
Poder
nuca naPrefeitura
Dieter Janssen está em

viagem para os EUA e Europa.
Comando ficou com o vice
Jaime Negherbom. No retomo,
o prefeito deve anunciar o
concurso público para a saúde.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Ano 94 + Edição n" 7.209 + Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu

Cultura
Romance e

risos na Scar
A trama de "O

Grande Amor da
Minha Vida"é
a atração deste

domingo, às 19h.

SÁBADO/DOMINGO, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

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

Guaramirim
Discussão no
Legislativo
Vereadores que integram
a base governista de apoio
ao prefeito Lauro Frôhlich
divergem sobre a legalidade
do projeto da Lei da Ficha
limpa para os servidores
domunicípio: PÁGINA 8

Centro Inovação
Projeto em
andamento
Licitação para a

construção de distrito de

tecnologia deve sair em
julho.A obra será erguida
pelo Estado em um terreno

localizado entre os bairros
Rau e Três Rios do Norte.
PÁGINA21

Corupá
Lei Seca

•

em VIgor
Prefeito Luiz Carlos

.. ./
Tamaruru assrna, na

segunda-feira a nova regra
que proíbe o consumo de
bebidas alcoólicas em áreas

públicas domunicípio.
Fiscalização será feita pela
PolíciaMilitar. PÁGINA 23

Futsal
CSMinveste
em reforço
Equipe contratou o ala

Taynan, de 20 anos. Mas a.
estreia dele não seráboje.
Partida contra o Concórdia, às
19h, naArena Jaraguá, vale
a disputa por colocação na
tabela da Liga Futsal.
PÁGINA 24
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
./ • Advogado

E simples assim...

Texto que circulou pela internet esta semana, noticiou

que por quatro anos consecutivos, a Finlândia ficou entre os
primeiros lugares no Programa Internacional de Avaliação
deAlunos (Pisa), quemede a qualidade de ensino. O segredo
deste sucesso, segundo a diretora do Ministério da Educa

ção e Cultura da Finlândia, não tem nada a ver com méto
dos pedagógicos revolucionários, uso da tecnologia em sala
de aula ou exames gigantescos, como Enem ou Enade. Pelo
contrário: a Finlândia dispensa as provas nacionais e aposta
navalorização do professor e na liberdade para elepodertra
balhar. Lá, é simples assim...

Aqui, diferentemente de como ocorre na Finlândia, faze
mos as coisas às avessas. Criamos um sistema de avaliação e
exame damagnitude doEnem e doEnade, gastandomilhões
pru_:a ter a certeza de que o governo federal é incompetente
até mesmo para organizar um simples exame. Assistimos o
governo gastar milhões com tablets para alunos que sequer
possuem safas de aulas para o aprendizado. Tentamos rein
ventar a roda, criando métodos de ensino revolucionários,
enfim, deixamos de fazer o óbvio, que é valorizar o professor.
A Finlândia se diferencia do Brasil, na medida em que com

preende que no processo de educação que apresenta resulta
dos de excelência, existe uma pessoa que faz toda a diferença
- o professor! e lá o professor é valorizado.

Na Finlândia, que não adota o sistema de cotas, a educa
ção é gratuita, inclusive no ensino superior. Só 2% das esco
'las são particulares, mas são subsidiadas e os�dantes não
pagammensalidade.

As crianças só entram na escola a partir dos 7 anos. Não
há escolas em tempo integral, pelo contrário, ajornada é cur

ta, de 4 a 7 horas, e os alunos não têm muita lição de casa.

"Também temos menos dias letivos que os demais países,
acreditamos que quantidade não é qualidade", disse a direto
ra do Ministério da Educação eCultura da Finlândia.

Como vemos, temosmuito a aprender com a Finlândia.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

COMENTÁRIO

Qual a sua classe?
'"

Erevelador de pequenez e frus-

tração jogar pedras em que
está lá em cima, nos degraus mais
altos da vida. E esses degraus tan
to podem ser os degraus da rique
za, do ter muito dinheiro mas, es

pecialmente, os degraus do saber,
do ser admirado pelos conheci
mentos e pelas qualidades no tra
balho. Que fique bem claro, todos
podemos ser ClasseA no trabalho.

E ser Classe A no trabalho não

significa ser diretor de empresa
ou algo parecido. Ser Classe A é
ser bom, excelente "operário" na

função exercida. São da Classe A
dentro de uma empresa, de uma

instituição qualquer, os bons pro
fissionais, os confiáveis, os compe
tentes, os exemplares, enfim:

O que me deixa arenoso, um vi-

"mandou" para o atual emprego ou
trabalho? Você mesmo, a pessoa
mesma, ninguém mais. Não somos

,

escravos, éscolhemos õque fazer e,
ainda assim, vamos fazermalfeito?

Vale o mesmo para o salário, fa
zemos o salário ao aceitá-lo quan
do entramos na empresa. Valer
bem mais que o salário recebido e a

isso sujeitar-se é burrice do "explo
rado" ... Não há saída, somos os au
tores do nosso salário e do trabalho

que realizamos. E somos também
soberanamente responsáveis pela
nossa classificação profissional:
Classe A, B, C, ou nem ter classe ...
Mas que fique muito claro, não é a

empresa que nos classifica como A,
B, C... Todos podemos ser ClasseA
no trabalho, que é a única Classe A

que vale a pena ...

lUIZ CARLOS PRATES

nagre, uma urtiga brava é ouvir de

pessoa medíocres queixas contra o

baixo salário e as "explorações" de
que são "vítimas" dentro da empresa
em que atuam. E você vai vê-las de

perto" trabalhando, e fica pasmado,
as pessoas são muito ruins no que
fazem ou no como fazem. E essas de
ficiências são sempre, incondicional
mente sempre, culpa da pessoa.

E se alguém achar que não,
faço-lhe uma pergunta: Quem
mandou você, ou quem quer que
seja, fazer o que você faz, quem o

,t OBITUÁRIO

quê? Porque "pecamos" por pensamentos, palavras, obras
e omissões. Quer dizer, quem até hoje não pecou em pensa
mentos, quem não pulamuros nos pensamentos, quem não

gostaria de sacudir o coreto dos comportamentos vigiados?
Só oshipócritasvão responderque não, que nuncaentraram
nessa. De fato, nossos pensamentos sãoum caso de polícia.

• Horóscopo
Depois que os horóscopos deixaram de ser sentenças

condenatórias, leio-os para apreciar as mensagens psico
lógicas e filosóficas quememandam para omeuAquário.
Ontem andei lendo, entre outras coisas, que - "Ponha em

ação aquela idéia que você teve ontem à noite, sozinho,
olhando para o teto...

" A moça está brincando comigo,
primeiro porque não depende só de mim pôr a idéia em

andamento... E além de tudo, nem se tivesse um prego no

sapato eu revelaria a idéia... Vou esperar pelo horóscopo
de amanhã, talvezmude tudo...

• Falta dizer
Ouvi um americano na 1V Cultura dizendo que os nos

sos carros são muito ruins. Bem inferiores aos mesmos

modelos fabricados evendidos nos Estados Unidos. Além,
de serem infinitamente mais caros. Tem cabimento isso? E

já ouvi também que os carros "brasileiros" exportados são
bem melhores do que os dos mesmos modelos vendidos
internamente para nós. Coisaboa vai para o exterior e nós
ficamos com as "carroças", é isso? Falta de governo dá nisso.
Vou esperar pelos desmentidos da "indústria".

• Será?
Um colunista da Folha, falando sobre futebol, disse que

- "O frango está para o futebol como o chifre para o amor -

é inevitável. Mais dias ou menos dias, todo mundo leva..."

Pensei, pensei e acabei dando razão ao colega. Sabes por

LOTERIAS,
QUINA

uld d
SORTEIO N' 3201

Fac a e 02 - 14 - 17 - 54 - BD

Anhanguera
realiza seleção Ide alunos

A Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul
realiza neste domingo 0- processo seletivo para o

segundo seméstre de 2013. Os candidatos podem
se inscrever no site www.vestibulares.br, além da
ficha de inscrição, eles encontram um guia com

pleto com a relação dos cursos oferecidos, edital
do processo seletivo e informações sobre bolsàs
de estudo e financiamentos públicos e privados.
A taxa é R$ 25. O processo seletivo terá início às,

9h30 e os vestibulandos devem comparecer à
unidade com pelo menos 30 minutos de antece

dência, munidos de cédula de identidade original,
comprovantes de inscrição e do pagamento da

taxa, além de caneta esferográfica com tinta azul ou

preta. O tempo de duração da prova é de 2h30 e o

tempomínimo de permanência é de 60 minutos.

Palestra ,

Encontromédico
AAssociação Médica Jaraguá do Sul (AMJS) encerra hoje a Jornada
das Delegacias daRegião Norte. O evento iniciou ontem, no auditório
do Centro Integrado de Profissionais Liberais. No painel deste sába
do, serão debatidos temas como a relação entre médicos, auditoria e

pericia. Depois haverá um debate entre os participantes.

Fonnação
Curso de pedagogia

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu as

inscrições para o processo seletivo que preencherá mil vagas do
'curso de Pedagogia, a Distância. As inscrições são no site: www.

udesc.brjeadpedagogia, até o dia 18 de junho. A inscrição é R$ 50.
-

r " ��

• ALBRECHTMANSKEmorreu na quinta-feira, dia
23, em Jaraguá do Sul. Tinha 78 anos, Deixou esposa,

filhas, genros, noras, netos e bisnetos, Oeepultamento
foi realizado no cemitério do Bairro Três Rios do Norte.

• EDIRSCHUSTERGIESERmorre� na quinta
feira, dia 23, em Jaraguá do Sul. Tinha 75 anos.

Deixou enlútados irmão, cunhado, filhos, Retas,
sobrinhos e amigos. O sepultamento foi realizado
ontem, no cemitério do Centro.

•MARIAREICHERTALVESmorreu na quinta
feira, dia 23, em Jaraguá do Sul. Tinha 58 anos. Deixou

mãe, esposo, filhos, netos e amigos. O sepultamento
foi realizado ontem, no cemitério do Bairro Vila Lenzi.

• AGOSTI�O DA SILVAmorreu na quinta
feira, dia 23, em Jaraguá do Sul. Conhecido como

'Malica', tinha 47 anos. Deixou esposa, filho, pai;
irmão, sogros e amigos. O enterro foi realizado
ontem, no cemitério do Bairro Nereu Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

OPINlAO TIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

CHARGE
-- --- -- �-�

,

EM CORUPA
VAl ZER
Fol&R\�O
Qe�e:
e�L.OCA'
PÚ&L..\COI

COlTAtOS
'DOS

NENENS!!

EDITORIAL

Projetos rrwderrws
que serão cobrados

os projetos de melhorias no setor de
mobilidade urbana apresentados

essa semana pela equipe técnica do Insti
tuto de Pesquisa e Planejamento de Jara
guá do Sul (Ipplan) colocam a cidade em
outro patamar de organização urbana.

Os estudos foram pensados na huma
nização do tráfego, com prioridades para
os usuários do transporte coletivo e ci
clista. Alterações em alguns pontos da ci
dade para ajudar no escoamento do fluxo
de veículos foram pensadas a fim de evi
tar que o trânsito fique congestionado.
Mesmo os pontos em que foram criadas
alternativas para melhorar o escoamen

to de carros, foram privilegiados espaços
para atender também os ciclistas.

Tanto que no novo planejamento a

extensão de ciclovias e ciclofaixas vão
aumentar dos 33,6 quilômetros para 85
quilômetros. A meta também atende aos

,.A
Morrsot

•

(. c,
J

• \
!; �;

MOMFORT

ii·
..

Fale conosco .

.
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passageiros. Até que enfim será feita uma
mudança dos pontos de ônibus de forma
eficiente. O material usado é mais resis
tente à ação do tempo, terámaior durabi
lidade, vai apresentar espaço para pessoas
com deficiências físicas e oportunidade de
instalação de equipamentos eletrônicos
para ajudar na informação dos horários e

itinerários do transporte.

"
Os projetos de.. melhorias colocam
a cidade em outro patamar urbano.

Porém, a implantação desses siste
mas não será feita do dia para a noite. É
preciso ter recursos. Ameta da Prefeitu
ra é conseguir verba do Ministério das
Cidades. A população vai cobrar a reali
zação dessas propostas anunciadas.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�"!r. O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo .

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Confira algumas empresas clientes:

mannes
Sabor em tudo que faz

�metalnox

(�ORBHES
. Ciúchões

",,_ lM!Io "",todo

�Acril;cos
"-'SantaClara

�
Decallllr

PHEua e: 0' ....... " ...

www.decabor.com.br

Premier
• . -

. .-

Precisando de uma

oportunidade de
trabalho ou de um

novo desafio?

Quer trabalhar nas
melhores empresas de
Jaraguá do Sul e região?

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUÇÃO!

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

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

(47) 3374 5000

MARCATTO·
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NASCIDOS NO

CIRCO-TEATRO
À frente do Circo Teatro Pixirica,

juntamente com os irmãos Carlos,
César e Eliane, Luciano não titubeia

ao afirmar que a vida da família foi
construída em torno do tablado e

embaixo da lona. "Nós nascemos, li

teralmente, nos fundosdo palco. Não
teve nada de hospital e médico, foi
com parteira mesmo", explica.

Com a mãe e o avô atuando e o

pai encarregado pelo funcionamento
da companhia, o destino dos quatro

.

não poderia ser distante das ence

nações. No entanto, por vários anos

e já adultos, eles não conviveram di
retamente com o avô e sua posterior
herança artística.

Em outro grupo teatral, o Alqui
mia, os netos desembarcaram na

região de Jaraguá do-Sul para visitar
a irmã, funcionária pública em Gua

ramirim. Da reunião familiar, surgiu
a ideia de resgatar o Pixirica, que es

tava parado desde a década de 1990,
quando Jardim aposentou o nariz de

palhaço e a estrutura do circo-teatro .

"Isso foi em entre 2006 e 2007. Não

queríamos deixar a história dele de

saparecer", comenta Luciano.
De prontidão, o avô, Euclides

Jardim, hoje com 89 anos de idade
e morando no Rio Grande do Sul,
autorizou a iniciativa e, então, a tru
pe voltou à ativa. Com urna lona ar

rendada so"inada a recursos próprios
para erguer a estrutura, ela fez as

primeiras apresentações nosmunicí
pios de Massaranduba, Barra Velha,
Guaramirim e Schroeder.

UM MUNDO DE
ENCANTAMENTO

,..,

EDIVERSAO
CULTURA

Pixirica mantém viva aarte do teatro apresentado com estrutura circense

e já envolve a quarta geração da mesma família nos espetáculos

De longe e ao primeiro
olhar pode até parecer

.

apenas uma lona, daquelas de
circos decadentes que, a cada

dia, são mais raros e já pou
co interessam ao respeitável
público. Mas, sob ela, não há
nada de escassez. Existe, sim,
muita dedicação e aplausos.

Instalado (por enquan
to) em um terreno à beira da
Rua José Theodoro Ribeiro,
no Bairro Ilha da Figueira, o
Circo Teatro Pixirica é a prova
de que a união da arte circense
com a teatral sobrevive.

Mesmo disputando espaço
com o entretenimento moder

no, como o cinema, a internet
e a televisão, essa modalidade,
que teve seu período áureo nas
décadas de 1960 e 1970, ainda
chama a atenção dos espec-

c-

tadores. E, principalmente,
pode ditar a vida e os esforços
de uma família inteira.

Criada por Euclides Jardim,
na metade do século passado,
a companhia, sempre envolveu
várias gerações. De pai para
filha e, depois, aos netos, ela

segue ativa-e, agora, começa a

fazer parte da rotina da bisneta
do fundador, Camilla, de ape
nas três anos e meio de idade.

Itinerante, o Circo Teatro

viajou por décadas e mais dé
cadas trazendo alegria a diver
sas cidades do país. A vontade
de criar o próprio grupo e per
correr as estradas nasceu após
Jardim, o autêntico Pixirica,
trabalhar em um circo e em

urn grupo de teatro. Agitado e

inquieto, ele ganhou o apelido
na mesma época na qual leva
va ao palco um personagem

que, de tão caipira, arrancava

FOTOS LÚCIO SASSI

César, que
interpreta
o palhaço
Pixirica, se
prepara para
o espetáculo
no trailler
onde mora

gargalhadas da plateia.
Nos primórdios da compa

nhia, a primeira parte do espe
táculo contava com números

típicos dos circos e, a segunda,
era destinada ao teatro. Por trás

deles, estava o .trabalho árduo
e o envolvimento de toda a fa
mília. Tanto que, muitos anos

depois, os netos de Jardim re

solveram dar continuidade ao

legado.Além de resgatar alguns
textos e assumir o-nome Pixiri
ca como seus, os descendentes
também decidiram seguir o es

tilo de vida ensinado pelo avô.

EOVENTO :LEVOU.....

Em 2008, após passar por ou

tras quatro cidades da região, o Cir
co Teatro Pixirica desembarcou em

,

Jaraguá do Sul. Itinerante, o grupo
montou a estrutura em diferentes
bairros até que, na madrugada do
dia oito de setembro de 2009, um

fatídico vendaval, literalmente, le
vou a lona embora. "Só sobrou a

parte debaixo do palco e as cadeiras.
Eu vi o restante voando, lembro bem
da cena. Nós perdemos em poucos

segundos o que levamos anos para
construir", completa Luciano.

Ainda calculando os prejuízos,
os irmãos começaram a receberam
o apoio da classe artística jaragua-

ense. Por intermédio dela junto ao

governo estadual, dividiram com o

Circo Escola de Barra Velha, que
também havia sofrido perdas de
vido ao vendaval, uma verba do
Fundo Social de Santa Catarina.

. O dinheiro financiou a nova lona,
reduzida e adequada ao montante

recebido.

Entretanto, ainda demorou para

que o Píxirica retornasse às ativida
des normais. Problemas na entrega
domaterial obrigaram a trupe a adiar
a volta do circo-teatro e, assim, ela se

apresentou ao lado de outros grupos.
em ações conjuntas. Somente no iní
cio de 2012, tudo foi normalizado.

VOCÊSA.mA?
O circo-teatro foi muito comum nas décadas de 1960 e 1970. Mas, com o advento da televisão e do cinema, perdeu força. Hoje, são poucos

os grupos que seguem em atividade no Brasil. No Estado de Santa Catarina, há somente o registro da existência de dois, entre eles o Pixirica.
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CASA COM RODAS

Dos 11 integrantes atuais do
Circo Teatro Pixirica, somente

quatro moram em casas feitas

de telhado, paredes e chão e com

endereço fixo. Os outros sete se

abrigam em lares um tanto quan
to diferentes. Eles têm como resi

dência um trailer e uma carreta.

"Navida inteira, passei só um ano

dentro de uma casa convencio

nal", avisa Luciano.
Ele comenta que, hoje, a car

reta de 37 metros quadrados,
estes distribuídos em dois quar

tos, sala, cozinha, lavanderia e

banheiro, é como uma "luxuosa
mansão" estacionada nos fundos

do circo. Antigamente, explica,
a família morava em barracas
construídas de painéis de lata e

cobertas de chapas de zinco. "Eu
me considero uma tartaruga,
para qualquer lugar que vou, mi
nha casa vai junto", brinca.

Mas, mesmo com uma vida

aparentemente diferente, algu
mas regras também fazem parte
do dia a dia da família.A filha de

Luciano, por exemplo, frequen
ta a rede de ensino desde peque
na. Assim como o pai e os tios,
Camilla aprenderá tudo o que a

escola deve ensinar dentro das
salas de aula.

o camarim improvisado fica dentro de uma carreta de caminhão. O local serve de moradia para alguns artistas do grupo

RESPEITÁVEL PÚBLICO, O PIXIRICAESTÁNO PALCO "
outros regionais e os da própria
família. De acordo com Luciano,
no acervo, está uma montagem
que já foi apresentada pelas três
gerações do Pixirica. O espe

táculo, datado de 1952, sofreu

adequações de linguagem, inclu
são de gírias e atualizações para
retratar o cotidiano atual, po

rém, nunca saiu de cartaz, assim
como o próprio circo-teatro.

Em cena de fevereiro a maio

deste ano no Bairro Ilha da Fi

gueira, o Circo Teatro Pixirica

repetiu apenas uma peça duran
te todo este período. E, não foi
por falta de repertório, mas devi
do aos pedidos da plateia. É que
a companhia possui um acervo

extenso. Nele, estão 75 espetá
culos montados e mais alguns
em processo de produção. "Que-

remos resgatar o passeio em fa

mília, por isso, quase todos têm
classificação livre, isso sem con

tar os infantis", enfatiza Luciano.
Do drama de época ao hu

mor pastelão, o grupo passeia
. pelos diversos estilos teatrais. Os
textos levados ao palco são assi

nados por autores dos mais di
versos. Há aqueles que já torna
ram a obra de domínio público,

Nós nascemos,

literalmente, nos
fundos do palco. Não
teve nada de hospital
e médico, foi com

parteira mesmo.

Luciano., um dos

artistas integrantes
doCircoTeatro

Pixirica

Os artistas do teatro são: Eliane

(dançarina), Luciano (vaqueiro), Carlos
(militar), César (Pixirica), Bené (capa
preta) e Márcia Regina (dançarina)
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Patricia Moraes

Dieter passa a caneta para Jaime
Di com,a sala de reunião lotada,
r não só pelo primeiro escalão
do governo e pelos vereadores Na
tália Petry (PMDB), Pedro Garcia

(PMDB) e João Fiamoncini (PT),
mas por um grande número de ge
rentes e diretores, que aconteceu a

solenidade de transmissão de cargo
de Dieter Janssen (PP) para Jaime
Negherbon (PMDB) na manhã de
ontem. Dieter embarca neste sába
do para os Estados Unidos, mais
precisamente para cidade de Por

tland, onde juntamente com o pre
sidente do Ipplan, Benjamin Fard,
e o secretário de Educação, Elcio
Cardozo, conhecerá detalhes do
sistema educacional e transporte
coletivo. Depois, no dia 10, eles se

juntam à comitiva da Assembleia

Legislativa, inclusive do deputado
Carlos Chiodini (PMDB), na Suécia

Voigt emBrasília
Ex-prefeito de Schroeder, Feli

pe Voigt (PP), comandou comitiva

em viagem a Brasília nesta semana.

Acompanhado dos fundadores do
PMDB no município, Oswaldo Stei
lein e Erico Boruneli, esteve com os

deputados João Pizollatii, Espiridião
Amin, do PP, MauroMariani e o se

nador Luiz Henrique da Silveira, do
PMDB. Cobrou a liberação de R$
500mil em emendas já empenhadas
para o asfaltamento de duas ruas.

(41)>3275-0100

..

=tfl.

lOSUL

- DI��!:-GAÇÃO
e Dinamarca. Nestes dois países, a
proposta é verificar como funciona
o tratamento de lixo, modelo no

mundo, pois somente 1% do que é

produzido pela população de lá tem
como destino os aterros. O retomo

está previsto para o dia 9 de junho.
Antes de passar a caneta, expres

são utilizada por Dieter, o prefeito
fez um balanço das ações destes

quatro meses e meio de governo.
Voltou a citar a redução do preço da
tarifa de ônibus, a implantação dos
corredores exclusivos, os projetos
de desenvolvimento, mas chamou
a responsabilidade para sua equipe
ao dizer que 'chegou a hora de fazer
mais'. No retomo do prefeito, deve
ser anunciado o edital de concurso

público abrindo mais de 100 vagas
na área de Saúde e tambémmudan

ças no sistema de coleta seletiva.

EM FOCO
o vereador Jefferson

Oliveira (PSD) pediu vistas
ao projeto que abre crédito
de R$ 1,7 milhão para

contratação de consultoria
ao Ipplan. O que chamou a

atenção é que na primeira
votação, dois dias antes,

o parlamentar votou
favorável ao texto.

no período R$ 4 mil com
diárias. "Viagens são

importantes, mas ir participar
de um debate sobre reforma

política em Brasília, é imoral

para quem posa de paladino
da Justiça", ataca o prefeito.

não consigo fazer
uma ponte em 15 dias,

mas vou dar sequência aos

trabalhos", prometeu.
• • •

Levantamento solicitado

pelo prefeito de

Massaranduba, Mario
Fernando Reinke (PSDB), à
Câmara, revela que em

2011 a Casa gastou mais
de R$ 85 mil com diárias.

- 'No período, o presidente foi
o desafeto do tucano, José
Osnir Ronchi (PP), que

sozinho consumiu R$ 7 mil.

• • •

Ao saber do levantamento,
Ronchi contra-atacou.
"Fizeram relatório só de
2011? Por que eles não

falam que o prefeito levou na

semanapassada o vereador
Vanderlei Sasse para Brasília

só para carregar mala?
E tudo autorizado pela mulher ,

dele que é a presidente da
Câmara", argumenta.

• • •

Ao chegar à Prefeitura
ontem, Dieter Janssen
deixou a sua vaga no

estacionamento reservada

para Jaime Negherbon,
que agradeceu a gentileza
e a confiança, para depois
brincar. "Fica tranquilo que

• • •

Já Reinke afirma ter gastado

F1M DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

A SEMANA

"
1. Se tem gente apostando em

racha entre o PP e o PMDB, que
se prepare para perder. Temos
um projeto em conjunto e a longo
prazo. Fui eleito com Dieter

e estarei ao lado dele.

Jaime Negherbon (PMDB) ao
assumir aPrefeitura ontem,
respondendo questionamento
sobre a relação das duas siglas.

"
2. Historicamente Jaraguá
do Sul não foi pensada em

longo prazo pelos governos,
agora está sendo diferente.

Benjamin Fard, presidente
do Ipptan, sobre os projetos
desenvolvidos para o

futuro do município.

"
3. O Brasil patina em algumas
situações e apanha em vários

aspectos. Queremos que Santa

Catarina e Jar-aguá do Sul

sirvam de modelo. Chegou
a hora de buscar mais.

Dieter Janssen (PP)
durante: transferência do

cargo ao vice, em razão da
.

viagem que fará aos Estados

Unidos, Suécia e Dinamarca.
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Seis escolasem
tempo integral

Prefeito Dieter Janssen tam

bém anunciou ontem a meta de
iniciar o próximo ano letivo com

a implantação do modelo integral
de educação em seis escolas muni

cipais. Na volta da viagem a Por

tland, o secretário de Educação,
Elcio Cardozo, deve detalhar o

projeto e buscar parceria das asso
ciações. Uma das ideiais é aprovei
tar também o trabalho voluntário,
não para substituir professores,
mas para projetos específicos no

contraturno. Cardozo cita os mo-.

radores do Lar das Flores como

exemplo. "Estas pessoas têmmui
to a ensinar, a trocar, principal
mente em urn sistema, que além
de melhorar o desempenho dos

estudantes, quer ajudar a formar
cidadãos", adianta,

Aprovadas
A Câmara de Verea

dores aprovou por unani
midade as contas da Pre
feitura de Jaraguá do Sul
relativas ao exercício fi
nanceiro de 2011, seguindo
parecer favorável do Tri
bunal de Contas do Estado.

Saúde na tribuna
A Saúde voltou a ser tema de

discursos na Câmara esta sema

na. Vereadores do PSD fizeram a

cobrança. Jefferson Oliveira ar

gumentou que com medidas de

triagem, adotada pelos hospitais,
muitas pessoas desistem do aten

dimento, e que os postos não con
seguem atender a demanda. Já o

presidente, José deÁvila, voltou a

citar o reajuste dos médicos como
solução para o problema.

Recadodado
"Quanto mais nos constran

gerem, mais convicção teremos

para continuar nossa caminha
da. Não é um ministério aqui ou
ali que vai substituir nossa linha

ideológica e política. Verbas e

cargos não são ideologia". Re
cado dado pelo deputado Beta

Albuquerque, líder da bancada
do PSB, em entrevista à Revista

Veja, sobre possível pressão do
PT contra a candidatura de Edu
ardo campos á Presidência.

Corredores
RubensMissfeldt, gerente Operacional daViação Canari

nho, diz que o governo foi corajoso ao implantar as faixas ex
clusivas de ônibus na área central, o que já era reivindicado
há cinco anos pela empresa. Para ele, porém, reflexo maior
acontecerá com o modelo sendo expandido paraWaldemar
Grubba e Barra do Rio Cerro.

REUNIÃO DE TITÂNIDES
BREVE, EM BRASíLIA

Â Passando O chapéu
Se o prefeito Dieter Janssen vai ao exterior buscar modelos para

impulsionar a educação, amobilidade e o tratamento de lixo, a chefe
de gabinete, Fernando Klitzke (PT), vai a Brasília na próxima se

mana reivindicar recursos para tirar os projetos do papel. Uma das

agendas é com a correligionária e braço direito da presidente Dilma
Rousseff, aministra Ideli Salvatti.

Vou de táxi
Lei que autoriza omunicípio deMassaranduba a abrir licitação para

o serviço de táxi foi aprovada pela Câmara, com as emendas apresen
tadas por Suzane Reinke (PSDB) e José Osnir Ronchi (PP). Pelo texto
final, quem já presta o serviço terá vantagem na concorrência, que es

tava suspensa judicialmente e deve ser reaberta na próxima semana.

Há 33 anos a Santinvest oferece aos
servidores públicos catartnenses seus dois

maiores produtos: crédito fácile confiança.

-
SANTINVEST

• 0800 '8 0506
• opçÃO 1 • tRÊDITO PESSOAl •

MlriflQdt��l\l.���líl�Sb� l�
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POUTICA
FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

Ponto facultativo
O governo divulgou ontem decreto que estabelece ponto facultativo

nos dias 31 de maio e 26 de julho na Prefeitura de Jaraguá do Sul. Os

dias serão descontados das férias, respeitando resultado de enquete rea
lizada com a categoria, 61% dos funcionários escolheram esta opção.

CPIda
Petrobrás

Valerioduto
• •

mmeiro

Principal aliado do PT no

governo federal, o PMDB ade
riu em peso ao pedido de CPI

protocolado na Câmara dos
. Deputados para investigar
operações financeiras e co

merciais da Petrobras. O re-
t.

querimento, apresentado pelo
deputado Leonardo Quintão
(PMDB-MG), foi assinado

por 52 dos 82 parlamentares
peemedebistas da Casa, equi
valente a 63,4% da bancada.
Entre as operações suspeitas
está a compra e venda de ati
vos envolvendo a refinaria de

Pasadena, nos Estados Uni
dos. O negócio teria provoca
do urn prejuízo bilionário à

petrolífera brasileira.

Luís Roberto Barroso, novo
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), deve ser o rela
tor do processo sobre o valerio
duto mineiro, ação que envolve
o deputado tucano Eduardo
Azeredo (PSDB-MG) e o sena

dorCI�ioAndrade(PMDB-MG),
acusados de usarem caixa dois

operado pelo publicitárioMarcos
Valério. Em novembro de 2007,
a Procuradoria-Geral da Repú
blica apresentou denúncia con

tra quinze pessoas por peculato
e lavagem de dinheiro. Segundo
a ação, o esquema destinou re

cursos para o financiamento da

campanha do PSDB, com Eduar
do Azeredo, à reeleição ao gover
no deMinas, em 1998.

Antecipada
Ministério Público entrou com representação no Tribunal Superior

Eleitoral (TSE) contra o PT e a presidenta Dilma Rousseff alegando
propaganda antecipada. A vice-procuradora-geral, Sandra Cureau, ar-'
gumenta que houve uso indevido do programa partidário exibido no

fim de abril e pedemulta entre R$ 5mil a R$ 25 mil ou equivalente ào

custo da propaganda.

Secretário voluntário...
O ex-ministro Ciro Gomes (PSB) se transformou em urna espécie

de "secretário informal" da pasta de Segurança Pública do Estado do

Ceará, cujo governador é seu irmão, Cid Gomes (PSB). Nos bastido
res, Ciro opina nos assuntos da secretaria e dá orientações, mesmo sem
ocupar cargo.Apresença informal do ex-ministro no governo do irmão
tem provocado protestos da oposição, que acusa a atual gestão de "con
fusão administrativa".
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,. Ficha Limpa causa confronto
LEGISLATIVO
Base governista
quer que o texto

seja reapresentado
pelo prefeito Lauro

Frõhlich (PSD)

Verônica Lemus

A Câmara de Vereadores
1""lde Guaramirim apro
vou na sessão legislativa, da
última quinta-feira, indica
ção para que a Prefeitura
elabore projeto de lei que
irá instituir a Lei da Ficha

Limpa no município. A in

dicação foi, proposta pela
báncada do PSD" PT, PPS,
PSDB e PP e tem como

principais articuladores os

vereadores Evaldo Junckes

(PT) eAltairAguiar (PSD).
No início do mês, o

vereador Charles Longhi
(PMDB) apresentou na

Casa o projeto da Ficha

Limpa, que 'proíbe o Exe

cutivo e o Legislativo de
contratar para cargos em

comissão pessoas que te

nham condenação de se

gundo grau imposta pela

EDUARDO MONTECINO

ram a indicação ao prefeito
Laura Frõhlich (PSD).

De acordo com Jun

ckes, o texto apresentado
por

-

Longhi não trataria

apenas de servidores co

missionados, mas, tam

bém, dos funcionários
concursados. Isso, segun
do o vereador, representa
ria "uma afrontá ao regime

Outras iniciativas do Legislativo
Em Jaraguá do Sul, a

Lei da Ficha Limpa muni

cipal foi aprovada em no

vembro do ano passado a

partir de projeto de lei de
autoria dos então vereado
res Francisco Alves (PT),
Jean Leuprecht (PC do B),
Justino da Luz (PT) e da
atual vereadora Natália Pe

try (PMDB). O texto, idên
tico ao do município de
Concórdia - que teria sido o

I=ICHA Ul!�PA Longi acredita que rejeição ao texto tem motivação política, já Junckes alega que iniciativa é inconstitucional

justiça. Entretanto, a maté
ria recebeu parecer contrá
rio da assessora jurídica da

Câmara, a advogada Gra

siela Antonius, alegando
que o texto teria vício de

origem, já que a autoria da
matéria deveria ser do Exe
cutivo. Após o parecer da

advogada, os vereadores da
base do governo apresenta-

modelo copiado pelo verea
dor Charles Longhi (PSD),
de Guaramirim - impõem
as vedações a nomeações
apenas para cargos comis

sionados, tanto do Legisla
tivo quanto do Executivo.

No governo do Estado, a
Lei da Ficha Limpa também
foi proposta pelo Legislati
vo, através do Projeto de Lei
n? 262/10, de autoria do
então deputado Cesar Sou-

za Junior (PSD). Já a Lei
da Ficha Limpa Nacional,
ou Lei Complementar n",
135 de 2010, foi originada
de um projeto de lei de ini
ciativa popular, que coletou
mais de 1,3 milhão de assi
naturas em todo o país.

Em Jaraguá do Sul e

Concórdia, proposta de
lei também partiu da
Câmara de Vereadores.

E-mail pode acabar em processo
Depois de ter recebido o

parecer contrário à propos
ta da Lei da Ficha Limpa na
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, o parlamen
tar autor da matéria, Char
les Longhi (PMDB), divul
gou e-mail em que atacava

os vereadores AltairAguiar
(PSD) e Evaldo Junckes

(PT), chamando-os de des

preparados e covardes por
rejeitarem o projeto.

Em resposta, Junckes
diz que irá entrar com um

processo contra Longhi,
por calúnia e difamação.
"Imunidade .

parlamentar
vai até um ponto, não serve
para caluniar sem ter mo-

tivos", diz o petista citan
do trechos da Bíblia logo
em seguida. Do outro lado,

. Longhi diz ter enviado o e-

mail "para defender o pro
jeto, que nasceu da iniciati
va popular", referindo-se à
Lei da Ficha Limpa Nacio

nal, modelo usado pormu
nicípios e Estados do país.

jurídico dos servidores",
o qual apenas o Execu

tivo teria a prerrogativa
para alterar. Membro da
Comissão de Legislação e

Justiça, o petista informou
que o grupo ainda não se

reuniu, mas que existem

"99% de chance" de que
o projeto de Longhi não
seja aprovado na comis-

I" lAIA." 'liA LIIA .1 APAIILH•• A'••fI'•••

O CAJ «Centro AudJtivo Jaraguá) disp�e " que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em

ApareJho.AudJtlv.o. dJgitais, sendo aparelhos modeJlnos, versáteis fi Ideais para Bua perda auditiva,

V,enda assistl,meia Ucnlca de Apare,lbo.Audlfjvol ucompar.íbsmento f"noal:I!lUoJ0jlco,

Temos também amsólílos ql:le auxiliam 1'10 cuidado e manl:lten�ã0 rde seu :apafeJb�; (sUJca,
\

pll�as, pastilhas para llmpeza de moldesj confj�� tle moJdes em acríllco , sllloolJe. tam,ão
par.a 'banho li nataçãQ) colorido e contrl\)le nemow Si§tema 'FM),

Garantia" 'condj�es e�peeia1s; â vis.ta 1.0% oeicollkl 0U psrceJamoJ em até 10x ,sem Juros.

,Con.ult. ummHi,o otorrlnoJarl,. olo,l.ta,

Y,IIJt.o:IIOI, t.MmOJ pr.., em ate"d�lo.

são, presidida porAguiar e
tendo Rafael Otto (PMDB)
como relator.

Já Longhi argumenta
que o texto de sua autoria
é idêntico ao projeto apro
vado em abril na cidade de

Concórdia, cujas proibi
ções a nomeações valeriam
apenas para os cargos co

missionados. Sobre o pa-

recer contrário à matéria,
o vereador diz acreditar

que existe uma resistência
ao projeto "por eu ter sido
o vereador que o apresen
tau". "Conversei com o ju
rídico, mas a advogada não
me convenceu", disse Lon

ghi. Para ele, o projeto que
o Executivo vai apresentar
será o mesmo.

CENTRO AUDITIVO JARAGUA
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Festival da Canção
abre inscrições

As inscrições para o

Festival Jaraguaense da

Canção iniciam dia 27. Nes
te ano, a competição será
dividida entre as categorias
de interpretação de MPB e

sertanejo. A fase eliminató
ria está prevista para o dia

13 de julho. O regulamento
e a ficha de inscrição estão

disponíveis em cultura.ja
raguadosul.com.br.

Os três primeiros luga
res, das duas categorias,
receberão medalhas e prê
mios em dinheiro. Os pri
meiros colocados receberão

R$ 2,5mil; os segundos, R$
2 mil; e os terceiros, R$ 1,5
mil. Podem participar can
tores solo, duplas e trios. Os
interessados devem morar

ou trabalhar em Jaraguá do
Sul e ter 18 anos completos.

Além da ficha, os docu
mentos necessários para a

inscrição são: cinco cópias
das letras das músicas, fo
tocópia do comprovante de
residência ou trabalho e fo

tocópia da carteira de iden
tidade. A Fundação Cultu
ral receberá as inscrições
até o dia 7 de junho.

Bandas Sweet Danger
e Burn no Pirata Bar

Hard rock das décadas
.

raguá do Sul).
de 70, 80 e 90 com inspi- Na sequência da noite,
rações em bandas como será a vez da conhecida

Kiss, Mõtley Crüe, Aeros- banda do cenário musical

mith, Led Zeppelin além jaraguaense, Bum, com

de composições próprias. um repertório munido de
Essa é a Sweet Dangerque clássicos como Black Sa

abre a noite de hoje, a par- bbath, Iron Maiden, Deep
tir das 23h, no Pirata Rock Purple e Metallica.
Bar (Rua Antonio Carlos Ingressos antecipados
Ferreira, 1325, esquina do naMega Rock (shopping) e

.

cemitério daVila Lenzi - Ja- também no local.

FORMAÇÃO André Pereira (guitarra), Eduardo
Schalinski (baixo), Matheus Kunitz (bateria) e Marlon

Bergahn (vocal), são os integrantes da Sweet Danger

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

3215-3415
www.fellowsidiomas.com.br

I

Comédia romântica
no teatro da Scar
PEÇA
Em turnê nacional,
peça revive os dilemas

dos relacionamentos
amorosos

NO PALCO
Giovana

Ewbank e Zé
Auro Travassos

interpretam
o casal Maria

Helena-e Luis
Eduardo

),

I'

FUroS GIVULGAÇÃO

A s dores e alegrias das

l"\.r�lações são os ele
mentos que constroem a

trama de "O Grande Amor
da Minha Vida". Estrela
do por Giovanna Ewbank
e Zé Auro Travassos, o

espetáculo de comédia ro
mântica será a atração da
Sociedade Cultura Artísti
ca (Scar), neste domingo,
às 19h. Os ingressos estão

quim Lopes. A direção é
de Michel Bercovitch.

O quê: Espetáculo "O
Grande Amor da Minha"
Vida".

Onde: Grande Teatro

da Scar. Rua Jorge Czer

nieuiicz, 160, Czemieuiicz
Quando: Domingo,

�6 de maio
Quanto: R$ 50 (intei

ra) e R$ 25 (meia)

à venda na bilheteria do
Centro Cultural.

Na peça, o casal Ma
ria Helena e Luis Eduar
do mostram os caminhos

para encontrar um grande
amor. Como num manual,
eles apresentam as dúvi
'das sobre o primeiro en

contro, os problemas que
surgem, desencontros,
diferenças e a fidelidade.

O espetáculo tem 75 mi
nutos de duração e classi

ficação para 12 anos.

Com textos de João

Falcão, Guel Arraes e Ka

rina Falcão a peça está em
turnê nacional. Desde a.

estreia, em 2011, o espetá
cu lo passou por algumas
mudanças de elenco, que
incluíram Paloma Bernar

di, Thiago Martins e Joa-

".
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Todo dia uma

!!t,

De uma nova rica da urbe: urn amigo chegando de
Floripa contou que passou o final de semana fazendo
urn curso de vela. A emergente e amiga do mesmo,
mais que depressa, questionou se ele já sabia fazer a
vela de sete dias. Vixi! (Ele veleja!).
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www.ocponline.com.br
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Massalanduba - se � SI"aSI'
I
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BOIll dia!
Bom dia, meus amigos!

Hoje é sábado, 25 de maio.

Chegamos a mais urn finde, ou
seja, sábado! Aproveite tudo

que for capaz! Claro, sempre
com muito juízo, combinado!?
E vamos à coluna, que será lida
no dia de hoje por mais de 30
mil pessoas, fora os virtuais.

Antes, uma frase para você re
fletir: "acho que os sentimen
tos se perdem nas palavras,
Todos deveriam ser transfor
mados em ações, em ações que
tragam resultados" (Florence
Nightingale) .

Leitora fiel

\.

A leitora fiel de hoje é mi
nha amiga, a psicóloga, Jeane
te Mirian Piske, voluntária da
Rede Feminina de Combate ao
Câncer. Ela também acompa
nha o trabalho deste colunista,
Valeu mesmo!

pe novo, não!
Umpolítico repetiu amesma

roupa mais urna vez em evento

social. Uma vez pode, a segun
da entende-se urna desculpa,
a terceira ainda se releva. Mas

pela quarta vez não pode. Ele
entra para a lista dos mal ves
tidos. Não fui apenas eu quem
reparei esse erro. Quem é? Não
é da sua conta... !

'Gagage'

ENCONTRO O jogador David Whitehead, Juliano Vengrzen
e Leonardo Mattoso, no happy hour do Madalena

MAURICIO HERMANN

, '

�
FRUTOS DO MAR Fernanda Simao, Cris Aldrovandi e Geciane
Rodee, na noite de frutos do mar, no hotel Vale das Pedras

ln IoveEste colunista participa
hoje, a partir das 10 horas, Celinho Lange, urn dos maio
da 32a Garage, o senadinho res craques do futsal dos anos 80�
mais borbulhante da nossa depois de curtir a segunda lua de

região. O encontro será rega- mel com a sua Tânia e recarregar
. do com um leitão no rolete, as baterias pelos arredores de Cal-
32 quilos de costela bovina, das Nova(GO), está de volta à "ca

bebericos, muitas, mas mui- pital da banana". "Scheredinha",
tas amizades e um segredinho como é carinhosamente chamado

que depois eu conto. Depois , pelos amigos, é presença garanti-
eu conto, curioso! da hoje na Garage.

Hoje, a partir das

13 horas, rola, no Par-
.

que Malwee, mais um
encontro de carros an

tigos e a campanha do

agasalho. A promoção
é do CAAJS e a entrada
é franca.

Cáajs

Moa Gonçalves

1

NAS RODAS

Paulinho Chiodini dividia
mesa, quinta-feira à noite, com
amigos no BCC! Entre eles,

este colunista, Valério Gorges e

Alfredo "Magaiver",
• • •

Dourada do sol, retornou de um

giro pelos lençóis maranheneses,
Nadilma Tavares.'
• • •

Quem mudou seu status para
solteira e está desfilando again
é Josiani Cristini Gonçalves. Ela
não faz mais par romântico com

o jovem Diego. Também tá bom!

3370-3242

Balada
Logo mais à noite, os aman

tes das festas temáticas vão curtir
uma super azaração na Sociedade
Diana, em Guaramirim. Rola ala
BaladaAutomotiva Noturna. Pre

sença do DJ César e da bela MC
Elaine Poderosa, do Rio de Janei
ro. Vai perder?

Noite Country
Hoje, a Epic Concept Club vai

pegar fogo (se é que você me en

tende). Nando Raboch, Rodrigo e

Eduardo Fogaça vão reunir o me
lhor do nosso creme social para
urna concorrida noite Country. A
festa terá a presença da excelente

dupla sertaneja Eddy & Gil, que
divide o palco com os DJs Die

go Alvez e Luciano Lima. Nomes

vips já receberam os convites e

vão brindar com champanhe, que
será distribuída free para a galera.
Ulalá, thanks pelo convite.

BUENA
EVENTOS

i
I
i

Niver doMauricio
Não ousem esquecê-lo: o fotógrafo da Revista Nossa e deste

colunista,MauricioHermann, é omais festeiado aniversariante da
próxima segunda-feira, 27. Se você tiver o n�mero do celular dele, VARIEDADES
ligue! Ele vai adorar saber que foi lembrado. FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

Marmoraria Portal dos Graoitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

(471 3055-0124
(471 3022-1355

ARQUlVO PESSOAL

TIO SAM Leonardo Raussisse, Amanda e

Diego Raussisse, no Magic Kingdom, na Disney

Futsal
Neste sábado, às 19

horas; na Arena Jara

guá, o time do CSM/
Mannes/Pré-Fabrica
enfrenta o time do
Concórdia. Já na se

gunda-feira será a vez

do time do Erechim.
De nada!

Casório
O mega empresá

rio do ramo financeiro
Dieter Werninghaus,
escolheu o Copacaba
na Palace, Rio de Ja

neiro, para festejar o

casamento a cantora

Carina, dia 15 de junho.
Volto ao assunto.

'

Valeu
Raquel Souza e Da- '

lis Michalak, que co

mandam a Renda-se,
modema loja especia
lizada em moda ínti

ma, tàmbém deixaram
sua marca na 6a Festa
do Champagne.

A®·pevl
INSCRiÇÕES:

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

capacitacao@apevi.com.br '

CLEITON METZGER
u" • �--'--,," � • ...vv
\��>l�H;,;e

,(
\TECONTB

• Thiago Rausis e Jorge Flesich são os
aniversariantes de destaque. Mil vivas!

• Filhos de bacanas que completam 15 aninhos
estão escolhendo o Projeto Phaser para agitar a
pista. Os caras são feras.

• O meu abraço de hoje, cheio de energias
positivas, vai para o empresário da noite, Zandir
Silva, caps da ZM Produções e Eventos. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna todos os dias.

• Hoje vai acontecer em Tlmbó, no Clube
Guairacás, a 5ª Feijoada da Patota. Presença
da banda Sinal Verde e Som do Baxo.O freje
começa às 11 horas.Tá contado.

• Dia 29 de maio, no Restaurante Lehmann's, show
com o cantor Volney Varasquim, ex-Expresso Rural.

.. Um ótimo final de semana a todos e cuidado:
você está sendo filmado.

PRESENÇA. Jucimara Ponticelli
e Ale Tecilla Venturelli, na 6@
Festa do Champagne, na Epic

MAIO:

,

28 - Novo Sistema de Registro de Preços - SRp, das 8h às
12h e das 13h às 17h
28 - Programa Apevi nos Bairros - Palestra: Aumentando
minhas vendas, às 19h30 no Teatro do Sesc - Bairro:

Czerniewicz, Pálestrante: Daniel Fonseca - Evento Gratuito

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
8,15,22 e 29 (sábado) - Fotografia Digital para Empresas,
das 8h às 12h
10 a 13 - Admissão e Demissão de Empregados Evitando

Aç,ões Trabalhistas, das 19h às 22h
15, 22 e 29 (sábado) - Oratória Moderna -: Nível Básico, das
8h às 12h,
Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

, Empresarial de Jaraguá do Sul
PATROCINADORES:

.. Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Face!
Queimou a cafeteira da loja do TonyMokan;

música faz bem a saúde; temos um pedreiro
bom pra indicar (milagre); a safra da tainha
tá boa no farol de Santa Marta; Vai rolar noite
gastronômica no Blackbird; Frade Negro volta
a tocar em Floripa em junho; Cadaver's Open

a ,

Corpse Bar; ônibus queimados em Criciúma e

Joinville (sinistro); Bob Dylan na área; se você
tá se sentindo sozinho, abandonado achando

que ninguém liga pra você, atrase um paga
mento; benefícios de um abraço é de graça,
alivia a tensão, reduz o stress, ajuda na auto

estima, melhora o fluxo sanguíneo; The Smart

One; é preciso saber viver, a dificuldade forta

lece; menor tem que ser julgado pelo crime e

não pela idade; Nas academias tem dois tipos
de mulheres: as que não precisam e as que não
adianta (risos); lúpulo presente na cerveja trás
benefícios para a saúde e o bem estar (boa);
isso tudo está no Facebook e muito mais, dá
um confere lá, bóra!
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Vem aí Patifaria
/

wL 1, aguardem!

Veto
o Ministério da Cultura vetou a autorização para

que a editora Automatica captasse a verba de R$ 742
mil, por meio de leis de incentivos, que seria empre

gada em um livro sobre os 30 anos d'Os Paralamas do
Sucesso.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jor
nal Folha de S. Paulo, oMinistério vetou a captação por
considerar o valor um tanto quanto alto. O órgão deter
minou que para obter a aprovação, o orçamento deve
ser reduzido em 50%.

É, lei de incentivo para banda com 30 anos e fama
internacional? Com certeza isso não está certo.

Paulico e Vini
OCP12

www.ocponline.com.br

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

e paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com o @cabanacult Ocabanacult
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Sesc
Hoje, no Sesc, é dia de experimentar a cultura deSanta Catarina dojeitomais gostoso. O
projeto que traz o deliCioso mosaico cultural e gastronômico deSanta Catarina - variado,
democrático, multicultural e saboroso - é resultado do encontro deportugueses, índios,

africanos, alemães, italianos, austríacos,poloneses, ucranianos,japoneses, árabes e gaúchos.

Ena dia de hoje o especial é o Cardápio da Cultura Indígena que vai contar com: paçoca
de carne, peixe ensopado com leite de coco, bananafrita com castanhas, pão de aipim

com carne seca, purê de inhame e batata-doce, e mousse de açaí e canjica.
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Juliano Frôhner, engenheiro
de áudio, começou sua caminhada
sonora em 1998 quando cursou o

Audio e Acústica no lAV, Institu
to de áudio e vídeo de São Paulo e

após cursou Produção Fonográfi
ca com o suíço Omid Bürgin. Em
2000, foi estagiar no estúdio Un

derdog de Curitiba, depois ainda
. passou pelo Master Estúdio e pelo
consagrado Estúdio Solo, todos
de Curitiba. Em 2006 ele fundou
o Klangsberg Estúdio em São
Bento do Sul. Em 2011 foi convi
dado a reformular o Ouié Estúdio

, de Floripa onde ficou até meados
de 2012. Atualmente Juliano ço
manda o Cabana Áudio Studio em

Jaraguá do Sul.

Só para entender melhor, na

sua função Juliano analisa desde
a acústica da sala, tipos de micro
fones a serem usados, posição dos
mesmos até a mixagem e masteri

zação final.

Entre os vários trabalhos que
já executou estão no seu portfólio
gravação da Orquestra e Coral de
São Bento no concerto de Natal,
coral Os Pequenos Vencedores de

Jaraguá, Coral de Rio Negrinho, . desconhecidas do grande público.
a banda Hutzpah, Rejects, Mo- Atualmente, Juliano está produ
nolito, Rockfelers (São Bento do zindo e mixando o primeiro CD da

Sul), Felipeharp Quarteto, e quase banda jaraguaense Patifaria, que
uma centena de demos de bandas será lançado em julho desse ano.
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Luciana Hasse Krepsky

utrição, www_�?n�_.n�o:.�
Nutricionista • CRN 100095 e lucianakrepsky@gmail.com e 3275 -3820

- ,

Anemia x disposição e saúde!
A Organização Mundial de Saúde

(OMS), define anemia quando a hemo

globina no sangue está abaixo do normal

pela carência de um ou mais nutrientes

essenciais, independente da causa dessa
deficiência. Os principais nutrientes en

volvidos são ferro, ácido fólico, vitamina
B12, zinco, proteínas.

Há diferentes tipos de anemia como

anemia perniciosa (provocada por uma
desordem auto-imune) ou megaloblás
tica (falta de vitamina B12), anemia he
molítica por causas diversas, anemia fal
ciforme de origem genética hereditária,
anemia ferropriva, que é a mais comum,
por deficiência de ferro.

O ferro é um nutriente essencial para
a vida e sua atuação está na fabricação
das células vermelhas do sangue que são

responsáveis pelo transporte do oxigênio
para todas células do corpo. Por isso pes
soas com anemia normalmente sentem

cansaço e fraqueza. Crianças, gestantes,
lactantes, adolescentes femininas e mu

lheres adultas em fase de reprodução
são grupo de pessoas geralmente mais

acometidas, mas também homens e

idosos podem ser afetados pela anemia.
Problemas corri estômago e intestino

podem afetar a absorção de nutrientes
e também provocar anemia, assim como

mulheres com fluxo menstrual excessivo
/

ou-por muitos dias. Uma alimentação
equilibrada com fontes de nutrientes

que previnem a anemia são essencias,
mas quando é detectada no sangue, além
de alimentos essenciais é preciso entrar

com suplementação adequada.
Os principais sinais e sintomas são

fadiga generalizada, falta de apetite, pali
dez de pele e mucosas, palpitação, menor
disposição para o trabalho, dificuldade de

aprendizagem e concentração (memória,
raciocínio, percepção), apatia, imunida
de baixa e em grávidas com baixo peso
do bebê. Coloque em seu consumo diário
boas fontes alimentares como: feijão, er
vilha, lentilha, grão de bico, vegetais de
folhas verde escuras (couve, agrião, rúcu
la, brócolis, etc), carne bovina, ovos, aves,
peixes beterraba, aveia, açucar mascavo,
melado, ameixa preta, uvas passas, etc.

O fígado de boi muito utilizado para
tratar anemia, ao contrário do que mui
ta gente pensa, não deve fazer parte da
dieta. Ele é o órgão que tira as impurezas
e metaboliza medicamentos e hormô
nios consumido pelos animais, por isso

é uma fonte de nutrientes que deve ser

evitada. Associe fontes de vitamina C aos

alimentos fonte de origem vegetal para
melhorar absorção. Não ingerir duran
te refeições chá preto, verde, mate, café
e refrigerantes. Evite ingerir fontes de
cálcio (leite, queijo, iogurte, pudins, sor
vetes, etc) juntamente com as fontes de

ferro, pois competem na absorção. Por
isso o mais adequado é procurar um pro
fissional nutricionista para seguir uma
alimentação balanceada, rica nos diver
sos nutrientes essenciais e aprender a

fazer combinações corretas para evitar
o aparecimento da anemia e viver com
mais disposição e saúde!

A celulite aflige as mulheresdesde sempre, é
óóvio. Mas apreocupação com ela é umfenômeno
recente. O termofoi usado e descritopelaprimeira
vez somente em 1920. E oprimeiro estudo sobre o
assunto demorou ainda mais tempo para aparecer:
só em 1978, quando dois pesquisadores alemães
publicaram o artigoA chamada celulite: uma
doença inventada, que descreveu as características
anatômicas desseproblema estético, que até então
era tratado como doença. Talvezpor isso ainda
não se tenha encontrado uma solução definitiva
para os indesejadosfurinhos que atormentam as

mulheres. Os tratamentos atuais oferecem apenas
soluções temporárias, ou completamente inócuas,
como alguns cremes que prometem resultados
milagrosos.

Além da maior atenção, há outrofator que vem
contribuindopara colocar a celulite em evidência:
o nosso estilo de vida. ':4. celulite está aumentando
cada vezmais, e isso se deve aos hábitos dos dias
atuais. Somos mais sedentários, comemos mal, e
isso contribuipara agravar o problema", dizDoris
Hexsel.

prever seus resultados a longoprazo. ':4.té agora,
a técnica semostroupromissora, mas ainda não
há casos suficientespara sabermos o quão eficaz
épara opúblico emgeral.Acho que ainda é cedo

parafalarmos sobre a eficácia e segurança do
tratamento': dizMatthewAvram.

A celulite vem ganhando cada vezmais espaço
entre ospesquisadores - reflexo direto do aumento
da atenção que vem recebendo de mulHeres não
só depaíses tropicais, como oBrasil, mas de todo
o mundo. Não éparamenos. Em entrevista, Doris
Hexsel, dermatologista daSociedade Brasileira
deCirurgia Dermatológica e autora do livro
Anticelulite, lançado �m 2012, diz acreditar que
todas as mulheres do mundo têm ou terão algum dia

celulite.1?esquisas estimam que ela atinja cerca de
80% das mulheres.

'os dermatologistas brasileir�s esperam que até o

final do ano opaísjápossa receber o Cellulaze, mas,
segundo aAgênciaNacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), a empresa ainda não entrou com processo
de registro no país.

No anopassado, oFood andDrug
Administraiion (FDA), órgão americano que regula
alimentos, remédios e equipamentos médicos,
aprovou o Cellulaze, equipamento quefaz, com
laser, a mesma coisa que a subcisão - ou seja, rompe
os septosfibrosos quepuxam a pelepara baixo. O

aparelho apresenta, no entanto, algumas vantagens.
A energia emitidapelo laser "frita" o tecido adiposo
da região, liquefaz as gorduras e as elimina do
organismo. O laser também estimulaprodução
de colágeno, que ajuda a darmaisfirmeza àpele
flácida. No geral, éfeita apenas uma sessã».

Com todos esses atributos, essa parece ser a
máquina estéticaperfeita.Mas há ressalvas. Como
todoprocedimento que substjtuio trabalho braçal
d()médicopelo laser, ele é mais caro: uma sessão
de Cellulaze nos Estados Unidas custa, em média,
6.000 délare« (aproximadamente 12.000 reais) ou
mais.Além ciisso, como a técnica é nova, é difícil
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

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

rurnble de maçã
c m damasco
• 3,4 de xícara (chá) de damascos secospicados (1239)
• 2 colheres (sopa) de rum (30ml)
·1 xícara (chá) defarinha de trigo (110g)
• Ih xícara (chá) de açúcar refinado (80g)
• Ih xícara (chá) de amêndoas sempele torradas e

picadas (459)
• 1 colher (café) de canela empó (1,59)
.1/2 xícara (chá) de manteiga gelada em cubos (909)
·4 maçãs descascadas efatiadas (cerca de 600g)

Misture os damascos com o rum e reserve por 30
minutos. Em uma tigela, misture a farinha com o

açúcar, as amêndoas, a canela e, por último, a manteiga e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa grossa.
No fundo dos refratários, distribua as maçãs e os damascos reservados com o rum. Cubra com a farofa e asse no forno

preaquecido até que as maças fiquem macias e a farofa dourada e corante. Dica: caso queira substituir a manteiga por
margarina, utilize somente as que contenham teor igualou superior a 70% de lipídeos na sua composição. Se preferir,
sirva com sorvete. de creme. Você pode usar ramequins ou invés de refratários, fica um charme. Receita: Açúcar União.

inhos de Merengue
Ninhos

·3 claras em temperatura ambiente (120g)
·2 xícaras (chá) de açúcar refinado (3209)

Recheio
·1 xícara (chá) de creme de leitefresco gelado (200ml)

,

• 1 pote de cream cheese (1509)
·2 colheres (sopa) de açúcar refinado (409)
• 200g de morangos cortados em 4partes

Na tigela da batedeira, misture as claras com o açúcar e
bata até obter um merengue firme, por cerca de 8 minutos.

Coloque em um saco de confeitar com bico pitanga
médio e modele pequenos ninhos sobre as costas de uma
assadeira forrada com papel-manteiga levemente untado.
Asse no forno preaquecido até secar completamente.
Depois de frios e com o auxílio de uma espátula, destaque
os do papel. Recheie com o creme e decore com os

morangos. Sirva em seguida. Receita: Açúcar União.

Gelado de doce dê
leite
• 100 gr de doce de leite
• 100 ml de leite
• 300 ml de creme de leite fresco
• 3 unidade(s) de ovo
• 50 gr de açúcar
• 10 ml de azeite extra virgem

Bata o creme de leite com o açúcar até que vire um
chantilly e reserve. Em outro recipiente, separe os ovos e

bata-as claras em neve. Junte as gemas ao chantilly bem
devagar para não desmontar e, em seguida, adicione
também as claras em neve. Esquente o leite e junte o

doce de leite, mexendo até estarem homogêneos. Deixe
esfriar. Quando assim ocorrer, junte a mistura de leite
e doce de leite ao creme. Unte forminhas com o óleo e

coloque o creme, levando ao congelador por 6 horas.
Para servir, polvilhe com farofa feita com leite em pó
granulado, açúcar mascavo e gergelim ou amendoim

Creme de
chocolate,
baunilha e

caramelo
Chocolate
• t.Iaia de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
• 1 xícara (chá) de leite
·1 xícara (chá) de chocolate em pó
• 1 envelope de gelatina incolor sem sabor

Creme de baunilha
·2 xícaras (chá) de leite
·1 e 1/2 colher (sopa) de açúcar
·1 gema
·1 colher (sopa) de amido de milho
·1 colher (sobremesa) de essência de
baunilha

Caramelo
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 caixa de creme de leite

Modo de preparo - chocolate
No liquidificador, bata o leite condensado,
o creme de leite, o leite, o chocolate em pó
e a gelatina preparada de acordo com as

instruções da embalagem. Coloque em um

refratário ou distribua até a metade de taças
individuais e leve-as à geladeira até firmar.
Creme de baunilha

Modo de preparo - Creme de baunilha
Bata no liquidificador o leite, o açúcar, a gema
o amido de milho e a baunilha. Transfira
para uma panela e cozinhe no fogo brando,
mexendo sem parar até engrossar. Deixe
esfriar e distribua sobre o creme de chocolate,
deixando espaço para o caramelo. Leve à

geladeira até firmar.

Modo de preparo - caramelo
.

.Em uma panela coloque o açúcar. Leve ao fogo
brando, mexendo sem parar até começar a
dourar. Desligue o fogo e misture o creme de

leite. Deixe esfriar e complete as taças. Volte à

geladeira por mais 2 horas antes de servir.
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Vocabulary and Sports
"Last weekend Jaraguá do Sul was shown to the

world by the UFC in Arena Jaraguá" (no último fim
de semana, Jaraguá do Sul foi mostrada ao mundo

pelo UFC na Arena Jaraguá). O que significa UFC -

Ultimate Fighting Championshipr-" Champiomship"
means (significa) campeonato, "fighting" refere-se
à luta e "ultimate", tem sua definição no dicionário
como: "most extreme ar important because either
the original ar final, ar the best ar worst" (http://
dictionary.cambridge.orgjdictionaryjbritishj
ultimate_1?q=ultimate). Ou seja, o mais extremo
ou importante por ser o primeiro ou o último, ou o

melhor ou pior. Assim, UFC é o campeonato mais

importante de luta. Outro exemplo com "ultimate"

vem do mesmo dicionário: "Infidelity is the ultimate
betrayal" (Infidelidade é a pior traiçãc'T'Há quem
considere UFC como 'o pior' esporte. De qualquer
modo, o evento trouxe dividendos e um entusiasmo

TURISMO o que ver e fazer em GramadolRS
.

Comer
Delícias das cozinhas italiana e alemã, além de

fondues e carnes de caça, fazem da culinária de Gra
mado uma das mais variadas e saborosas do país.
Muitos restaurantes estão espalhados pelas aveni
das das Hortênsias e Borges de Medeiros, bastando
uma rápida circulada pela área para definir o menu
do almoço ou do jantar. Para acompanhar, aposte
nos bons vinhos produzidos na região. Não deixe
de apreciar o famoso café colonial, que leva à mesa

mais de 80 variedades de doces, salgados e bebidas,
reunindo receitas de diversos cantos do mundo.

Comprar cuco
Importados da região de Floresta Negra, no sul

da Alemanha, os relógios artesanais são esculpidos
e entalhados manualmente. Além dos cucos, de
modelos variados e delicados, há grande oferta de
carrilhões. kukos.com.br

Comprar chocolate
Lojas e fábricas específicas da guloseima espa

lham-se pelas ruas centrais. Nos balcões, chocola
tes de todas as formas: barras, bombons, trufas, li
cor ... Em alguns estabelecimentos, o visitante pode
conferir de perto a produção das delícias. Entre as

marcas tradicionais de Gramado estão Prawer, Pla

nalto, Lugano, Florybal e Caracol.

M. Conceição K. da Silveira
•

...-S
Mestre em Inglês conce@aptatum.com.br

especial para a cidade.

Talking about sports, have you ever read
something about the places where sports are
played? (Falando sobre esportes, você já leu algo
sobre os lugares onde os esportes são praticados?)
For example, football (British English) ar soccer
(American English), rugby and hockey are played in
a field (campo). Basketball, volleyball and tennis are
played in a court (quadra). "The area ofland used
for playing golf is called golf course" (a area de terra
usada para jogar golf é chamada de "campo" de
golf). "Tracks are the path, usually circular, used for
races" (pistas são o caminho, geralmente circular,
usado em corridas).

Termino com um pensamento: "Gold medals

aren't really made of gold. They're made of sweat,
determination, and a hard-to-find alloy called
guts" (Dan Gable). "Medalhas de ouro não são

Comprar cristal
As coloridas peças são confeccionadas através da

rudimentar e secreta técnica de Murano, criada na

Itália, no século 15. Entre as obras de arte estão vasos,

lustres, taças, pesos de papel e castiçais. Aproveite para
visitar a fábrica e assistir a uma demonstração de como
são produzidos os mimos. cristaisdegramado.com.br.

Visitar Lago Negro
o nome do lago de águas verde-escuras se refere

às árvores plantadas a sua volta, trazidas da região da
FlorestaNegra, na Alemanha. Ao redor, uma pista de

cooper sombreada por pinheiros convida à corrida,
caminhada ou pedalada. Aproveite o passeio de pe
dalinho para apreciar as hortênsias e as azaléias que
colorem o parque o ano inteiro.

f
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feitas realmente de ouro. Elas são feitas de suor,

determinação e um metal difícil de encontrar
chamado coragem". Válido para todas as

conquistas na vida.

Cheers!

INGLÊS PERSONALIZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

customized language learnlnq

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

Ir noHarleyMotor Show
Misto demuseu e bar, o espaço funciona no subso

lo doMuseu de Cera. São 21 motos da clássica marca

espalhadas em um salão repleto de neons, monitores

de 1V, globos espelhados, sofás e poltronas de couro e

trilha sonora que vai de Elvis Presleya Shania Twain.
Entre um chopp e outro no balcão central, aprecie a

moto idêntica à usada no filme Easy Rider, de 69; e
o modelo Night Road, projetada em parceria com a

Porsche. A viagem em duas rodas vai de 1926 a 2009.

Visitar GramadoZoo
ão mais de 1.200 animais de 250 espécies - to

dos da fauna brasileira, como jacaré-de-pàpo ama

relo, tamanduá-bandeira e lobo-guará. A recepção.
é feita por araras, tucanos e papagaios, espalhados
pelos' viveiros. Nos recintos das panteras e onças,

apenas um vidro blindado separa os bichos dos vi
sitantes. gramadozoo.com.br

I
I
I

I
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Ester não se abate com a notícia no jornal sobre a

investigação da ONG. Cassiano diz ao pai que está com

medo de Ester ser presa. Alberto destrói à cabana de Ester

e Cassiano. Hélio culpa Donato pelo sentimento de des

prezo de Bibiana e dos irmãos por ele. Donato se comove

com as queixas de Hélio. Ester fica apavorado ao ver sua

cabana destruída e percebe que só pode ter sido Alberto.
O oficial de justiça entrega a Ester uma ordem de apreen
são de Laura em favor de Alberto.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento se recusa a dar a entrevista para Sueli. Luz fica

curiosa para saber o motivo da felicidade de Amora. Éri
co descobre que a Class Mídia pode falir. Fabinho ganha
a confiança de Bárbara. Malu sugere que Bento se abra
com Amora. Pedrinho se aproxima da Toca do Saci, mas
foge quando Bento tenta falar com ele. Nancy tem ciúmes
da proximidade entre Wilson e Charlene. Tito sugere que
Damáris mude seu comportamento para reconquistarWil
son. Wilson fica comovido com Charlene. Bento e Fabinho

brigam na porta da casa de Amora. Malu não deixa que

Sangue Bom
POW! Paft! Bento e Fabinho saem no tapa

"'r;rIM DE �1l:MANA, 25 E 26 DE MAlo. DE 2013

.;�:� _;;�

Fabinho (Humberto Carrão) é mesmo muito folgado. O
cara agora vive na casa de Bárbara Ellen (Giulia Gam) e fica
possuído quando dá de cara com Bento (Marco Pigossi) por
ali. O badboyparte para a grosseria e ataca o florista semmais
nemmenos! Mas Bento é esperto, né, gente? O gato se esquiva

e acerta um socão no olho de Fabinho! O bad boy não se dá

por vencido, vai com tudo para cima do florista, e os dois aca
bam rolando pelo chão. Amora (Sophie Charlotte) corre para
ver a confusão e tira Bento de cima de Fabinho, que vai em
bora cheio de raiva por ter sido humilhado na frente da it-girl.

Emília seja demitida. Fabinho invade a estufa de Bento e

se esconde quando Giane o surpreende. Verônica chega
ao Cantaí. Bento se declara para Amora.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma e Brunó passam a noite juntos. Alejandra avi

sa a Ninho que falou com Valentin sobre Paloma. Félix se

aproxima de Jacques. Jonathan tenta pegar seu skate de
volta com o pai. Gigi vai à casa de Atílio, e Vega discute

com ela. Patrícia e Guto se divertem em Búzios. Félix es

correga no skate de Jonathan e fica furioso. César compra
o apartamento para Paloma, e Bruno fica animado. De

nizard critica Carlito por deixar de levar Luciano ao jogo.
Bruno avisa que vai sair para jantar. Valdirene descobre o

hotel onde Neymar está hospedado. Carlito provoca torce

dores do time adversário e foge com Valdirene e Márcia.
Valentin procura Paloma para falar de Ninho. Patrícia fla

gra Guto e sua instrutora de mergulho juntos. Pilar se en

contra com Amadeu. Lutero estranha quando Jacques fala
da atenção que Félix dispensou a ele. Valdirene consegue
entra! no quarto de Neymar. Patrícia conhece Michel. Pa
lama pede para Bruno explicar como perdeu SE;U filho.

• CARROSSEL· SBY E DONA XEPA - RECORD
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
MarinaRuy Barbosa
pode perder os cabelos

Marina Ruy Barbosa pode perder suas

madeixas. Em Amor à Vida, sua personagem
descobrirá o câncer e se preciso for, a atriz
terá que cortar o cabelo. "Ainda não conver

sei com ninguém da novela sobre isso. Se for

importante para a personagem, eu vou cor

tar, sim, o cabelo, vou mudar", disse a atriz.

Quanto à possibilidade de Marina raspar a

cabeça, Walcyr Carrasco diz que tudo é incer
to. "O certo é que Nicole ficará doente, mas
ainda não sei se ela vai raspar o cabelo", falou'
o autor. Na trama, Marina será Nicole, uma
menina rica e órfã que mora sozinha com os

empregados. Além de Nicole, outra persona
gem que se depara doente é Paulinha (Klara
Castanho). A filha de Bruno (Malvino Salva-

I dor) lutará contra o lupus.

"

Salma Hayek compra
casa paramadrinha
de batismo

Salma Hayek demonstrou seu lado ge
neroso ao doar uma casa à madrinha de

batismo, no México, segundo a impren
sa de seu país. A atriz ficou sabendo que a

mulher, dona Carmen, estava enfrentando

problemas econômicos e lhe deu uma casa

de presente. De acordo com a revista lati
na Fama, dona Carmen nunca mencionou
seus problemas à mãe da atriz, de quem é

amiga, porém, de alguma forma, Salma fi
cou sabendo e mandou a família ajudá-la.
Uma fonte contou: "Salma não a vê há uns

30 anos, nomínimo, mas doou uma casa em

Veracruz para ela. Carmen não teve filhos, e
ficou viúva há pouco tempo, estava perden
do o imóvel e não queria ir morar com fami

liares", relatou o informante.

As ilusões da infância são experiências necessárias. Não se

deueria negar um balão a uma criança somente porquemais
cedo oumais tarde ele uai estourar. Mar celeneCox

;�Áries
.. 20/3 a 19/4 - Fogo _

Siga as suas convicções e não
terá do que se arrepender, mas

saiba que o oposto também é ver
dadeiro. O dia revela a possibilida
de de urna decepção. Algo em que
acreditava pode acabar desmoro
nando. No romance, aja com auto

confiança e surpreenda! Cor: preto.

r... Touro .

O 20/4 a 20/5 - Terra
.

Medite sobre as coisas que dá
valor e descarte o que não serve

mais. No campo dos relacionamen

tos, não convém perder opé da rea
lidade ou poderá ter urna profunda
decepção. Respeite sua necessida
de de ficar só: privacidade é o que
você precisa. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Aproveite o astral da Lua para
fazer alguns ajustes nas relações.
Pense nas diferenças como urn fa
tor de complementaridade e não
de separação. Poderá sentir-se

estimulado(a) a darum novo rumo

a sua vida amorosa e esquentar a
vida a dois. Cor: cinza.

lJfI Câncer
.... 21/6a21/7-Água /

o dia pede cuidado com a sua

ingenuidade, pois alguém pode ti
rar proveito da sua boa-fé. Traba
lho que favoreça a sua autonomia e

independência será especialmente
favorecido. Já a vida amorosa ins

pira cuidados especiais: tenha cui
dado redobrado! Cor: branco.

riI Leão '

liII 22/7 a 22/8 - Fogo
.

I
. Você está com a faca e o queijo

namão para entreter a sua cliente
la. Quem trabalha na área do lazer,
da diversão ou entretenimento não

pode reclamar da sorte neste dia.
Nos assuntos afetivos, o dia traz a

mudança e o desejo de se aventu

rar. Cor: roxo.

23/8 a 22/9 - Terra

Não deixe que o comodismo im

peça o seu progresso profissional
e pessoal.À noite, urn clima de
erotismo e sensualidade há de
favorecer osmomentos de maior

intimidade. Atémesmo as relações
maismornas serão beneficiadas
neste momento. Cor: branco.

l1li Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Você terá uma melhor percep
ção das coisas como se olhasse do
alto e visse suavida sob outra pers
pectiva. O clima é de insatisfação
no trabalho e você pode estarmui
to sensível às energias externas.

Um bom bate-papo vai estimular
a relação. Cor: tons claros.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Cuidado com imprevistos ou

contratempos, pois eles podem ge
rar gastos ou prejuízo. No campo
afetivo, não está descartado urn

possível romance com colega de
escola ou trabalho. Interesses em

comum devem fortalecer sua vida
sentimental. Cor: vermelho.

__ Sagitário
_

22/11 a21/12 -Fogo
Ouvir o conselho de pessoas

que tenham outro ponto de vista
será altamente vantajoso hoje. As
parcerias estão favorecidas, mas

é preciso fazer das diferenças urn
fator de complementaridade. Esta
é urna boa noite para seduzir seu
amor. Cor: verde.

a Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Procure agir com discrição no

trabalho e só terá a ganhar. Use
e abuse da sua habilidade para
contornar situações complicadas.
Uma sensação irreal de inseguran
ça pode tomar conta do seu astral.
A dois, momentos de privacidade'
serão favorecidos. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Omomento favorece a integra
ção com quem comunga dos mes
mos objetivos. Não se descuide,
porém, de pessoas oportunistas,
então, não misture negócios e ami
zade. O romance vai estar do jeito
que você sempre quis: o clima é de

descontração! Cor: preto.

�Peixes
líI!"J 19/2 a 19/3 - Terra

A Lua pode contribuir com sua

instabilidade emocional. Há urn

conflito que envolve as suas ambi

ções profissionais e os seus anseios
pessoais: vença o comodismo e

vá à luta! Interesses em comum

podem fortalecer o seu relaciona
mento afetivo. Cor: cinza.
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas

Casar, eu?
o futuro sogro, um caramuito conservador, pergunta ao novo

namorado da sua filha:
- Escute, rapaz. Você quer a minha filha para casar ou pra quê?
E o namorado responde:
-Praquê.

Cinema
Programação de 24 a 28/5

ARCOPLEX 1

• Velozes e Furiosos 6 . Ação - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente: 14h, 16h30, 19h, 21h30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional- Censura: 14 anos -

Sexta-feira a quarta-feira: 15h, 17h1 O
• O Último Exorcismo - Parte 2 - Terror - Legendado - Censura:

14 anos - Sexta-feira a quarta-feira: 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado - Censura: 12 anos -

Sexta-feira a terça-feira: 19h, 21 h30
• Reino Escondido - Animação - Dublado - Censura: Livre -

Sexta-feira a terça-feira: 15h, 17h

JOINVILLE

.GNCGARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB· Fantasia
• Giovanni Improtta - 17:15 - NAC - Comédia
• Homem de Ferro 3· 13:20, 18:40, 21:10 - DUB - Ação
• Somos Tão Jovens - 15:00,19:30,21 :30 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:20, 16:00, 18:40, 21 :20 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 - 19:20, 21 :50 - DUB - Ação
• Reino Escondido - 14:15,16:40 - DUB - Animação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10, 19:10, 22 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30 - LEG - Ação

• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 21:10 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:45 - DUB - Fantasia
• Finalmente 18 - 20:00 - LEG - Comédia
• Homem de Ferro 3 - 15:20, 21 :50 - LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 13:15, 17:50 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:15, 19:00, 21 :40 - LEG - Ação

É um filme de animação
de fantasia-aventura e

drama baseado no livro
infantil The LeafMan
and the Brave Good

Bugs de William Joyce.
O filme conta a história
de Mary Katherine (voz
de Amanda Seyfried);
que depois de mudar
se a casa de seu pai,
encontra-se em um

mundo, totalmente,
surreal aos olhos
humanos - onde seu

pai sempre acreditou.
Lá ela recebe a grande
responsabilidade,
concedida pela
Rainha Tara (voz de
Beyoncé Knowles), de
ajudar uma equipe de
divertidos e lunáticos
personagens, como:

lesmas, pessoas-flores,
homens-folhas entre
outros. AgoraMary
Katherine tem que
salvar o mundo secreto

para salvar o seu

mundo também.

Sudoku

9 5 2

1

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas
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PREVISÃO rio TEMPO
)
\
"

\

13°C

123°C ..
.._..
Nublado

t

I
1

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sábado e domingo: Madrugada
e amanhecer com nevoeiros e

temperaturas baixas, commínimas.

próximas de zero grau e negativas
noMeio Oeste ePlanalto Sul, com

geada nas áreas altas do Estado. No
decorrer do dia, sol entre nuvens
e temperaturamais agradável.
Segunda-feira: Predomínio de
nebulosidade com condições de
chuva isolada no decorrer do dia. {

!HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 21°C Parcialmente

Nublado

�
Instlvel

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

.. .,
.

LUAS

• MINGUANTE 2 e 31/5

• NOVA 9/5

• CRESCENTE 18/5

CHEIA 25/5

j J'
Chuvoso

TERÇA
MíN: 17°C
MÁX: 25°C Trovoada

VERTICAIS
1. A atriz Oliveira, da TV e do cinema / Relativo ao

nariz
2. Instituto Verificador de Circulação / Consequente
3. A capital da Coréia do Sul/Gênero de arbustos

com propriedades medicinais, cultivados como

ornamentais
4. Uma argentina nascida na capital / (Sigla) Instituto

de Medicina
5. Ter conhecimento de uma coisa / No futebol, o ato

de errar um chute
6: A parte anterior das motocicletas / Companheiro

de dança'
7. As iniciais do ex-piloto de automobilismo Emerson

I Encher completamente os lugares de um recinto

I Garoto
8. Apelido de uma atriz e apresentadora Marília I Não

declarar
9. Enfeitar, decorar I Estado norte-americano com ca

pital Phoenix.

HORIZONTAIS
1. Nível salarial mínimo estipulado para determinada

classe de trabalhadores I O nó mais difícil de de
satar

2. A de mau agouro pressagia desgraças I Livrar de
estorvos

3. Preencher um espaço / Biblioteca Nacional
4. Planta das regiões tropicais, de flores cor-de-rosa

ou azulados em cachos
5. As iniciais do músico argentino Piazzolla (1921-

1992) / Grande rio europeu que banha as cidades
alemãs de Colônia e Düsseldorf

6. Imagem de uma pessoa, reproduzida pela fotogra
fia, pintura ou pelo desenho

7. O número de lados do eneágono I A terceira letra
do alfabeto grego

8. Averiguar
9. Que não existe I-Tu, em certos casos

10_ Postergar, protelar / Variedade de carbonato de cal
10

11. Uma resposta positiva I Aperto, dificuldade
12. Fazer perder o bom senso

11
13_ Certo tecido fino e ralo I Local próprio para guar-

dar pequenas e médias embarcaçôes, principal- /12
mente de lazer e esporte.

23456 789
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Bonsai - cuidados básicos
omínimo que vocêprecisa saber
efazerpara cuidar de um bonsai

Ambiente: Para se desenvolver
e ter boa saúde, o bonsai
precisa, no mínimo, de 2 a 4
horas de sol diariamente. Isso
ajudará a evitar que ele venha a

contrair pragas e doenças.

Rega: Regue de preferência _

quando a superfície do solo
começar a secar e evite também
deixar o solo constantemente
encharcado com regas
excessivas, isso faz com que
as raízes apodreçam. Regue
abundantemente o seu bonsai e
pare quando a água começar a
sair pelo fundo do vaso. Procure
borrifar água na copa da planta,
nos dias e nas horas mais

quentes. Em caso de viagem,
deixe seu bonsai aos cuidados de

ANALISTA CONTABIL
-Vivência com lançamentos contábeis,
conciliação contábil, ERP.
ANALISTA DE CReDITO
Vivênçia na função.
ANALISTA DE PCP
Vivência na função, ramo têxtil.
ANALISTA DE RH
Vivência em contabilidade.

ASSISTENTE DE MARKETING
Conhecimento em Corei Drawe

Photoshop. Formação completa ou
cursarido em marketing ou publicidade.
DIAGRAMAilOR S�NIOR
Vivência na função,
COMPRADOR
Vivência na função, ramo têxtil.
CONTADOR
Vivência na função, Para atuar em
contabilidade.

PROGRAMADOR DEPCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.
SECRETARIA
Vivência na área administrativa.

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com vendas, suporte a clientes
e represent�ntes.

AUXILIAR DE VENDAS /

Vivência na área de vendas ou
televendas.

,.'

CAIXA
Vivência na função.
PROMOTOR DE VENDAS
Vivência com vendas,

REPRESENTANTE COMERCIAL

Desejável possuir CNPJ de
Representação Comercial ou MEI
Promoção de Vendas para atuar em

Santa Catarina. Fará comercialização
de livros técnicos nas áreas de SaÚde
e comunicação. Visita e divulgação
de livros em escolas, prefeituras,
universidades e livrarias.

VENDEDOR
Vivência na função,

ESTAGIO EM CONTABILIDADE

ESTAGIO EM TI

GERENTE DE LOJA
Vivência com vendas e liderança.
Disponibilidade para atuar aos finais de
semana.

LrDER DE MOSTRUARIO
Vivência como líder de mostruário,
ramo de confecção. Conhecimento em

uma pessoa de,confiança.

Fertilizante: Para se
desenvolver e manter sua

saúde, o bonsai, como toda
planta, necessita de nutrientes,
sais minerais, etc. Adube o

seu bonsai periodicamente
(conforme espécie, estação
e região) utilizando adubo
orgânico e/ou químico.

Transplante: Geralmente, de
dois em dois anos, amaioria das

espécies necessita efetuar uma
poda na raiz, troca de substrato
(conforme ocaso) para semanter

saudável. Pois com o passar do

tempo o vaso estará repleto de
raízes o que dificultará a rega,
retenção de nutrientes, drenagem
e oxigenação das raízes, e a planta
não conseguirá ter boa saúde e

um bom desenvolvimento.

Pod�: Com o objetivo de
manter a forma e estilo do
seu bonsai, devemos realizar
podas periódicas para que
ele não perca o formato e a

tendência do seu estilo, além
de prejudicar a ventilação,
iluminação e ramificação
interna da copa da planta.

Pragas e doenças: As
plantas por serem organismos
vivos estão sujeitas à contrair

pragas e doenças, uma planta
estando saudável dificulta,
mas não impede de estar
livre desses males. Procure
através de observação diária,
qualquer alteração que esteja
fora do normal, nas folhas,
galhos e troncos. Como forma
de prevenção faça aplicações
periódicas de defensivos.
no seu bonsai.

costura, todas as operações, mostruário,
protótipo, modelag-em, revisão, .

dobraçâo, desde o desenvolvimento até
a peça final.

,

SUPERVISOR DE FACçAo
Vivência na função.
SUPERVISORDE CORTE
Vivência com supervisão de corte no

ramo têxtil.

ANALISTA DE ENGENHARIA
Vivência no ramo têxtil.

ANALISTA DE ENGENHARIA DE
PRODUTO
Vivência na função, área têxtil.
DESENHISTA
Vivência na função, ramo têxtil.
ELETRICISTA
Vivência com montagem de painéis
elétricos, maquinas, conhecimento em

pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e
manutenção. Desejável curso de NR-lO,
curso técnico em elétrica! automação
industrial! eletrotécnica (cursando ou

completo).
.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECANICO DÊMANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.'
PROJETISTA
Vivência com projetos mecânicos.

TeCNICO EM Itv'lPRESSORAS
Vivência em conflquraçãoe assistência
a impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO DE EDIFICAÇÓES

- Vivência na função. Curso técnico
concluído.

ALMOXARIFE
Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência. Vagas
para 10 e 2° turno.

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Vivência na função..
AIlXILlAR DE PRODUÇÃO
Não é necessário experiência, vagas
para 1°, 2°1urno. Vagas para todos os
bairros,

AUXILIAR DE TRANSPORTE
Vai atuar com carga e descarga.
CALDEIREIRO
Vivência na função"
CONFERENTE
Vivência GOmo conferente, CNH C.

CONFERENTE
Vivência na função.
COSTUREIRA
Vivência na função.

EMPREGADA DOMeSTICA
Vivência na função.
MOTOBOY
CNH AB.

TECELÃO
Vivên.cia na função.
lELA.DORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

�e�T��!�: � .�.. _ �

AÇOUGUEIRO
..,,, .J�_ .. 'w·.·,·.... ·�,·� �.' "-,.._".�''" •. -t.'''' ... ,;'" , .... �,_ .. _. __ ;..;:. ... _ ._ ....

ATENDENTE

AUXILIAR DE LIMPEZA
.� ... , _. "�r""""'"_''''''''' ,.�,_. , .... _, ..... " ••• , •• _ •. ,'_" " ••••• ,., •.•. _ •• �.,... _ •.• _".

AUXILIAR DE MANUTENÇAo
"�" �._,, "'1:•.•.•-.'•••• , ..• ,.- ":;." •. ,

. ..:.,,; •. _ ••.,, -.,""'-"""',�

AUXILIAR DE MOTORISTA
.« •.•.•••� •••• - , , _,-.-.,,, ••• - ,�.,._;., .• ,-.-.

COZINHEIRA
.

ELETRICISTA PREDIAL

ESTOQUIST�
FISC-AL DE LOJA

, ,-"'" ... , ....�. _',', """"-"",' �.� .. '

MANOBRISTA

MOTORISTA
.,..,,�,_ ....,,_, "'.',.""',,,"h"'" .•..• ,4.,;".,..,'..,....._.

OPERADOR DE FRIOS

0PERADO.R DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGÚMES)
OPERADOR DE CAIXA

OPERADOR DE
ESTACIONAMENTO

PÀDEIRO
,._,_ .• ,._.,_,,, •.•. ,_o ._.,... . .'� •. _._ ••• ',__ ••.• : .• �., ."'., •. ; .• ;.;;;.�'.:;.,(.�":,;,,,.,_ ........� •. ;

REPOSITOR

VENDEDOR-
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Diegoe
Graziela
comemoraram

faremos5
meses de
namoro no dia
22. Ela diz que
o ama muito
eé grata a

Deus por o ter
conhecido

Marcia e Priscila, com o lutador de UFC
Fabio Maldonado, no dia 20, em Jaraguá

Feliz
aniversário

para Sandro
Ricardo Strelow

que completou
21 anos dia 22.

Felicidades,
saúde e

sucesso são
os desejos

da namorada
Mônica!

Parabéns Maicon

Rodrigo Stinghen. Ele
completou mais um

ano de vida dia 23.
"Que Deus te abençoe
sempre e ilumine teu
caminho para que

todos teus sonhos se
realizem com muita

paz e saúde.Um grande
abraço de seu padrinho

Marcia e esposa"

A vovó Eliane, com o seu neto Miguel
Augusto, são os felizes aniversariantes

desta semana. "Que sejam muito

felizes", é o desejo de toda a família

Paulo Henrique Eggert
aniversariou dia 21. O mano

Xande, os paisWilson e

Lorena, e a futura esposa
Patrícia desejam felicidades

Nilda Bachmann comemorou
seu aniversário, dia 22. Quem
deseja felicidades são os

filhos, genro, noras e netos

Zandir Silva, que vai completar 15 anos de promoções
na nossa região, com prefeito de Schroeder Osvaldo
Jurck (D), vice-prefeito Moacir Zamboni (E) e amigos

4 _

Jean Carlos Sieverdt comemorou
25 anos, dia 23. Seus pais Adir e
Evanira, sua irmã Carla e demais

parentes lhe desejam muitas
felicidades. O afilhado Bernardo

deseja muitas cervejas para o "tio"

Daniela Antunes de Cândido

completa 20 anos neste dia 25.
Quem deseja os parabéns é seu
namorado Marcelo, pais, sogros,

cunhados e sobrinho

Laurinda e Anita Salvador completaram
43 anos de casados, no dia 23. Já
neste sábado é Anita que está de
aniversário. Parabéns da família

Natan Luis Klein faz 4 aninhas
neste sábado e recebe os parabéns dos

dindos Geovani e Adriana, dos pais Virgílio
e Sueli e dos avós Geraldo e Maria

Jubileu (50 anos) de vida religiosa consagrada de
Irmã Miriam Nicolodelli. Parabéns de toda sua família

25/5
Agnaldo Fagundes
Alex C. Henz

Alice M .Deretti
Amanda Schwartz
Antenor M. Silva
Carlos Peixe r

Casemiro Hernacki

Cláudio R. Selke
Cleodemar Baesso

Conceição Rosa
Daniela Antunes de Candido

Douglas Lindner
Elaine Kanzler

Eliandro dos S. Ambos

Eiuza Helena Stefanes
Gisela Postai
Guilhermina V. Burg
Herculano Petry
Ilka Schmidt

Ingrid Welter
Iro José Giovanella

Jaimir Wilbert

Jaqueline C. C. Milbardt

Jomar Verbinen
Josiane G. Steindl

Josiane V. H. Dietrich
Juliana Meneguelli
Liane B. Meier

Marcos Paulo Braatz

Marilúcia Küster
Michel Sousa
Michela D. Maier

Nataeli M. Gaedke
Pamela Lennert

Pamela Q. da Rosa

Patrícia Rosa _

Raquel K. Trentini
Renata G. V. Burger
Renate Anklan

Sandreli B. Lopes
Terezinha Wilbert

Vanderley Lopes
Waldecio Hruschka
Wilmar Fernandes

OCPl9
www.ocponline.com.br

26/05
Adalberto Demichuk
Alfredo A. A. Rodrigues
Alícia Viana de Oliveira
Alvino Adan

Anderson K. Dias

Andreson J. N. de O. Freitas

Beatriz Donat
Bertoldo Janh

Carmem B. Schwartz

Cecília Nísia Millnitz

Clodoaldo Bordin

Denise P. Fontanive

Eder Roberto Kazmirski
Edivan Seben

Elisabete Gonçalves
Evandro Roeder

Everaldo Lubke
Fernanda Marcelino

Guido G. Müller Filho
IIdomar Draeger "

Ivan Spiens _

Levi S. Cidral Júnior

Lucas M. da Silva
Maicon Braatz

Márcio Gaedtke
Márcio I. Franzner

Marco Antônio Pereira

Martins
Marina Fiverdt
Mário Schumacher
Marlene M. de Freitas
Naldo Wille
Nilton Prochnow
Patricia Daniele

Reinaldo Stuart Jr

Revenildo Kath

Roberson R. Wolf

Scherley Sebastiana
Solange M. Adriano
Valmor Lennert

,.

I

I

Parabéns

para Nilton

Prochnow,que
no dia 26

completa mais
um ano de

vida! "Continue
sendo esse

marido e pai
maravilhoso

que você é! De
sua esposa e

filhos que te
amam muito!"

Neste domingo,
a vó Maria

completa 91
anos. Parabéns
de sua família,
amigos e da
neta Elzira. "Te
admiramos
muito!"

-)
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Minha casa
fora de casa

Sempre que posso (quer dizer, quando sobra dinhei
ro ou quando as passagens aéreas estão a preço de

banana) passo alguns dias em Buenos Aires, a capital
literária do continente latino-americano. É lá que re

carrego minhas baterias, me atualizo e descanso. E a

cada viagem procuro ficar num bairro diferente, para
sentir a cidade de verdade, pois não gosto de ser um

turista, quero realmente me sentir na cidade (é preci
so se perder num lugar para conhecê-lo, como muito
bem frisou o escritor Walter Benjamin). Buenos Aires
possibilita coisas realmente únicas: duvido alguém es

quecer o grito da torcida e a trepidação do estádio La
Bombonera num jogo do Boca Juniors contra um time
brasileiro na Libertadores da América (mas ó, tem que
ficar com a torcida da Boca, para sentir a energia), ou a

graça dos belos parques da cidade ou dos cafés ou das
livrarias ou dos museus e galerias de arte ou das lojas de
Palermo Sohoou dos bons vinhos com preços risíveis. A
cidade é puro charme; mas é claro que nem tudo é uma

de 400, uma para cada sete mil habitantes, e são de

todos os tipos, das megastores às pequenas, onde o

livreiro conhece o cliente pelo nome. A cidade tam

bém nos legou uma infinidade. de grandes escritores

e em todos os cantos da cidade é possível trombar
com casas de autores e cenários de grandes obras.
Por exemplo, em 2008 cortei meu cabelo (sim, já tive
cabelos) na casa em que morou Jorge Luís Borges, o
número 2135 (da rua que hoje leva o nome do autor)
em Palermo Soho. Confesso que fui mal atendimento
e a mulher cortou meu cabelo displicentemente, mas
não importa, cortei o cabelo na casa do Borges.

Também já comi deliciosas empanadas no bar
London City (esquina da Av. De Mayo e Peru), onde
Julio Cortázar escreveu "Os prêmios" (quem for ao

banheiro é obrigado a passar por uma mesa dedicada
ao escritor), e já brinquei com meu filho no parqui
nho da Praça Julio Cortázar, que tem esse nome pois
o autor de usou a região como ambiente de muitos de
seus contos. É claro que eu não posso nunca deixar
de passear pelo Parque Lezarría, em San Telmo, onde
se desenrola parte do monumental "Sobre heróis e

tumbas" do Ernesto Sábato. Buenos Aires é minha
casa fora de casa, é o lugar mais próximo onde a lite
ratura ainda tem peso, tem tradição, é uma cidade de
leitores. E para mim isso tem nome: paraíso.

G carlos.schroeder@gmail.com

maravilha: a economia anda mal, a população anda re
voltada com os caminhos políticos e a criminalidade
anda aumentando (mas nada comparado a violência
das grandes cidades brasileiras). A educação exemplar
dos mais velhos é eclipsada pela arrogância dos mais

jovens, as ruas andam muito sujas e a comida cada vez
mais cara. Mas Buenos Aires continua imperdível, a

cidade tem um charme inigualável e é o jeito mais ba
rato de "estar na Europa". A região metropolitana têm
herança direta da cultura europeia, e também do poder
econômico de outrora (o país já foi a sétima economia

do mundo), mas o que realmente me leva para a capital
argentina é o seu fator artístico. O argentino já se acos

tumou a se dividir em mais de uma paixão: o futebol,
o tango, as milongas, os alfajores de doce de leite, os
psicanalistas e a admiração interminável e cega pelos
seus presidentes. A literatura também é uma das pai
xões que sobrevivem às mais diferentes épocas e têm

conquistado muitas gerações.
O escritor argentino Tomás EloyMartinez já disse

que as donas de casa de Buenos Aires compram "O

Jogo da Amarelinha" e "Cem Anos de Solidão" como
se estivessem comprando talharim ou alface, fazendo
uma referência a dois livros clássicos de Julio Cor

tázar e Gabriel Garcia Márquez.
As livrarias estão em todos os lugares, são cerca

En este solar vivia
> Jorge Luis BQrges(l 899.1986)

Durante su infonda desde

19Qt hasta1914.

DES��ESDASEM��_w_�_.�_on_�_.oom_.b_r�
Denúncia - Parada

irregular dos ônibus
da Canarinho

O Jornal o Correio do Povo recebeu

algumas denúncias de usuários dos
ônibus da Viação Canarinho. De acor-

. do com as informações, muitos moto
ristas não param adequadamente no

ponto da rua Max Wilhelm, em Jara

guá do Sul, obrigando os passageiros
a se arriscarem no meio do trânsito

para tomar ou descer do coletivo.

UFC deixa boas

perspectivas
A estrutura da Arena

Jaraguá e a reação das 7,6
mil pessoas que acompa
nharam as 13 lutas do UFC,
realizadas no último sábado
,bastaram para que o diri

gente internacional da com
petição, Marshall Zelaznik,
afirmasse o desejo de retor
nar ao município. A previ
são é que volte em 2014.'

.

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

'III
PLANTÃO
POLICIAL

Homem morre

após ser baleado
em Corupá

Agostinho da Silva, 47, foi morto a tiros em Co

rupá, após se envolver em uma discussão- com um

desafeto, de 34 anos. Os dois homens já haviam
se desentendido em outras ocasiões e no início da
tarde dessa quinta-feira, 23 de maio, tornaram a

discutir em um posto de gasolina. A briga resultou
nos disparos contra Silva. Ele tentou escapar e. aca
bou morrendo dentro da sede dos bombeiros.

, :
.
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Lei seca entra eIll vigor
CORUPÃ Consumo de bebidas em espaços

públicos será proibido, a partir de segunda-feira
Natália Trentini

A partir da próxima semana,
.tlserá proibido o consumo

e comercialização de bebida
alcoólica em espaços públi
cos no município de Corupá.
Aprovada com unanimidade

pelos vereadores, a 'lei seca

será sancionada pela Prefeitu
ra na segunda-feira.

A fiscalização ficará por
conta da PolíciaMilitar. O des

cumprimento da nova regra

pode resultar em uma adver
tência ou uma multa de apro
ximadamente R$ 20. Em caso

de reincidência, o valor será

Aprovo. Tem bastante

gente que fica nas ruas,

principalmente sábado e

domingo. A minha vira uma

pista de corrida entre o

pessoal que bebe.

Luiz Flemik, 66 anos,
aposentado

cobrado em dobro.

Jaraguá do Sul e Guarami
rim possuem leis semelhantes

que mantêm a mesma proibi
ção. "É uma necessidade no

município, uma questão de

respeito entre as pessoas, para
melhorar o dia a dia", comen
tou o presidente da Câmara de

Vereadores, Alceu Moretti.
A restrição nos municípios

da região trazia os grupos para

Corupá. Segundo o prefeito, Luiz
Carlos Tamanini, a maior parte
das pessoas que utilizavam pra

ças e calçadas para o consumo de
álcool vinha de outras cidades.
"Eles sabiam que não existia a

Acho que é uma privação de

direitos. É errado, não sou

a favor. Deveriam investir

em mais policiamento para
evitar conflitos.

Luiz Eduardo Fernandes,
17 anos, estudante

lei, entravam no carro e vinham

para cá", explicou o prefeito Luiz
Carlos Tamanini.

O consumo de bebidas alco
ólicas será liberado nos locais

enquadrados (ver box) ape
nas em eventos realizados ou

previamente autorizados pela
administração municipal. Os'
estabelecimentos alvo da res

trição deverão informar visual
mente a proibição.

Segundo Tamanini, com a

reconstrução da Praça Arthur

Müller, a população terá um

espaço adequado de lazer. "Te

remos o quiosque, para que as

pessoas tenham condição de co
mer um lanche, tomar alguma
bebida. O pessoal terá um local

para esse consumo", disse.

A lEI PRoíBE O CONSUMO EM:
• Rodovias;
• Ruas;
• Alamedas e servidões;
• Calçadas;
• Praças;
• Ciclovias;
• Via férrea;
• Pontes e viadutos;
• Hall de entrada dos edificios e

estabelecimentos comerciais

que sejam conexos à via pública
e que não sejam cercados:

• Pátios.e estacionamentos dos
estabelecimentos que sejam conexos

à via pública e que não sejam cercados;
• Área externa dos campos de futebol,
ginásios de esportes e praças
esportivas de propriedade pública;

• Repartições públicas e adjacências.

,
Não sou a favor da bebida

em lugar nenhum. Essa lei

é uma surpresa positiva,
mas não sei se o pessoal
vai entender. É preciso
disciplinar um pouco.•

Acho bom, bastante

gente bebe nas ruas.

Com essa mudança,
, as crianças não

precisam ficar vendo

essas coisas.

Edson Lunardi, 44 anos,
vendedor

Vitória Shultz, 13 anos,
estudante

Da ; ItU! 1 ..ou r.:1lJIIIII. d 'n, r 'Clt

Meio a:mbrente

Jaraguá do Sul vai distribuir sacolas para lixo reciclável
Distribuir sacolas pró

prias para o armazenamen

to e recolhimento de re

síduos sólidos recicláveis.
Esta é a proposta da Fun

dação Municipal do Meio
Ambiente de Jaraguá do
Sul (Fujama) para estimu

lar a reciclagem na cidade.
A princípio, o projeto prevê
investimento de R$ 150 a

R$ 200mil anuais.
"Não será um gasto

com a compra de sacolas.

Mas, um investimento, já
que com a diminuição do

que vai para o aterro em

Mafra, se reduz o gasto da

prefeitura com o transla

do", explicou o presidente
da Fujama, LeocádioNeves
da Silva. Em 2012, o trans

porte do lixo para o aterro

na Cidade do Planalto Nor
te custou R$ 8 milhões.

O programa é inspira
do em práticas semelhan
tes realizadas nas cidades

lançado dentro de um pe
ríodo de 30 a 45 dias e fun
cionará da seguinte ma

neira: cada morador dos
bairros da região central
receberá uma sacola para
armazenar o lixo reciclável

e, uma vez por semana, o

material será recolhido

pelo serviço municipal de
coleta. O coletor deixará
na residência uma nova

unidade do plástico. "Fa
remos um teste para ver

como ftmcionará na práti
ca para então estender aos
demais bairros. Escolhe
mos a região central por
ser a que mais recicla atu

almente", justificou.
Atualmente, 150 to

neladas de lixo são reci
cladas ao mês e três mil
toneladas encaminhadas
ao aterro em Mafra. De 25
a 30% do que é recolhido

pela coleta seletiva, não

pode ser reaproveitado.

catarinenses de Timbó e

Indaial. A princípio serão

adquiridas 600 mil uni
dades das sacolas. "Esta
mos definindo detalhes do

programa e realizando or

çamento� para a compra
das sacolas. É preciso de
talhar a cor, o tamanho, o
modelo, o material de fa

bricação e o que será im

presso em cada uma das

sacolas", pontuou Silva.
I • O I projeto piloto será

Guaramirim

Preso por
ameaças

Um homem de 23
anos foi detido pela Po
lícia Militar por ameaçar
o filho e a esposa na noite
de quinta-feira, por volta
das 20h. O fato aconteceu
em uma casa localiza
da na Estrada Quati, em
Guaramirim.

De acordo com in

formações da PM, o ho
mem chegou em casa e

exigiu que sua mulher
lhe desse dinheiro para

comprar crack. A esposa
relatou aos policiais que
o hõrnem é dependente
de drogas há alguns anos.
Como não conseguiu o

que queria o acusado pe
gou uma faca e cortou o

pescoço do cachorro da
família e ameaçou o filho
do casal, de quatro anos.

Com medo, a mãe do

acusado, de 46 anos, en

tregou dinheiro, um se

cador de cabelos e uma

chapinha para que ele
fosse embora. A Polícia
Militar localizou o ho
mem no bairro Corticei

ra, na RuaMarciolino dos
Santos. Ele recebeu voz

de prisão e foi encami
nhado para a delegacia.

r
!

Crime

Acusado é
condenado

O rapaz de 19 anos

acusado de matar o em

presário Pedro Gilberto

Valcanaia, 44, foi con

denado pela juíza de

Guaramirim, Fabíola
Duncka Geiser, a 25 anos
e nove meses de' pri
são em regime fechado.
O crime ocorreu em

agosto do ano passado.
Valcanaia foi morto de

pois que o acúsado e

mais um menor tenta

ram invadir a casa dele,
no Bairro Avaí. Ele per
seguiu os bandidos de
carro e entrou em luta

corporal contra a dupla.
O acusado atingiu Valca
naia com um tiro. O com

parsa adolescerite está
detido num Centro de
Atendimento Provisório.
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Respeito 'ao
contribuinte

Na plenária Acijs-Apevi da
próxima segunda-feira, Samuel
Piazera Taranto, coordena
dor do Núcleo de Jovens Em

preendedores ACIJS-APEVI,
abordará ações relacionadas à

comemoração do Dia Nacional
do Respeito ao Contribuinte.

Agenda
temática

Panorama da saúde pública
no Brasil, números setoriais,
relações entre o Estado e mu

nicípios da região na gestão da
. saúde, perspectivas de presen
ça do governo federal na manu

tençãode hospitais em Jaraguá
do Sul e municípios da micror
região, será o tema abordado

pela deputada federal Carmem
Zanotto, na plenária Acijs-Ape
vi da próxima segunda-feira.

Unímed
Marcelo Negrão Jimenez -

presidente da Unimed Jaraguá
do Sul- estará na próxima segun
da-feira na plenária Acijs-Apevi
para um relato sobre o projeto
de construção do hospital da co

operativa médica no município.
A obra está em fase de conclusão.

Lourival Karsten

Lojistas contentes
OgovelJlador Raimundo Colombo anunciou

na 45a Convenção do Comércio Lojista de
Santa Catarina, em Blumenau, o cancelamento
do Decreto 1357. Amedida foi recebida com en

tusiasmo pelos lojistas participantes, umavez que
o setorvinha se posicionando contrário à propos
ta que altera o regulamento do ICMS, instituindo
a cobrança do chamado Difa - Diferencial deAlí

quotas, para produtos adquiridos fora do territó
rio catarinense. Presentes no evento, o presiden-

te da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul Neivor José Bussolaro, e a presidente da

Associação dasMicro e Pequenas Empresas Leo
nir Zacarias de Souza, destacaram a importância
da decisão, que vinha representando problema
principalmente para as empresas de pequeno

porte optantes do Simples. "Se este decreto fos
se colocado em prática muitas empresas não
resistiriam e fatalmente seriam forçadas a en

cerrar as atividades", acredita Bussolaro.

Menegotti.
Nametade do século passado, algumas cidades de

Santa-Catarina ainda engatinhavam. Assim era Jaraguá
do Sul, em 1940. E foi nessa terra que, em meio a uma

população de apenas dez mil habitantes, aMenegotti
foi criada. O casal formado pela Sra. Maria Kanzler

Menegotti e o Sr. ErwinoMenegotti abraçou o sonho
da implantação 9.0 seu próprio negócio. Em uma

época na qual as atividades eram predominantemente
voltadas para o campo, com apenas quatro funcionários;
aMenegotti produzia machados, enxadas, foices e

fazia conserto de carroças. Em apenas dez anos, a
ferraria ErwinoMenegottijá havia triplicado suas

instalações e diversificado a produção. Atenta às
necessidades da cidade, aMenegotti passou também a

produzir implementos agrícolas, roçadeiras, secadores
e resfriadores de arroz, sendo, já naquela época,
reconhecida pela qualidade de seus produtos sob amarca

"Aço.Prata". Hoje, um consolidado grupo de empresas
comemora esta iniciativa que completa 73 anos.

) "

CONTRATA-SE
Prolramador de computador.

Enviar currrculo para
rh@sistemasecia.com.br

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

Contabilidade
Conwlorillmpmartlt
��

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Oe.de1978

Drogas no
trabalho

As drogas já firmaram posi
Ção em todos os lugares, incluin
do o ambiente de trabalho. Para
debater o tema, a Acijs realiza
uma palestra com o Dr. Eduardo
Bussmann. O evento será no dia

29 demaio, às 19 horas. É gratui
to para as empresas associadas.

BRFoods
A BRF anuncia parceria iné

dita com o Centro Integrado de
Manufatura e Tecnologia (CI
MATEC), iniciativa do Serviço
Nacional de Aprendizagem In

dustrial (SENAI). Por meio de
recursos da Empresa Brasileira
de Pesquisa e Inovação Indus
trial (EMBRAPII), a companhia
está trabalhando em um pro
jeto pioneiro para a fabricação
de produtos de valor agregado
com a utilização de co-produtos
de resíduos avícolas. Outras

empresas também podem se

beneficiar com estas fontes de
recursos para inovar em seus

processos produtivos.

Pré-sal
O sucesso do recente leilão de

blocos de petróleo e gás, levou o

governo antecipar para 30 e 31
de outubro o primeiro leilão de
blocos de petróleo na região do

pré-sal, na bacia de Santos. Será
colocado à' venda unicamente
o gigantesco campo de' Libra,
em águas ultraprofundas, cujas
reservas recuperáveis de até 15

" bilhões de barris de petróleo já
certificadas. É o maior campo
já descoberto no país. Embora o

valor certamente será bem eleva

do, a maior expectativa é com os

investimentos que a vencedora
realizará para explorá-lo. A Pe
trobrás terá compulsoriamente
30% de participação.

TIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

INDICE PER iODO
SELlC 7,50% 17,ABRIL.2013

TR 0,000% 24,MAIO.2013

CUB 1.220,64 MA10.2013
BOVESPA +0,10% 24,MAIO.2013

NASDAQ -0,1% 24,MAIO.2013

AÇÕES PETR4 20,05 +0,96%
VALE5 30,15 -0,76%
BVMF3 14,30 -0,63%

POUPANÇA 0,4134 25.MAIO.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO - BRENT +0,77% US$101,650
OURO +0,01% US$ 1386,380

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,0510 2,0525 +0,32%
DÓLAR TUR. 2,0100 2,1200 0,0% •

EURO 2,6522 2,6541 ' +0,38%
LIBRA 3,1023 3,1044 +0,49%

• MENEGOTTI
IMOBILIÁRIA
Comemora, hoje, 32 anos de

fundação esta qu-e é uma das
mais tradicionais empresas do
ramo imobiliário na região.

• MENELLI
ALIMENTOS
Amanhã, celebra 21 anos

de história essa marca que
soube se destacar no
mercado de alimentos.

• A CHAVE
H. WolfConstrutora e

Incorporadora é muito mais
conhecida como Imobiliária
AChave. Na segunda-feira
comemora 31 anos de
atividades. Ela surgiu quando
o mercado imobiliário da região
ainda engatinhava. Naquela
época eram raras as edificações
com mais de dois andares.

"Eu que fiz
II

Este programa desenvol
vido pela Duas Rodas, busca
divulgar a arte dos chocola
tes artesanais e, para tanto,
dispõe de um caminhão
escola. A primeira viagem
partiu. em 10 de setembro
do ano passado em direção
ao Nordeste. Em abril re

tornou para iniciar o novo

roteiro pelos estados do Sul.
Mais que uma ação comer

cial, trata-se de um projeto
de inclusão social mediante
a difusão de conhecimentos.
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Esse cenário vai mudar de cara
NOVIDADE Licitação
para construir o Centro

de Inovação deve ser
lançada em julho. Valor
é de R$ 3 milhões

Carolina Veiga

A licitação para construção do
rtcentro de Inovação Tecnoló
gica de Jaraguá do Sul deverá ser
lançada em julho. Após o início
das obras, a previsão é a de que
a estrutura esteja concluída em

18 meses. O Centro será erguido
em um terreno de seismil metros

quadrados doado pela Prefeitura
ao Governo do Estado, localiza
do na Cesare Valentini, entre os

bairros Vila Rau e Três Rios do

Sul, próximo à Católica de Santa

Catarina e ao JaraguáTec.
O Centro de Inovação foi pro

jetado para ter dois mil metros

quadrados de área útil. A obra
está orçada em R$ 3 milhões que
serão custeados pelo Governo do

Estado, mas ainda está em aná-

LÚCIOSASSI

TERRENO Imóvel que vai sediar o Centro de Inovação foi doado pela Prefeitura ao Estado

lise quem será o responsável
por fiscalizar a execução das

obras, se a Prefeitura, por meio
do repasse do recurso, ou se a

Secretaria do Estado de Desen
volvimento Econômico e Sus

tentável (SDS).

De acordo com o diretor de
desenvolvimento econômico de

Jaraguá do Sul..Márcio da Sil

veira, após a instalação da es

trutura, a expectativa é a de que
os laboratórios de tecnologia
atraiam as chamadas indústrias

limpas para a região do entorno
do Centro de Inovação. Para

isso, um projeto de reurbaniza

ção da área está em elaboração
no Instituto de Pesquisa e Pla

nejamento Físico-Territorial

de Jaraguá do Sul (Ipplan). "A

PlJIe 2022 - Programa de
Desenvolvimento Industrial Catarinense.

O $istema flEse a.ponta o futuro.

-
.

Com visão de futuro estruturada em inovação e competitividade, o Sistema FrESC integra e

consolida todos os agentes econômicos na formulação de um grande programa
estratégico voltado ao desenvolvimento industrial.

..

reurbanização da área é uma das
nossas prioridades e, uma das

ações que prevemos é a constru

ção de uma via que levará o fluxo
de veículos do viaduto do bairro
Estrada Nova diretamente para
o Distrito de Inovação", explicou.

A administração do Centro em

Jaraguá do Sul ficará a cargo do
executivo e um comitê de gover

nança será formado. Deverão par
ticipar deste comitê, além do Ip
plan, a Católica de Santa Catarina,
o Serviço Nacional de Aprendiza
gem Industrial (Senai), o Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC),
a Associação dasMicro, Pequenas
Empresas e do Empreendedor In
dividual do Vale do Itapocu (Ape
vi) e a Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul (Acijs).

As cidades catarinensés de Joa

çaba, Concórdia, Lages, São Bento

do Sul, Blumenau, Florianópolis,
Joinville, Itajaí, Criciúma, Tubarão
e (]}apecó também receberão os

Centros de Inovação Tecnológica,
um investimento total do Governo
do Estado.de R$ 40 milhões.

Sistema

F/ESC

Conheça e faça parte do futuro: fiescnet.com.br/pdic

A FORÇA DA INDÚSTRIA CATARINENSE

,I ...
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Recuperado, pivô Hugo
volta contra Concórdia
,HOJE Após quatro jogos, CSM volta a atuar diante

do torcedor logo mais, às 19h, na Arena Jaraguá

Em meio a desfalques, a CSM

(Pré-Fabricar /Mannes/
FME) teve que buscar reforços
para a disputa da Liga Futsal. A

nova contratação é o ala Taynan,
de 20 anos, que tem no currícu

lo passagens por equipes como

Campo Mourão (PR), Palmeiras
(SP) e Corinthians (SP). Revelado
na Apama, de Blumenau, o joga
dor disputará sua primeira Liga e

mostra confiança. "Nunca joguei
a Liga Futsal e fico contente com

a chance que a CSM vai me pro
porcionar. Venho com a vontade
de contribuir pára a campanha da
equipe", destacou.

Entretanto, Taynan não deve

rá estar disponível para o clássico

contra o Concórdia (So colocado,
com os mesmos 18 pontos da

CSM), hoje, às 19h, na Arena Ja
raguá. De quebra, o técnico Sérgio
Lacerda terá os desfalques dos
fixos PC e U, do ala Guto e do

pivô Keko. Inclusive, o último foi

contratado nos últimos dias para a

competição, mas terá que ser sub
metido a um procedimento cirúr
gico no menisco lateral da perna

esquerda.
Por outro lado, nem todas as

notícias são negativas. Recupe
rado de um estiramento muscu

lar na panturrílha, o pivô Hugo
participou dos treinos desta se

mana e poderá ser utilizado por
Lacerda. "Temos muito a me

lhorar, mas estamos no caminho
certo. É importante destacar a

nossa evolução, mas ainda não

conquistamos nada. O nosso ob

jetivo é manter esse ritmo para

brigar lána frente por algomais",
definiu o ala Nenê, artilheiro da

equipe com quatro gols.
"Esperamos fazer um bom

jogo para agradar o torcedor. Nes
te ano ainda não perdemos fora
de casa e isso também nos motiva

para os jogos na Arena Jaraguá",
afirmou o ala Dian.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DE VOLTA Liberado pelo Departamento Médico,
Hugo está pronto para retornar à equipe amanhã

Car.npeonatoVarzeano

Oito jogosmovimentam a quarta rodada da competição
A quarta rodada da 31a

edição Campeonato Varzeano

está programada para hoje.
Em campo, apenas equipes das
chaves A, B, C e D, que con

tam com cinco times cada. Em
Santa Luzia, jogam União ver
sus Galácticos (13h30, Chave

B) e Ponte Preta/Barra contra

Néki (ISh1S, Chave A). Na Vila
Lalau, as partidas envolvem

Unidos/Jl' Pizza Quadrada e

ZEC (13h30, Chave B), além de
Kiferro e JJ Bordados/Outra
Água/Móveis Boeing (IShlS,
Chave A), com transmissão

pela rádio JaraguáAM. O João

Pessoa recebe GT Society ver
sus Corinthians/Karlache/
Choperia Brasil (Chave C) e

Real contra Borracharia Se

nem (Chave D). Essas partidas
estavam inicialmente previs
tas para o campo do Botafogo.

Fechando a rodada, o campo
do Grêmio Garibaldi sedia as

partidas entre Vila Nova ver

sus Operário/Rotabela/Sipar
(13h30, Chave C) e Bazar do

Rau/Santer Empreendimentos
Imobiliários contra KMK/Ga
ribaldi (IShlS, Chave D).\

OCP24
www.ocponline.com.br

Em Schroeder

- Rodada inaugural
A 27a edição do Campeonato Schro

edense de Futebol inicia neste domingo
(26), com jogos em dois campos. No Es

tádio Municipal, Néki e Independente jo
gam às 13hlS. Mais tarde, às ISh, União e

Amigos da Vila se enfrentam. No Estádio

Virgiílio Rabuske, da Tupy, jogam nos

mesmos horáriosAliança contra Nordeste
e Tupy versus Unidos.

EmMassaranduba
" .

Ultima rodada
A sétima rodada da primeira fase do

Campeonato Massarandubense de Fu

tebol será realizada neste sábado (2S),
com quatro jogos no Estádio Erich. A
rodada inicia com 1° Braço versus Gló

ria (13h30), tendo na sequência os jogos
entre Morangos/BGT/Cetelbras contra

Speed Pneus (ISh30), Vira Co�os versus
Cruzeiro (17h30) e Comercial/Lili Fiori
contra Real Paulista (19h30).

No JoãoMarcatto

Base em campo
As equipes de base do Juventus es

treiam no Campeonato Catarinense hoje
(2S), a partir das 13h30, no Estádio João

Marcatto. Os Juvenis, comandados por
EduardoRodrigues, entram em campopri
meiro. Na sequência, às ISh30, será a vez

dos Juniores jogarem sob o comando de
MárcioVentura. O adversário dosMolequi
nhos será oMetropolitano, de Blumenau.

EmGuaramirim

Final do Suíço
,
o Campeonato Guaramirense de Fu

tebol Suíço conhece seu campeão hoje
(2S). Atlético e Quati entram em campo às

ISh30, no Estádio João Butschardt, para a

decisão. Antes, às 14h30, Valcanaia e Bons

Amigos jogam pelo terceiro lugar. No do

mingo (26), no Bar Dias, acontecem as

semifinais do Campeonato de Futebol de
Areia Feminino, apartir das ISh.
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AS MELHORES

OFERTAS DO
lUERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

UM PEQUENO INVESTIMENTO HOJE,
PARA GRANDES HISTÓRIAS NO FUTURO. ELZA

RESIDENCJAL

CONDIÇÕES DE fINANOAI4ENTO

APARTAMENTOS

APARTIRDE 119.000,00
Progrilma Brasileiro da Qualid••de
e Pmduti\l.d,,,jc do H,lbítat

Nível A

LEIER
IMÓVEIS

lone: 412'01-0500
www.leier.imb.br

Reforços de R$ 2500 com oUI! "aláric em dezembro de ZO'13.liezembro d<!t 2'(}1,4 ena entrega'
-

das cha9es para quem possui renda de até as 2200.

Iníciodasobras: abril de2013 Entrega: 24meses
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1562·02 • casa com 179,94m' 02
dormilórios,Ol suite cI hidro, sala de estar,
bwc. cozinha, ãrea de serviço. churrasqueira,
salão de festas e 04 vagas de garagem.
R$ 340.000,00 Area Terreno 300m'

1607·02· casa com 230m' 02 dormitórios, 01
suíte, sala de estar/janlar, escritório, salão de
festas, 02 vagas de garagem e demais
dependências,
R$265.000,00 Area Terreno 523,Olm'

1589·02· casa com 70m' 03 dormllórlos,sala
de estar/jantar e demais dependências.
R$160.000,OO

1531·02· casa com 97m' 02 dormitórios, 01
suíte, safa de estar/jantar e bwc.
R$190.000,OO

1528.02· sobrado com 400m' 2 suites, lavabo,
ecrítórlo, sacada, varanda, depósito, salão de
festas. portão eletrônico e demais'

dependências.
RS 690.000,00 Area Terreno 546m'Ârea Terreno 4S0m:t Area Terreno 450m'

- Ilha da Figueira

1342.02 casa com 193 m', 3 dormitórios, sala
de jantarlestar, 2 bwc, área de serviço,
depósito cozinha. churrasqueira privativa,
jardim, quintal e duas vagas degaragem.
R$330.000,OO Area Terreno 540m'

1580-02 .' com 113.85m' 01 suite, 01
dormitório, sala de estar/jantar. churrasqueira,
área de festas, 02 vagas de garagem acene-se
imóvel na nego.clação.
R$450.000,OO Area Terreno 399m'

1519·02 2 casa com 300 m', suite master + 2
suites normais, sala de estarJjantar, escritório,
lavabo,área de serviço, churrasqueira, jardim,
piscina e 4 vagas degaragem.
RS 470.000,00 Area Terreno 400m'

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,
�!..�!l!!�� .,. __ Áre!!'riv.77m'

1461-02 .' casa com 2 dormitórios, sala de
estar. sala de jantar, bwc, cozinha, área de
serviçoe uma vaga de garagem.
R$ 169.000,00

Area Terreno 329m'

1524-02 residência càm 90m' construido,
terreno com 508m', 3 dormitórios, 2 vagas de
garagem, 1 sala de estar/jantar, área de
serviço e demais dependências. .

R$140,OOO,00 Area Terreno 508m'

1117-62 • casa com 2 dormitórios, sala de
estar, copa e cozinha, bwc, despensa, edicula
e garagem para 2 carros
RS200.000,00

Area Terreno 471m'

1264-02· casa de alvenaria com 100m',
3 dormitórios. sala de estar, cozinha, bwc,
área de serviço.
RS 380,000,00

closet,
estar/jantar,mezanino. área de serviço,
churrasqueira com sacada, aquecimento a

I !!.�s,jardlm, quintal e duas vagas de garagem,
�1.200.000,OO �rea_Terreno 612m'

1433·022 casas em alvenaria com 3 dorm., 2
bwc, cozinha, sala de estar. sala de jantar,
lareira, churrasqueira privaUva, jardim, quintal,
evaga degaragem. área total de 1633 m'.
RS 550.000,00 Área Terreno 1.633m'

1578-02 - casa com 110m' 02 dormitórios, sala
de estar/jantar churrasqueira e demais
dependências.
RS175.000,00

Area Terreno f56.54m2

_João Pessoa - João Pessoa

1540-02 - casa com 140m' 01 suite closet, 2
dormitórios, sala de estar�antar,bwc e demais
dependências.
RS 295.000,00

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

1 vaga de garagem
RS 195.000,00

Area Terreno 303m'

l1458-O2
• com 3 dormitórios, área de serviço,

sala de estar, sala de jantar, escritório, c.aZinha,2bwc, depósito, churrasqueira privativa, portão
eletrônico, quintal, uma vaga de garagem.
.�$37��.��.� A_,rea Terreno 4��

1286·02 - casa com 95 m', 2 dormitórios, bwc,
cozinha, copa, área de serviço. aquecimento
elétrico, uma vaga de garagem e quintal. fica
cozinhamobiliada.

�.!�;_OOo,00 ._�'!'0:':."�2m..:_

851·02 casa com 2 dormitórios, sala de estar e
jantar, cozinha, copa, bwc, área de serviço.
depósito, varanda, jardim, garagem e portão
eletronico
R$ 325.000,00 Area Terreno 570m'

723·02· casa de alvenaria no bairro são luis,Ol
suite master,02 dormitórios,salas de

estarljanlar,edicula,churrasqueira,salào de
festas, coiégio eônibus próximos.
R$ 370,000,00 Area Terreno 325m'
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Area Prlv. 65m'

1313-02 com 2 dormitórios + 1 suite, cozinha,
sala de jantar/estar, bwc, área de serviço,
sacada c/churrasqueira. central de gás,. piso de
porcelanato. acabamento em 9,esso e granito.
Ri 265.000,00 Área Priv, 92m'

1295-02 com 3 dormitórios, sala de estar, sala
de jantar. sacada com churrasqueira, cozinha,
ãreade serviço e uma vagade garagem.

I
R$135.000,00

Area Priv. 70m'
'��---'

1571-02 apto. com 01 suite master, 02
dormifórios, sala de estar/janlar, sacada,
churrasqueira privativa e demais

I dependências. .

R$215�.!!-���__,. �,_,.._]

I"'João Pessoa
I

--

831-02 com 2 corm. + 1 suite, sala de estar e
jantar, cozinha, bwc, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem. piscina
coletiva, salão festas, elevador, portaria,
R$ '!!O.OOO,OO Area Priv. 77m' �10_02 apartamentos com 73 m', 1 suite + 2

, orm,itóliOS',saladee,
star/jantar,

COZJ,.nha',bWC'ea de serviço, sacada com churrasqueira e

ma vaga de garagem. .

$143.100,00 Area Prlv. 73m'
.,._.",

Area Privo 56,81m'

961-02 com 2 darm1:;\rios" sala e conzinha
conjugada, bwc, área de serviço e 1 vaga de
estacionamento
R$110.000,OO

1151- 02 com 2 dormitórios" 1 suite, sala de
estar e jantar, sacada com cu=hurrasquelra e

1 vaga de garagem. prédio com salão de

I !estas, biclcletáno.
L.RS 200.000,00 , �rea Prlv. 86m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.itaivan
;:!:

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

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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1
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.itaivan
�

,

IMOBlllARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sulo_ se

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850

I.

Residencial

De(('EM;fia.

4 Pavimentos - 16 apartamentos
Sacadas revestidas com pastilhas

Preparação para split na sala e dormitórios

Salão de festas com churrasqueira e bwc

Massa corrida no interior dos apartamentos
Agua, luz e gás individuais.

Incorporação sob o n° R.3-62.749
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itaivan
,

IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1.048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC '

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão
LANÇAMENTOS

47"88229850
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INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO VENDAS

�
TERRANOVA

(47) 3055 3412
www.itaivan.com.br

w'ww.terranovaimoveis.com.br Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
Residenciallmperialis esidencial Gracilis

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66,19m2
02 dormitórios

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

Entrada + financiamento bancário!

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!

Residencial Elegans

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

ATENDIMENTO Segunda Sexta
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�itaivan
� IMOBILIÁRIA

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

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
oe�sjan conlemporâneo.
tocofizaçãoprivilegiada.
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta, -�'8h às l2h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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� IMOBILIÁRIA
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
.

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Conquiste o be -estar e a comodidade
de ter tudo ao seu alca ce.

-

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

IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa.rl 048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
.

Mo BEM. SINT -5 BEM.
DESFRUTE SUAS CONQl)JSTAS
E VIVA INT'ENSAMENTE A
SUA FELICIDADE!

MILA
R E S J O E"'··· Z f A l E

l

I
!'

- - - - - -

ATENDIMENTO Segunda a Sexta --l8h'às'12h e 13h30 às 18h15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850

• Ref. 5002
• Bairro: Centro
• 03 Suítes
• Área Privativa: 120,53m2
• Ár€à Total: 228,56m2
• A partir de R$ 505.227,28
• Foi entregue em Abril

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

Res. Arena

oRei. 5035 - Centro
003 Suítes
oArea privativa:129,02m2
oA partir de R$ 598.337,94
oEntrega Agosto/201 5

oRef. 5377 - Vila Lenzi
002 dormitórios
.Area privativa: 54,70m2 .

'Apartirde R$149.000,00
'Pronto para morar!

Res. Bolgari

-Ref. 5307 - Czemiewicz
oSuíte + 01 dormitório
.Area privativa: 77 ,92m2
'A partir R$ 222.600,00
'Entrega final de Março/2014

!

'Ref. 5407 - Amizade
'Suíte + 01 dormitório
.Area apartir de: 76,26m2
'A partir de R$ 175.000,00
'Entrega Setembro/2014

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

--�---

oRef. 5278 - Jaraguá 99
002 dormitórios
oArea privativa: 47,83m2
oA partir de R$ 99.528,03

oRef. 5042 - Amizade
'02 dormitórios
oArea privativa: 53 ,37m2
oA partir de R$ 147.593,55
oEntrega Dezembro/2013

• Ref. 5351- Piçarras
• Suíte + 02 dormitórios
• Area privativa do imóvel:74,79m2
• A partir de R$ 249.587,95
• Entregue Novembro/2016

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

·Ref. 5119 - Centena rio
'02 dormitórios
·Area privativa: 61 ,47m2
'A partir de R$ 167.000,00
-Pornto para Morar!

! PremierTower Residence

s

i
:J
ii'
ã

�:
g.
o

?

e
�
§

•Ref. 5358 - ltapema
'04 Suítes
·Area privativa: 459,OOm2
'A partir de R$ a consultar
'Pronto para Morar'

-Ref, 5004 - Centro/Guaramirim
002 dormitórios
oArea privativa: 80,96m2
oA partir de R$ 245.471,07
'Entrega Maio/2014

Res. Gamaliel

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

oRef.4937 - Baependi
"Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 102,01m2
.A partir de R$ 434.415,80
'Pronto para morar!

'Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
.Area privativa: 62,47m2
'A partir de R$136.0oo,00
'Entrega Agosto/2014

oRef. 5090 - São Luiz
• 02 dormitórios,
oÁrea privativa: bO,44m2
'A partir de R$149.ooo,00

·Ref. 5005 - Centro
oSuíte + 01 dormitorio
·Area privativa: 68,23m2
'A partir de R$202.482,75
'Entrega: Maio/2014

!

'Ref. 5396 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oArea privativa: 50,43m2
oA partir de R$ 125.000,00
oEntrega Março/2014

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

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

oRef. 5357 - Itapema
004 Suítes
oArea privativa: 404,16m2
oA partir de R$ a consultar
'Pronto para morar!

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

·Ref.5058 - Nova Brasília
'Suíte + 02 dormitórios
·Area privativa: 90,93m2
'A partir de R$ 225.000,00
'Pronto em Novembro/2015

3'
�'
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�

�__';I"r.'lIrdl��
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'Ref. 4935 - Baependi
=Suite + 02dormitórios
-Area privativa: 123,45m2
-A partir de R$ 310.172,43
-Pronto para morar!

o Ref. 5356 - Itapema
003,04 ou 05 Suítes
·Area privativa: 226,26m2
'A partir de R$ a consultar
'Pronto para morar!

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

,

IMOVEIS
N

LOCAÇAO
Plantão

"

LOCAÇÃO
479945-8037

I

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

.Ref. A-846
·Bairro: Vila Lalau
.02 dormitórios
·R$ 660,00

.Ref. A-903

.BairroVila Nova
=Suite + 02 dormitórios
·R$ 900,00 + condomínio

.Ref. A-947
·Bairro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.100,00. + condomínio

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

.Ref. B-843
·Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.250,00

·Ref. A-922
=Bairrc: Agua Verde
·02 dormitórios
.R$ 700,00 + condomínio

.Ref. A-799

.Bairro: Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios

.R$770,00 + Condomínio

E- 53

Área do Terreno: 655,15m2
Bairro: Amizade

Terreno de Esquina!
R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

Venda com a melhor.

Quer vender seu
,

..
.,

.

-

A Itaivan conta com uma equipe especializada
.

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

itaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
, ,,111: I, 1,'j',1111Ii'l j '1111 oi I 'I I , I I'
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www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
�----._�--------------��----..------��--�----------�---

.

BELlZE ·1

Prédio cem apenas 12 apartamentos, I·

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

Valores a partir de

Rs175.000,OO

Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

sendo. 02 aptos per "andar com
elevader.

Apartamento. tipO. 01 cem BO,66m2

prtvctívos, apartamento. ttpo 02 cem

76,26m2 privatlves (ombos cem 'suíte

mais 01 dormtt.)
j

Entrego poro setembro de20d

L1058 - Casa - Baependi�Cf 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, gar .R$ 450;00

.

L2249 - Apartamento" \i1lã Nova - Com 01 suite, 02 quartos,
bwc, sala, oozinha, área de serviço, sacada com dlurrasqueira.
R$ 1.100,00 + oondominio.
L-2173 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozriha,
bwc, área de serviço, garagem.R$ 680,00 + corcomao
L2252 - Apartamento - Agua Verde - Com 03 quartos, Sala, c0zi
nha, bwc, sacada e garagem. R$ll50,OO+ oondomínio.
L2261 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, oozinha,
bwc, átea de serviço, garagem. R$ 650,00 + oondomini?
L2265 - Apartamento - Czemiev.icz - Com 02 quartos, sala, co
zínha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 600,00 + oondomínio
L2275- \i11a Nova-Apartamento-Com 01 suite, 02quartos, sala,
oopa, oozinha, lavanderia, 01 bwc, sacada com cI1urrasq., vaga
de garagem. R$ 900,00 + plndomínio.
L2284 - Apartamento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozi
nha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 500 + oondomínio
L2289 - Apartamento - Czemtev.icz - Com 01 suite + 01 quarto,
sala, cozoba bwc, área de serviço, sacade oom cI1urrasqueira,
gar. R$ 700,00 + Condominio.
L 2294 - Apartamento - Centro - Com 2 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço, sacada, garagem - R$ 1.100,09
+ Condomínio
L2296 -Apartamento - Centro - Com 3 quartos, sala, cozinha,
bwc social, área de serviço, sacada, garagem. R$ 1.600,00
+ Condomínio

\
L2296 - Apartamento - \i1la Nova - Com 01 suite + 02 quartos,
sala, oozinha, BWC, área de serviço, sacada, !laragem. R$
950,00 + Condomínio

l
""

L-2300 - Apartamento - Czemtev.icz - Com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de servço, sacada com churrasqueira
e garagem 1 carro. R$ 680,00 + oondominio
L-2301 -Apartamento - Com 2 quartos, sala, oozinha, bwc, área
de serviço, sacada, garagem. - R$ 780,00 + Condomínio
L2302 -Apartamento - Com 02 quartos, bwc, sala, oozinha + áre'l
de servço, sacada. - R$ 500,00 + Condomínio
L-2303 - Apartamento - Sao Lu", - Com 02 quartos, bwc, sala,
oozinha, área de serviço, garagem (01 vaga) - R$500,00 + Cond.
L-2310 - Apartamento - Centro - Com 1 quarto, sala, cozinha,
área de serviço, Cond. Aprox. R$500,OO + oond.

L-2311-Apartamento-Água Verde- Com 2 quartos, sala e cozi
nha integrada, sacada cem churrasqueira, bw, área de serviço, 1

vaga de garagem, R$ 550,00 + oond.
L2312 -Apartaniento - \i1la Nova - Com 01 suite + 02 quartos,
sala, cozinha, BWC, área de serviço, sacada, garagem R$
900,00 + oond.
L-2313 - Apartamento - Czem"v.icz - Com 3 quartos simpk!s,
sala, oozinha, garagem, 1 bw, garagem para até 2 carros. R$
770,00Aguá e luz indMdual
L-2314 - Apartamento - Czemiev.icz -Corn 1 suíte + 2 quartos,
sala, oozinha, 1 bw, garagem para até 2 carros. R$ 790,00 Aguá
e luz indMdual
L-2315 - Apartamento - Centro - Com 1 quarto, sala, �nha, área
de serviço, garagem - Predio oom intemet - R$65O,OO + oond.
L3075-SaIa CorreIl:iaI- \i11a Nova-ComOOm', 02bwc.R$1.900,00
L3079 - Sala Comercial - \i1la Nova - Com aproximadamente
5Om' e 01 bwc. R$ 1.200,00 + oondomínio.
4017 - Galpão - Centenário - Com 02 psos, 02 bwc's medin

d021�.R$ 2.000,00

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

COMPRA · VENDE · ADMINISTRA

R Fone: 47 327..1003
imóveis 47 9685-2442

Plantão
479685-2444

R$ 85.000,00
PODE SER FINANCIADO

R$ 115.000,00
PODE SER FINANCIADO

Barra do Rio Cerro E184 Chico de Paulo E124

Apartamento
Apartamento com 78,45m2 - Suíte + Dormitório, Sala de Estar/Jantar,

Cozinha, Banheiro, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem

DE R$ 190.000,00
POR R$ 184.000,00

Com 390m2

R$ 140.000,00

Com 480m2

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

PODE SER FINANCIADO R$ 265.000,00

Terreno com 79.400,OOm' - Rancho com
200m2 + Rancho com 50m2 + 1 Lagoa,
Nascente + Água corrente + Pastagem

Casa com 165 m2 de 2 Dormitórios e mais
dependências.

_w_.,.llllllllllli.11I1
,·············...•....,1

Geminado

R$ 135.000,00
Com 69m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,

Cozinha, Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de Garagem.
E 187 - Com 64,60m2 - 2 Dormitórios,

Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Lavanderia, Banheiro
e 1 Vaga de Garagem (descoberta)

PODE SER FINANCIADO
PRÓXIMO AO CRUZ DE MALTA

E 186 - Com 60,44m2 - 2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Lavanderia, Banheiro

e 1 Vaga de Garagem (descoberta).
R$149.000,OO .

,

.���::��.,.c__':' " ,www.entr'elar.'co,m'.b'r'·"t:·, .: ,_ , :,' .'
- -.
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COMPRA

VENDE

ALUGA
ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge CZerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

. PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

CASAS
>. ••••••

>

R�F..657 - Cel!1rO - �uíte,-(J3 dorm.> e. gar. p! 3 carros. - R$ 3.300,00
REF. 582 ,Ilha da Figueira '. Z.dorm,'Slila; COZ, garagem, R$ 600,00
R� 909.• ArlIizade ,1 siljjtj, 2 !klrm, saIà, coz, 6wc, IavaIld, garagem R$ �250,OO
REF. 918 ' TIfa Martins, 3 dorm, Sàla, co� Iavllild, garagem, R$ 550,@
REF. 921 ' Amiza�e.• t suite, 2 �orm, salà, coz, bwc,.�avand, garagem
, R$ 13.50.00 .••
Rf;F. 915., Villl Nnva ' 1 Sl,Iite, 2 dorm, 4 salas, COI, bwc, lavand, ..piscina, 2
valJas de garagem· RS 3000,00
REE77;t.Chico �e Paulo· 3.dorm, Sala de Ílstar, jantar, COI (motil, garagem
, R$1250,OO

,

'i
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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

- REF.1524

- Ótima

localização, no
Bairro Jaraguá

.

Esquerdo;
- 02

Apartamentos por

andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa.

REE1413 - 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),
106m' Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m' - Privativo-
86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,

,-Área de festas e Playground decorados. )

· Área de Serviço;
· Banheiro;
· Valores a partir de R$ 158.000,00

- REF.1470 . Banheiro

- 77,68m' 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 churras ueira - Ótima Localiza ão, Bairro São Luis.

• 01 vaga de garagem;
· Sala em dois Ambientes;
· Sacada com Churrasqueira;

. REF.1540
- Ótima Localização. no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60,7 5m2 de área privativa· 2

Dormitórios;
. 67,1 8m2 de área privativa - 1 Suíte +

1 Dormitório;

· Cozinha;

- REF.1530

- Ólima localização, no Bairro Três Rios do SUl;

- SOcada com churrasqueira;

- ApartamenlC$ com 2 doITni1Óri05;
- 01 vaga de estacionamento, coberta;

- Apartamentos com 59,7rrf. de área privativa.

Apenas 6% de entrada

Fl::!iticipante do progama MinhO Casa Minha Vida.

o FGlS pode ser uIiIIzado cano entIado no Iina1ci<rnento junlo à CEF.

INCORP. R.3-63.823

lZ

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

Ref 1545 - Ótima localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;
Manoel lopes, Bairro Jaraguá Esquerdo. - Sala em Dois Ambienfes;

- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m' - Sàcada com Churrasqueira;
Privafivos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m' Privativo Suíte + 1 - Área de Serviço;
Dormitório; - Banheiro;

- REF.13 79 - - Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
-Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

REF.1582 - Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes; .

-Sacada com

Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de serviço;
- O 1 Vaga de garagem

Entrega em Março'de
2014
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro:'" Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 91 O�7 . 1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CASAS

VlLARAU
CÓO.678- Sobrado

contendo acabamento em
alto padrão, aquecim. solar
e ambientes mobiliados.
Possui 1 suíte master,
2 demi-suítes, sala de
estar/jantar; escritório,1;:.

área de festas c/

churrasqueira, lavabo
e 2 vagas de garagem.

RS650.000,00

CÓD.780- 1 suíte, 2 dorm.,
·2 banheiros, lavabo, sala ampla, copa,
cozinha, área de serviço e garagem
pI 4 carros. Amplo terreno el 573m2.

R$480.DOO,OO

CÓD. 706 - Linda casa, possui 1 suite, 2
quartos, sala de estar/jantar, cozinha gourmet,

bwc social, área de servico e 2 vagas e

garagem. Lugar tranquilo e ótimo acabamento.

R$ 451.000,OQ - FlNANClÁVB.

CÓD. 624 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, cozinha, bwe social,

lavanderia, garagem el churrasqueira
e ótima localização.

R$18O.000,OO - FlNANClÁVB.

CÓD. 776 - Amplo terreno c/399m', casa
possui 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha

mobiliada, bwc social, área de festas c/ .

churrasqueira, lavanderia e 2 vagas de garagem.

RS320.000,00

.....-----TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS
IMÓVB.COML

CENTRO
CÓO. 145 - Situado

na rua da Praça Angelo
Piazera, ideal para
escritório, clínicas e

lojas, Terreno c/450m2,
imóvel c/ área de 192m2,
ambientes amplos, ótimo
acabamento e espaço p/
estacionamento privativo.

R$46O.OOO,OO

(
\;

TERRENO INDUSTRIAL
NEREURAMOS

CÓD.785 - Amplo terreno com área de 21.700m',
acesso asfaltado, próximo ao trevo da BR 280,
ideal para construcão de galpão industrial.

R$700.000,OO

CÓD. 746 - Amplo terreno com área de
979,70m', situado na Rua Epitácio Pessoa,
prox. ao Jangada. Ideal para sala comercial,
lojas, escritórios, clinicas e restaur<õlntes.

CONSULTE-NOS!

VIEIRAS

CÓD. 795 - Amplo terreno contendo
otima localização, área de 567m2.
Imóvel plano, pronto pI construir.

"R$165.000,OO

JARAGUÁ84

CÓO. 766 - Lotes situados

próx. ao Salão 25 de Julho, planos,
asfalto, pronto para construir.

APAR119DER$65.000,00

SOBRADOCOML-CBnRO

CÓD. 680 - Ampla terreno c/473m2, sobrado
possui 1 suite cf 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$45O.OOO,OOO

CÓD. 567" Linda casa, contendo ambientes
mobiliados,1 suíte, 2 quartos, sala de estar/

jantar, cozinha, área de festas c/ churrasqueira
e lavabo, lavanderia e garagem.

- RS35Ó.OOO,OO-FlNANClÁVB.

CÓO. 778 - Ótimo terreno,
localizado em região privilegiada,

contendo área de 396m2•

R$14O.000,OO

CÓD.768 - Terreno comercial, plano,
pronto p/ construir, com área de 1119,70m'

e ótima frente. Situado na Rua dos Imigrantes,
próx. a Universidade Católica.
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RESID.SANTALUZIA
-VlLALENZI

CÓD. 792 - Possui 1 suite, 2 quartos, sala de
estar/jantar, sacada c/ churrasqueira, cozinha,
bwc social, lavanderia e 1 vaga de garagem.

R$21O.OOO,OO-FlNANClÁVEL

k�-------------------APARTAMENTOS������======

RESID.WALlERBARTEL·
BAEPENDI

RESID. JARDIM DEMONET·
CENTRO (ALTO PADRAO)

CÓD. 713 - Amplo
apto com área

privativa de
244m', ambientes

mobiliados,
acabamento

refinado, 4 suites,
3vagas

de garagem.
Prédio oferece

estrutura

completa, apenas
1 apto por andar.

CÓD. 790 - Amplo apto com área de 120m', contendo
1 suite, 2 quartos, sala de estar{jantar, sacada el

churrasqueira, cozinha, bwe social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Ótima localização próx. a Caraguá Veiculas.

R$21O.000,OO·FlNANClÁVEL

RESID.41LHAS-
CZERNIEWlCZ
CÓO. 793 - Possui área

privativa de 110m2, possui
1 suíte, 2 quartos, sala de

estar/jantar, ampla sacada c/
churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 2 vaga
de garagem. Ambientes
mobiliados e ótimo

acabamento.

R$275.000,00

'ê!.
CÓD. 777 -1 suite, 2 quartos, sala de jantar, sala estar,

cozinha, bwc social, área de serviço, 2 sacadas
(1 cl churrasqueira) e 2 vagas de garagem. Edificio

oferece elevador, salão de festas e piscina.

CÓD. 772 - Possui 2 quartos, cozinha, sala
de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira, bwc
social, lavanderia, garagem e amplo terraço
externo. Ótimo acabamento e localização.

R$16O.OOO,OO

,

f

LANCAMENTOS�==============�

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.RAZlaRESIDENCE
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: MarCG/2015
RuaAugusto Mielke • Baependi

(Próximo ao Clube

�tlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lãminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

RESID.TRmRIOS·
PRONTO PIMORAR

cóo. rn - Possui 2 quartos, cozinha,
sala de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,

bwc social, lavanderia, garagem.

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista

.
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueira, ambientes

integrados e 2 vagas de garagem.
Entregue com espaco gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APARTIRDER$245.000,00

RESID.SAN LORENZO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Localizado em região nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla
sacada c/ churrasqueira, cozinha, bwc

social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa
de 75m2 e ótimoacabamento.

APARTIRDERS16O.Q!)O,OO
• ENTRADA+PARCB.ASE·

FINANCIAMENTOBANCÁRIO
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605 - CZERNIEWICZ

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

592 - NOVA BRASILIA

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

584 - AMIZADE

Apartamento com 2 qtos,
cozinha, área de serviço, sala de
jantar/ estar, bwc e sacada com

churrasqueira.
R$ 139.000,00

OOC - AMIZADE

Apartamento com 2 quartos, sala,
BWC e demais dependências.
R$ 120.000,00 .

599 - BARRADO RIO CERRO

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. z- casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan
'(leria, varanda. R$460.000,00

583 - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas,lavanderia,
bwc, 1 vaga de garagem não .

coberta, área de festas, play
ground... R$ 123.000,00

563 - JARAGUAESQUERDO

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Você escolhe.sua conquista
607 - AMIZADE

Amizade, Casa com l.suíte, 2
quartos, churrasqueira e demais
dependências.

609 - ÁGUA VERDE

Apartamento com 1 suíte, 1 quar
to e demais dependências. Sacada
com churrasqueira e garagem
para 2 carros. R$ 180.000,00

Edifício Menegotti
Apartamento com lsuíte ,2
quartos,sala,copa/cozinha
conjugada,bwc.
R$ 235.000,00

551- BARRA VELHA

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem p/ 2 carros.
R$ 350.000,00

610 - VILA NOVA

Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de
pendências. R$ 700.000,00

586- VILA LALAU

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$
165.000,00

613 - VILA LENZI

Terreno com 2 casas. Excelénte
oportunidade. R$ 230.000,00

1235 - SCHROEDER

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavanderia e garagem.
R$ 160.000,00

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 doset, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social COm churrasqueira
integrada, R$ 865.000,00

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
sala de jantar,escritório, cozinha
,lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,00

593 - JARAGUA ESQUERDO

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte
máster com doset, 1 suíte, 2 quar
tos, demais dependências, área de .

festa, piscina, etc. R$ 1.850.000,00
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603 - VILA NOVA Edifício Capri

Apartamento duplex com lsuíte, 3 quartos, sacada conten
do 44m2, cozinha ,bwc com moveis sob medida, (Privativo
com área de festa com churrasqueira,piscina),garagem com

vaga para 3 carros. R$ 1.400.000,00

004 - VILA NOVA

. Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00 '

.579-BARRADORIOCERRO

Apartamento com 2 quartos,
cozinha, bwc,sala, lavanderia,
cozinha, 1 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira.
R$ 180.000,00

560 - CENTRO

•

'www,engete(jm vets.combr
,.Jdre '.i\i) 1Ftr;!i!,1illct�1 "ff!��@ � Cf':. �S1l4i\i)� � J,jjf�� ���/§{_

598 - CENTRO

Terreno com algumas benfeitorias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio Branco.

R$ 6.000.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

589 - TIFA MARTINS

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem. _

R$135.000,00

149 - VILA NOVA

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia,
bwc,garagem para 2 carros.

R$ 380.000,00

574 - VILA LENZI

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

591- SÃO LUIZ

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
pi 4 carros, poço artedano,60m da

praia R$ 320.000,00

558 - João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha,
R$ 130.000,00

-Casa residencial com 5 quartos,
2 bwcs, 2 cozinhas, garagem,
dispensa, lavanderia, sala e mais
uma área fechada de 15m2•
R$ 380.000,00

I
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Aptos com 01 suíte + 01
darmitório, sala de jantar/

estar, sacada com
churrasqueira, BWC, cozinha,
área de serviço e garagem.

Bairro Vila Nova
A partir de R$ 160.000,00

Apartamento com 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar e jantar,
bwc social, cozinha, lavandeira,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem.

Bairro Baependi
R$ 220.000,00

Apartamento com 01 suíte,
mais 01 dormitório, banheiro
social, sala de estar e jantar,
sacada, cozinha, lavanderia e

01 vaga de garagem.
Bairro Vila Nova

R$ 170.000,00
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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 Suíte
+

01 Dormitório

Diferenciado 141 a�.. ,

3 Suítes
"

IN�
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IMÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!
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1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1068: AMIZADE - CASA,ô;LVENAR
IA d suíte + 2 quartos, churrasque
ira, garagem pi 2 carros. R$ 300mil
- Pode ser financiada.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) el casa e sala comercial.
R$ 580mil

'

._.

1336: SÃO Luís - SbSRADO d
300m2 - suíte d elosed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no neqódo.

1163: CASAALTO PADRÃO d suíte rnaster + 2 demi-suítes, excelente área de festas d
piscina. Mobiliada e decorada. ACEITA IMÓVEIS.

1016: IMÓVEL CENTRAL - Terreno 1232: JGUÁ ESQUERDO-CASAALV. 1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTIMA
com 1.000m2, d 2 easas de alvenaria. d 140m2 - em rua principal, pode ser CASA cf suíte master + 3 qtos,
Excelente loealização. CONSULTE! uülizada comercialmente. R$ 420mil- área festas cf piscina. R$ 950mil

Estuda proposta d aptos.

I
1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 easas

de alvenaria, terreno cf 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em' Jaraguá.

1054: ÁGUA VERDE - CASAALV.
em construção -·Casa cf 245m2,
terreno cf 450m2. R$ 260mil

1196: ILHA DA FIGUEIRA - CASAALV. cf
350m', terreno cf 504m2 - suíte + 3 qtos,
área de festas cf piscina e churrasqueira.
R$ 600mil

1074: AMIZADE - CASA cf2 qtos, terreno 1078: AMIZADE - SOBRADO cf suíte + 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cf 1186: ILHA DA FIGUEIRA - CASAALV. cf 1347: SÃO Luís - CASA ALV. cl suíte
amplo. R$ 250mil 3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil suíte + 2 qtos, Churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno cf 460m2. R$ 155mB mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,

carros. R$ 318mil garagem pf2 carros. R$ 300mil
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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. Á partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

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 cf1 qto. Pré
dio cf elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3007, CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) -

APENAS 2 APARTAMENTOS POR ANDAR. APTOS Cf

UMA DAS MELHORES VISTAS DA CIDADE! Cf 3 SUiTES.
AMPLASACACAGOURMET. 3 VAGAS DE GARAGEM. EX

CELENTE PADRÃo DE ACABAMENTO. ÁREASOCIALAM

PLA, DECORADA E MOBILIADA ENTRADA + PARCELAS +

FINANCIAMENTO. R.I. 1-1>5.549

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. Á
PARTIR DE RS 205 MIL. R.I, 1-60,083 - ENTREGA
EM MAIO 2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER
SCHING -Apto semi-mobiliado, suíte + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil - Financiável

3060: APTO NOVO PRONTO PARA MORAR Cf SUíTE + 1 QUARTO,
ÁREA PRIVATIVA DE 84M2. PREÇO PROMOCIONAL, APROVEITE! AP
ENAS R$ 200MIL. TEMPO INDETERMINADO,

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

3108: CZERNIEWlCZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suite d sacada + 2 demf

suites, 2 vagas de garagem. Excelente área social no

ú�mo andar, oom espaço gourmet, piscina, tudo en

traguemobiliado e deoorado.AcabamentoAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas com oondições
especiais. CONSULTE. R.I. 23.260

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. R.I. 7-20.073

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR i3
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R.I. �
4-31.988 E
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- Apartamentos novos, cf suíte.+ (/)

2 quartos. Prédio cf 2 elevadores, �
����r��;��l�as ;��c��f.I����td �
PARA MORAR. Entrada + parce- p

Ias + financiamento,

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
103,40m' de área privativa - suíte c/ sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil
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47 3371.8009
Plantão

478808.0247

47 3055.3412
Plantão

·479210.0808
www.imobiliariahabitat.com.br www.itaivan.com.br
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BARRADORlÓCÊRRO-Apana"",ntoroml.quar
to, sala/cozinha, banheiro, área de serviço, garagem
cobertaAluguelR$480,lIO+TlCS.
AMIZADE-ApaJ1amentooomsa�, sacada, 1
suIte+ 2 qu;pms, banheiro, cozinha, área servçcs,
Garagem cobertaAluguelR$700.00 +taxas.

VIlA lfN21-Apanamentosaia/cozinha ronjugados,
2 quartos, banheiro, despensa/lavanderia. Não tem
garagem.AIumleI�480,lIO+ 1los.

BAEPENDt-ReSIdencial Jal1:fim Europa (Erl. Por
tugal)-Apanamento com 2quartos, saia, sacada
com churrasqueira, cozinha, banheiro, garagem
cobena.A1ugue1�560,lIO+ 1los.

VlIALENZI-Ed. Dom Pedro, lsuftecomsacada+
1 quarto, sala com sacada (churrasqueira), banheiro
social, cozinha,áreade serviço,garagemcoberta.
AIugueII!$69O,1lO+Txs.

aNlCNARlO�Res.llhaBela-Apanamento com
1 quarto, sala, cozinha planejada / fogão /fomo
elétrico, banheiro, área de serviço, área extema e
garagem coberta. (disponível em maio), Aluguei
R$63O,OO+Txs.

CENIRO- Erl. SanGabriel-Apanamentocom 2

quartos, sala comsac:ada, cozinha, banheiros área de
serviço, garagem coberta. Aluguel R$55O,lIO+os,

CENIRO- Ed. SanGabriel-Apanamento sem 1

quartotomsa<ada, sala, cozinha, banheiro, á"",%
sevço, garagem coberta (disponlvellnldo demaiO).
Aluguel R$!I3S,Oo+ ....

ssoWIZ - ApaJ1amento com 2 quartos, salá/
cozinha, área de.serviço, banheiro, estacionamento.
AIugueI.R$590,oo+ 1los.

CENTRO-Apartamento com 2 quartos (armário
com6portas), sala com sacadinha, cozInha plane
jada, banheiro,área desevço,garagem_.
Aluguel R$85O.OO • txs

VILA IAlAU -Apartamento com 1 quarto, sala com
churrasqueira, coi1nha/área de serviço, banheiro,

FlAT NO ED SAN SEBASTIAN, COM COZINHA,
SALA BANHEIRO SOCIAL, SALA E SUiTE
MASTER COM BANHEIRA, ,OTAlMENTE
MOBILIADO. COO 656

CENTRO· Erl. SanRãfoeI-Apartamento com 2 quartos,
sacada ao redor de quase todo o imóvel, churrasqueira,
cozinha com armário, banheiro, garagem coberta,
Aluguel R$73O,lIO +Txs.

VIlANOVA-Apartamento1su1temáster+ 1 quarto
(original3 quartos), 2vagasdegaragem. Aluguei
�1.3OO,oo+1I<s.

APTO NOVO COM 01 SUíTE MAIS 01
QUARTO. PAlilEDES COM MASSACOR·
RIDA. PORCELANATO NA SALA E COZINHA
E LAMINADO NOS QUARTOS. PORTAS
LAQUEADAS.03 PONTOS PARA INSTA
LAçÃO DE SPLlT. GTIMA LOCALIZAÇÃO NO
BAIRRO VILA NOVA. COO 1147.

EXCELENTE ÁREA PARA PONTO COM·
ERCIAL NO BAIRRO AMIZADE. TERRENO
NA RUA ROBERTO ZIEMANN, ESQUINA
COM A RUA PAULO KL1TZKE, COM ÁREA
DE 1047M2, COM UMA CASA DE 95 M2.
COD1165

APARTAMENTOS 02 QUARTOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS,
COZINHA ÁREA DE SERVIÇO,SACADA
COM CHURRASQUEIRA,COND. FECHADO.
COO 66347

RES. PEDRA RUBI- 1 SUiTE + 2 QUARTOS,
SACADA FECHADA COM CHURRASQUE

IRA, EXCELENTE ACABAMENTO, MASSA
CORRIDA, REBAIXE EM GESSO. COO 1132CENTRO - casa com 2 quartos, sala, cozInha, área

r5f���I?�i��e��·Sa�f.e;u�eT����i:·
:��lb��i�,�1����b�(dt���rJ��
maio). Aluguel R$1.000,OO+ llcs.

"', SALAS COMERCIAIS

� C,Z:E,R:�IIIE lIV'IIC,Z

CENTRO - Mercatto center - Excelentes salas

comercats. ConsuJte,.nos

BARRA - Rua'Feliciano SoltoUni. Salas comerciais
novas prontas - de l07rrf e 129m1 (commezanino).
Estacionamento fádl. ConsuJte..nosl

BARRA - Rua Felielano Bortcllni. Salas comeroais
novas (em constru.ção- previsão de obra prontase
tembro/2013), salas d.129,20m' a 283,36m' (com
mezanino). Estacionamento fácil. Consufte-nosl

BARRA - Rua LuizSatleresquina com Feliciano
Bortolnl, aproximadamente 40m2• Estacionamento
roei!. �700,OO+taxas.

vn.A LENZI- Sala comerdal40m:l.. AJuguel R$
480,00+txs.

APARTAMENTO NOVO COM SUiTE
MAIS 2 DORMITÓRIOS EM ÓTIMA LO

CALIZAÇÃO Ni\.BARRA DO RIO CERRO.
SACADA COMCHURRASQUEIRA E 1

VAGA DE GARAGEM. COO 1.181

CASA COM 2 QUARTOS, SALA, COZ
INHA, BANHEIRO, LAVANDERIA. RE·
BAIXADA EM GESSO, PISO CERAMICA,
GARAGEM COBERTA. COO. 26703

CASA COM 1 SUíTE + 2 QUARTOS,

SLA, COZINHA, BANHEIRO. COO.

59339

47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues'da'Nova, 483 Sala 01

Beti 9936-6906
Jefferson - 9605-3860
--Winter ... -9909--1998------

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ _ Alugu� _se_u_ �n::Jvel com cr��í!>�I�d;:de e se��ran.��. __

1 suíte + 2 quartos
{
� sacadas, terraço,
2 churrasqueiras,
2 vagas de garagem.

CÓd.
350

Sala Comercial - Rau
51,OOm2•

BWC e 01 vaga de garagem!
R$ 95.000,00

Apto - Jaraquá Esquerdo
1 suíte + 1 quarto,

2 vagas de garagem + 1 box.
R$ 245.000,00

CÓ,
302

Res. Acre - Jaraquá Es'querdo
Apto 1 suite + 2 quartos.
1 06,OOm2 área privativa.

A partir de R$ 250.000,00

Salas Comerciais - Baependi
Áreas entre 50m2 a 68m2•
Fácil aoesso ao Centro.

R$ 150,000,00

Terreno - Barra do Rio Cerro
Terreno com 1.376,40m2.

Facilita pagamento.
R$ 96.000,00

Terreno - Três Rios do Norte
Loteamento Paineiras.
Terreno com 325,OOm2•

R$ 75.000,00

-Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade - R$ 1.650,00 + taxas
- Apartamento 1 quarto - Centro - A partir de RS 49Q,00 + condomínio; I- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Amizade - RS 600,00 + taxas..

LOCAÇÃO
- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;
- Apartamento suíte + 2 quartos - Czerniewicz - R$ 770,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro - R$ 700,00 + taxas,

- Apto isutte + 1 quarto, 2 vagas de garagem - Centro - RS 1.000,00 + taxas

l-Apto
2 quartos, garagem - Vila Lalau - RS 680,00 + taxas

- Apto 1 quarto, garagem - Jaraguá Esquerdo - RS 550,00 (negociável) + taxas
- Sala comercial NOVA - 8aependi - R$ 1.700,00

I
1
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•

"ReJ: 09 Vila Lenzi. Res. Sar:rta/
Isab'Bt-Apto semi-m_9bilrád�, 1

suíte, 1 dorm>á(eá6ti1 7i,80m2•
Prox. A eséóía Glàrdini Lenzi.
_//R$ 150.00,00�·'-....

Ref: 0385 - Resid. Siena
Estrada Nova

Apto c/ 2 dorm. E demais dependo
c/ 60,88m2A Partir de:

R$115.000,00.

PLANTÃO

Ref: 0388 - Água Verde.
Res .. Comoditá. Apto 1 suíte,
2 dorm., 2 vagas, área total

138,67 m2•

\ R$190.000,00

Apto 1 suíte, 1 dorm.,2 salas, 2
banheíros. Área útil 80,00 m2, R$

175.000,00

Ref: 0508 - Amizade. Apto semi
. mobiliado, 2 dorm. e demais
dependo Aceita finane. 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

CONSTRUA SUA CASA NO
Loteamento Guilherme Menegotlt, lotes a partir,

R$ 80.000,00
PEQUENAENTRADA + SALDO CEF,
realize (I sonho da Casa Própria.

Temos parceiros que ajudarão desde o

projeto a execução.

� J

Vila Nova- Apart. 1 suíte + 2 dorrn. sala Vlla NOlfa - A,part. 01 su1te+ 02 dorm.
coz. sacada 02 vagas gruagem. Sala. sacada cf churrasquef'ia.

Luis.Apto. 2 dorm.+ehurras.2
sacadas. demais dependo

e/66,002 área útil.
R$ 154.000,00.

do Rio Molha. Suíte + 1 dormitório
Excelente aealÍamento. c/Sol da

manhã. 78,12m2 Priv.+ 11m2 área
ext. RS 159.900,00.

INTER
M ó V E S

(47)3371-2117

R$ 122.000,00
Apartamento 02 quartos

Residencial Lilian Emmendoefer
Prox. Catolica vna Rau
ULTIMAS UNIDADES

Pequena Entrada e saldo CEF

IMPERDIVEL

.

t3:\ n )�;;;;,' .€:1 )
�\t!J �_ t!!f)

www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@ lmobiliericlunc.com.br
Rua Governador Jorge Lacerda, n_º233. I

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Su

elevador, hall de entrada
mobiliado e decorado, salão de
festa mobiliado e decorado, alto
padrão de acabamento. Aptos

com instalação para ar split, piso II laminado e porcelanato, gesso e

massa corrida. A partir de
R$ 245.00,00, RI 65.926

Ref: 0530 - Temos Apto
em Nereu Ramos.

Aceita Financiamento
B;meário.MC MV

Valor.R$ 129.000,00 cf
entrada apartir de:
R$ 5.00000.

Ref: 14 João Pessoa. Res.
Cáceres. Apto com 2 darm., 2

salas, área útil 62,00 m2•
R$ 155.000,00

Apto.2 dorm,sendo 1 suíte. denais

Depend.ótimo acabamento.

62,72m2- área útil.

R$160.ooo,00.

Ref:0539 - Casa.Três Rios do
Norte. De alvenaria, 2 dormitórios,
sendo 1 suíte e demais dependo

80,OOm2área útil.
R$ 11\5.000,00.

'ApaIt.VüaRau,02 dormíl6rios.,.coz .. sacada<:lcl)ulI'asqueiraegaragem.Ed.Venelo R$700,OO
·Apart. Centro:01 "ui!e, 01 doon" cez, sacada "'churrasqueira ... gara_getn. Roo•• Marina R$ 650,00
'Apart.CenlR> 03dOJmJ!6riI>S, ""LiMa/saia "'gaJagam edifico GaAlênJa RS 700.00
'Apart.·NovaBrasma D2dormltórios, ""wba/sal. c/garagem edIfico :Kleln RS 550.00
·Apart.UhadaFlguelra 1i12dOOllÍltOrlíOS, ooZlmha/� <:I.gara.gem Edm"" Bela·lIi.ta RS 550,00
·Apart.llhadaFlguelra 01.suije ..02dormll6Jtlos, cazJllha/salá dgaragemEd.Hl1amar RS 600,00
C.saNovaBra.l1Ia· 01 "ulle+02d@MlÍlóriQs, .coz,.saIa,áreaoosel'\!'9" "'9ar"9_ RS 1.400,00
CasaCentro03dormJlóriGs,l'lbala. CGZlnha r:Jgaragam. R$ 800,00
CuaComorclal· d64m'pro.>taotMoveJoPradl,JarajJuÍlE.querdo RS 300,00

'MAIS CONOOMINIO

RESIDENCIAL ACRE
Jaraguá Esquerdo

APART1R R$ 252.000,00
'02 Apartamentos PorAndar
-Area privallva cf 103mz

·01 suite, 02 dormitórios sala de estar e jantar
•Ampla Sacada cf churrasqueíra paslllhada

'01 ou 02 vagas de garagem.
•Acabamento Alto Padrão, Piso Porcelanato.

rebaixo em Gesso. Excelente Imóvel comerciai
Oportunidade Exeluslva, área 2.183,25 m'I www.interimoveis.net

I

i Rua .João Picolli, 104· Centro ....araguá do SulJSC
'�.�-_._--_._-_._---

E DE RS 550.000,00
Linda Ce.. , Ealllo Colonial; ér.o

aprex. 380 1112, 01 dOl"tll,+ 02 SUils8, COt.
garagem eobtlrll, ..ião de feita•.
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SEU NOVO ENDEREÇO PARA

AMUAMENTO
fn�S
QUlNtN..OU�
SALA iDE arAR
«l�,�
�OE�O

EMPREENDIMENTO

AAfA.DE R$lA
su�0lA.Té 1711'4.
aatJtm lOCAUlAÇÀO
IIIU1 � 1M14i11,Nft$.m
VILAMU�ADO ""I.. se

VENDAS
47,3273 5443

ft6NTÂO
478484 5501

I
www.imobiliariajardim.com
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do SuJ

Centro - Res. Atlanta, 1 Suite, 1

Dormitório, cozinhamobiliada.
R$ 189.000,00

Schroeder o Res. Vila Real, NOVO, 2
dormitórios, sacada com churrasqueira.

R$ 120.000,00

• Sala Oomercial- S7m' +1 garagem Bairro Vda
Lalau. Valor R$8oo,OO + R$60,OO eond.

o Res, Saint Moritz • Vila Nova: Apartlmento com
três dormitórios (sendo uma suite), sala, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com
chulTllsqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$1.050,00 + Cond.

o Galpão. Guaramirim o Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto o Vila Nova o 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 o Apartlmento NOVO com Ires.
quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de

serviço. banheiro. sacada com chulTllsqueira e dtiaS
garagens. Predio com elevador e ssao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond:

Casa· Tlfa Martins o casacom três quartbs; duas
salas, cózinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Ilalar R$ 700,00.

Apto o Centro·Apartamenlo com dois guartos, sala.
cozinha, area de serviço,.banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + comI.

Apto • Nova Brasilia - ApartamentO COÍJl dois
quartos, $ala, cozinha, area de serviço, banheiro,.

.

sacada com chUlTllsqueira e garagem.
Valor RS 660,00 + cond.

Apto - Baependi. Eq. passeros e flores. APto com uma
suite + 1 quarto. Sacada com çI1Im:asqiJeira: Piso

porceIanato. Válor R$ 900,00 +,cond.

Apto - Centro • 4 apartamentos de alto padrao no centro
de jaragua do sul. Apto novo. 1 suite + 2 quartos

..ChulTllsqueira integrada à sala. Cozinha sob medida.
Pis!) Pórrelanato. Valor RS 1.500,00 + R$ 100,00 CDP!l.

Baependl- Res. Ipanem�, NOVO, 1

Suite, 2 Dormitórios, Garagem 2 carros.
R$ 245.000,00

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2 - ,R$ 320.000,00 i

Rau o Res. Santo Pio. 2 dormitórios
R$150.000,00. 1 Suite, 1 dormitório
-R$160.000,00. Incorp. R.2-59.30B

Estrada Nova· Casa Geminada, 2
Dormitórios, Cozinha mobiliada,
Churrasqueira. R$ 175.000,00

Nova Brasüla- Res. Dom Pedro, 1
Suite, 2 Dormitórios.

R$190.000,OO
727,55m2• R$ 370.000,00 Nova Brasília- Ed. Morada da Serra,

1 Suite, 2 Dormitórios, Apto semi
mobiliado. R$ 220.000,00

�

Jaraguá Esquerdo· R(fs. Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00

Rau- Schroeder - Casa geminada NOVA! 2
Dormitórios, Áréa (esta c/ chunrasqueira.

R$135.000;00,

f

..
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3370-8624 I 9102-5299

033 - Rio da Lu� sitio com uma
casa enxaimel ue 150,00m2 �
terreno com 56.000íloom2.R�650.000,0

004 - Vila Nova, apartamento com área
privativa de 49,33m'. R$100.000,00
(aceita terreno ou casa mais retirada de
menor valor como forma de pagamento)

www.deocarimoveis.com.br

099 - Corupá, terreno com 2.200,00m'. 087 - Ribeirão Cavalo - casa

R$ 350.000,00 com 59,90m2 e terreno com

337,50m2. R$ 138.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m'...... .. R$1.800.000,00
006 - Nereu Ramos, terreno com 425,00m' R$1 00.000,00
011-Massaranduba terreno com 1 OO.OOO,OOm' R$ 135.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 .R$ 960.000,00
026 - Vila Lenzi, terreno com 420,00m' : .R$ 115.000,00
028 -Ilha da Figueira, terreno com 35.518,80m2 : R$ 4.000.000,00
038 - J;libeirão Cavalo, terreno com 17.590,11 m' R$ 300.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m2 " R$ 96.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00m' (com 02 galpões) R$ 480.000,00
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m2 R$ 2.000,000,00
065 - Viei� - terreno com 8.448,80m' R$ 860.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71..1 48,20m' R$ 2.850.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' R$145.000,00
097 - Nereu Ramos - terreno com 349,16m'.................................................... .. R$ 100.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m22 R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo PI indústria). Aceita imóveis R$ 450.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m' R$ 150.000,00

m�y��eer:���ngW�o�v�:.s.a.��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'R��5�:��:��
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m' R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m' R$ 150.000,00

CASAS

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m2 e terreno com 300,01m' R$ 280.000,00
019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 00,00m2 e terreno com 364,00m' R$ 138.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m2 e terreno com 450,00m2. (aceita imóvel de menor valo[ R$ 180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m2 e terreno com 443,50m2 R$ 138.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m'........................... .. R$130.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m2 e terreno com 390,60m2 .. .. R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00m'........... . .. R$ 650.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. Cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. Cf 1.574,1Om' (aceita apto de menor valor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edicula. 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,OOm'. aceita imóvel de menor valor .. R$500.000,OO.

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m2.......................................... .. R$ 120.000,00
009-Centno-Apto Cf 80,12m'a área privativa e 112,57m'de áreatolal. (aceita terreno comoforrna de pagamento) R$199.000,00
alO-Apartamento com área total de 100,00m2 ... . .. R$ 180.000,00
027-Centro,apartamento com área privativa de 83,40m'...... . .. R$ 159.000,00
036 --Agua Verde com área total de 52,71m2...... .. R$ 110.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m'.... . .R$ 110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m'.. .. R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m' .. R$175.000,00
066 - Centro - apartamento com área privativa de 214,07m' .. .R$ 270.000,00

Casa Nere Ramos.. .. ..

Apartamento Centro ..

Apartamento.Centro .

Apartamento Agua Verde .

.......

RI600bOO....... R 700, O
....... R 850,00
....... R 550,00

s he er
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

Residencial Atlantis - 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.

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento

Itacolomi 2, bairro AMIZADE.
Apartamentos a partir de R$ 155.000,00.

IncorpQIªção na R.3-59.358

Lote 09

R$ 99.000;00
Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto 202.
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59,34m2. R$135.000,00.
Ma ríÇ_uj_ª:_fi2.�8_9.8

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três Quartos, com duas vagas de garagem.
R$ 165.000,00. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois

qu�rtos: �E?;�� Ma��ul� 70.956.

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 incorporação N° 62.17iR-1
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H0081 Residencial Heloísa
com 92 m2 de área privativa.
Rau. A partir de R$180.000,OO

ft

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO

HOO13 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H0012 Ed. Villar Vila
lenzi R$157.34'8,OO

. H0082 Ed. Ulium 02 quar

tos, Vila Lalau R$120.000,00
H0015 ED. Monet

R$ 310,172.00 - 02 quartos
J�aependi

;H0071 Residencial Pássaros e
Flores R$ 270.000,00

Loteamento ÍNellrÍess, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$ 147.000,00

HOO66 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$170.000,00

Água Verde

. ,.

H205 O Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasília

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.500.000,00

Hoo84 Casa de Alvenaria 70m2
Vila Lenzi

R$ 180.000,00

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H0053Waldorniro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$ 175.000,00

H0060 Brasflia Beltramini

R$ 106.000,00

H132R Casa e Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

.M •.IM.
H0072 RESIDENCIAL ACRE

103.40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,OO

"
Residencial Mondrian

R$ 430.144,00 área privativa
de 107,39 ro2 Baepel1di

H654APTO duplex Ed. Ana Isabel. R$
2.000,00 centro

H673 Ed. Tulipa, Cei1tro R$ 960,00+ CondH667 Ed. Leticia Ap 403 Vila Lalau
02 quartos �$ 590,00+ cond

H668 Apartamento Hrenze 02
quartos R$ .650,00 'I- cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu�
Ramos R$ 630,00

H33 Casa Comercial, Centro
R$ 1.750,00 + IPTU H504 Galpão 800m2

Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

v\I;�I��I�io6:�&':'C:O
H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova; R$, 3.000.00

�;��n��I�i�i.�ôo
H512 Sala CML 185M2

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H513 Casa CML 220M'
Centro, RS: 2.500,00

Ed. DonaWal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00.+ Cond.

Ed. 5aianara, 0.1 Quarto
Santa lu2ia, R$:280,00

•

H6S5 ED. Talismã
R$1.500,00 + Cond. Centro

H27Casa de Alvenaria ()2 quartos,
., Corupá R$55O,ooo

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia R$ 620,00

H661 ·ED. Baicelona, 01 su�e + 02
quartos Vila Nova

- .

R$ 900,00 + Cand.

H669 Apartamento todo Mobiliado
Ed. Aléssio Berri, Centro
R$ 1.800,00 + Cond.

H670 Ed. Dona Alzira apto 302, 03
quartos-centro RS 650,00 + Cond.

H516 Sala CML 56M2
Santa Luzia, R$, 600,00

'

H802 Sala CML 32M2
. Centro, R$, 850,00

1'1518 Sala Cml 117M2
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro
60m2, R$ 490,00 + Cond.

H812 Sala CML 60m2·Centro R$750,(l()
H522 Sala CML 40 m2 Rrenze R$ aso,oo + Cond.

1'1806 Sala CML 6Om" Centro R$ 850,00

H35 Sobrado piso térreo, 02 quartos
Vila Lenzi RS 600,00

H674 Residencial Bela Vista, 02 quar
tos Vila Lalau R$ 700,00 + Cond.

H675 Apartamento Czerniewicz 02
quartos R$ 670,00

H34 Sobrado Residencial Piva, Vila
Lalau R$ 1.150,00

. H36 Sobrado Geminado, Rau
R$I.000,OO

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00

H416 Qu�ioete 01 Quarto
Nova B'!ISI1ia, R$: 480,00

H646 Apartamento, 02Quartos. Vil.
LaIau R$ 660,00

H663 Apartamento ezemiewicz 01
.Ouarto R$ 670,00

I
f·
I

j

·1
i
)
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Feslival·de Terrenos Iws�
De 20 de maio a 12 de [ulhe
Lotes em Guaramirim e Schroeder

com preçes imperdíveis
para investir ou construir

..

�
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47 I 3373-0066 ) 3373-3404
*Casas Prontas

"lotes a venda em
diV«50S :pontos da odade.
'loteamentos Próprios

"')

• ,. • t.b

ImovelS �
o

Financiamentos

Rua Norberto Silveira Junior, 233 lO Centro .. Guaramirim 1

Ãma"rlvatille: '11,00""'.
R�l MOO!atApal'lem�!RIo�Gm 02

q>!!I� sall!l de Ilsterfjantlllr, co:zlnha.
ilnea de s&Mços & sacada eern

�masqlJan.,
�Ior. R$155.000.11(l

Senanai -elo Sul em GUllramlrim
.2 tluarlOS, sala, banheiro. e�nha.
ii",,, de saTIIlço e sacada «1m

cl1UITMqueim,
Faça seu cadastro!

FUTURO LANÇAMENTO

Rio Hem em Schroeder
1 "Suite. 1 quarto, banheiro. sala,
éoZinha, ãrea de serviço e sacada

cem ehufftlsquelra.
Faça seu tadast<o

FUTURO LANÇAMENTO

nha da F1Qu6Ír.! em Guaremi!Ím
Á",II pri....awi!l: 112,SOm",

Residêncial eo;n 03 dormMrios, lavanderia
I:;} secaqa, Possui rozinha. banheiro, sal!!
estarljant<:if e sacada I:;}d1umasq�lra.

todos mobiliados.

Vaga de geragmn eobertu,
valor:: R$ �llil.il(lO.OIl

SUCESSO DE VENDAS

I A L

Últimas unidades
Pronto para construir

Pagamento facilitado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imobiliariareal.net
3376·5050 Plantão: Anderson 965' -9028

Terreno 590m2 (15m x 39m),
Bomplandt, Corupá/SC.

RS 55.000,00.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro
locação - contato@imobiliariareal.net

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO
PRÓXIMOAWEG II

, Apto - Barra do Rio Cerro - 02 dormitórios,
01 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 500,00 + condomínio

Apto - Barra do Rio Cerro - 01 suíte, 02
dormitórios, 01 vaga de garagem e demais
de ndências. R$ 750,00 + oandomínio

Apto - Barra do Ria Cerro
02 dormtórios, 01 vaga de garagem e demais

dependências.
R$ 550,00 + condomínio

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1943 -

Vila Lalau
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências.
R$580,OO

Casa - São Luís
02 dorrnftórias e demais dependências.

R$500,OO

Casa - Jaraguá 99
.

02 dormttórias, 01 vaga de garagem e demais
dependêr.lcias.
R$500,oo

,

MOBILIARIA

RESEN�

Terreno 2.029,OOm2
(20x:101), de frente para o

asfalto, há lkm do Centro
de Corupá/SC.

Terreno 334m2, !ocallzado em Terreno 2..197m', com casa de madeira
frente ao. Camping Barra do. slmp!es. De frente pi asfalto, Três Rios do
Sul, a SOOm da praia. Barra Norte, Jguá do sul/se. RS 330.000,00.
do. Sul/se. R$ 35.000,00. Ideal para prédio.

Apto - Centro - 02 dormitórios, 01 vaga
de garagem e demais dependências.

R$ 680,00 + oondomínío

Apto - Nova Brasília - 02 dormsórios, 01
vaga de garagem e demais
dependências. R$ 685,00

Apto - São Luís
02 doonit.éOOs, 01 vaga de gamgem e

demais deperdêrtias.R$ 600,00

Apto - São Luís
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

.

demais dependências. R$ 600,00

Casa - Sam do rio Cerro
Q3 c:k:mitéri:s, 01 vaga de garagem e

demais deperdências. R$ 7fJJ,00

Apto-:: Barra da ria
01 suít�A)'l dormHório, 01 vaga de'ooragem
/' e demais dependências.
/ R$ 625,00 + condomínio

(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977/8478-7790

Chácara 72.336,30m2, com
nascente, pastagem e rancho. No

perimetro urbano. Estrada
Garlbal�l. Jaraguá do Sul/Se.
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VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORA
-

santerimoveis.com I Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

Vendas exclusivas SANTER:

-Conclusão dQ obra:

Setembro de 2013

f
- J

I
1

�

- I
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(47) 3372-0555;;;
co
0'\
N

Ü
UJ
rx:
u

orada
rasilIMOBILIÁRIA

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
DORMITÓRIOS. R$191.000,OO

REF.971 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$139.000,OO.lNCORPORAÇÃO 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.618 - ED.MARANELLO - SALA
COMERCIAL COM 59,OOM2.R$160.000,OO.

APAR'D\MENTOS;
REE185 - VIlA NOVA - EDBElAVISTA - 03 DORMITÓRIOS.
R$7oo.00.
REE328 - VIlA NOVA - ED.COPENHACiEM - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO.R$ 700,00.
REE174 - jARAGuÁ ESQUERDO - SAlA COMERCIAL COM

44,ooM2. R$ 700,00.
REE122 - VIlA RAU - ED.IMIGRANTES - 02 DORMITÓRIos.
R$550,00.
REE099 - ÁGUAVERDE - ED.OUNDA - 02 DORMITÓRIOS.
R$550,00.
REE241-CENTRO-ED.NATALlASCHIOCHET-M08IUAOO
-01 DORMITÓRIO.R$ 650,00SEMMOBIUA: R$ 450,00.
REE169 - EDPADRE FEUCIO - 01 DORMI1ÚRIO.R$430,00.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,ÓO.
REF.280 - ED.DONA WAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REF.314 - EDAREZZO - CENTRO- 01 SUÍTE, 02 DOR

MITÓRIOS. R$ 1.100,00.

REF.321- VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
RÉF326 - AMIZADE - APARf - 01 DORMITÓRIO.R$ 550,00.
CASAS; ,

REF.231 - CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - 02

DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS
RIOS DO NORTE - R$ 360.00.
REF.322 - CASA MISTA - 04 DORMITÓRIOS - VILA NOVA R$

1.100,00.

SALACOMERCIAL;
REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl- SALA COMER
CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.
REE276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM 51,00M'.
R$ 600,00.
REf.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

sOO,OOM'. R$ 6.000,00.
REF.l08 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
COM 140,00M'. R$ 1.100,00.
REE211 - JAil.AGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL

REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02
DORMITÓRIOS. R$ 110.000,00

RESERVE SUA SALA JÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

''êmorada'MO.'L'�R" brasil�"" ALUGA
SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200�f

REF.969 - TRÊS RIOS DO SUL - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$149.000,OO

REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$140.000,OO.

REF319 - CENTRO

RUA: PROCOPIOG0ME50EOLIVEIRA.

COM 8s,00M'. R$ 600,00.
REF.3i3 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM REF291-FlGUElRlNHA-GALPÃOCOM 344,OOM'. R$3500,00.
190,00M'. R$ 2.600,00. REF.278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FONSECA
- SALA COMERCIAL COM 55,00M'. R$ 950,00.
REE312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA COM

60,00M2• R$ 600,00.
REE319 - SALA 1 COM 3X2,37M'.
SALA 02 COM 280,ÔOM'.
SALA 03 COM 224,85M'.
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,55M'.
SALA 07 COM 321,27M'.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 32i,27M2.
REF.327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM ls0,00M'.
R$ 2.000,00.

R$ 7.100,00.

13.200,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM l.s00,00M'.
R$ 16.500,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'-
R$ 33.000,00.
REE217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 750,00M'. R$
5.500,00.
REF,269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 350,00M'.

GALPÃO;
REF.308 - GUARAMIRIM'- AVAÍ - GALPÃO COM 6s0,00M'

R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GÀLPÃO COM 400,00M'. R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MARISOL Cf 350,00M'.
R$ 4.900,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h
PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.

; 1
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(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

� www.ricardoimoveisjs.com.br

RICARDO 1 ....1ºá�:·Qlet,
i m ó v e i S d()Angeloni)·Jafa9Uãd()�u,

€OMPRA· VE DA·

. ,

coo 439· SOBRADO.Bairro Centro.' Sufte/2 '

Qtos + , Banheiro Social, demais :
dependências. , Vaga de Garagem.·Vaiar : '

R$ 450.000,00. Pode ser Rnanciado. :

,

I

:
I
,
,

: CÓO 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2 I

: atos. t Banheiro e, demais depencências.Sacaoa:
c/Churrasqueira. :
r Vaga de Garagem. ,

Valor RS 130.000,00. �

,

CÓD 457 • Apartamento.Bairro Água
Verde.2 Quartos,1 Banheiro e.demais ,

dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
de 100.000,OO.Pode ser Financiado. ,

CÓO 435 - CASA
DE ALVENARIA.

Bairro Jaraguá 99.
1 Suíte,

2 Otos + Banheiro

Social,demais
dependências.

1 Vaga de

Garagem.
Valor

170.000,OO.Pode
ser Final1ciada�_

"RESIDENCIAL ESCOllNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2

atos,' Banheiro e.demais
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1 I

Estacionamento p/carro.
Valor RS 1�0.OOO,OO. ___ ..1

COD 456 • APARTAMENTOS. Bairro Barra do

Rio Molha.

N's 202/302 • 1 Sufte,2 Otos1 Banheiro Social

e. demais dependências. Sacada
c/Churrasqueira.

Com 1 Vªga de Garagem: RS 265.000,00.
Com 2 Vagas de Garagem: RS 275.000,00

N's 203/303 > 1 SUlte,1 ato., t Banheiro Social
e. demais dependéncias.Sacada

c/Churrasqueira.
cf 1 Vaga de Garagem.
Valor RS 225.000,00.

N' 301 • 1 Suite, 2010s.,1 Banheiro Social e,
demais dependências. Sacada c/Churrasqueira.

c/ 1 Vaga de Garagem.
RS 275.000,00

MÓVEIS
CRECI3326 J

Rua Bernardo Dórnbusch, 1568
Sala 031 Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I SC

www.spacoimoveis.net

SPACO
-

Imóveis para venda

3275.1100
Plantão 9921.5515

Apartamento - BaependiApartamento- Centro Apartamento- Amizade

1 mil
Possui 3 dormit.(1 suíte), cozinha
cl móveis planejados, sacada cl
churrasq. e 2 vagas garagem.

Contendo 2 dormitórios,
demais depend., sacada cf
churrasqueira e garagem.

Apartamento- Baependi cesa- Amizade

mil
Casa geminada NOVA, possui
2 dormit., ótimo acabamento
Área construída de 75 m'

Imóveis para locação

,

(

�
mil

Novo, 1 suíte + 2 d.ormitórios
sacada cl churrasq. 2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

mil
Área total de 11.643,00 m",
Localizada no Alto da Serra.
Possui várias árvores frutiferas.

CENTENÁRIO - Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 550,00 Apartamentos NOVOS
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 m' Aluguel: R$ 2.600,00
VILA LALAU - Sala comercial aprox. 70 m" Aluguel: R$ 800,00
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pi depósito). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 700,00 t>pçoes com � ou 2 dormi onos.
VILA RAU - Sala comercial área 70 m'.oomU"O"o.m,o'". Aluguel: R$ 750,00 Rua Antônio Francisco Diemonn
SCHROEDER - Casa em alvenaria, 2 dormitórios. Aluguel: R$ 550,00 Bairro Vila Nova - Próx._Centro

CURTA nossa página! spacoimoveis

,l'

A(ASSIO SAMUEL VIEIRA - (RECI 14482

Contato 4'1 8499-47'18

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3
. quartos, a partir de

R$ 95.000,00

r

Entrega - Maio 2014
Próximo a escalá,
padarias, indústrias,

mercados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47)

DAU[R
Ref: d257

APTO novo c/ 2 dorm + sala
estar/jantar + cozinha + sacada c/
churrasqueira + área serviço

R$ 115.000,00

Corretor de Imóveis
CREC! 19368

Ref: d256

APTO novo e/1 suite + 1 dorm +

sala + cozinha sacada

churrasqueira + Ótima localização
R$ 145.000,00

9655-5663
91 03,-7819�'
8429-9334

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br
cca tua palcuPta é lâmpada que ifumin.a (1.6 meus paM(1.6 e iua. que clwt.eia (J. meu caminlicw. Saime« 119:105

Ref: d254 Ref: d260 Ref: d271 Ref: d274

APTO na planta c/ 2 donm + sala +

cozinha + sacada + garagem -

Jaraguá Esquerdo
R$ 130.000,00

Ref: d265

APTO suite + 1 dorm + sala +

cozinha + garagem + sacada + ótimo
imóvel na Vila Lenzi

R$ 159.800,00

Ref: d236

APTO novo c/ 64 m2 + 2 dorm + sala
+ cozinha +área de serviço + BWC
social- Minha Casa Minha Vida

R$ 119.000,00

APTO com suite + 2 dorm + sala +

cozinha + 2 sacadas + garagem,
Aceita terreno de menor valor

R$ 208.000,00

APTO suite + 1 dorm + sala

TV/jantar + cozinha + 1 vaga de
garagem

R$ 170.000,00

Ref: d151

APTO novo com suite + 2 dorm +

sala + cozinha + sacada + 2 vagas
garagem + área de festas

R$ 253.000,00

Ref: d245

APTO 1 suite + 3 dorm + sala estar
+ sala de jantar + 2 BWC + elevador

+ 158m2 privativos
R$ 280.000,00

APTO mobiliado cI 2 dorm + cozinha
+ sala + demais dependências +

Excelente localização na Vila Nova

R$ 164.800,00

APTO 110m2 privativos c/ suite:" 2
dorm + sala + cozinha + 1 vaga

garagem

R$ 190.000,00

APTO el. 2 dorm + sala + cozinha +

BWC social + 1 vaga de garagem +
- sacada c/ churrasqueira
R$ 145.000,00

Ref: d249

Suite + 2 dorm + cozinhamobiliada
+ copa + sal" TV/Estar + área.
serviço e BWC's mobiliados

R$ 350.000,00

Ref:.d128

�
�.
.�
'�
�
�
�

Casa cl1 dorm + cozinha + sala +

BWC social + lavanderia, Terreno c/
301 m2 Próximo ao Centro

'

R$129.000,00

Ref: d246

Casa com excelente acabamento
suíte + 2 dorm + cozinha + sala

estarnv

R$ 275.000,00

Ref: d180

Ref: d266

Casa na Vila Lenzi - dorm + sala +

cozinha + BWC social + garagem
para 1 carro

R$ 360.000,0'0

Ref: d231

Ref: d270

Casa 3 dorm + sala + cozinha +

demais dependências· Aceita-se
carro como for.ma de pagamento +

saldo direto el proprietário
R$ 275.000,00

Ref: d268
.......---.......

1�"'�
;:..

Ref: d206

3 dorm + cozinha + salaTv + BWC +

área serviço + garagem 1 carro

R$ 193.850,00

Ref: d141

Suite + 1 dorm + cozinha mõbilíada
+ copa + sala esatr + garagem 2

carros
Aceita-se carro como parte de pagamento

R$ 190.000,00

Suite + 3 dorm + sala jantar + estar +

cozinha + 2 BWC. área de festas cl
churrasqueira + piscina
R$395.000,00

Casa cI 2 dorm + sala + cozinha +

demais dependências
R$ 137.900,00

Ref: d259

Suite + 2 dorm + cozinha mobiliada
+ sala + área serviço + garagem 2

carros

R$ 198.000,00

Ref: d272

Terreno no Centro c/420m2
Excelente Local

R$ 300.000,00

Ref: d261

Terreno de esquina com aprox
700m2 no Jaraguá Esquerdo

R$ 350.000,00

Suíte + 2 dorm + sala TV + sala
estar + cozinha + área festas +

garagem para 2 carros

R$ 274.900,00

Ref: d269

Excelente terreno no Jaraguá
Esquerdo· Próximo Supermercado

TOP

R$ 280.000,00

Ref: d243

Terreno pronto para construir el
338m2, Excelente localização no

Amizade

Ref: d253

Lote el 660m2 pronto para
construção· Financiado pelo

Programa Minha Casa Minha Vida

R$ 80.000,00

Ref: d267

Terreno de esquina el 322m', Sem
benfeitorias. murado e plano. Aceita

troca por apto com 3 quartos
R$ 150.000,00

Re'
C)

�
�
O
'a
= Terreno com aprox. 600m' •

:I
Comercial/ Residencial I Predial

fie R$ 135.000,00

VENDE,SE
Veículo para entrega

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Freezere geladeiras novas

R$ 80.000,00
Aceita-se carro como parte de pagamento

Estoque
Carteira de Clientes

Suíte master cl hidromassagem + 2 dorm + cozinh-a + copa +

sala + escritório + área de serviço + 2 BWC's social'
+ área de festas + garagem 2 carros

R$ 360.000,00
(aceita terrenQ de menor vaiar)

.

..,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



f.
I

I
l

l

40 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

DRIEB8EI'I

CONFORTÁVEL. MODERNO. FU.NCIONAL,

2 3· DORMITÓRIOS
OU COM SUfTE

1 2VAGASDEou GARAGEM

APTOCOM'" .

ISUfTE
+ 1DORMITÓRIO

A PARTIR DE

R$263.000 .00

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

IÓ www.fb.com/promaconstrucoes

soluções construtivas

CRECI 12556.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOm

Empreendlmenlos Imobiliários

Apto com suite'" 2 quartos e
demais dep. 2 vagas de
garagem. Sala e quartos
com vista para o mar.

Sacada ct churrasqueira.
Área social completa, com
piscina adulto e infantil.
espaço gourrnet. quiosque

"
com chWTasqueíra. espaço

.

fltoe=. playground e
brinquedoteca.

E_ada 30% ... 60 pmee'as
dimtamem:e com a Realséc ou
Entrada. 30% +- Flnan.clamanto
Bancário

- Suíte ... 2 quartos éI 2 vagas de garagem
- Suite +- 1 quarto cf 1 vaga de garagem

Sala de estar I Sala de jantar
Cozinha c/ churrasqueira
Preparação para split

Financiamento direto com a construtora, em até
60meses ou saldo .... Financiamento BancárIo

Consulte .......Ia_ condições a disponibilidade

COMPRA

&
RENATO o..IR

PIAZERA

16el.MimCRECI,533,0 _;,....

19 Pavimentos
Salão de Festas Gourmet

Fitness Centar
Piscina

Brinquedoteca
Safa de Jogos eTV

Bic!detário I cadeiras de Praia c (J

Sistema de SégUFanÇé! com câmeras ,li�
Elevador Socia! e de Serviço � �
Infraestrutura paraWt-fi �k

- E.§
ch-m
�-ffi

co

- ·VENDE
ALUGA - ADMINISTRA

A"

Barra
Imobiliária da Barra 3376 0015 - vendas@imobiliariabarrasul,coni.

Sobrado com ótima localização na Barra do 'Rio Cerro, garagem para três carros,
amplo salão de festas, piscina, deek, sacada, uma suíte'mais três dormitórios,

-

,
.

225 m2 de área construída. R$ 400.000 00 IMPERDIVEL'
,
P fi"

'

Agende uma hora para conhecer seu novo imóvel. . ronta ara Inancíamento:

www.imobiliariabarrasul.com

t
t

r
�I

1:
I
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul- SC

bertaimoveis.come 5 www.,.

om v

Rii&·-��I
'O\SA..LEJ\MN',RIAa:M 2OO.IXM' /

'OI 9J1IE MASrER (tJ.CS'J) a:M SACAI}\, 02 sms I• 5'\IA ffillllARl'lRA, lA\I\llO, 0JZJNl:lA. lAVANI:ffiIA

I• G\RtQlMmA 02 CARRffi
• fAíl:l\»IRAAR� 1JR) SfUl'EM1UXl3 Ia; lXlRIvllIém:E E NA5'\IA

I
:
!

�'

, .ACABtIMENJO EMMAS;" crnRIO'\, GES"Q fR)

mmAN"JQ
• fRffi'IR.i\;ãJ l1\RA,Á(;U\QJENlE CN:A 100\
MURt\I)\ E)'\RIlNAD'\. .

'CASA MISTA COM 70,00 M'
• 02 DORMITóRIOS, SALA, COZINHA MOBILIADA,! I'OI BANHEIRO. CHURRASQUEIRA, I. 2 pisos com 90.00m2
•

TERRE�O COM 350,00 M2. Il Ideal Para construção de escritórios
'CONDIÇOES DE PAGAMENTO - ENTRADA DE 30% '

e Clinicas
I E SALDO EM 60 MESES -/'CORREÇÃO DO CUB. J! R$ 320.000,00�r; R$ 129.002.!0_0 �_____ '---

.

__

1* Casa com 80m2
* 03 quartos e demais dependências /1I
* Terreno com 686m2

j
* Local tranquilo próximo a mercado

(
* 01 vaga de Garagem
,..:':_ItU 6_QJ)j)_Q"Qj)__�__�_----"

, &'{][]}\OC DE ffO\MEl\IlD, FJNANl>\MENlD IiREI1)
a:MA ct:X\1SIRl.11tE
, ENIRffi'l.l1\RAJUIID LE 2013

\àh; R$ ffXJIXJJíXJ

,

i • SOBRADO GEMINADO 80,OOM' I

1* 02 DORMITóRlOS, SAlA, COZINHÂ, lAVANDERlA,1
1* 01 VAGA DE GARAGEM, SACAQA. I
I
• POSSlBIUDADE DE TERCEIRO DORMITÓRlO. i
,Valor; R$ 149.000,00 _�}

/ • AIl\R[AMENID ffilll64JO,W

I'
02 OORMIl'óRIOS, SAlA DE ES1l\R E jANI)\R�WM

QillRRASQUEIRA. 1 llWC,
• APARTAMENTO COM 75M2 / 'OI V,'(;A DE Gt\R. ffiI:.'VISãO DE ENlREGt\ PI FEVER. DE 2015.
* 02 DORMITóR10S E DEMAIS DEPENDêNCIASI' M\RD\MENroS COM l"lSOS CERâMKDS. MAffiAWRRln'I,

j 'I
ACABAMENID 5\1\ GESSO E VIDRa; TEMPERAlXlS.* SACADA COM CHURRASQUEIRA • fORMADE BlGAMENR} ENffiADA DE YJY,+ B\IlfElAS ooM

• 01 VAGA DE GARAGEM I CORRE<,ãO PELO CLBI (i'Jé A ENrnEGA DAS OiAVES E ARiS 1%
Valor: R$ 160.Q_00,OQ_ �

�

,+ CUBOUFTNAl\'OAMENJ'OMNC�1.(XJ6.02_j

'casa de Alvenaria com 200m2
-

I I * Apartamento com 67m2 I'01 suíte,02 dormitório e demais

dependênCiaS! I
* 02 quartos sendo 01 suíte.. .

/
• 04 vagas de garagem 1* Acabamento em massa corrída/porcelanato I• R$ 340.000,00 I

* 01 Vaga de garagem
I� 160.000,00 ..

SOBRADOGEMINADODEAIJO OORâO!!! COM 161,WM2
• SAíDA !MA AR CONDIOONADO TIFO SFUr EM IDDCB
os OORMITóRlOS E NA S/llA,
, MAffiA CORRIDA, GESSO, EISO IDRCELANKfO,
PREl1\RAçãQ ll'\RA áGU\. QUENfE!
, ÓI1MA l..OCAl..lZ'J;ãO EM RUI.TRANQUIlAI
LOTEAMENTO Gl/wlP.3 ELYSEES! rossUI 3 SU1IfS,
'lAVABO, SN:ADA. SALA DE ES'll\R, SALA DE jAND\R, I

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA DE FESIl\S. I
• 02 VNJiIS DE GARAGEM, MURAOO E CERCADO!

PRAZOJ
��z.:��:...:.:i.:�si1��Ili.�DE ENlREGA PARA EEVEREIRO DE 2014. • Sala comercial com 60m2 i * Apartamento com 50m2

'VALOR DE lANçAMEI'O SUJEI1D A

AlJERAi;iiES.
SEM • 01 BWC I/ * 02 quartos e demais dependênciasAVISO PRéVIO! FACIlIDADE DE Fl'IGAMENID, • Vitrine blindex

01 d• COM F1NANQAMEN1D DIRETO COM A CONSTRmORA! • Lateral de Rija PrinGipal!Ac��so a arena l'
*

vaga e garagem
,,_,............__......_...... ........._ \àI� R$!��OOO,OO .' R$ 95.000,00 _:_R$_1_2_8.��0,OO .

)

!
Apartamento com 78,00m2
02 dormitórios sendo 1 suíte
1 vaga de garagem

! Local Tranqüilo e residenciaL
,.1'\$ 150.000,00

:Casa Nova com 02 dormitórios, sala,
'Icozinha, banheiro, área de serviço e

(garagem. R$ 660,00

,� I

I Fd'IIOl9·flllmi·i\pl!1aI1mDOJ ll:mJiiliJ._,._\","re",,\pe_�-R$48JjX)+_1Nl I

II
REF. 11040 - Centro- Apartamento 01 suíte, 02 dormítérlos. sala, cozinha, banheiro. área de serviço e garagem - R$jl.800.00 + cond.

\

�JJ.�S��7������d.rte - Apartamento 02 dormitórios, sala/cozinha. banheiro. área de serviço e garagem -

j
j�k1�� ���;:���i����,%:tdeO�à��:I:_�$�ggri��:��. coparcoaínha. banheiro. área de serviço.

I REE 1103+ êaependi Apartamento 02 dormitórios. sala/cozinha. banheiro. área de servlço e garagem - RS 500.00
/ + coud.
/

I REP. 11025 - Amizade - 01 suíte. 01 dormüõrío. sala/cozinha. banheiro, área de sevtço e 01 vaga de garagem . RS
/ 1100.00 + cond.

I REF. 11032 - !lha da Figueira - 02 dormitórios, sala. cozinha, banheiro, área de. serviço e 01 vaga de garagem - RS
1600.00 + rcnd.
/
! Sala Comercial:

I RE!'=-QnlD-SilIaamllii'_�· J:D,n'·RS2."(Jj,OO
'RE!'un;.N.",_.SilIa<nreIi1lm.40m'-R$f'B)fXJ+_
/
lGaIjlic<

_ CONSULTE-NOS! 11le[13OCO.GalpilO.Apro�:JOOm2Q)11102esailiirios'asB\Ncs.rolinhaeáreade!J:1lp;Jo.R$2.600.00
,

Apartamento com 02 dormitórios,
/ /sala, cozinha, banheiro, área de

.i I���_e��ar.:.g��:_�.������___co_nd
Sala comercial 50 m2

R$ 980,00

I
I

,)
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MOBILIÁRIA

MENEGOTII

IÁRI.A.

OTTI
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I B I L

www parcimoveis com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6352.APARTAMENTOS NO TRÊS RIOS DO SUL. RESIDENCIAL
ELZA. FINANCIAMENTO DIRETO PELO MINHACASA MINHAVIDA

(SINAL + PARCELAMENTO DAENTRADA + FINANCIAMENTO DIRETO
PELO MINHACASAMINHAVIDA) ENTREGAEMABRIL DE 2015.
INCORPORA -O: R2 63.823. VALOR Á PARllR DE R$119.792 97

REF: 6441.APARTAMENTOS NA ILHADA FIGUEIRA RESIDENCIAL ILHA
DAFIGUEIRA(JARAGUÁDO SUL) RUAÂNGELO PRADI. FINANCIÁVEIS
DIRETO PELO MINHACASAMINHAVIDA (SINAL+PARCELAMENTO DA
ENTRADA+FINANCIAMENTO DIRETO PELOMINHACASAMINHAVIDA).

INCORPORAÇÃO: RI 58.950. ENTREGAEM FEVEREIRO DE 2014
VALOR: Á PARnR DE R$125.00J,00

REF: 6426 . APARTAMENTOS NA1lJ-iADAFIGUEIRA
(GUARAMIRIM). ENTREGA EM MARÇODE 2015. CONDIÇÃO DE
PAGAMENTO FACiliTADA ENTRADA+ PARCELAS + FINANCIA

MENTO BANCÃ!'IO. INCORPORAÇÃO: R.121.978

REF: 6425. TERRENO NO ILHA DA FIGUEIRA.
361;42 M2

VALOR: R$ 90.000,00

REF: 5936. TERRENO NO RIO CERRO II. 14,00M X
23,00M. 322,00 M2

VALOR: R$ 90.000,00

LOTEAMENTO
GUILHERME
MENEGOTTI
BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRADA FACILlTADA,J=INANCIAMENTO
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.

REF: 6351. CASANO SÃO LUIS. ÁREACONSTRUIDADE 114,9IJ M'.
01 SUíTE MAIS 01 QUARTO,01 BWC, COPA-COZINHA, SALADE
ESTAR, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA02
AUTOMÓVEIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO TERRENO DE 338,00M'

VALOR: R$ 280.000,00

·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES �STÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

REF: 6440. ÓTIMO APARTAMENTO NA ILHA DA FIGUEIRA.
RESIDENCIAL CLAUDE MONET 01 SUíTE + 02 QUARTOS,
COPA/COZINHA, BWC, LAVANDERIA, SACADA, GARAGEM.

VALOR: R$ 170.000,00

REF: 6309. CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO. ÁREA CON
STRUíDA DE 193,00 M'. 01 SUíTE MAIS 03 QUARTOS, 02

SALAS, COZINHA, LAVANDERIA, 03 BWC, 02 VAGAS DE GA
RAGEM. TERRENO COM ÁREA DE 409,50 M'. LOCALIZADA
NA RUA HENRIQUE BORTOLlNI. VALOR: R$ 400.000,00

.

.

LOCAÇÃO
'

-CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE i20- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR .R$ 450,0
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, W 210 - 03QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAJRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N
37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAY.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS,W 287 - CENTRO

-02QTOS, SI., 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
BAJRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA HEDWIG FROE
LICH BRUNS, i73 02QTOS, SL, COZ SEMI-MOBILIADA,
BWC, bAV E GARAGEM.R$ 800,00
RUA JOSE T. RLBEIRO,W 4326 -03QTOS, SL, COZ , BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 800,00
RUA 768, W 481 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAJRRO TRllS RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
W2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 425,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,W 1380 -02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAJRRo:AGUA VERDE -RUA WALY EMILIA MOHR, W
3i4 -03 QTOS, SI:, cozo BWC. LAV EGARAGEM.R$ 700,00
BAJRRO VILA RAU -RUA JOSEDO PATROclNIO, 37 -03
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$590,OO
BAJRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,N° 307 -02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$420,OO
BAIRRO TRllS RIOS DO NORTE -HILDA FRIEDEL
LAFIN,W 138 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAY.R$450,00
CASA GUARAMIRlM -RUA VICTOR
BRAMORSKI,N 150 -04 QTOS, 5L, COZ, BWC, LAV
E GARAGEM.R$ 680,00
BAiRRO TRllS RIOS DO SUL- RUA CONRAD ERD
MANN, 78 - 02 QTOS, SL, COzo BWC, LAV EGARAGEM.
R$ 550,00

APARTAMENTOS:
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, E GAR R$650,OO EDIF.MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - Oi SUITE,02
QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 1.000,00 -EDIF.
LESSMANN
-GOY. JORGE LACERDA, W 373- 02 QTOS, SL, cozo
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 700,00 -EDIF.
FERRETTllI
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -oi SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRAGAR
R$ 850,00 -EDIF. JULIANA

-

-RUA EPITACIO PESSOA, W 111 - 02 QUARTOS, SL,
cozo BWC, LAY.R$ 600,00 EDIF. JARAGuA
-RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA -oi SUITE, 02

QUARTOS, SI., cozo BWC, LAV,SACADA, GAR. R$
1.400,00 -EDIF. ANA PAOLA
-RUA OSCARMOHR, N 77 -oi QUARTO, SL, COZ, BWC,
LAY.R$ 600,00 EDIF. NATALIA SCHIOCHET
-RUA JACOB BUCK, N" 7i - 02 SUITES, , SL, COZ,
BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$

1.300,00EDIF. RUTH BRAUN

-RUA JOAo PICOLLI, -OI SUITE, OI QUARTO, SL, COZ,
BWC, LAV,CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.
ESMERALDA
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00 -EDIR FERRETTI I
-RUA BARAo DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, O�
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 1.190,00 7EDIR
BAMO
-RUA MARINA FRUTUOSO, - Oi SUiTE, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 1.200,00-EDIF. MARINA
BAJRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCiSCO TODT, N"
960 - 02 QTO, SL, cozo BWC, LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-BAJRRO VILA LENZI, RUA MAR1A UMBELINA DA

SILVA, N° 500 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV. R$420,OO
RUA MARCELO BAJlBi, N° 3i4 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA joAo ANDRll DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$
91O,00EDIF. BELA VISTA
RUA VICTORROZEMBERG,N" 384 -or SUITE, 02 QTOS,
SL, cozo BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIF. PICCININI
BAIRRO TlFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF
FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, swc, LAV E

GAR.R$380,OO
BAJRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N"
1606 -02QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GAR.R$ 350,00
BAJRRO: VILANOVA - RUAOSWALDO GLATZ,N" 40 - 02

QTOS, SI., COZMOBIL1ADA, BWC, LAV EGARR$ 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -ot SUITE, 02 QTOS,

SI., COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$
1.000,00 EDIF. DNA. WAL

RUA JOSE KRAUSE,N" 22i- Oi SUITE, 02QTOS, 5L, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 900,OOEDIF.
BARCELONA
RUA ÂNGELO TORINELLI, N° 199 -OI SUITE, Oi QTO,
SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$
nO,OOEDIF. COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N" i60 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,OO
BAIRRO:jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DAL
RI PRADI, W i26-2QT05, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 500,00
RUA WALDOMIRO 5CHMITZ, N 160 -2QTOS, SL, COZo
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N° 225 ..

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA roxo BAPTISTA RUDOLF, N"49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 450,00
BAiRRO BARRA - RUA PLACIDO SATLER, N" 87 - Oi

SUITE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00
EDIF.CEZANE
BAJRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" i570 -2QTOS,
SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRASILIA
BELTRAMINI
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIF. BRASfLIA
BELTRAMIN
RUA IMIGRANTES,W304 -2QTOS, SL,COZSEMIMOBILI
ADO,BWC, LAVEGARR$600,OO-EDIF.BRUNAMARIANA
BAJRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBiNEN, N" 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. Cf
CHURRASQUEiRA E GARR$590,OO
BAIRRO rnss RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO
FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV,SAC. a CHURRASQUEIRA E GAR.R$500,OO
BAJRRO BAEPENDI - RUAREiNOLDO BARTEL, N"370-
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 550,00
-RUA JOSE EMMMENDOERFER, N 1425 - - 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIA E GAR.
R$ 800,00,00 EDIF. LACASTER

KITINETE

BAJRRO -sxo LUIS -RUA FI1ANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -SAO LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$ 250,00
BAJRRO -sxo LUIS -RUAFRANCISCO HRUSCHKA,N"
916 -iQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 530,00
BAJRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 -

O iQTO, COZ E BWC. - R$ 300,00
�:

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA
- 30X60 M2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, N" 258 -03

QT05, SL, COZo BWC, LAV E GAR .R$1.800,OO-100M2
.

SALA COMERCIAL is CENTRO - RUA GUILHERME
DANCKER,N" Iôl - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FON

SECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L KASSNER, N° 91
- 90M2 R$ 1.200,00

.

,- .. Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamene otti.com.br -

,-

,�

-

-

i,;
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A(-IMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR
-../ -

Amplie seus horizontes em peif�itos espaços de felkídade:
3 suítes 1 �2 garagens I Completa área-soçj9f�entre9uttmobíliada.� decorada

"'------. �

cocàüzaçâocentral:
Rua.Hcrlanópolts] Jaraguá do sul-se
www.edíficlomanhattan.net

Vendas: Jnco.rpol"ação eConstrução:

(47) 3275 9500 www.reaJsec.com.br

Ürealsec

Casa de alv. cf 3 quartos e demais
dependo 2 vagas de garagem. Ex
celente localização, rua sem saída,

tranquila e asfaltada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamentos no centro de Guaramirirn, o edifício possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos.excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playçroúnd, salão de
festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$ 16(5.970,09 com entrada de
30% + 30 parcelas mensais ern cub direto.com a construtora, consulteopções

de pagamento em '60.e 90 meses.

Ediffcio localizado na centro de Jaraguá do Sul, GOm apartamentos de suite + 1 qu"rto
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,
Boxpara ceoosto na garagem. Áreas sociais mobiliadas e dêcoradas, A partir de

R$ 202.482,75 eonsuãe as condições de pagamento.

Apártamentos NOVOS COm suite + 2 quartos, acabamento diferenciado, eXqllente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1
ou 2; v<lgas de garagem, O Edificio possui hafl de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, intemet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visrta para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir de R$230.QOO,OO. Acerta flnaneiarnento bancário.

-ReI. 2000" Santa Luzia - Terreno para agricullUra CGf't1 aprox.

58.000.m2,+ galpão e casa alv. Valor: Consutte-nos.

-Ref. 201M - Morro Boa Vista -Terreno com 20(},000 m2.Valor:
Consutte·nes.

'

2020- Barra. qo RioMalba - Terrenode esquina na Rua.
Marquardt cf 5!?O m2 - R$ 450.000,00

- Ref. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada, R$135.000,OO. AGettaJinanCiamento banclÍlÍo
- Ref. 2023 - ÁguaVerde .... Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.000,OO.Acetta financiamento bancário
" Ref. 2028 - Barra do Rio Cerre - Terreno de 453,85fn2. R$
130.000,00

." •. , '".,

'

• Ret,2026 �,Rau _:Jerreno c/396 ma - 11$105.000,00 4

1

j
j
I
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� ve/
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA lTDA.

Solar do Ipê - Centro - 3 suítes, iavatlo,
churrasqueira integrada a cozinha, home
oflice, living para 3 ambientes, área de

serviço ampla com bwc e 2 vagas -

CONSULTE-NOS

Cód. 132 - Centro - Apartamento
c;'174m2 privativos, suíte com

closet e hidro + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,
1 quarto (planta original suite + 2),

sacada com .churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua astataca e sem saída-

R$ 260.000,00.

Cód. 0180 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cf 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

. playground - R$ 139.500,00

Rm. 1000 - Jaragua Esquerdo· Com 03 quartos. sala, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço. dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.000,00

Rm. 1003 - Centro PI RNS COMERCIi1IS - ALVENARIA· com 10 quartos, 04 bano
heiros, cozinha com anmários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

Rm. 1007 - CENlRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Rm. 2000-CENlRO-APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
ReI. 2001 - Vila Nova- Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Rm. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio indi�idual. R$ 700,00.
Rm. 2003 -ILHA DA RGUEIRA· Com 02 quartos, saacom sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com Churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Rm. 2004 - TITa Martins· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Rel. 2005 - Baependi • Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Rm. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$1.000,00

ReI. 2007 - VILA RAU • Com 02 quartos, sala com sacada,
cozinha,banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Condominio aproximado R$150,00.
Rel. 2010 - Tlfa Martins· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.
Rm. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Rm. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Rel. 2014 - Baependi . Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 �aga de garagem. R$ 600,00

Ref. 2015 - CENTRO· Com 01 surre + 02 quartos banheiro social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área deservíço com 01 vaga

de garagem. R$ 850,00
Rm. 2017 - CENlRO - 9UmNETE -t Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Rm. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$1.500,00
Rel. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Rel. 2024 - Água Verde· Com 03 quartos, banheiro, saa com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Rm. 2025 - CENlRO • Com 02 quartos, um deles com cama de sofieiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e cnaco mudo, sala com sacada, estante, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, com fogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$150/180.

Rm. 2026 - Cernm- Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com

01 vaga de garagem. R$ 700,00.
Ref. 2028 - Baependi . Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço

conjugadas.R$ 450,00
Rm. 2029 - �Ia Nova· Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Rel. 2030 - Czemiewcz- Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churmsqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Rm. 2032 -CENlRO GUARAMIRIM • Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rm. 2033 - NOVA BRASILlA· Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga 00 garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 - CENlRO • Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e chonasqee
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$1.600,00.
Rm. 2035 - CENTRO· Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de

serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitário) e garagem. R$ 800,00.
Rm. 2037 - VILA LALAU • Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Rel. 2038 - BAEPENDI • Com 01 surre + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço

com sacada, banheiro e Olvaga de garagem.R$ 700,00.
Rm. 2039 - CENlRO . Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

dominio aproximado R$ 250,00 I?TU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Rm.2041 • Centro· Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Rm. 2042 - Centro· 01 surre com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
.

ReI. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00 .

. Rm. 2049 - CENlRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e clurrascue
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.300,00

,
• Condominio aproximada R$ 250,00, prédio com elevador

Rm. 2052 - CENlRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavanderia,
dependência com bwc (apenas o sanitário) e garagem. R$ 600,00.

ReI. 2053 - CENTRO· Com suite, 02 quartos, sala com sacada com

churrasqueira, sala de TV, cozinha mobiliada, lavanderia e 02 vagas de
garagem. R$ 1.350,00. Condomínio aproximada de R$ 300,00, prédio

com elevador e salão de festas coletivo.
ReI. 2054 - CENTRO· RLAT . Com 01 quarto, sala cozinha e área de serviço

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
Rm. 2056 - BAEPENDI • Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SALAS COMERCIAIS
Rel. 3000 - �LA 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$ 1.500,00
Ref, 3005 - CENTRO· Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00
Rm. 3006 - sara- Com 45 m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
ReI. 3007 - CENlRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros,. R$ 3.300,00
Rm. 3011 - CENTRO· Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
ReI. 3012 - BARRA· Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.

R$ 6.500,00
Rm. 3022 - CENTRO· Com aproximadamente 60m', com banheiro e estacona

menta na frente. R$ 900,00

GALPÃO
Rm. 4000 - CENlRO· Com aproximadamente 1.1 DOm' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$10.000,00
Rm. 4005 - VILA RAU - com 750m' de áiea térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e Dl lavabo, cozinha. Ama extema com 3.600m' aberto com 02

portas rolo para càrga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m' coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500,00

ReI. 4003 - Guararnirim· Terreno com 700m' sendo 425m' de área construida,
mezanino com 50m' escntório, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.
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Cód: 111 - CASA ALVENARIA - João Pessoa,
com 60m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 252m'. R$ 13.0.000,00.

Cód: 135 - CASA MISTA - Rau, com 50m2, 3
domnitorios, 2 vagas de garagem. Terreno com

450m2. R$ 230.000,00.

Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099
www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 548 - APARTAMENTO - Vila Lenzi, com
64m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Villar. R$ 158.662,40.

I Cód: 543 - Residencial Bolgart, Czerniewicz,
I amplo apartamento com 104m2, suite + 2
"'domnitórios, 2 vagas de garagem. R$ 242.140,00.

Cód: 541/542 - APARTAMENTOS - Hausgartem e

Lilian Emmendoerfer, com 42m2.

IIVIOBILIÁRIA

Piarlnann
LDCACÃO
Casa, vu. R.u, 1<$ 70!l,(JO

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx.
Católica Se. Vila Rau I R$ 550,00,+ 60,(1{} condonúnio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx, Iomar;
São Luiz I RS 750,00+ condomínio

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. VIla
Lalau I ru 770,00 + condomínio.

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Próx.
Arsepum. Amizade / RS 520.00

Galpão 98m' + casa com 2 dormitórios, Baependí/
R$J.600.00

Galpão comercial com área construída de 154m2
Baependi I RS 4.500.00

Sala comercial com 60m2, 1 bwc. Vila Lenzi I R$ 6úQ,(X)

Sala comercial com 62m2, 1 bwc. VuaLenzi/RS650,OO

Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzi / RS 8OO.()(1

Sala Comercíal Sâ m", centro, R$ 2.500.00

Chita de Paulo

Ref. 6191 - Casa com 03 dormitóri
os, 01 sala, 02 banheiros, 01 área de

serviço, 01 vaga de garagem,
R$ 218.000,00

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. I,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por
andar). R$ 185.000,00.

Cód: 275 - TERRENO - Chico de Paula, com
790m2. Excelente ponto comercial, com frente de

50m. R$ 600.000,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69rn2, 2 domnitórios, 1 vaga de

garagern.Terreno cO)Tl169m2. R$139.000,00.

LOCAÇÃO
CONSUlTE MOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS EGAlPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova,"com 2 dormitórios, 1
vaga de garagem. Próximo ao'\;olégio. R$ 485,00.

Cód: 43-CASA- Três Rios do Sul, com 2 dormitórios,
1 vaga de garagem. Pró!limo a Recreativa da Celesc. R$

605,00.

Cód: 85-APARTAMENTO - Três Rios do Norte, comz
dormitórios, 1 vaga de garagem. R$ 500,08 + cond.

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Figueira, com
30m2, 1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 97 -APARTAMENTO- V1la Nova, com 139m2, 3
dorrrâórios sendo 1 suite, 2 vagas de garagem.

R$ 1.450,00 + cond

Cód: 65 - SALA COMERCIAL - Centro, cóm 40m2, 1
banheiro. R$ 600,00.

Cód: 95 - CASA COMERCIAL - V1la Lenzi, com 450m2,
terreno com 1.100m2. R$ 4.500,00.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com

403m2• R$ 90.000,00.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m2.
R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451m2. Loteamento Viliagie. R$143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com
500rlÍ' apenas R$ 70.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m'. R$ 100.000,00. Excelente terreno de
esquina comercial. Frente cf a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno com

I
920.000m2, frente com 450m. R$ 460.000,00.

•

Cód: 277.- TERRENO - Nereu Ramos, com
• 325m2. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

I Cód: 281 - TERRENO - Ilha da Figueira, com
312m2. R$ 210.000,00.

Cód: 63 - CASA - Três Rios do Norte, com 2 dormitórios,
1 vaga de garagem. Loteamento Fossile. R$ 550,00.

•

••1.....
1

.•.
Cód: 98 -APARTAMENTO- Centro, 3 oormãónos, 1 vaga

de garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

Cód: 61 - APARTAMENTO - Czemiewicz; com 2
dormitórios sendo 1 suite,1 vaga de garagem. R$ 550,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, amplo terreno com

8.256m2. Próximo ao centro. Valor sob consulta.
Coo: 3&. SALA COMERCIAL - Centro, com 30m'.
11$1.200,00. DE FRONTE COMA PRINCIPAL.

1

Ref.: 38712

Casa gemi
nada com 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

Pc1rêtmóveis

- Ed. Ulium, Vila Lalau. R$ 470.00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasflia, R$ 380,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasflia, R$ 550,00
- Ed. Dom Emilio. Nova Brasflia, R$ 580,00
- Ed. DonaWaI, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

,

-O�",Q�!U�.�OS-
- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amalil�s, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. AlgillVe, Amizade, �$ 550,00
- Ed. Brasãa Beltramini, Agua Verde, a partir de R$ 600,00
- Ed. Clistiane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 620,00
- Rua Clistina A. Pereira, São Luis, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 490,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 650,00
- Ed. Veneto, Rau, R$ 670,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 680,00
- Ed. Ilha dos Açores, Vila Lenzi, R$ 800,00
- Ed. Hunglia, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Akira, Vila Lenzi, R$ 680,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Neumann, Vila Lalau, R$ 690,00
- Ed. San Pie1ro, Nova Brasflia, R$ 800,00
- Ed. Moradas da Serra, Nova Brasnia, R$ 1100,00
- Ed. Sunftower, Nova Brasflia. R$ 700,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00

.

- Rua José 1 Ribeiro, Servo Miguel Petry, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Plalanus, Centro, a partir de R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 840,00
- Ed. Marta Alice, Ilha da Rgueira, a partirde R$ 720.,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Jardim das Mencedes, Vil Nova, R$ 530,00
- Ed. Impelialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Alpes, Vila Lalau, R$ 680,00

- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00
- Ed. João Batista, Ilha da Rgueira, R$ 580,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

03 QU_ARTOS
- Ed. Amalillys, 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. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerler, 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$ 800,00
- Ed. Bartel, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Moradas da Serra, NovaBrasflia, R$ 1000,00
- Ed. San Raphael, Mobiliado, Nova Brasília, R$ 900,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$ 1000,00
- Ed. Menegotti. Centro, R$ 800,00
- Ed. Dianthus, Centro. R$ 1500,00
- Ed. Saint German, Vila Nova, R$ 950,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 1000,00

-CASAS-

- 2 quartos, alvenaría, Rau, R$ 720,00
- 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 suüe, 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

UARAMIRI

- Ed. Primavera, Amízade, R$ 620,00 \

- Casa alvenaria, 3 qts + 1 sute, Amizade, R$ 1400,00
- Galpão, 2112m2, Rio Branco, R$14800,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Avaí, R$ 750,00
- Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,00
- Casa alvenaria, 3 qts, Centro, R$ 900,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

www.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 sute, Centro, a partir de R$ 700,00
- Sala comercial, 54m', R$1200,00
- Sala comencial, 34m', R$ 600,00

- LOCAÇÃO'COMERCIAL -

--- SALAS COMERCIAIS---

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$ 1430,00
- Rua Cei. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Cristina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed. Elica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m2, R$1300.00
- Rua João Planincheck, Nova Brasnia, 55m2, R$ 740,00
- Rua José Narloch, São Luis, pav. supelior, 150m2, R$ 1000,00
- Rua José Nartoch, São Luis, pav. térreo, 150m2, R$ 1500,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, a partir de R$ 750,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 53m2, R$ 1200,00
- Rua Pe.Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, 75m2, R$ 1600,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 50m2, R$ 530,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, 40m2, R$ 600,00
- Rua Reinaldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed. MaJi<et Place, Centro, 30m2, R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m2, R$1500,00
- Casa comencial, Rua Alfonso BarteI, Baependi, R$1600,OO
- Casa comencial, Rua José Narloch, São Luis, R$ 1500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m'. R$ 11060,00
- Jaraguá Esquerdo, 526m', R$ 4500,00
- Barra do Rio Cerro, 1692m', R$ 13800,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m', R$ 3300,00

---- TERRENOS ----

- Água Verde, 330m', R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da egueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CITROEN AlRCROSS 2014
GLX '.6 FLEX START

CITROEN C4 PALLAS 2013
GLX 2.0 FLEX

NOVO MOTOR 1.6 122CV - O MAIS POTENTE DACATEGORIA

FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO

AIR BAG DUPLO DE SÉRIE EM TODAS AS VERSÕES
RODAS DE LIGA LEVE 16"E MUIT MAIS!

FREIOS ABS+EBD • AIR BAG DUPLO
AR-CONDICIONADO DIGITAL
PORTA-MALAS COM CAPACIDADE
PARA S80 LITROS E MUITO MAIS!A PARTIR DE

R$54.690'
À VISTA

A PARTIR DE

.:

R$49.990'
À VISTA

10.000 30.000 40.000

4XR$S1,OO 4XR$135,OO 4XR$127,OO 4XR$13S,OO'

PARA TODAS AiS OFERTAS CITROEN 4XR$99,OO 4XR$152,QO 4XR$132,OO 4XR$152,OO

4XR$100,OO 4XR$153,OO 4XR$139,OO 4XR$153,OQC4PAUAS

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroén C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 57% (R$ 22.794,30) + 48 parcelas

de R$ 499,00 com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên

C4 Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 566,00 para Banco PSA e TC de R$

855,00 para Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance ou F
. - .

I
.

I
.

m li
BancoAlfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 26/05/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça reVlsoos em seu vefCU o regu arme B_

:1
"

r

1
j
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IMÓVEL • CAMINHÃO. EQUIR
AGRICOLA • CARil GIRO·

QUITAÇÃO DI fiNANCIAMENTO
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CR�DIJO INTRADA
RS 950 Mil RS 82 Mil
R$810 Mil RS 79 Mil
R$ 625Mll R$62 Mil
R$ 535 Mil R$43Mll
RS 348 Mil R$33 MIL
R$ 310 MIL R$29 MIL
RS 255 MIL R$21 MIL
R$210 MIL R$19 MIL
RS 145 MIL RS14Mll
RS 125 Mil R$ll MIL
R$ 110 Mil À combinar

t

1
ACEITO CARRO E FGTS

)
1
I

.�
J
\

;. .

EMP.REGOS EJ SERVIÇOS
• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco tempo.
Mercado em expansão nacional e
internacional. 100% lucrativo, não
precisa oferecer produto de porta em
porta, a empresa repassará os produtos
para o cliente final e depositará os lucros
diretos em sua conta, ganhos de R$80,00
a R$72@,00 pormês durante um ano

garantimos total por ano de R$960,00 a

R$8.640,00, omelhor de tudo, a empresa
oferece formas de ganhos ilimitados com
trabalho em equipe. Tratar (47) 9140-
5014 Vivo / (47) 8836-6000 Claro. Ou
acessewww.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas termais)
saída dia 11/10 (pela manhã - [araguá
do Sul) e retomo dia 13/10 após
almoço. Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel com café

almoço e jantar. Tratar - 33713993 -

99738281.

• Serviços gerais, grama, pintura, etc.
Tratar 8846-7168.

• Precisa-se de babá com experiência e

referências, que goste de crianças, para
trabalhar período integral. Salário a

combinar. Tratar no fone 8818-2211 ou
8829-9796.

• Fretes emudanças, R$l,OO o km, a
partir de R$50,00. Tratar 9993-4422 ,

• Precisa-se demensalista, 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 [araguá do Sul
dia 17/06, às 5:00h da manhã e retomo

dia 19/06/2013 após o almoço. Inclui
no pacote: Transporte em ôníbusleito
turismo. 02 pernoites em Apto Luxo

com café damanhã 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, com Maria.

• 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 txs, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon: - Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12 a

03/01/14. Buenos Aires / EI Calafate
(opcional Torres Del Paine), Ushuaia.A
partir de U$ 2.540,00 por pessoa já com
taxas, parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem ReveillonMéxico (cidade
México) / PuertoVallarta, Guadalajara
eMorelia 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: 3371 3993
- 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: cçordenacaorhgcadvauroracom,
br

• Leison Malhas contrata com urgência:
Auxiliar de corte, talhador com

experiência; para trabalhar 10 turno na
Barra do Rio Cerro. Salário compatível
+ benefícios, Tratar na empresa, Rua
PastorAlbert Schneider, 882. Fone:
3376-1378.

• Contrata-se auxiliar de técnico em
eletrônica, para consertos de aparelhos
de som, com experiência na função.
Tratar 3275-2264.

• Precisa-se,dentista para trabalhar no
consultório em Itapoá, Remuneração
por porcentagem. Interessados ligar 47
9671-0512 Enviar CV para cíasorrísoep
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 MetalfIex. 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 desenvolvérum
negócio lucrativo. Trabalhando a partir

,
de sua casa Aprenda aganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima de
R$ 2.000mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retomo. Contato 478418-3292/9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.combr

DOA-SE

• Precisa-se de dois guarda roupas de
solteiro doados. Tratar 8840-1242

• Vende-se triturador de podas
(galhos e folhas), valor R$780,00.
Tratar 9178-0878

• Vende-se Càrretínha 1.80x1.20

com feixe de molas e amortecedor

galvanizada ou pintura em

epóxi, elétrica, completa à
vista R$1.800,00 2.00x1.20. À
vista R$2.000,00. Produto com

qualidade e garantia. Telefone
(41) 3081-8198

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.0QO,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 máquina de costura
industrial Overloch R$800,00 e

Reta R$380,00 3370-0983 ou

9927-3117 Paulo

• Vende-se máquina de costura
Overlock e fios de costura. Valor a
combinar. 3376-0745 Ester.

COMERCIO

• Vende-se ponto comercia!,
Churrascaria e Pizzaria no"

Jaraguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 Jandir.

• Vende-se mercearia e padaria
em Schroeder. Telefone 3275-
0697

APARTAMENTO

• Alugo quitinete peça única 30m
quadrados cl banheiro. Rua:
Ernesto Lessmann nº 615, Bairro
Vila Lalau, próximo aWeg 2.

RS370,00 CI Taxa de água. Fone:
(47) 3635-4443 e 9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento 72mz
em construção suite mais 1

quarto, 50 metros domar 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-seApartamento no
Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 130.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASAS

• Procura-se casa para alugar na
Vila Nova. Tratar 8840-1242

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua
asfaltada: Rua Adolfo Antônio

Emmendorfer, 1450, bairro
Rio MolhSl. Terreno com 800

nr', 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 uma casa com 3

peças, garagem. Pra um casal

R$250,OO, p�ra uma pessoa
R$200,00, n� 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, em Barra do

Sul, loteamento Baobá, Rua

Perequê, próximo aoposto, 97
rrr', 3-quartos, sendo, 1 suíte,
banheiro social, garagem pi
� 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 casa de alvo com
125 m com laje, garagem
para 2 carros, 3 quartos,
sala, cozinha, copa, portão
eletrônico, interfone. Próximo
de Mercado, Faculdade. R$
225.000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

CHÁCARA

• Vende-se sítio de 4.946 rrr', em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente

e área de festa construída.

Telefone 9648-9399.

SALA COMERCIAL

• Alugo quarto pi pensionista
no centro, livre de água, luz
e internet. Valor R$ 300,00.
9123-5851 Vivo I 9946-3491
Oi.

• Alugo sala comercial com 3

quítínetes, valor R$ 1.200,00.
Na Rua Valdemar Rau, 2280.
Tel: 3371-6968.

TERRENOS

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341
mZ, valor a combinar. Tratar,
9642-1720

• 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 rrr',
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 mZ cada um,
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localizado no Lot. Residencial

Joaquim Gírolla, Barra do Rio

Cerro. Contato: (47) 9961-
0441.

• Vende-se te-rreno no Bairro

Jaraguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 rrr',
total da área 800 m2, valor
R$280.000,00 negociável. Tel
3371-8223 ou 9140-9275

Chaves

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11

hectares (143mx800ni -

114400 fi2). Há em cima do

terreno arrozeira, ribeirão
e poço artesiano. Apenas
1 km da SC 47-4. Aceita- se'

càsa e carro, de menor
valor. Preço: R$ 360;000,00;
Telefone Residencial: 3370-

3458/9935-9307
• 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: 3276-02§4 I 8800-9346.

• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti III - bairro

Santo Antônio. R$ 60.000,00.
Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2,
15x66 - bairro Izabel, Corupá,
40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr;'

9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km.

Preto, airbag, abs, bancos em
couro, completíssimo tratar
com Valdir 47-9210 4875.

• 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.

WOLKSWAGEN

• Vende-se Parati ano 2000,
4 portas, branca. Preço a

combinar. Tratar 3371-9157.

• Vendo Sandero ano 2011

1.0. Completo modo Exp.
.úníca 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 cl Douglas.
• Vendo Golf Confort 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, motor AP 1.8.

A aba do filé. Telefone 9995-

6372 Osni.

• Vende-se Golf 1.6 ano 200i,
preto. Valor R$20.000,00. Tel

, 3376-1239.

FIAT

• Vende-se Fiat Tipo; prata,
completo, IPVA pago, valor

R$4.500,00. Com som valor

R$6.300,OO, 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, si troca).
Único dono. Ótimo estado.

Contato: (47) 9991-3390.

FORD

• Vende-se F250, ano 2006,
com 113.000 km, prata. Preço

I
'

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 Kà ano 99,
prata. Só 'ª,ssumir prestações
do fínancíamento; valor
R$368,OO. 84-12�012�'
Rubens.

• Vende-se Forka GL lmage
2003, preto, completo, menos
ar, c] rodas esportivas. Valor
R$ 12.500,00. Financiamento

particular c] proprietário. Tel
8812-7170 ou 7813-4785.

• Vende-se Del Reyano 1995,
valor a combinar. Tratar fone:

9159-2149 com Célia.

• Vende-se um Ford Focus
ano 2005, preto, 1.6

completo, banco de couro. R$
19.000,00. Tr: 3379-2303 I
9114-5998 Com Roberto,

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetec

muito econômico, 04 pneus
novos todo revisado em

ótimo estado, R$ 11.500,00
podendo financiar, Tratar

com Rafael (47)9617-2252
ou (47)8877-6219.

CAMJNHÃO
• Vende-se caminhão

Wolksvagen, ano, com baú de
,

2,30x 5,50. Todo reformado.
Valor R$40.000,0. Aceito
caminhonete no valor de até

R$50.000,00. Tratar 9602-
9784 I 8481-6233.

OUTROS

• Vende-se Cerato ano 2010, cor
prata, completo, único dono.

R$42.000 (negociável). Tratar
8902-0062 Cristiano

• Vendo Corolla Altis Prata

Automático 2010/2011
70.000 Km. 'Garantia de
Fábrica 6 meses. Todas
revisões feitas na Toyoville.
Completo. R$67.000,00
Particular. 47 9177-7003
Alfredo

,

• Vende-se Paratí 1.0 16V 4

portas.Prata, 2000 com Ar

Condicionado, Trio Elétrico,
Rodas 14 de Liga Leve e

Película. Valor abaixo da FIPE.
Fone: 3274-80921 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, final 9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

DIARISTA

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos é vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

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 é veículo. Tratar:
9185�4615 / 9655-6743 /
3376-1378.

TERRENO

• Vende-se terreno com

412,00M2 (12,5 x 33,0)
no lot. Residencial Mass -

- Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto
com proprietário. Aceito
veículo. Tratar: 9128-5957

/ 3376-0081.

\

I
IcOROILA

•Vende-se Corollaxu 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 / 3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta LOHatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência.
IPVA pago até 2014. Apenas
R$17.5oo,00. 'Iratar: 9128-
5957/3376-0081/9655-
6743.

COMIDA'DAHORA

• Comida da Hor� oferece

marmitex, com serviço de tele
entrega de segundaa sábado,
Localizada no centro de
Schroeden 'Iratar (47) 3374-
0741/9221-0087 �om Sidnei.
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QUEM PROCURA STRASBOURG

1l0NI SEMINOVOS, �
�VEíCULOS ENCONTRA AQUI. �

BuscaCe ta
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) 3348-85.56
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.
Veiculas com opção de financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para
pagamento à vistá ou financiamento sem troca. Váliâa 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.

KIA prepara SOUL

elétrico para 2014

FONTE meiro semestre de 2014 e deverá

chegar aos mercados norte-ameri
cano, europeu e asiático.

Segundo informações de basti

dores, o veículo deverá ser vendido
na Coréia do Sul por algo em torno

dé US$ 35 mil, que equivale .ii cerca
de R$ 70 mil na cotação atual. Nos
Estados Unidos, o preço poderá bei
rar os US$ 30 mil (R$ 60 mil).

Auto Esporte

Em termos de desempenho, o

modelo promete superar o Kia Ray,
uma minivan elétrica lançada há al
guns anos pela montadora. O Soul

deve acelerar de O a 100 km/h em 12

segundos, 4 segundos menos que o

Ray. A velocidade máxima esperada
é de 140 km/h e a atonomia deve

chegar aos 200 km com uma carga
única de bateria.

Sem grande. destaque no de
senvolvimento de carros com "tec

nologia verde", a Kia prepara uma

versão elétrica do Soul, o primei
ro global da marca sul-corena a

adotar a motorização. O carro será

apresentado em meados do pri-

McLaren F1 é leiloado por
R$ 11,5 milhões'

sun. Segundo a notícia, este foi o
-veículo moderno mais caro já lei
loado, e custou cerca de três vezes
mais que um Bugatti Veyron.

O ex proprietário do modelo,
Tom Hartley, acredita que "o Me
Laren FI é omelhor carro já produ
zido". O modelo foi fabricado entre

FONTE 1993 e 1998, e apenas 64 unidades
de rua do esportivo foram feitas.

O McLaren FI utiliza um mo

tor 6.1 BMW capaz de gerar 627
cavalos de potência, rendimento
que lhe permitia arrancar de O aos

96 km/h em 3s3, antes de atingir a
velocidade máxima de 388 km/h.

Quatro Rodas

Um exemplar do McLaren FI
. foi leiloado por nada menos que
3,5 milhões de libras (o equivalen
te a 11,5 milhões de reais), divul
gou o informativo britânico The
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeitowaldemar�1346-8aepI!IIdi Power Imporls
8lumenau· Bal, Camboriú ·Jaraguá do Sul

Joinville • Florianópolis· São José
*ExOI1eração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehide 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 Jesultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiêndas podem sofrer variações. Visite o siteWWW.jdPOWerdobrãSil.com.Fonte:J.D.PowerandAssodates.MaiSAltaSatisfaçã°Respe."teosll·nl."tes de ve Iocidade.Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo deCombustível em conformidade com a Portaria Inmetro n° 01012012. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1 -

I'

I
J

I I '

I 1
I
J

6 I VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE MAIO DE 2013

--------- ------ - - ���--

O (:ORRI�I'ODO Il()\()
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A, vida acontece aqui.
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PROMOÇÃOR$65,00Mmtec-1 i _ R$39,00
Bardah\ B� -

o de

Higien\Za�$65 00
ArCond. - ,

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO lANCE

*Plano 150meses **Plano 180meses . *Plano 100meses "*Plano 120meses

� tw·tter.comt@HSConsorcios
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'1 ontrata com I .

Tubofibra do B�a�1 OCpara urodade Ofereço serviços de podas de
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•

árvores. Tr: 9158-0019.
de Massaran u. .

ressados . celfizado para
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br ou entrar emtubofibra.com. 473379- 6794.
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5900.
• Hotel para ca�s

-

T I' 3375-2006
. Brasil com antecedenCla. e.
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do /9146-4864.•

r de CadastrO
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- hospedagem,
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_. Os
.
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., vel com experiencla. banho, taxi . (cuidamoS do
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o
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reo ...
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�
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q
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.
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SALA COMERCIAL
.. Alugo sala cotnerei:\���o�oo.

uitineteS. valor
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Tel: 3371-6968.

• Á venda, franquia
demiol

o á
dutches as.."iados, sltuad

��� Reinoldo R,au. Inaugurada
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47�709-0649 ou Jaraguá@
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A AssociaçãO Recreativa

..
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MuniCIpaiS (ARSEPUM),
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o
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30m
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i:�i, Tr: 9220-0047 Dalana.

TERRENOS/LOTES

com cllurrasqueira Entnlda

d RS 10,000,00. Valor de
RS

l�s.OOO.oo. Tr. 47 849:-4178,
• V�nde*se A.partament;��art.os.
Bairro Anll1.adc com

cozinha mobiliada, sacada d
com churrasqueira, 2 vagas

e

garagem. RS
130.000.00, Tr:

9104-S600. Creei 14482

CASAS
em Barfado Sul.

• Vendc-se casaB' cbá rua Perequê,
loteamento a ,

:1 3

pr6ximo :�o:�o���:b:mhelro
������aragemp/2 car:o�va
mobillada, m\ol�d�oS:I;;:StaçõesValor R.$120, ,

de 1 saláüomínimo, aceita-Sge6c10
carro ou call1inhonete no

ne

Telefone 3373-3511-

.. Vende-se �U\ Balneárl�:ci::S:
Casa genunada novartOS sendo
da praia com 03 qu� h WC Area
uma suite. sala.

eozm �' \or:'RS
de serviço e garagem, a

O'

180000,00, Financiáve\. CO;��
.

(47J 3345-0780
ou (47] 9

76310elano.
• Vende-se casa de alv, 'co�����:
com laje. garagem para

3 uartos. sala, cozinha.
copa,

p�o eletrônico,�:te:a:�ciade,
Próximo de Merta '

......... 0 11'::7

serto de rodas
acionais. Auto

são. freio, pneu, .

mento e geometria.
-3040.

Tubofibra do Brasil

nallsta de CadastrO
. dade de Massaranduba.
conl experiénci�. Os
dos deverão enViar

ara rh@wbofibra.
!elltrar em contato pelo
473379-5900.

_ encontra aqui!
se de pessoa do sexo

malar de Idade. para
a arelho desom 3 em '},

; cOlno atd·nFd�nt.·I���� .. ClCO:!�oc� disco) 9953-5554. s
lo na "ha 4J 19u ,... APAKfAMENTO
çõestratar com

Dlnaldo-

�.
• procura-se rooça.par.t.Bd����di_

423_

_� apartamento,o' Bs.amlT�mo�i1iado.
-o. Patagónia!Argentina!,. A rtamen

iO/04!t3 a 02/05/13

-...'
Ar:gucl RS37S.00 alugu�'

see 12 noites. SaIndo de.Porto , ' '

.

.. RS60,00de condomi�:911S_
e seguindo a BuenoS AU-:{e lntereSsadas ligar; San

ia/punta Arenas!��.<:::""",: 9126 ou 9603-1280 (Fran)

3370-0983
• Vendo oficina elétrica

no

e bombas
. to demotores

���I���e�:l�::!�:'�:lr
R$50.000. Contato

3273-661 .

• Vende-se artesanato,
tudo em

d ira tábua de carne, vasos,
ma ei ,

. 3376-
etc. Tratar com

Wllson

0726 .

APARTAMENTOS
Para dividir

• Procura-se moça dl
tamento. Bairro Baepel! I.

apar
nto semi mobiliado.Apartame I

Aluguel R$375,00 alugu�
R$60 00 de condomlmo. 5+, dra 911

-

Interessadas ligar: San )
9126 ou 9603-1280 (Fran

. • Alugo apartamento
com 2

a

uartos, 75 mt, com
garagem, n

\

�ua FrancisCO Pierm�n�, alu���a
R$ 650 00 + condomlmo (01

,
_ ....... "lll C:.d.�A.

áquina de costura

I overloch R$800,00 e

80,003370-0983 oU

117 Paulo

CASAS
r;asa.em Barra do Sul.

• Vende-se bá rua perequê,
loteamento Bao '97 m1• 3 .

pró'::; :;!s':��uíte, banheiro
qu •

__ /?r,nTOS.

banheiro, lavanderia, varand
.

, 'mo à Casa da cultura
e

ProXI
"01 Valor a combinar.Guaramlfl .

34
Fone 3373_1435/99794

.

Falar com Aurea.
2

V de-se casa de 120m,
• en . terreno d
terreno de esqulOa, . h
450m2 3 quartos, sala

COZI11

arage;", todamurada. Va1o��$200.000,00. Tratar com AI

9103-3926.
" nde-se casa geminada,

• ve .

2 uart
loteamento Firenzl, q,
sala, cozinha, garagem, �rea
70

2 Entrada + finanClame

R$�40.000. Tel: 9103-392
Ailto11 .

Aluga-se casa fundos, 3
•

quartos, sala,
cozinha, ban

lavanderia, garagem.
Rua

de laneiro, B7. Somente
ca

R$700,00. Tel: 47 9929-1

CHÁCARA'
• Vende-se chácara

no �a:i
São Pedro, 240.000m

,

.

ta ranchos, cercas, \ffilS •

000 é
água corrente,

6.
.

P

eucalipto. Oportunldad
investimento. Aceito

tr

terreno e veículo. Trata

4615/3376-�1.

I
j
I

I
OMERCIAl.

,sala comercial com
3

tes valor R$ 1.200,00.

�: Va'ldemar RtJ;u. 2280.
1371-6968.
inda, franquia de

mlni
•

,du!ches assados, situadOd:
rua Reinoldo Rau,

Inaugura

em Julho de 2012, iratar,
479709-0649 ou Jaragua@
vininha.L'Om,br.
A AssociaçãO Rec�ativa

•

dos Servidores PúblicoS

Municipais (ARSEPUM).
. forma a'oS Interessados que
m ,_�, _�_ 1rV';lcão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IV

TODASASPBOMOÇq�
JUNTASNUMA 80.

COBALT1.8 LT (R9A) COMPLETO 13/13

TAXAZERD,
30XDER$599 EENTRADADE
R$26.799

-

AGILELlZ (R9K) COMPLETO13/13
TAXAZERO,
30XDER$530 E
ENTRADADE
R$23.990

APellZ·1_"Etooo1'I!ll'(Oon1g__�1ll131m113,mm��i'lilsma__mR$l9..m.OOoommés*p1amDdefulml:iilime1l!mIlI6ll,5l""'deeJtllada(R$23..900.00).30prestaç.õesmensaisdeR$530,09.romtaxaO,OO%aJlLCET:3,81%aa
\la'lldllllil�IR$39_il!l2.5!U�d.>li1tnUl.�iGmljg_B\I,aIiIIl�2DmDa.ÇQ!.TII...�iI'lÍÍStiap;;dirdeR$�O!Ia'l1allêsdeglila1lDdefnaRQamenlo(lOOl60,25%deen!Jada(R$26.799,OO},30presla9iflsmensaisdeR$599,03,
t!D1iIIa D,OOII.aJIleH:3.5IBaa\Ia'Ir:cmt;íI�R$�-amasl1liiiíiaspilllioplÚllilde22a2fiilemaDde2llUp;moEslBllodeSaáCalaria. piIIlilllEilDlsa.e.mlet o km 00qiirid0s nasConcessioráiasChev!det 0feItas não válidas ou rundaIivas
mm JIIIdâtidade de YeIIda 1Él!I da liDica, 1iDSas e pmiIrlI!ms iIllIiis_ CmSIIte� mIl Sllii iiIIiti'liiSI!iélia� Os 1Iá!lIikJs 0IeitiEt ésão eIIi� mm o PROCONVE - f'nl!Jana de CooInie da PokJiçãJ do AI por Veírulos AufDmotores.
_dIeImielambr-So\C:tl8OO7lJ2��GIIAC-1llDI121Sl1l2.

GMAC ESPEITE 'os LI ITES DE VELOCIDADE. ConteComigo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atletas, dirigentes e

equipes são punidos J

1COMISSÃO DISCIPLINAR Órgão julgou e puniu onze

casos referentes à atual edição do Campeonato Varzeano
lização das obras de in
fraestrutura necessárias
ao bom andamento dos

jogos, além da perda dos

pontos pela utilização de
atleta em condição irre

gular contra o Clube São

Luís.
O TigrejTifa Martins

teve André Alves punido
em um jogo (automática)
e Marcelo Morineli puni
do em 90 dias.

O ZEC foi punido em

três pontos pela utiliza

ção de atleta em condição
irregular contra o Roma.
Devido ao grande volume
de processos, a reunião se

estendeu das 19h30 até Ih
da madrugada.

AUTOMOBIDSM
Com apoio de O Correio do Povo, a equipe Box Car

Competições volta à ativa após 14 anos ausente das

pistas de Santa Catarina. A reestreia será em Lontras,
com os pilotos Paulo César Maba na categoria
Estreantes e César Maba na Marcas B.

partida (automática). An
tonio Amarildo Klodzins
foi punido em 15 dias.
Vianei Milan foi punido
em 180 dias. O técnico
Mareio de Marco foi pu
nido em 360 dias, todos
pelos incidentes na.parti
da contra o JJ Bordados.

Pelo OperáriojRota
belajSipar, o zagueiro
Éderson Tomazelle foi

punido em uma partida
(automática).

O Rio Molha foi pu
nido com a interdição
de seu campo até a rea-.

O técnico André L. Pavin

foi punido em uma parti
da (automática).

O Flamengo Esporte
Clube foi punido com a

perda de um mando de

campo, pelos incidentes
na partida contra o Ope
rário, além da perda de

pontos pela utilização de
atleta sem condições de

jogo na' partida contra o

GT Society.
Na Néki, Adirlei Ro

pelato, Ederson Milan e

Edenilson da Silva Porto
foram punidos em uma

Agência Avante!

A Comissão Disciplinar
fida Fundação Muni

cipal de Esportes e Tu

rismo esteve reunida na

noite de quinta-feira (23),
analisando onze casos re

ferentes à atual edição do

Campeonato Varzeano de
Futebol. .

A DRM Comercial/Fi
bras & Fios foi absolvida
da acusação de utilização
de atleta irregular, porém
Alexandre Brognoli foi

punido em duas partidas.

iNo Sesi
Tênis deMesa

NaArena

Copa Jaraguá
A, 2a Copa Jaraguá de

Xâdrez· será realizada na

manhã de hoje (25), na

Arena Jaraguá. A compe

tição inicia às 7h15, sendo
disputada em no sistema

Suíço, com cinco rodadas
e ritmo de 21 minutos. O
evento é aberto para enxa

dristas de qualquer idade,
federados ou não.

A primeira, das cinco

etapas do Torneio Muni

cipal de Tênis de Mesa,
acontece hoje (25), no Gi
násio do Sesi. As categorias
foram separadas em faixas

etárias, com os jogos rea

lizados em diferentes ho
rários. A Pré-Mirim - com

atletas até 11 anos - abre a

competição a partir das 8h.

Acesse: www_KUKAIMOVEIS.COM.8R
MATRXZ
Rua Ângelo RubJ.nií. 972
ealrFo� Sarra do Ria Ce..-ro

.f

k .. kc::a®
in"ll6vei.

Matrb: I 3370.&370 I Filia) I 3273....505

F7LXAL
Rua .:João Marcatto, 265 - Sala OS
Sait'ro; Centro

ReI: 3704 - Apto no Baependi com 2 dormitórios,
cozinha e bwc mobiliados, sala de estar mobiliada,

garagem, churrasqueira. R$ 160.000,00

Ret.: 3698 - Apto no Amizade com 1 suíte + 2

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

R$ 345.000,00

Ref.: 3700 - Apto no João Pessoa com 2

dormitórios, cúzinha, bwc, sala de jantar/estar,
garagem, sacada, Churrasqueira. R$130.000,00

Ref.: 3699 - Apto na Vila Rau com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de jantar/estar, garagem,

sacada, churrasqueira, elevador. Incorporação:
6658. R$140.000,00

ReI: 1558 - Casa nó Três Rios do Norte com 1 suíte
+ 2 dormitórios, cozinha, copa, bwc, sala de estar;
2 garagens, churrasqueira. R$ 230.000,00" ACEITA

CHÁCARA

Ref.: 432 - Casa no Jaraguá 99 com 2

dorrnrrórios, cozinha, bwc, sala de estar.

R$ 65.000,00

Ret.: 462 - Casa na Tlfa Martins com 4 dormitórios,
cozinha, 2 bwc's, sala de jantar/estar, escritório,

depósito, garagem. R$ 170.000,00

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

garagens, cnurrasqueira. R$ 280.000,00

-------�-- --
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Começa0
campeonato
dos grandes
DESTAQUE Duelo entre os campeões Paulista
(Corinthians) e Carioca (Botaf090) é o principal
encontro da rodada de abertura do Brasileirão

Agência Avante!

Com quase sete meses

de duração, 380 jogos e

570 horas de futebol, o Cam
peonato Brasileirão inicia
na noite de hoje. Em jogo,
o título mais expressivo do
certame nacional e vagas na
próxima edição da Taça Li
bertadores da América.

Desde que a disputa por
pontos corridos foi instaura
da, em 2003, o São Paulo é o

detentor da maior pontuação
do torneio, com 693 pontos
em 400 jogos. Os maiores
vencedores são Santos e Pal
meiras, com oito títulos (de
pois da unificação promovida
pelaCBF).

O maior público foi re

gistrado no duelo entre Fla
mengo e Santos, em 1983, no
Maracanã, com 155.523 tor
cedores. Ídolo vascaíno, Ro
b.erto Dinamite é o maior ar
tilheiro do torneio com 190
gols, mas na era dos pontos
corridos o domínio é de Pau
lo Baier, do Atlético-PR, que
já balançou as redes em 91
oportunidades.
A competição abre com

um clássico luso-brasileiro,

onde o Vasco encara a Por

tuguesa, às 18h30, em São
Januário. No duelo de cam

peões estaduais, o Vitória
recebe o Internacional, às
18h30, na Fonte Nova. Em

jogo de favoritos ao título, o
Corinthians enfrenta o Bota

fogo, às 21h, no Pacaembu.
Complementam a roda

da sete jogos no amanhã.
Na reedição da "Batalha dos
Aflitos", o Grêmio encara o

Náutico, às 16h, no Alfre
do Jaconi. No desafio pau
lista, a Ponte Preta enfren
ta o São Paulo, às 16h, no
Moisés Lucarelli. Em sua

reestréia na elite, o Criciú
ma recebe o Bahia, às 16h,
no Heriberto Hulse.

Em meio a novela da

possível saída de Neymar, o
Santos enfrenta o Flamengo,
às 16h, no Mané Garrincha.
Defendendo o título, o Flu
mmense encara o Atlético
PR, às 18h30, no Moacyrzão.

Em Belo Horizonte, o
,. Cruzeiro duela contra o Goi

ás, às 18h30, no Indepen
dência. No Paraná, o Cori
tiba fecha a rodada contra o

Atlético-MG, às 18h30, no

Couto Pereira.
NELSON PEREZ/FLUMINENSE

EM MACAÉ Campeão em 2012;0 Fluminense estreia
contra o Atlético-PR, no Estádio Moacyrzão

Tabela 10 Turno Campeonato
Brasileiro 2013 Série A

,25/5
!51S
ii!:5/S
2615
26{S
ii!:6/S
26/5
2615
26/5
26/s

let130
181130
211\
16t!
16h
16i'o
161l

ItiI!30
18h30
181130,

S'OJIIIIY.!I10
fanteNova
Pacaembu
AIftt® ,*0fIi
Maisês LvcarelH
Hetlberto UOI$e
1IIané�
MOfCvrllQ
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COllto�rll!

V�XPl:irWQ""$1
VitOril)Ollt�
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�Xtf6lilko
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161'1
1611
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Corinthl�M)iSlo P.uto
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ALVARO PEREIRA

la Parte

omenino e a bicicleta
Jaraguá do Sul participou pela pri

meira vez dos Jogos Abertos de Santa
Catarina em 1961. Florianópolis foi a sede
da magna competição que se realizava

pela segunda vez em território catarinen
se. Coube ao ciclismo à missão de nos

representar e honrar as nossas tradições
esportivas. Após quatro provas seletivas,

foram definidos os ciclistas que nos re

presentariam: Domingos Correia (Por
tuguês), João Fortunato, Max Papen
dick e Álvaro Pereira, este, um menino

de apenas 16 anos. Técnico era Adolpho
Mahfud; mecânico,Alwan Karsten; apoio
logístico, Jorge Frederico Doester; chefe
da delegação, Getúlio Barreto da Silva.

Família e estudos
Álvaro Pereira nasceu em Rio do Sul eAdriano Gustavo. Dois netos: Manoela e

(SC), no dia 03 de setembro de 1945. É Michael:Álvaro iniciou e concluiu os estu

filho de Odário Pereira e Helena Silveira dos no Colégio Marista São Luís. Lembra

Pereira. A famíliamudou-se para Jaraguá se dos coleguinhas de aula: WandérWee

do Sul em 1950. Álvaro Casou-se comMa- ge, Udo eWalter Boss. É formadoTécnico
ria doCarmoOliveira Pereira e o casal tem Contábil, e possui especialização emAudi

três filhos:MaísaAparecida,Álvaro Júnior toria Empresarial.

Nomundo dos esportes
Iniciou as atividades esportivas no Co- rinense. Aos 14 anos, Álvaro se incorporou

légio Marista São Luís, com o professor ao esquadrão de ciclismo do Clube Água
Figueiredo, nas modalidades de Basquete, Verde. Após conquistar resultados expres

voleibol, e atletismo. No futebol jogou nas sivos, recebeu convite para se integrar ao
divisões de base do Acaraí, atuando de go- exército vermelho, como era denominado o
leiro. Foi no ciclismo que brilhou intensa- time doAcaraí. Aceitou o convite e, ao lado

mente. Nas décadas de 1950/60, o ciclismo do lendárioDomingos Correia, João e Lídio
rivalizava com o futebol na preferência dos Fortunato edo baependiano Max Papen
desportistasjaraguaenses.Aequipe doAca- dick, fez história. Ficou conhecido como o

raí ostentava o título de Tricampeão Cata- "menino de ouro" do ciclismo catarinense.

ÁLVARO PEREIRA
O "menino de

ouro" - 22 Jogos
Abertos de Santa
Catarina - 1961
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Jasc de 1961-

O Palco
Setembro, manhã pri

maveril, sol e temperatura
amena, uma brisa suave

passeia pelo centro histórico
da cidade fundada por Dias

Velho, Florianópolis, palco
da competição ciclística do
2° Jogos Abertos de Santa

Catarina em 1961. O percur
so, traçado nas ruas centrais

da Ilha da Magia, mais se

parecia com uma "Mon

tanha Russa", com muitas

subidas e descidas, curvas

inesperadas para a direita e

para a esquerda, que, de cer
ta forma, tornavam· a pro
va emocionante. Largada e

chegada eram no cruzamen

to da Rua Arcipreste Paiva
-

com a Tenente Silveira, alto
da Praça XV de Novembro

(Praça da Figueira), ao lado
da Catedral, próximo ao Pa
lácio Cruz e Souza. Os atletas
teriam que percorrer 25 vol

tas, perfazendo um total de

50 quilômetros.

Uma fuga espetacular
Todos os anos, no dia 9

demarços, realiza-se a pro
va ciclística Cidade de Join-

-vílle, em comemoração ao

aniversário da cidade. Em

1961, a seleção jaraguaen
se participou da prova, já
se preparando para os 20S

Jogos Abertos de Santa Ca
tarina que aconteceria no

mês de setembro daquele
ano. Dada à largada, todas
as equipes "marcavam" os

favoritos para evitar esca-

padas: Domingos Correia,
Carlos Schulz, Izaltino Ma
chado, Uno Theilacker e

ciclistas vindos de Blume
nau, Florianópolis e Criciú
ma. Ninguém se preocupou

com o "menino jaraguaen
se". Aproveitando a liber
dade que lhe davam, Álvaro
empreendeu uma fuga es

petacular quando faltavam
ainda 20 quilômetros de
um total de 70, para o tér
mino da prova. Fazendo
trabalho de equipe, Portu
guês, João Fortunato eMax
Papendick, empreendiam
falsas fugas para atrasar

ainda mais o pelotão perse
guidor. Ninguém acredita
va que omenino aguentaria
o tranco., Não só aguen
tou como também venceu

a prova com cerca de dois

quilômetros de vantagem
sobre o segundo colocado.

CONTINUA NO PRÓXIM:O sÁBADO.

OS PRIMEIROS 15 ASSINANTES QUE LIGAREM NA SEGUNDA-FEIRA,
PARA 2106-1919, A PARTIR DAS 8H, GANHARÃO UM PAR DE INGRESSOS.
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