00

REF: 6344. CASANO BAIRRO VILA LENZI, TERRENOCOM AAEADE
1185,00 M'. AAEACONSTRUíDA DE 252 M', COM UMASUíTE MAIS

02.DORMITÓRIOS, SENDO UM MOBILIADO, 02 BWC, LAVANDERIA,
COlINHAMOBILIADA, ESCRITÓRIO, SALAOE TV sAlADE ESTAR,
GARAGEM PARA04 VEíCUL0S, DEPÓSITO, AAEA DE FESTAS COM

BWC, PISCINA. VALOR: R$ 325.000,00

REF: 6427. CASA NO ÁGUA VERDE. ÁREACONSTRUIDADE
150,00M2 E O TERRENO COM ÁREA DE 465,00 M' 15,00M
X 31,00M. 1 SUITE; 2 QUARTOS;1 BWC;SALA TV;COPA
COZINHA;LAVANDERIA;DEPOSITO;ÁREA DE LAZER E

GARAGEM PARA 2 AUTOMÓVEIS. VALOR: R$ 360.000,00.

REF: 5936. TERRENO NO RIO CERRO II. 14,00M X
23,OQM. 322,00 M2

VALOR: R$ 90.000,00

REF: 6425. TERRENO NO ILHA DA FIGUEIRA.
361,42 M2

VALOR: R$ 90:000,00

·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
,..

LOCAÇA0
-CASAS,
BAIRRO,CHICO DE - PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTI; 120- 02 QTOS, S1, COZ, BWC, LAV
EGAR .R$ 450,0

BAIRRO,qUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, W 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO IGUÃ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N
37- 02QTOS, S1, COZo BWC, LAVR$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUAAMAZONAS,.N" 287 - CENTRO

-02QTOS, S1, COzo BWC, LAVE GARAGEM.R$ 580,00
CASA SCHOROEDER· -RUA PRESIDENTE COSTA

SILVA.396 -OI SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 800.00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA HEDWIG FROE
LlCH BRUNS, 173 02QTOS, SL, COZ SEMI-MOBILIADA,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 800,00
RUA 10SE T. RIBEIRO, N" 4326 -03QTOS, 51, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 800.00
RUA 768, N° 481 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TREs RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,

.

N° 2438 FUNDOS '02QTOS, 51, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 425,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N° 1380 -02 QTOS, S1,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAIRRO,AGUA VERDE -RUA WALY EMILlA MOHR, N"
314 -03 QTOS, S1, cozo BWC, LAVE GARAGEM.R$ 700,00
BAIRRO VILA RAU -RUA 10SEDO PATROClNIO, 37 -03
CiTOS, S1, COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$590,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,N' 307 -02

QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$420,00
BAIRRO TREs RIOS DO NORTE -HILDA FRlEDEL

LAFIN,N° 138 -02 QTOS, S1, COZ, BWC, LAVR$450,00
CASA GUARAMIRIM -RUA VICTOR

BRAMORSKI,N 150 -04 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GARAGEM.R$ 680,00
BAIRRO TREs RIOS DO SUL- RUA CONRAD ERD

MANN, 78 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$ 550,00

1.300,00EDIF. RUTH BRAUN

-RUA 10ÃO PICOLLI, -OI SUITE, OI QUARTO, SL, COZ,
BWC, LAV;CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

ESMERALDA
-RUA NELSON NASATO,N 46 -02 QTOS, SL, COZo BWC.
LA\!, SACADA, GAR. R$ 630,00 -EDIF. FERRETTI I
-RUA BARÃO DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LA\!, GAR. R$ 1.190,00 -EDIF.
BARÃO
-RUA MARINA FRUTUOSO, - OI SUITE, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, GAR. R$I.200,00-EOIF. MARINA
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO. TODT, N"
960 - 02 QTO, 51, COZ, BWC,-LA\!, SACADA CI CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA,N" SOO -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV R$420,00
RUAMARCELO BAREI, N" 314 - 02QTOS, S1, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA JOÃO ANDRÉ DOS REIS,S/N -01 SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$
910,00EDIF. BELA VISTA
RUA VICTOR ROZEMBERG,N° 384 -OI SUITE, 02 QTOS,
51, COZ, BWC, LAV, GAR R$750,00.EDIF. PICCININI
BAmRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF
FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA 10SE NARLOCH, N"

1606 -02QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GARR$ 350,00
BAIRRO, VILANOVA - RUAOSWALDOGLATz,N"40 -·02
QTOS, S1, COZMOBILIADA, BWC, LAVE GAR.R$ 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N° 45 -OI SUITE, 02 QTOS,

VERBlNEN, N" 87 -2QTOS, sr, COZ, BWC, LAV,SAC. CI
CHURRASQUEIRA E GARR$590,00
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO
FREDERICO 10SE KLEIN, N"85 2QTOS, 51, COzo BWC,
LAV,SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$500,00
BAIRRO BAEPENOI - RUA REINOLDO BARTEL, N°370-

.

2QTOS, $L, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
-RUA 10SE EMMMENDOERFER, N 1425 - - 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV SACADA CI CHURRASQUEIA E GAR.
R$ 800,00,00 EOIE LACASTER

SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR_ R$
1.000,00EDIF. DNA.WAL
RUA 10SE KRAUSE,N" 221 - OI SUITE, 02 QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 900,00EDIF.
BARCELONA

RUA ANGElO TORlNELLI, N" 199 -OI SUITE. OI QTO,
51, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$
720,00EOIE COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, 51,
COZ,BWC, LAV E GAR.R$550,PO
BAIRRO)GUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DAL
RI PRADI, N" 126-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 500,00
RUA WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV.B GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N° 225--
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA 10ÃO BAPTISTA RUDOLF, N"49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC,LAV E GAR.R$450,00
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N" 87 - OI

SuiTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
EOIEGEZANE

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EOIF. BRASlLIA
BELTRAMINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS,
S1, cozo BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EOIE BRASILIA
BELTRAMIN

RUAIMIGRANTES,W304 -2QTOS,S1, COZSEMIMOBILI
ADO,BWC, LAVEGAR.R$600,OO-EDIF.BRUNAMARIANA
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

APARTAMENTOS,
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855.-02 QTO, S1, COZ,
BWC, LAV E GAR. R$650,00 .BOIF. MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - OI SUITE,02
QUARTOS, SL, COZ, BWC, LA\!, GAR R$1.000,00 -EDIF.
LESSMANN

-GOV 10RGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EOIF.
FERRETTIII
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA:, N" 600:001 SUITE,
02 QTOS, SL, cozo BWC, LA\!, CHURRASQUEIRA GAR.
R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA EPITAcIO PESSOA, N° III - 02 QUARTOS,·SL,
COZ, BWC, LAVR$ 600,00 EDIF.IARAGuA
-RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA -OI SUITE, 02

QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA, GAR. R$
1.400,00 -EOIE ANA PAOLA

-RUA OSCAR MOHR, N 77 -OI QUARTO, SL, COZ, BWC,
LAVR$ 600,00 EDIF. NATALIA SCHIOCHET
-RUA IACOB BUCK, N" 71 - 02 SUITES, , 51, COzo
BWC, LAV,SACADA CI CHURRASQUEIRA, GAR. R$

KITINETE·
BAIRRO -SÃO LUIS -RpA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -sxo LUIZ - OI QTO E COZ JUNTO, BWC.
R$ 250,00

.

BAIRRO -SÃO uns -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N"
916 -IQTO, SL, cozo BWC, LAV E GAR.R$ 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 -

OIQTO, COZEBWC. - R$ 300,pO

TERRENO,
RUA lOS!! THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA
- 30X60 M2 R$ L120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N" 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME
DANCKER,N" 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AVMAR. DEODORO DA FON

SECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERClAL -RUA BERTHA L. RASSNER, N" 91
- 90M2 R$ 1.200,00
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ACtM8 DE TUDO, _SEtJ BEM-ESTAR
- Amplie seus horizontes em-perfeitos espaços g.e feliddade:
3 suítes I 2 garagens I Completa áfea-soci91::entrelju�mobiliada e_.decorada

---

" .:»:

. totalização central:
Rua Flortanópolts.] Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

..

,-_� Vendas: Incorporação e Construção: .

Urealsec
www.realsec.com.br

ILHAOAFIGUEIRA
.JARAGUA DO SUl- se

Casa de alv. cl3 quartos e demais
dependo 2 vagas de garagem. Ex
celente localização, rua sem salda,

tranquila e asfaltáda.

Ed. Alinda - Apto cf 02 quartos
e demais dependo Acesso
por ruas asfaltadas, sem

condomínio. Aceita financiam.
Bancário

'iittl.I.iw.

Res. Vai Di Fiemme - Apto
novo cl 02 quartos e demais
dependo 01 vaga de garagem.

Entrega Abril/2013
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Casa c0l1T3 quartos, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia,

moveis sob medida no quarto
,
e bartheiro, garagem. Aceita
'financiamento bancário.

-Rei 2004 - Morro BoaVista -TerreflO COIll200,000,m2,.Valor:
Consutte-nos,

-Hef. 2020 - Bªrra do Rio Melha __ Terreno de esquina na Rua
WalteeMarql,lardt c/560 m2 - R$450.00Q,00

'

"Ref. 2001',-lIha dij Figueira - Terreno de 13.S8CJm2.
$35CJ.OOO,OO
- Ref. 2024 - JaraguáEsquerdo - Terreno de 1 ,097,65m2,
R$ 310.000,00
- Ref. 20Q6- Centro - Terreno com 480hl2, R$240.0QO,00.
- Ret 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m2., R$235.00Q,00
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 T casa

madeira. R$139.000,OQ
,

efreno com 330m2 em rua '

. Aceita financiamento bancário,
- R�f. 2028 -Barra dO,Rle CerrQ- Terreno!1le453,B.5m2. R$
13Q.000,00
- Ref. 2026,:- Rau - Terreno e/396 m2 - R$105.000,00
- Ref. 2019 -- Terreno c/483 m2 em santa Luzia 110 b.oteam.
Gir'àssol "- R$1 05.000,00;,
- Ref. 2017'- Terreno cf 360 m2 na R. André Vrtkoskl - Barra
RiQ Molha -R$1�9.000,OO
Rllt2029 - Schrgeder-- centro - Terreno plano cf 5013 m2_,
R$ 120.000,00
- Ref. 2035 -'- Ijaiópolis/SC - Área de ref,lorestamento cf
674.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

I'

1
}

l'
J

1

I
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADO,RA LTDA .

-.
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...

.. Apenas 20 apartamemos-02 poraOOa�
• 01 SUite + "U2�õrios
• lMnQ integradaa COli'ftha
• Amplavammfacom�n

. integradaà: COZinha
·lavabo
• 02 vagas de garagem
• Salão de restasmobliaoo e -decmado
.. Sala de filness
• Play-groooo
• BicicletáJio

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidra + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Solar do Ipê - Centro - 3 suítes, lavabo,
churrasqueira integrada a cozinha, home
oflice, living para 3 ambientes, área de

serviço ampla com bwc e 2 vagas -

CONSULTE-NOS

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,
.1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de

testas e bicicletário - R$ 290mil

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua astatada e sem saída -

R$ 280.000,00

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. 0128 - Baependi - Apartamento
2 quartos demais dependências, pré
dio com elevador, salão de festas, play
e garagem coberta - R$ 150.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cl 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

playground - R$ 139.500,00

P�móveis

Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.000,00

Rel. 1003 - Centro P/ RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com anmários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

Ret. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de emprégada, área de serviço, garagem, casa Ioda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTo.S
Ret. 2000.- CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 su�e + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrnsqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ref. 2001 - Vila Nova � Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio,.água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrnsqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 - TRa Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret. 2005 - Baependi - Com 01 su�e + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01. vaga de garagem.R$ 800,00.

ReI. 2006 - Centro - Com 01 su� + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrnsqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagemR$I.000,00

HeI. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada,
cozinha,banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Condomínio aproximado R$ 150,00.
Ret. 2010 - Trra Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.
Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ret. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrnsqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sãla com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

ReI. 2015 - CENTRO - Com 01 suíte + 02.quartos banheiro social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga

de garagem. R$ 850,00
Ret. 2017 - CENTRO - 9UITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 su� Dom hidro e coset + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Rei. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
ReI. 2024 - Agua Verd§ - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagemR$ 600,00
Rei. 2025 - CENTRO - Com 02 quartós, um deles com cama de solteiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, safá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$150/180.

Rei. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com

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 - \Ala Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Rei. 2030 - Czemiewicz - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha.mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagemR$ 980,00
Rei. 2032 - CENTRO GUAIlAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rei. 2033 - NOVA BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rei. 2034 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem: R$ 1.600,00.
Rei. 2035 - CENTRO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitáno) e garagem. R$ 800,00.

Rei. 2037 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.

Rei. 2038 - BAEPENDI - Com 01 surre + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço
comsaceca, banhéiro e 01 vaga de garagemR$ 700,00.

Rei. 2039 - CENTRO.- Com 01 su�'+ 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Rei. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
ReI. 2042 - Centro - 01 su�e com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
ReI. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
Rei. 2049 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.300,00

- Condomínio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador.
Rei. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

dependência com bwc (apenas o sanitáno) 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 festas coletivo.
Rei. 2054 - CENTRO - RLAT - Com 01 quarto, sala cozinha e área de servço

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
'Rei. 2056 - BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SAlAS Co.MERClAlS
Rer."3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento. na frente. R$ 5.500,00
ReI. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$I.500,00
ReI. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00
Rei. 3006 - Barra - Com 45 m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
Rei. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00
Ret. 3011 - 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-60in', com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00

GALPÃO.
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m' em alvenaria com 06
salas, OI doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento,.cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$10.000,00
Rei. 4005 - VILA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para escmno
+ 02 banheiros e OI lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m' aberto com 02
portas rolo para c'lrga e descarga. Bicicletáno na lateral com 40 m' coberto. Possui

transformador industrial. R$ 6.500,00
Rei. 4003 - Guaraminm - Terreno éom 700m' sendo 425m' de área construída,

mezanino com SOm' escmno, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.
.I
j
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COMPRA - VENDE
I

Sobrado. com ótima localização na. Barra do:W,o Cerre, garagem para três earres,
I � ,- d .e t

.,. ...I Ir d "�.. t Ad' "'.
IT lO .

amp O saiae e res ,as" p'lScma, aeea, saca a, uma ,sUlllie m.au res t, 'OnDIi f1)rilO�
, .

225 ne de área censtraída, RS 400.000,00 IMPERDIVEL
Agende uma Hora piara c01nbee:e,I''' seu novo i:m,DveJl. Pronta li ar:3 fínaneíamente'

www.imob iliar!

rsarra uI ALUGA - ADMINISTRA
Imobiliária da Barra 3376 0015 - vendas@imobiliariabarrasul.com

barrasul.com

Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzi I R$ 800.00

Sala Comercial 58 m', centro, R$ 2.500,00

IIVIOBILIÁRIA

Piarrnann
lDCACÃD
Casa. Vila Rau, R$ 70().OO

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx,
Católica se. Vila Rau I RS 550.00 -" 60,00 condomínio

Apto com 2 dormitórios. 1 vaga de garagem. Próx. Jomar.
São Luiz / RS 750,00 + condomínio

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Vila
Lalau I R$ nO.DO + condomínio.

Apto com i dormitório, 1 vaga de garagem. Pr6x..
Arsepum. Amizade I H.� 520.()O

Galpão 98m' + casa com 2 dormitórios, BaependiJ
RS 1.600.(JO

Galpão comercial com área construída de 154m2
Baependi IH$ 45()(J,(J()

Sala comercial com 60m2> 1 bwc. Vila Lenzi I RS 600,00

Sala comercial com 62m2, 1 bwc. Vila Lenzi I RS 650.00

Vila Rau

Ref, 6551 - Res. Venetto
Apartamento com 2 dormitórios,
sacada com churrasqueira e 1

vaga de garagem
R$142.000,00

/

Ref 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por
andar). R$ CONSULTE-NOS

Ref.: 38712

Casagerni
nada com 3

Ref 6191 - Apto - 2 Dormitórios, Sacada
cl churrasqueria, Sala, Cozinha, Lavan
deria e 1 Vaga de Garagem, Valor do

imóvel R$ 218.000,00.

Três Rios do Sul

5251: Casa com 1 suite + 2 dor
mitórios, área de festas e 2 vagas de

garagem.R$ 275.000,00.

Ref.: 4172 - Apto com 1 Suíte + 1

Dorm, 1 vaga de estacionamento
coberto, sacada com churrasqueira, I

cantoneira em gesso, massa corrida,
piso porcelanato. R$ 159.800,00

Ref: 6531 - Casa de alvenaria
com 1 suite + 2 dormitórios, sala I

e cozinha, bwc , área de serviço, I
garagem para 2 carros. I \

R$ 310.000,00
I

Centro - Sthroed'eJ'

Ref. 3106 - Casa com 2 dormitórios,
área construída de 51m2•

R$ 129.000,00.

Rua Maria
__Urnbe.lina da ,Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul

• I
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P�móveis

Inspirado em conceitos modernos, O Reslden

dai Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o s.eu,
Criado para transformar .seus dias agradáveis

de morar e de se. admirar,

Com localização privilegiada no coração de

JaragUá do Sul, a2f)Pm.do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia oprazer de

morar bem à praticidade do dia â dia,

- Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Mreda Schumann, Jaraçuá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Ed. Flor de Lótus, Cenllp, R$ 650,00
- Rua Dona Antania, Nova Brasilia, R$ 380,00 ,

- Ed. Ertca, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilia, Nova Brasílía, R$ 580,00
- Ed. DonaWal, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Coznha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amartllys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Prâdi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Prtmula, Vila Nova, R$ 690,00

.

- Ed. Algarve, Amizade, R$ 550,00
.

- Ed. Brasilia Beltramini, Água Verde, a partir de R$ 550,00
.

- Ed, CrtsTIane 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 Gerra, R$ 680,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Ferrefi 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Neumann, Vila Lalau, R$ 690,00
- Ed. San Pietro, Nova Brasilia, R$ 800,00
-' Ed, Morada da Serra, Nova Brasilia, R$ 1100,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasma, R$ 700,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José I Ribeiro, Servo Miguel Petry, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Plalanus, Centro, a partir de R$ 720,00
- Ed. Dom Larenzo, Centro, 840,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, a partir de À$ 720,00
- Ed. Ferrefi, Centro, R$ 620,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vil Nova, R$ 530,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cetro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00

- Ed. João Balista, Ilha da Rgueira, R$ 580,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
Ed D V C· h bT d C ntroR$95000I

013' QWilI«iOS: ----

- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 920,00
- Ed. 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,QO
- 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. Menegotli, Centro, R$ 800,00
- Ed. Diantt1us, Centro, R$ 1500,00
- Ed. Saint Gerrnan, Vila Nova, 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

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00 .

\

- Casa alvenaria, 3 qts + 1 sute, Amizade, R$1480,00
- Galpão, 2112m', Rio Branco, R$ 14800,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Avaí, R$ 750,00
- Salas Comerciais, Avai, a partir de F)$ 670,00
- Galpão, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa alvenaria; 3 qts, Centro, R$ 900,00,
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

vvvvvv.seculus.net

- Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa mista, 3 quartos, Centro, R$ 550,00
- Apto 2 quartos + 1 suile, Centro, a partir de R$ 700,00
·-"Sala comercial, 54m', R$120Q,00

•.

- Sala comercial, 34m', R$ 600,00 '

- LOCAÇio COMERCIAL -

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m", R$1430,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m", R$ 2500,00
- Rua CrisTIna Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- 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, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 6Om", a partir de R$ 750,00
- Ed. Menegotli, Centro, 4Om", R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m", R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasãa, 53m", R$ 1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasâa, 75m", R$ 1600,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 50m", R$ 530,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 40m", R$ 600,00
- Ed. MarketPlace, Centro, 30m", R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m", R$1500,00
- Casa comercial, Rua Alfonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, 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

---- TERIWlOS ----

- Água Verde, 330m', R$ 10bO,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m', R$ 1060,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00

----__

--��-----
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ClTROEN 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!

ClTROEN AIRCROSS
ATACAMA 2014
GLX '.6I'lEX START

A PARTIR DE

R$54.690'
ÀVISTA

MOTOR 1.6 122CV COM FLEX START
EXCLUSIVO PARA-CHOQUE OFF-ROAD
CAPA DE ESTEPE PERSONALIZADA
BARRAS TRANSVERSAIS DE TETO DE SÉRY:

R$49.990'
À VISTA

-

4X�$ 81,00

4XR$99,OQ

C4PAUAS 4XR$100,OO 4XR$153;90 4XR$13?,OO 4XR$153,OO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

.
.

LE lllc>nOE JARAGUÁOOSUl-Av. Pref._WaldemarGrubba, 1909, Vilalal�u-NOVOTEL.(47)�27O-18�8
FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

.J ' A D O R E C I T R O E N WWW.LEMONDE.COM.BR

1-Preços á vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor á vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 57% (R$ 22.794,30) + 48 parcelas de R$
499,00 com taxa 0,99% a.rn + IOF. CitroênAirCross - série especialAtacama - GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor á vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 24 paroelas com taxa 0% a.m +

IOF. Citroen C4 Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12113 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo BancoAlfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de

R$ 855,00 para BancoAlfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finanoe ou
F

. - , .....

Banco Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 26/05/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu veIculo regularmente.•:

....,.,
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Tenente Atalib'a Adur, 195 -

Itajuba, Barra Velha - SC, com 3
dormitórios sendo 1 suíte, sala
e cozinha integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área
construida 84 mts" - Valor: R$
177.000,00. Contatos: (47) 3379-
5232; 8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

IMÓVEL • CAMINHÃO. EQUIR
AGRICOLA • CAI DE GIRO·

QUITA�O DE fiNANCIAMENTO

CREOIJO BURADA
RS 950 Mil RS 82 MIL
R$810 Mil R$ 79 MIL
RS 625 Mil R$ 62 MIL
RS 535 Mil R$43 MIL
RS 348 Mil RS 33 Mil
R$310 Mil RS 29 Mil
RS 255 Mil R$21 MIL
RS 210 Mil R$19 Mil
RS 145 Mil R$14 MIL
R$125Mll RS!! MIL
RSllOMll À combinor
ACEITO CARRO E FGTS

• Fretes e mudanças, R$1,00 o km, a

partir de R$50,00. Tratar 9993-4422

• Precisa-se de mensalista, disponível
no horário das 8h às 13h. (Barra do
Rio Molha). Próximo à Prefeitura

(Com referência). Contato Priscila ou
Felipe (9918-7268 / 9929-2469).

• Trabalho como diarista, 20 anos de
experiência, ótimas referências. 9178-
1437/8436-9283

• Viagem Termas de Piratuba, no Hotel
Vila Germânica. Saída de Jaraguá do
Sul dia 17/06, às 5:00h da manhã
e retomo dia 19/06/2013 após o
almoço. Inclui no pacote: Transporte
em ônibus leito turismo. 02 pernoites
em Apto Luxo com café da manhã. 02
cafés da manhã. 03 almoços, sendo
um almoço extra. 02 jantares. Serviço
de bordo. Preço por pessoa: R$
400,00. Contato: Fone: 47-3370-0003
ou 9998-3265, comMaria.

• Pacote de viagem: -Peru: Macchu
Picchu c/ Cusco, Puno (Lago Titicaca)
,Arequipa e Lima. 08/10/13 A

18/10/13 - 11 dias / 09 noites
(aéreo + terrestre). A partir de
U$ 1.990,00 + U$ 250,00 de 00,

parcelados. Tratar: 33713993 -

99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon - Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12 a

03/01/14. Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paine), Ushuaia.

A partir de U$ 2.540,00 por pessoa já
com taxas, parcelados. Tratar: 3371

3993 - 99738281.

• Viagem Reveillon: México (cidade
México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 -12 DIAS / 10 noites
- aéreo + terrestre. U$ 3.590,00
+ 200,00 já com tx. por pessoa,

parcelados. Tratar: 33713993-
99738281.

• ADVAurora contrata: - Encarregado
de Expedição. - Auxiliar de Expedição,
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno. A empresa
oferece: salário compatível com a

função, Plano de Saúde 50%, Plano

Odontológico 50%, Seguro de
vida. Alimentação 100% gratuita,
vale transporte, entre outros.
Interessados enviar currículo para:

coordenacaorh@advaurora.com.br

• Procura - se casal para trabalhar
e residir em chácara na cidade de

Massaranduba. Interessados entrar
em contato através do telefone (47)
3274-6539 A/C Maicon.

• Leison Malhas contrata com urgência:
Auxiliar de corte, talhador com

experiência; para trabalhar 10
turno na Barra do Rio Cerro. Salário

com}?atível + benefícios. Tratar
na empresa, Rua PastorAlbert

Schneider; 882. Fone: 3376-1378.

• Contrata-se auxiliar de técnico

em eletrônica, paraconsertos de
aparelhos de som, com experiência
na função. Tratar 3275-2264.

• Precisa-se dentista para trabalhar no
consultório em ltapoá. Remuneração
por porcentagem. Interessados

ligar47 9671-0512 Enviar CVpara
ciasorriso@outlookcom.

• JC Pinturas, massa corrida, grafiato,
pinturas em geral, tratamentos contra
cupim. Melhor preço da região.
Orçamento sem compromisso.
Telefone 9901-8445 Jairo.

• Contrata-se serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex. Tel
3376-5296.

• 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
desenvolverum negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto

retomo. Contato 478418-3292 /
9988-2844. bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Vende-se Carretinha 1.80xl.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 deboneca 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 registras na mão

direita e 5 namão esquerda, em
terça de voz oitavada, ótimo timbre,
com captação de ótima qualidade,
vendida separadamente. Valor
R$5.000,00. Tratar 9699-9295.

• Vende-se filhotes de Labrador;
puros, vacinados e com carteirinha.

Tratar 479975-1102 Michelle.

• Vende-se máquina de costura

industrial Overloch R$800,00 e Reta

R$380,00 3370-0983 ou 9927-3117

Paulo

• Vende-se berço de criança cor
marfim, com colchão por R$150,00
3370-0983 ou 9927-3117 Paulo.

• Vende-se 4 pneus Marshall

p235/65/R17. Valor R$1000,00.
Seminovos com 12000 km. Tel:

3275-6531 ou 9117-7165.

• Vende-se máquina de costura

Overlock e fios de costura. Valor a
combinar. 3376-0745 Ester.

• Locação de escora metálica e

andaime. Contato 3376-4963, 9615-
6097 ou 8466-7814 Admir.

• Vendo Esteira ElétricaWeslo'4500,
semi nova - 1 ano de uso. 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 [andír;

• Á venda, franquia demini
sanduíches assados, situado á rua
Reinaldo Rau. Inaugurada em julho
de 2012. Tratar47 9709-0649 ou

Jaraguá@vininha.com.br.
• Vende-se mercearia e padaria em
Schroeder. Telefone 3275-0697

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
- Baependi, com 03 quartos e

cozinha embutidos, 03 ares

condicionado e 02 vagas de

garagem. R$ 197.000,00 - a vista.
Tratar: 48 3034-1140 ou 8818-
3022.

• Alugo apartamento no Rau 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 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600.Creci14482

CASA

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua asfaltada:
Rua Adolfo Antônio Emmendorfer,
1450, bairro Rio Molha. Terreno
com 800 m2, 20x40. 1,5 km
Prefeitura, 2 minutos do Centro.
Valor R$95.000,00. Aceito
carro na negociação. Não faço

-

parcelamento. Tratar com Rafael

9948-1648.
• Aluga-se urna 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)

• 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 alvo com 125 fi
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)

• Vende-se casa geminada,
loteamento Firenzi, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, área total
70m2• Entrada + financiamento,
R$ 11.0.000. Tel: 9103-3926 Ailton.

• Aluga-se casa fundos, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem. Rua Rio de Janeiro, 87.
Somente casal, R$700,00. Tel: 47
9929-1715.

CHÁCARA/SITIO
• Vende-se sítio de 4.946 m", em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente e

área de festa construída. Telefone
9648-9399.

• Vende-se chácara no Garibaldi/
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 quarto p/ pensionista
no centro, livre de água, luz e

internet. Valor R$ 300,00. 9123-
5851 Vivo / 9946-3491 Oi.

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00. Na
Rua Valdemar Rau, 2280. Tel:
3371-6968.

• Aluga-se sala comercial 30m2
perto do Museu da Weg, R$400,00
mensal. TeI3275-2264.

• Alugo quartos, livre de água e luz.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE MAIO DE 2013 I VEfcULOS I 3

em Schroeder, na Rua Marechal
Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-
1488.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana.

TERRENO/LOTE
• Oportunidade: Ótimo
investimento em Schroeder.
Terreno na rua Timbó, (na Rua
da Câmara de Vereadores, próx.
Prefeitura, delegacia, mercado,
correio, escola, posto de

saúde). 390 m2, 13x30. Valor
R$150.000,00 aceito carro na

negociação. Não faço parcelado.
Tratar com Rafael 9948-1648.

• Vende-se 1 terreno na praia de

Itajuba Barra Velha escriturado
e aterrado. R$ 50.000,00 aceita

carro, 500 m do mar Fone 9936-
7400.

• Vende-se dois terrenos com

área de 392,00 m2 cada um,
localizado no Lot. Residencial

Joaquim GiroIla, Barra do Rio
Cerro. Contato: (47) 9961-0441.

• Vende-se terreno no Bairro

Jaraguá Esquerdo, Rua Luiz

Gonzaga Airoso. 20x44 m2,
total da área 800 m", valor
R$280.000,00 negociável, Tel
3371-8223 ou 9140-9275
Chaves

• Vende-se terreno 1.200 m2 c/
casa de alvenaria na Ilha da

Figueira. Próximo à Assembléia
de Deus. Valor a combinar.
Tratar 3436-3043 ou 9974-
4499 Celina.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m - 114400 m2). Há
em cima do terreno arrozeira,
ribeirão e poço artesiano.

Apenas 1 km da SC 474. Aceita
se casa e carro de menor valor.

Preço: R$ 360.000,00. Telefone
Residencial: 3370-3458/9935-
9307

• Vende-se terreno de 7.522

m2, ótimo para construção de

galpão, Barra do Rio Cerro I,
valor a combinar. Tratar 9654-
2206.

• Vende-se Terreno em

Schroeder - Centro, com 450 m2
escriturado, R$ 95.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra. Tr:

3276-0264/8800-9346.
• Vende-se lote com 324in2,
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.

• Vende-se Montana Sport,
vermelha 2010, em ótimo
estado Vaiar R$29.000,00.
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.

PEUGEOT

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) 9981-3102.

• Peugeot 207 1.6 XS 4 portas
2008/2009 completo(ar digital,
farol e limpadores automáticos)
R$ 25.500,00 tel: 96312125

• Vende-se Peugeot 206, ano
2008, completo, 4 portas,
prata, em excelente estado.
R$7.000,00 de entrada e

assumir financiamento. Tratar
com Leandro 9658-8618 ou

8455-6772.

• Vende-se Peugeot 207 1.4 XR

Sport - 2011 - Branco 26.000
km Ar, Direção, vidros, travas,
MP3 Player, Rodas de liga.
R$27.500,00 sem troca. Marcel
- 99124880 ou 3371-2106

VOLKSWAGEN

• Vende-se Parati ano 2000, 4 portas,
branca. Preço a combinar. Tratar
3371-9157.

• Vendo Sandero ano 20111.0.

Completo modo 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.

• Vendo GolfConfort Line 2004,
completo, por R$ 21.500,00! Tratar
fone: (47) 9979-0403

• Vendo saveiro 2009 completa,
legalizado xênon e rebaixado aro 16

por R$ 27,000 mil, TR: 99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano 95,
verde,motorAP 1.8. A aba do filé.
Telefone 9995:6372 Osni.

• Vende-se Golf 1.6 ano 2001, preto.
Valor R$20.000,00.]'eI3376-1239.

• Vende-se Goll.0 G3, ano 2000.4
·

portas, completo, c/ ar, direção
hidráulica, vidros elétricos, e air
bag duplo. Valor R$12.000,00.
Financiamento particular c/
proprietário. Te18812-7170 ou
7813-4785.

• Vendo VWGoll.0 G IV 2011/2012
4.000 Km. Branco. 2 portas. Todas
revisões na Caraigá. 22 Mil reais.
Particular. 47 9177-7003 Alfredo

FIAT

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor
R$4.500,00. Com som valor

R$6.300,00, 2 módulos, caixa de
som grande. Fone 8890-9854
Marcos.

• Vende-se Palio 1.4, 2008,
completo, flex, 4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$24.800 (à
vista, s/ troca). Único dono.
Ótimo estado. Contato: (47)
9991-3390.

FORD

• Vende-se F250, ano 2006, com
113.000 km, prata. Preço a

.

combinar. 9637-9083.

• Vende-se Escort SW GL 1.8
ano e modelo 98, cinza. Valor
R$9.000,00, 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-se Forka Gl Image 2003,
preto, completo, menos ar,

c/ rodas esportivas. Valor R$
12.500,00. Financiamento
particular c/ proprietário. Tel
8812-7170 ou 7813-4785.

• Vende-se Del Rey ano 1995, valor
a combinar. Tratar fone: 9159-
2149 com Célia.

• Vende-se um Ford Focus ano

2005, preto, 1.6 completo, banco
de couro. R$ 19.000,00. Tr: 3379-
2303/9114-5998 Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec
muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em ótimo

estado, R$ 11.500,0(j_podendo
financiar, Tratar com Rafael

(47)9617-2252 ou (47)8877-
6219.

OUTROS

• 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 / 8481-6233.

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.
R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

• Vendo CoroIla Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000
Km. Garantia de Fábrica 6
meses. Todas revisões feitas
na Toyoville. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47
9177-7003 Alfredo

• Vende-se Parati 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 com Ar

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e Película.
Valor abaixo da FIPE. Fone:

3274-8092/8813-9682.

• Vende-se Kia Soul EX 2010,
cinza, completo [abs, air bag,
bancos em couro) R$ 40.000,00
à vista. Telefone 47 9993-2048
André.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,
4 portas, ar-condicionado, air
bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 47 9917-8753
Tom.

• Vende-se van de passageiros,
2009. Ford trans. Prata, 16
lugares. Valor a combinar. Com
serviço Tratar 3376-1109.

• 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, fina19. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

• Vende-se Sundow/VBlade
250 CC, ano 2007/2008 com

apenas 13.500 km, cor preta.
Valor R$ 7.700,00. Tr.: 47
8823-6665

QUITlNET
• Alugo quitinete peça única
30m quadrados cl banheiro.
Rua: Ernesto Lessmann
n" 615, Bairro Vila Lalau,
próximo aWeg 2. RS 370,00
CI TAXA DE ÁGUA. FONE:
(47) 3635 4443 E 9608 4484

BABÁ
• Procisa-se de babá com

experiência e referencias,
que goste de crianças, para
trabalhar o período integral.
Salário a combinar 'Iiatar no
fone 8818-2211 ou 8829-9796

DIARISTA

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

FILHOTES

• Vende-se filhotes de
Maltês puros com 45 dias.
Valor a combinar. Tratar
com Viviane (49)8835-
5277 ou Sérgio (47) 9706-
7671.

GALPÃO
• Aluga-se galpão novo na

Barra do Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente
localização. Tratar: 9185-
4615/9655-6743

TEARES

•Vende-se 3 teares para
malharia, em ótimo

estado, oportunidade
de investimento. Aceito
terreno e veículo. Tratar:

9185-4615/9655-67431
3376-1378.

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,00M2 (12,5 x 33,0)
no loto Residencial Mass
- Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto
com proprietário. Aceito
veículo. Tratar: 9128-5957

13376-0081.

-r

COROLLA

•Vende-se Corolla XU 1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima
procedência, R$ 31.000,00.
Tratar: 9185-4615/9655-
6743 1 3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta LO Hatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência,
IPVA pago até 2014. Apenas
R$ 17.500,00. 'Iratar: 9128-
59571 3376-008Í 19655-
6743.

COMIDADA HORA

• Comida da Hora oferece

marrnitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeden 'Iratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei.
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Porsche detalha o
grupostrasbourg com br

QUEM PROCURA
SEMINOVOS,

ENCONTRA AQUI.

STRASBOURG

�
BuscaCerta
SPORTAGE EX3 2.0 AUTOMÁTICA - 2012

Carro completo na cor prata, com rodas de
liga leve, airbag, freios ABS, ar quente, bancos

em couro, câmbio automático, sensor de
estacionamento e muito mais.

Vale a pena conferir.

Blumenau (47) 3231-6000· Itajaí (47) 3348-8556
Brusque (47) 3355-4500. Jaraguá (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686· Caçador (49) 3561-3400
Chapecó (49) 3361-1500· Indaial (47) 3333-4866

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Veículos com opção de financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para
pagamento à vísta ou financíamento sem troca. Válida até dia 31 de maio de 2013. São 42
carros no estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de abril de 2013. Os carros estão
no estoque de todas as lOjas de seminovos do Grupo Strasbourg. Financiamento COC - l'
parcela para 30 dias. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.

novo 918 Spyder

FONTE mando um ângulo agudo, enquanto
o spoiler se estende.

O novo 918 Spyder será alimenta
do por ummotor 4.6V8 a gasolina de
616 cv e 54 kgfm de torque. O espor
tivo também é empurrado por dois
motores elétricos que produzem
juntos 287 cv, alcançando uma po
tência máxima combinada de 887 cv.

A transmissão de dupla embreagem
tem sete velocidades e, com essa

configuração, o 918 vai de O a 100
km/h em 2,8 segundos, alcançando

ICarros

amáxima de 340 km/h.
Se for considerado apenas o mo

tor elétrico (modo E-Power), o carro
vai de ,o a 100 'km/h em menos de
sete segundos, com máxima de 150
km/he autonomia de aproximada
mente 30 km. As baterias podem ser

recarregadas em quatro horas ou

em apenas 25 minutos quando utili
zado um ponto opcional de recarga
rápida da marca.

A novidade, porém, ainda não tem
preço nem data para ser lançada.

Repleto de adereços aerodinâ

micos, o Porsche 918 Spyder teve

mais detalhes divulgados pela mar
ca. O esportivo recebeu um reforço
etrutural: o chassi foi tem compo
nentes em polímero de carbono e

a suspensão possui um sistema de

direção no eixo traseiro, auxiliando
na estabilidade em curvas. Nomodo
corrida, a asa traseira é ajustada for-

VolkswagenKombi 1.0 - 2008.
Cor branca, bicombustível
ValorR$ 25.000,00.

Evaldo'

Contato: 9669-7009
9611-2868

TratarcomDiego nos fones: 47

3424-0833/479119-7714
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'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Ceiato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segrnenWde veículos médios-no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
J,D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo.são baseados em experiências e pertepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.FOnte:j.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio, Declaração de Consumo de CombuS):ívellem conformidade com a Pertaria I�metro n° 010/2012:

Power Imports
Blumenau • Bal, (amboriú • Jaraguá do Sul

Joínville • Florianópolis' São José
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Tubofibra do Brasl co
idade rviços de podas de 3370-0.9

M cânico para uni • Ofereço se " o
Eletricista �uba. Desejável com árvores.Tr: 9158-0019. • Vendo oficina eletr�Ca;s e bombas
de Massaran d s

.' do para ':nento de mo or

exper�ência. Os �t;�:�� ;ara rh@ • Procuro serv�ç� ��:ct���aTel: 9119- ���'�essoal qualifi,:!� p���;r
deverao enviar

trar em fazer em cas ntinuidade no tra
o.

tubofibra.com.br ou e�7 3379- 6794. �0$50 000. Contato 3273-6615.
tato pelo telefone - f a a sua reserva

.

��O • Hotel para cda�s -. a�el' 3375-2006 Vende-se artesanato,
tudo em

.

OI com antece enC13. . ..' bua de carne,
vasos,

• A empresa Tubofibra
do Brasl /9146-4864. madeira, ta

mwílson 3376-
A alista de Cadastro d em etc.Tratar co

contrata
. d d de Massaranduba. • pousada Canina - h�spe ag, 0726.

para a um a e
_. Os

.

Dog atiVidades,
Deseável com experienCl�. banho, taxi .'

er (cuidamOs doJ
dos deverão envIar passeIOS, pet Sltt ) Tr' 9181-inte�essa rh@tubofibra. seu animal na sua casa.

.

curnculo para
em contato pelo 9625.

com.br ou entrar
telefone 47 3379-590_O.

. de pessoa do sexo
• precI:a-semaior de idade, para
femmmo, tendente e caixa,

trab�lhar ���I�: da Figueira. Maiscomere'? . Dinaldo
informações tratar com

3273-2423.
_ ônia/ Argentina/

• Excursao: Patag 02/05/13 -

Chile de 20/04/13 � tndo de porto
13 dias e 12 nOItes. ai

A'
Alegre e seguindo a BuenoS

Ushuaia/punta Arenas/
El

Pacote inclui aéreo/hotel/
com rodoviário e todos ��
locais com guia acampa

desde o Brasil. A part

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

PROMOÇ"OR$6S,00
M\\\teC-\i _ R$39,00Bardah.\ B deH\g\en\Zat':sS 00
Ar cond.

- '

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotrnail.com

�
• Vende-se 4 pnc��arsh�ooo 00.
p23S/65/R17. a:�OOkm_�l:
SemlnoVOS com

1

3275.6531 ou 9111-7165.

d -se máquina de costure
_ lvonel. • ven e.

k fios de costura. Valor
a

Marlene, faz Overloc e

745 Estet
com

• Atelleí de costura Contato: 3275- combinar, 3376-0
.

/ reviSOra refonnas::9':.����� Marlene, Locação de escora metálita3C
llxiliarde 43150tl •

daí Contato3376-496,
. procura-se pessoas an atme. 8466-7814 Admir,

experiênCia. • Rcn�a extra m reendedoras, 9615·6097 ou

wnc na Barra dtnanUdls e e P
e uelram tra ElétricaWeslo

��s�°:O���:�!r �:�������:�::��6�O lucratIVO • �����s:��ova - 1 art�:;O���84
ii: rh@leison. TrabaAlhpa:e��= ����\:� :�: RS ���:l:��;��;;'���� )ulianc.
a Rua Pastor casa . do parcial) ou Sbults
882 . Barra Fone 600 re�: ifse��oo mês, perlado • Vende-se compre��� ::r com

aa� negócIO própriO c/ balXo 10b3I'. valo���'1885 32750128.IUt ,

ente e alto retorno Alexandre
�

�:�t�47 84-18-3292/99?��oo • vende-se filhotes de Pl.nscher.
Tr.

2844 bemestaredlnhelro@'.... 3273·2347.
com.br V do ftlhotes de pastor alemão

tbeírc com
üex Tel. lARGAS Instalações de�ás3�;_

..

b�nco. Tr: 3376·0608 Sandro
presaMetal· cozinha residencial. TR;

3
h yor"kshire, com.

2946/9216"4.866 • Vendo cac orro
.. ado. R$

'rt- 9217- 1 ano 3 meses
e vacrn

• OisK frete e mudança/�370�34141 SOO.OO."r: 3370-0719.
2798/8465-6251 duas dmaras frias

9708�4475.
hão BaÍ!

• V��:�getamento. Tratar com
• OIsk Frete �m ge�1.�6� TR: �demar 3376-1481 ou 9973-

com capacld/,d3e276e.2100 8743.
ares de Llngua 8406.2183
ra ensino I i • Vende-se pranchões para or a
médio c concur�os • SV esquadrias c Alum nos,

_ fabricações de mesas.
Vai

.

II Marilene Mana estruturas. sacadas,
corrimao.

combinar. Tratar
com Luclana.

9955-5948, E_mail: grades de proteção, !�g;�\daS em 3370.4924 cu 993�·4300
gma\\.com. industri�l, ��;��:5 /9702-9093 • Vende-se berço infant�l com,
.letrlclSta: A empresa ��:l�:�i�.· colchão. Valor a

combInar. 't

e:'��oc::�:Udade • Ofereço scrvlços
de podas de 3370-0983

.

no

duba Desejável com árvores. Tr: 9158·0019. • Vendo oficina elétrica
. sados eirizado para eg1.llmento de motores

. �� �n;��IIO para rh@
• pro�:ms:��::todo. Tel: 9119· :om�ssoa\ qua:���lO

om.br ou e��rc;r3;�_ :;94. ����n;��a��:�to 3213·661-
o telefone ã faça a sua reserva

• Hotel pa� cd:S�a Tei: 3375"2006 • Vende-se artesanato,
tudo em

Tubofibra do Brasll com a6n'4"Sc64
n '

madeIra, tábua
de cal'ne3'3va76"/ 914

" ,

etc Tratar com
Wilson.

.

nallsta de cadastJ.� ba
• nou.'da Canina - h.ospedagem, 072'6 .. dade de Massaran u .

l' ;>U d d
com experiênci�. Os banho, taxi Do� al1vicu�d:OS do

dos deverão envIa! passeioS, petsltter ( ) Tr' 9181-
para rb@tubOfibra. \

seu animai na sua
casa. .

u entrar em
contato pe o 9625.

473379-5900. ....--
sede pessoa do sexo �
malol' de Idade. para arelho de som 3 em 1.

; coroo atentlente e ca:�' • comp� ap
diSCO) 9953-5554.

lo na Uha da Figueira. a� (com oca

��;;�;;;:;;:;ia���'�s e 12 noites. Saindo de. o
.
...t

.

'ndo a Buenos Atres/

i:;;��� Arenas/ �I..��:��c�
CHÁCARA

de-se chácara no Garibaldi/
• Ven

� ..... ""0...;2. f'��a

com churrasqueira. Entrada
de R$10.000T·004�a�:�:�4��8.125.000.00. r:

• Vende·se AParta.men��\�artos,
Bairro Amizade com

cozinhamobiliada, sacada d
m churrasqueira. 2 vagas

e

;ragem. R$130:000.0�.1'r:
9104-8600. CreC11448

SALA COMERCIAL
• Alugo sala comer�i:1c��O300.
quitinetes. valor

I"Y' •

2280.
Na Rua Valdemar gau,

Tel: 3371-696a
• Á venda, franquia de mini

o á
dukhes assados. sltuad

�:l� Reinaldo Rau. lnaugumda
em julho de 2012. Tratar

419709.0649 ou Jaraguá@
vinlnha.com.br.

• A Associação Recrea�va
dos Servidores Púbhcos

Municipais (ARSEPUM). ue

informa aOS interessados �o
esta disponível pa:a tocaç

a quadra do Gin�Slo de rudno
E artes no penado ma

l��ressados entrar em contato

pelo telefone
3371·3232.

1

• Aluga.se sala
comerc\al 30m

erre do Museu daWc�
�$400,OO mensal. Tel 3275-

2264. \

• Alugo quarto�. liV:��ú:�:
e luz. em Sclnoed• 2128
Marechal Castelo BranCO. .

rr,3374-148S.
Alugo quitlnete de

alvenaria,
•

Sxirno ao viaduto
da V�la

i:'li. Tr: 9220·0047 üatana-

TERRENOS/LOTES

_\."".�,_'Y.,..
SEU VEíCULO
:USADO VALE·
'COIVl_OJI\N.(É�

banheiro, lavandena,
vara

d
óximo à Casa da Cultura.

e

Pr
.' Valor a combInar.Guaramlnm. 9434

Fone 3373-1435/997.
.

Falar com Aurea.
2

Vende-se casa de 120m, d•

'na terreno
terreno de esquI, . h
450m2 3 quartos, sala

cozm

arage�, toda murada. Valor�$200.000,OO. Tratar com AI

9103-3926.
V de-se casa geminada,

o en .

2 quartloteamento Firenzl, .

sala cozinha, garagem, area

70
'2 Entrada + finanCIam

R$�40.000. Tel: 9103-392
Ailton.

Aluga-se casa fundos, 3
•

quartos, sala.
cozinha, ban

lav'anderia, garagem.
Rua

de Janeiro, 87. Somente
ca

R$700,OO. Tel: 47 9929-1

Ih d som 3 em 1.
o Compro apare o) 9�53-5554.
(com Toca dlscO APARTAMENTOS

Para dividir
• Procura-se moça di
a artamento. Bairro

Baepen .

p
to semi moblhado.Apartamen I

Aluguel R$375,OO alu�e
R$60 00 de condomlnlo.
+,

S dra 9115-
Interessadas ligar: an

)
9126 ou 9603-12BO (Fran

A1u o apartamento com 2
• g

75 mt com garagem, na
quartos,' I el
rua Francisco Pierman�, a u�ia
R$ 650 00 + condomimo (m

,
_ ..... ..,,, C:4�4

CHÁCARA
o Vende-se chácara

na �a�i
São Pedro, 240.000m ,

.

ta ranchos, cercasl 1
rrus ,

O é
água corrente,

6.00 p

eucalipto. õportunidad
investimento. Aceito

tr

terreno e veiculo. Trata

.±§.15 / 3376-�1.

máquina de costura

I overloch R$800,OO e

BO,OO 3370-0983 ou

117 Paulo

variedades você
encontra aqui!

APAl<fAMENTOS
ura-se moça para

dMd\r
.

• proc
to Bairro Baependl.

apa:'::t� semi mobiliado.

�iugue' R$375,OO alu�uel
R$60 00 de condomInIO.

�nteres'sada... ligar: Sandra 9115-
9126 o1l9603·1280 (Fran)

.'

ura Marlene. fa-z OverlOCK t: uv""'-
- -

•

• Atelier de cost Contato: 3275- combinar. 3376-0745
Ester,

�����\dle9':.���S Marlene. • Localt-ão de e:�r;;;����3�
• Renda extra. procura-�:X::as �������o:u 8466.7814 Admir.
dlnàmicas e ::��r:� queira� • Vendo Esteira Eletr,l,"'no�:s��o,mde',IO,nre"Olly8er um 'negóciO lucrativo. 500 eml nova •

d
4. '6'0000 Contato 3370�8684

'T'r",h:1lhalldoaparti� eS��not Valor. :�� " ..."'11"II,me .

OMBRCIAL

,sa\a c�mercial coro 3
teS valor RS 1.200.00.

�: Valdemar Rau. 2280. .

1371·6968.

'nda. I'ranqüla de
mini

.

dulc.hes assados, sltuadodaru� Reinaldo Rau. Inaugura a

em jltlbo de 2012. Tratar

479709.0649 ou Jaraguá@
vininha.com.br..

.

A AssociaçãO Recreativa
•

dos Servidores
PúblicoS

Municipais (ARSEPUM). .

informa aos,I�������:c��e

____.a (
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TODASAS PROMOÇqES
JUNTASNUMA SO.

COBALTf.8u (R9A) COMPLETO 13/13
TAXA ZERO,
30XDER$599 E ENTRADA DE
R$26.799

AGILE LTZ (R9K) COMPLETO13/13
TAXAZERO,.
30XDER$530 E
'ENTRADADE
R$23.990

AgilellZU,fronol'1ex (Conflg.RIIKj, aJlWmOOelo 2111312013, OO!l)preç!lptDlllOOÍOJ1lll hístaa partírdeR$39J46,OO ou alravés de plano de fínanciamentocom 60,53% de entrada (R$ 23.990,00),30 prestações mensais de R$ 530,09, com taxa 0,00% a.m. CET: 3,81% a.a.

Valorlota1 fínaruíí.:m 3!MI92,�. CobaIl LI 1.8, Eoono.flex (Cooft,g. R9A), anoIlOOdelo 201312li13, com preçc promocional â vista a partir de R$ 43.990,00 9U através de plano de financiamento com 60,25% de entrada (R$ 26.799,00), 30 prestações mensais de R$ 599,03,
00!l) taxa 0,06%a.m. CEl: 3,50%aaValer tola! fiJlllllciado:R$ 44.769;97. Ofertas vâlídas para o periodtlde 15 a 19 demaíode 2013palll o Estado de Santa Catarina, para veículos ChevroJet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas
com modalidade de venda direta da fâbrica, taXistas e produtores rurais. Consulte rondi� em sua roocessiooária CI!evroIet. Os veículos CheVrolet estão em conformídade com o PROCONVE . Programa de Controle da Poluiçáo do Ar por Veículos.Automotores.
www.cbevro!et.com.m-SAC:08OOlli24200.OuVíOO!íaGMAC-0800722fJftl2.

GMAC • R:ESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
��
�
Conte Comigo

, li

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOVIMENTAÇÃO Corinthians joga nesta rodada, às 13h30, no Rio Molha, enquanto o Vila Nova (azul) folga

Tarde com muitos

jogos no Varzeano.
TERCEIRA RODADA Serão dezesseis partidas, espalhadas por
oito campos pelo município. Jogos podem definir classificados

(1°) [13h30] e Sarito Antô
nio/MC Construtora (1°)
versus Becker Ambientes

(3°) [lSh1S]·
No João Pessoa, se

rão realizadas as partidas
envolvendo Transporta
dora Niemar/Calhas Jara

guá (3°) contra o AZ (4°)
[13h30] e Real (3°) versus
NovaGeração/CSM/Elian/
Mime (4°) [lSh1S].

Fechando a rodada,
o campo do Rio Molha
sedia as partidas entre

Corinthians/Karlache/
Choperia Brasil (4°) e

Operário/Rotabela/Sipar
(2°) [13h30], além de Rio
Molha (4°) contra o Clube
São Luís (2°) [lSh1S].

Agência Avante! No campo do Flamengo,
se enfrentam Supermercado
Brandenburg/Dutra Água
(lO) eSN/Juriti (3°) [13h30],
além de GT Society (3°) e

Flamengo (SO) [lSh1S].
No Guilherme Tribess

acontecem as partidas en
volvendo Barrabaxo/Far
mácia Magna (2°) versus
Tecnopan/ABF/Belmec
(1°) [13h30] e Néki (SO)
versus JJ Bordados/Du
tra Águas/Móveis Boeing
(3°) [lSh1S].

O campo do Grêmio
Garibaldi recebe os jogos

entre Galácticos (2°) e

ZEC (1°) [13h30], além de
Borracharia Senem (SO)
contra KMK/Garibaldi
(1°) [lSh1S].

Na Vila Lalau, o Tigre/
Tifa Martins (4°) encara

o DRM Comercial/Fibra
& Fios (2°) [13h30], com
Vila Lalau (3°) e Vitória

(4°) jogando na sequencia
[lSh1S].

Na Arsepum, serão re

alizadas as partidas entre

Atlético Estrada Nova (2°)
contra Global Pisos/Cifra
Financeira/Sucata Mader

De�esseis partidas �o
vímentam a terceira

rodada do 31° Campeona
to Varzeano de Futebol na
tarde de hoje. Dependen
do dos resultados, algumas
equipes podem encaminhar

classificação à segunda fase
da competição.

No campo da Ponte

Preta, jogam Clube Atléti
co União (4°) versus Roma
(2°) [13h30] e Ponte Pre

ta/Barra (2°) contra Gua

rany (4°) [lSh1S]·

Futsal

EmGuarapuava, CSM busca a quinta vitória na Liga
Cumprindo uma boa Guarapuava, no interior pa- correr novamente aos.garo- momento, a equipe detém a

campanha fora de casa pela ranaense. Sem poder contar tos da categoria subzo para quartamelhor campanha da
Liga Futsal, a CSM (Pré-Fa- com o pivôHugo, o alaGuto, compor o elenco. A CSM Liga Futsal. Já o adversário

bricar/Mannes/FME) volta o fixo Lé, o ala/fixo PC e o ala está invicta jogando longe é o 16° colocado, somando
a atuar pela competição nes- Daniel, todos entregues ao da Arena Jaraguá. Até aqui apenas oito pontos em nove

ta segunda-feira, às 2óh30, departamentomédico, o téc- foram três jogos, com uma jogos disputados, dos quais
quando enfrenta o novato nico Sérgio Lacerda deve re- vitória e dois empates. De venceu apenas um.

OCP25

J

I
,

1
\www.ocponline.com.br

j
1

Basque �

Tríoball solidário noMarista
Com 8so crianças, di- que serão montadas no

vididas em 278 trios, o local. A expectativa dos

Colégio Marista sedia hoje organizadores é arracadar

o 12a Unimed Trioball. No mais de mil peças de aga
total, 466 jogos serão dis- salhos durante o evento.

putados pelos cem trios Para isso, será montado
femininos e 178 masculi- um posto de arrecadação
nos, nas seis mini quadras no local, das 8 às 18h.

Futebol

Rodada emMassaranduba
Três jogos movimen- mente em 7°. Mais tarde,

tam o Campeonato Muni- às lSh30, o Cruzeiro (3°)
cipal de Massaranduba na mede forças com o Glória
tarde de hoje.Todos serão (6°). Fechando a rodada,
1).0 Estádio Erich Rode. Às às 17h30, 1° Braço e Speed
13h30, o quinto colocado Pneus-jogam pela lideran
Vira Copos encara o Co- ça do torneio promovido
mercial/Lili Fiori, atual- pela CME local.

Futebol americano

Manada recebe o Criciúma
Depois de atropelar os

Lobos doMar por 106 a o,
o Corupá Buffalos volta a

atuar pelo Campeonato
Catarinense de futebol
americano neste domingo,
às 14h. A equipe recebe o

.

Criciúma Slayers no cam-

po do Colégio Dom Pedro.
O técnico Deivis Chiodini
terá que administrar mais
três desfalques no elen
co. Estarão fora: Cabelo,
Tiagão e Dois e Dois não
poderão atuar no jogo. A
entrada é franca.

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

capacitacao@apevi.com.br

MAIO:
20/5 à 19/6 (sempre nas 28 e 48) - Formação Básica para
NR-10 - Segurança em Trabalhos com Eletricidade, das
13h30min às 17h30min
20 a 23 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 19h às

22h

21, 23, 28 de maio, 4 e 6 de junho - Mecânica para
Iniciantes, das 8h às 12h
28 - Novo Sistema de Registro de Preços - SRp, das 8h às
12h e das 13h às 17h

JUNHO:
3 a 6 - Oratória em Inglês - Técnicas de apresentação
pessoal e profissional, das 19h às 22h
3 a 6 - Os Processos da Venda e a Programação Neuro
Linguística, das 19h às 22h

4, 11, 18, 25/6 e 2/7 (terça-feira) - Excel para

Administração de Empresas, das 19h às 23h
Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FERNANDO RlBEIROICRIOÚMA EC

A Chapecoense chegou
com a vantagem de decidir
o título catarinense em casa,
mas o Criciúma tratou de re

verter a situação na partida
de ida e abriu uma boa vanta

gem. Agora, o Verdão precisa
conseguir um feito heróico

para conquistar o título ca

tarinense. Entretanto, o oti
mismo prevalece na equipe
comandada por Gilmar Dal
Pozzo. "Dentro de casa somos

fortes demais. Precisamos de
dois gols de diferença e acre

ditamos nesta possibilidade

diante do Criciúma", afirmou.
Já o artilheiro Lins espera

colaborar para levar o título ao

sul do Estado. "O pensamen
to é tomar o Criciúma cam

peão. Ser artilheiro é apenas
um segundo passo. Em final
se esquece tudo e nada pode
atrapalhar o nosso objetivo de
levantar a taça", destacou.

Os dois técnicos fazem

mistério, mas Dal Pozzo deve
escalar a Chapecoense com:

Nivaldo; Fabiano, Rafael

Lima, André Paulino e Fa

binho Gaúcho; Wanderson,

Diego Felipe, Paulinho Dias
e Nenén; Fabinho Alves e

Rodrigo Gral. No lado do Cri
ciúma, o técnico Vadão deve
iniciar com: Bruno; Suéliton,
Matheus Ferraz, Ewerton

Páscoa e Marlon; Amaral, El
ton e João Vitor; Lins, Mar
cel e Fabinho.

O confronto acontece

amanhã, às 16h, na Arena

Condá. O Tigre pode perder
por até um gol de diferença
que chegará à décima con

quista de Campeonato Catari
nense na sua história.

Em Santa Catarina

Criciúma defende vantagem na final

Em Goiás

Goianão indefinido
Em Goiânia, a decisão está em aber

to. Reunindo as duas principais forças
do Estado, o primeiro jogo da final en
tre Atlético-GO e Goiás ficou no empa
te sem gols. Com expectativa de grande
público, o campeão será conhecido na

decisão deste domingo, às 16h, no Serra
Dourada. Dono da melhor campanha no
torneio; o Goiás ainda é o favorito.

•

remrer

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUçA0!

R�r�1 [\P", l...;;u{n,<;'r\.·1.fh�'�' dJ Silv.1, 15S, ,Cl�f,tri.),

L�r��.;;:'W�� d,l..', !-inl ... se 1 Ern {tf'ntc:- aoSine

.I ["I�"(llif7h'f1t('.$ ne'fe$$,:Hh)$ p�H'.� c.id.istro:

f:,,;,. CP'F " (.lCl'<'1I'.1 d.' Tt;l(1 -,1Ih,1,

(47) 3374 5000

\

"

NO OESTE Com o placar construído em casa, Criciúma joga com vantagem

EmMinas Gerais

Galo pega a Raposa
NaBahia

Ba-Vi quase definido
Em São Paulo

Timão e Santos
Com a melhor campanha da Liber-

.

tadores, o Atlético-MG repete o bom

desempenho no estadual deMinas Ge

rais. No clássico contra o Cruzeiro no

jogo de ida, o Galo venceu'por 3 a ° e

está próximo do título. No confronto
deste domingo, o alvinegro pode perder
por até dois gols de diferença, às 16h,
noMineirão. O Cruzeiro busca a reação.

Apenas uma surpresa modifica o

rumo do Baianão. No primeiro jogo da

decisão, oVitória humilhou o rival Bahia
ao vencer por 7 a 3, na Fonte Nova. Sa

bendo das dificuldades que irá encontrar
na casa do adversário, o Bahia precisa
golear por 4 a o, domingo, às 16h, no
Barradão. Por outro lado, o rubro-negro
pode perder por até 3 a o.

Com a eliminação na Libertadores,
o Corinthians está focado na busca pelo
título do Paulistão e vai enfrentar o rival

Santos, amanhã, às 16h, na Vila Belmi

ro. A capacidade do estádio é de 15 mil
torcedores e todos os ingressos foram

comercializados para o clássico. O Co

rinthians joga pelo empate e o Santos

tem a obrigação de vencer.

Confira algumas empresas clientes:

Sabor em tudo que faz
TllWiJUf

@metalnox

BeGA
UDEc..o/ORB��;;

pBlx� pelo conforto

é forte, e

MOMFORT �
DecabDr.

PNEUS e CllfAAAS

www.decabor.com.br

�cril;COS
\..JSanta Clara MARCATTO

Mais informações acesse: www.premierempregos.com.br TODAS AS NOSSAS VAGAS OFERECIDAS. SÃO EFETIVAS.
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RAUL DRIESSEN
"SARRAFO"

Um jeito jovem de ser
No início da década de 1940, Geraldo

Marquardt trouxe do Rio de Janeiro o li
vro de regras e uma bola de basquete e di
fundiu a invenção de James Naismith na

terra de Emílio Carlos Jourdan.A semente

germinou entre os desportistas jaraguaen
ses, e o basquete passou a ser, mais do que
um esporte, tomou-se um jeito jovem de
ser. De geração em geração a modalidade

Os Guerreiros
A terceira geração (1957/1964) foi

aquela que abriu fronteiras, e ficou conhe
cida como a "Geração de Guerreiros": Téc
nicos, Hermes Krueger e Egon Burow. Jo
gadores: Nery Buchmann, Raul Driessen,
Udo Riedtmann, Milton Maiochi, Rainer
Wiele, LuizAdolfo Czemay, Zigmar Lucht,
JoaquirnJoesting, Rodolfo Kopmann, Gil
berto Horst, João Farinuck e Kito Bastos.
O Baependi filiou-se a LANC (LigaAtlética
Norte Catarinense), e participou de todos
os campeonatos programados. Os princi-

foi evoluindo e agregando mais adeptos.
Na primeira geração (1945/50) os arma
dores Geraldo Doubrawa e Gert Wilhelm
cadenciavam o jogo e o hábil GeraldoMar

quardt fazia a diferença. A segunda gera

ção (1951/56) teve em Adolpho Mahfud
um armador dinâmico e criativo, enquan
to Samir Mattar e Waldeburg Hinsching
cravavam os pontos.

pais clubes de Santa Catarina participa
vam: AABB, Ginástico e União Palmeiras,
de Joinville; XV de Outubro e S.E. Indaial,
de Indaial; Bandeirantes, de São Bento do

Sul; Guairacás, de Timbó; Vasto Verde, de
Blumenau; e Baependi, de Jaraguá do Sul.
A genialidade, o estilo vistoso e as mãos

advinhas,do armador "Dingo" (Luiz Adol
fo Czemay), sempre conduziam a bola ao

encontro das mãos certeiras e mágicas de
"Sarrafo" (Raul Driessen), que garantiam
a vitória do Baependi.

Nomundo dos esportes
Raul iniciou na modalidade de basquete integrando o

time infantil do Clube Ginástico de Joinville, dirigido pelo
técnico Roland Hoffmann. No primeiro dia de treino os

coleguinhas de clube ficaram Impressionados com a altura

daquelemenino magrelo e o passaram a chama-lo de "Sar

rafo", o alcunha pegou,e permaneceu ao longo de toda a sua
carreira de atleta, e para os amigos, até os dias de hoje,

O Dia do Soldado
Sarrafo foi também o protagonista no

tradicional confronto que se realizava todos
os anos no Ginásio de Esporte Abel Schulz,
em Joinville, entre os times de basquete do
13° BC e o esquadrão do Colégio Bom Jesus,
sempre no dia 25 de agosto, o"Dia do Solda
do". Um dos grandes jogadores de basquete
da época, Jorge Schwartz, estava na arqui
bancada, e assim narrou o último lance do

jogo: -"O Ginásio estava lotado, e o jogo ro
lava em ritmo alucinante com as duas torci-

E TRAUMATOLOGIA se
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das vibrando intensamente. Faltando cinco

segundos para o final do embate, o placar as
sinalava: 13° BC 6qx70 Colégio Bom Jesus.
Sarrafo ganhou o rebate defensivo e acelerou
o jogo passando de primeira para o armador
Dumas, no círculo central e deslocou-se ve
loz pela ala direita. Duma lhe devolve a bola
na zona morta. Sarrafo fintou o marcador e
arremessou para a vitória, a bola descreveu
uma parábola até a cesta, rodopia no aro e

caiu. Placar: 13°BC 71X70 Bom Jesus".

Trabalho
Em 1957 mudou-se para

Jaraguá do Sul, e integrou-se
ao quadro de funcionários da

empresa Bebidas Max Wi
lhelm. Iniciou como auxiliar de

escritório, galgou promoções'
até chegar a diretor. Perma
neceu nesta empresa até 1978

.
quando passou a trabalhar na
Malwee Malhas, assumindo a

função de gerente, mais tarde
foi promovido a Diretor de Su

primentos. Aposentou-se em

2012.Nos 33 anos que traba
lhou na Malwee, Raul passou
por três gerações na empresa.
Trabalhou com o Senhor Wol

fgang; com o SenhorWander e
com Martin e Guilherme. Ca

rismático, Raul sempre esteve .

pronto a ajudar, contribuir e

ensinar, com clareza e alegria.
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Em Jaragua do Sul
Em 1957, quando veio morar em nossa Jaraguá,

Sarrafo passou a jogar pelo Baependi. No Clube Azurra
fez história, tomando-se um dos melhores jogadores do
basquete catarinense de seu tempo. Dentro da quadra
travou batalhas memoráveis com os blumenauenses,
Romeu eWalmor; os joinvilenses: Mimai Indaial, Beno,
Jorge Schwartz e Dumas. Em 1960 prestou Serviço Mi
litar no 13° BC (13° Batalhão de Caçadores de Joinville),

.

quandopassou a integrar a Seleção doBatalhão e oClube
Guarani. Foi campeão da LigaNorte Catarinense.

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

EM IARAaUÁ UMA LOJA DE APARELHOS AUDITIVOS.

o que éum,.....AudBho?
O�oo lwIlmiw lflOSSIIii lIlIIIII 0IlDmtiis IIlIiQfllflIMs que� (li) SIlIlII1h (ÚID) <BJ1I1IIbii!mtle. CD> silnrlll
aWsttiooé1Jra�emslrna'�lIp!ê�e_pWDJ.�ctlQl1It1<11�
audili1va O��o sinIa;jI� e1I11I siinJelI8lJÜI5tilcJlDe (lI)!dIimiill:mlillPJil1<ll�(ÚID)
caTllaj�

0s�a��aClllll.rpeallSf€lDJda1liBl1lil1lml_�si�ealfiiln�at:s
muitas� d!ll sis'te1inIa��CIIlIIIlIrib�stlI1IIIImI" CCJIIjnnfPJl_n�,�
ouns. .

Oa.�'IIilo��em� ...............arm"!dI�flitaIdIi6;lhaftas.
pTOdutos..Haije�da�
Osa.�audfdjiws�sio�__peIIQlfll1'lllSSiíl!fnafI.�lIIIIIiIIlft«lil�!d10 .

m\�ooltriitmler_
Oe:rnUro dQsa:�� CllS slnlais�atramdllllfilli!illll:ds;".alI&! lxelm,mmtitdSJ.$l� ..

eTilIlITII1IIIe ptedtsão" enm fln��qure�fb�.siinrI!II18IIIIItf/l11i�.
.

A te1:noIogia digital qjIâmnrais����i1lmI!!ItSllll��I�<iI�
aWifu7;aejplelilllil1iteat[�1!i8GIlIISI1JS1I!IIl$1Ilm5lll�_il!Ir!llfiiclitl;jiilllml!dl�si�
a�O�fl'!tlJlê���ólÍiJJ�.
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T�Digi �
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TrecnotogiaAfta1ógk:a
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o CentroAutIfiIivo.Jaraguã� SUfa1Iiril'IIIl!l.� lIIIIIiIIlfimls.. SirlD_ilIIs; nmmxdIi!llllSi
para a'temBera tOOlillSes� e es'fíIlllSdev_ Otnmn �i1Bdalll1!llliiSsiiJm1!lllilS<II_iS
sofis1iicada_

Consu!te um médico otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos prazer em atendê-lo.
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RESI9ENCIAL

MONTREAL

PUBIlCIDADE F1M DE SEMANA, 18 E 19 DE MAIO DE 2013

IMOBILIÁRIA

47 3501.1000 47 3371.8009 47 3055.3412
Plantão Plantão" Plantão

478864.4021 47 8808.0247 479210.0808
www.imobiliariabeta.com.br www.imobiliariahabitat.com.br www.itaivan.com.br
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