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Nobre
amparo

Cuidados na velhice: depois que dona Natalia, 89, passou a viver acamada ela e a nora, Ineldes, se aproximaram ainda mais
PÁGINAS 4 E 5

Jaraguá do Sul
Espumano rio Cerro

Rodovias

Recuperação das rotas
Estado projeta para a primeira quinzena deste
mês o lançamento do edital para a licitação .

das melhorias das rodovias SC-108, entre
Guaramirim e Massaranduba, e da SC-no,
entre Jaraguá e Pomerode. PÁGINA 21

Música
O cárcere sobe ao palco

Moradores da Barra do Rio Cerro Neste sábado, a dupla Enéias Raasch e

denunciam à Fundação Jaraguaense do Thiago Kunitz Daniel se apresenta na
MeioAmbiente (Fujama) possível poluição Praça Ângelo Piazera
no leito do afluente. Órgão vai fiscalizar a para mostrar as novas

região para identificar a causa. PÁGINA 23 composiçoes.
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Avô rico,
filho nobre,
netopobre

Entendendo a formação econômica de Santa Cata

rina, vislumbramos uma economia industrial nas

cida, inicialmente, no Vale do Itajaí no século 19, com
os Hering. A família criou a primeira indústria que se

tem registro na área têxtil. E a partir de então outros

setores, como o madeireiro e alimentício começaram a

se desenvolver no Estado.
A sociedade que vivia essa época, que deu origem

ao capital econômico catarinense, era acostumada com
uma vida dura e cheia de restrições, portanto, levava a

austeridade como uma das leis. Assim, seguindo a linha
de pensamento de Adam SmithIo pai da teoria econô

mica), os primeiros catarinenses também descobriram
no trabalho a fonte de sua riqueza.

Com o acumulo do capital formado por essas gera-
'

ções, as novas gerações passaram a vangloriar muito
mais o hedonismo, ao invés da austeridade e o trabalho
cultivado por aqueles que geraram o capital. E atual
mente vivemos em uma socíedade em que a maioria
dos indivíduos acredita que basta distribuir direitos
entre eles e simplesmente jogar a conta'para o governo.

Assim, diversas pessoas passaram a acreditar na

ilusão de que basta um decreto estatal para se obter
crescimento e progresso, e veneram o Estado como se

o ele pudesse fazer milagres. Graças a isso se confundiu
a criação de riquezas, com a impressão de moeda por
bancos centrais.

Essa receita de riqueza não tem fundamento, a não
ser estender artificialmente um meio de vida fadado ao

fracasso. Isso nos faz lembrar um proverbio que diz:
avô rico, filho nobre, neto pobre.

Afinal, um dia alguém terá que pagar a conta, se

essa trajetória errônea não mudar.

• WalterHenrique Fritzke, acadêmico deEconomia

COTIDIANO
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COMENTÁRIO

Se quero, posso!
'l Tou contar um fato. Ela - a me

V nina da história - é a prova de

que, de fato, se tu podes crer, tudo
é possível ao que crê. Dá para di
zer de outro modo: se tu queres,
tudo é possível ao que quer... E
antes que alguém me diga que
não é bem assim, digo que é mais
do que assim. - Que dizer, então,
que tudo o que desejo posso ter?

Explica isso, Prates!
Explico dizendo que nossos

desejos, ou sonhos, resultam de
uma certeza interior que nos diz

que é possível sim, ainda que
muito difícil ou quase impossí
veL. Ocorre que o "quase" im
possível está do lado de cá do
muro dos possíveis, logo... Nin
guém sonha com o que lhe é im

possível. Nossos impossíveis re-

LUIZ CARLOS PRATES

sultam da nossa inércia, covardia,
desculpas e dos nossos preconcei
tos contra nós mesmos. Deixe-me
contar a história, o fato.

É a história de uma garota,
.

tinha 12 anos quando chegou
ao Brasil, chegou em 2011, hoje
tem 14 anos, ela é chinesa, veio
com os pais para São Paulo. A

garota, de nome Ying Xing - a

chamam por aqui de Francisca,
bem brasileiro esse vezo - é um

instigante exemplo.
"Francisca" desceu em São

Paulo falando a língua dela, o

Mandarim. Não sabia dizer "eu"
em português. Os pais da garo
ta, todavia, ignoraram essa di
ficuldade pétrea para que ela

pudesse acompanhar as aulas
no intrincado ritmo da língua
portuguesa. Mesmo assim, a gu
ria foi matriculada numa escola

pública em São Paulo, sem saber
dizer bom-dia ou quero água ...
Menos de dois. anos depois,
hoje, ela fala e canta em portu
guês. Por quê? Porque a paixão
e a necessidade, uma ou outra,
melhor as duas, fazem de nós o

que quisermos na vida. Prova de

que Marcos 9:23 tinha razão, - Se
tu podes crer - ou querer - tudo te
é possível. Não é mesmo, Chica?

Desculpe, quis dizerYing Xing.

Meus desejos ouminhas possibilidades latentes, contu
do, não são iguais as suas, o que tem que ser entendido
é que dentro de minhas possibilidades-posso muito, ili
mitadamente. Mas é claro, não posso ser estúpido nos

meus desejos ...

• Exemplo _

Já leste a história aí de cima? Então fica mais fácil de
entender que nós, todos nós, podemos ser o que quiser
mos na vida, desde que tenhamos foco, decisão e perseve
rança. E como dizem os soldados do BOPE - Treinamento

duro, combate fácil. Levada a frase para os alunos em sala
de aula, fica assim: Estudos duros, provas fáceis. Falta
acrescentar que a escola não tem nada a ver com a produ
tividade dos alunos, os alunos fazem a escola, folgam os

professores e fazem felizes aos seus pais. O resto é vaga
bundagem e desculpas.

• Falta dizer
Desculpem-me mas se a lei chegar por aqui, não vou

obedecê-la. Em São Paulo agora é lei "lugares especiais"
em shoppings, ônibus e trens para gestantes e adultos

acompanhados de crianças de até dois anos. Por que
gestantes com lugares especiais, desde quando "barri
ga" é doença? Se a pessoa tem condições de andar ba
tendo pernas por aí, sinto muito, lugares especiais não,
não contem comigo. E por que adultos com crianças de
até dois anos ficarão também na moleza? Prove que a

criança tem dois anos. Deixem de serbabacas com essas

leis baratas e eleitoreiras, bastardos do voto!

• Será?
Alguém que já leu lá de cima até aqui, pode estar

pensando que não é bem assim, sem essa de o que eu

desejo posso ter... Claro que sim, o desejo, todavia, não
pode ser estúpido. Nossos desejos mais "sinceros" ali
cerçam-se numa possibilidade latente dentro de nós .

Inovação
Qualificação para'competir

A rodada de capacitação intitulada "Inovação para a Competitivida
de", com a presença do professor da Duke Corporate Education, Anton
Musgrave, está com inscrições abertas. O evento, promovido pelo IELj
SC, entidade dó Sistema Fiesc, será nos dias 6 de junho em Jaraguá do
Sul. A capacitação irá tratar sobre inovação aberta e gestão estratégi
ca da inovação, O curso ocorre das 18h às 22h, no Centro Empresarial
(Cejas), Rua Octaviano Lombardi, 100, Czerniewicz. Além de ser um

movirfiento pela educação, também está ligada ao foco estratégico de
. 'J.ecnologia e Inovação do Sistema Fiesc, que tem como objetivo pro

. .

porcionar conhecimentos específicos sobre os temas: melhorias para
ampliar a competitividade e incentivos fiscais para inovar no atual mo-

o mente. Interessados podem entrar em contato pelo e-mail eduexecuti
�a@ielsc:org.br ou pelo telefone (48) 3231-4611.

1

Conbu as dl"'Ogas
Caminhada
pela vida

A Associação Beneficente Vida
Nova promove nesse sábado a la
Caminhada pela Vida, Contra as

Drogas. A mobilização será às 14
. horas, com saída da Praça Ângelo
Piazera, na Avenida Marechal Deo
doro da Fonseca, no Centro de Ja

raguá do Sul. A inscrição é. um qui
lo de alimento não perecível e ela

\

deve ser feita no blog http://abvn.
org.brjblog. O material deve ser

levado no local da caminhada. Os
alimentos serão distribuídos para
as três comunidades terapêuticas
da cidade. Informações pelo fone:

9214-8629. Participam do evento a

Polícia Militar e o Sesc.

compã
Inscrições do programa
FamíliasAcolhedoras

Estão abertas as inscrições para as pessoas
que desejam fazer parte do programa Famílias

Acolhedoras, de Corupá. Os interessados em

participar deverão se inscrever na Secretaria
de Assistência Social, Trabalho e Habitação, na
Rua Otto Hillbrecht, nO 370, bairro Bomplandt,
até o dia 10 de julho. O horário é das 8h às 12h.
Só são permitidas as inscrições das pessoas que
atenderem os seguintes requisitos: idade igual ou
superior a 21 anos, não possuir antecedentes cri
minais, ter a concordâncias de todos os membros
da família, disponibilidade de tempo e interesse
em oferecer proteção às crianças ou adolescen
tes, não estar inscrito no cadastro de adoção do
Juizado da Infância e Juventude e 'de apresentar
um parecer psicossocial favorável.

.

'.
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CHARGE

TODOS DEVEM TRATAR MELHOR OS IDOSOS

o Que
MAlS D6\?

EDITORIAL

Preparação e cuidado
para a Terceira Idade
QfuturO do jovem é a velhice. Todos

caminham para essa fase da vida que
pode ser um momento de tormenta ou de
vivacidade. Essedestinovaidependerdafor
ma como os jovens de hoje se comportam,
cuidam da sua saúde e como direcionam a

busca pelo conhecimento e reflexões.
Podemos definir hojea maneira como

queremos viver a fase da Terceira Idade.
Com exceção dos revezes que a vida pode
pregar, se tudo ocorrer bem, quem souber
se cuidar hoje terá uma fase idosa com dis

posição para curtir mais tempo para viver.
Num mundo que se direciona ao au

mento da população idosa, também serão

cada vem mais necessárias políticas pú
blicas voltadas a esse público. Em Jara

guá do Sul, segundo dados do IBGE de

2010, há 12mil idosos nomunicípio. Eles
representam quase 10% da população.
A cidade tem um centro de referêncíano

atendimento que direciona atividades de

integração e de prevenção à saúde.
Essas ações são fundamentais para

que eles se sintam integrados à socie
dade e não abandonados. Um dos pio
res traumas da velhice é a solidão, o

esquecimento e, a pouca valorização.
Ainda não temos uma cultura enraizada

para priorizar projetos que direcionam
.

uma educação dos jovens aos cuidados do
pessoal da terceira idade.

A falta disso prejudica um melhor
.

atendimento quando as famílias se

deparam, de uma hora para outra,
convivendo com as pessoas em idade

avançada e mais dependentes. Sem
o preparo e a orientação das famí

lias, esses idosos ficam mais vulneráveis.
O destino da velhice atinge a todos. E,
como queremos viver essa melhor ida
de bem, temos de nos preparar agora.

FEIRA

SANTA CATARINA
OI'SA li O<N>TR\XJAO

b .
-
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Ouallficação
MBAna
região Norte

A Fundação Getulio Vargas está
com as inscrições abertas para o

curso deMBA em Gestão Financei
ra, na unidade de Joinville. As au
las são realizadas quinzenalmen
te aos sábados. Informações no

3461-0540 ou no site mbafgvjoi@
sociesccapacitacao.org.br . O valor
da inscrição é R$ 130.

LÚCIOSASSI

LOTERIAS
QUINA

-

SORTEIO Nº 3206
04 - 45 - 68 - 70 - 74

PONTO UE ÔNIAU�. SEM f\ANCn
Leitora chamou a atenção do estado do ponto de ônibus
localizado na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, no bairro

Bapendi. A estrutura está sem banco para acomodar os
usuários. A Prefeitura lançou na semana passada um projeto de

recuperação desses espaços. A cidade precisa mesmo dessas
melhorias para valorizar quem prioriza o transporte coletivo.

Do ator e
roteirista Moacyr
Franco, 76, em

entrevista à
TV Estadão,

sobre o novos

humoristas
do país.

o pessoal extrapolou
na área do humor.

Tomo cuidado para
não dizer nada

grosseiro ou imoral.
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IDOSOS
NA EDiÇÃO DE ONTEM

Matéria que abriu a reportagem especial sobre
os idosos mostrou a estrutura de Jaraguá do Sul

para o atendimento a esse grupo

têm consciência disso", afirma.
O alerta leva em conta a im

portância de acompanhar do

enças já existentes e, principal
mente, prevenir aquelas comuns
ao envelhecimento humano. De

acordo com o médico, a demora
em procurar este tipo de atendi
mento pode representar muitos

prejuízos futuros. Ele explica que
é comum receber idosos acome

tidos por enfermidades degene
rativas em estado avançado, ou
seja, quando poucas são as me

didas possíveis a serem tomadas
em prol damanutenção da saúde.

Um dos pontos mais decisi
vos e problemáticos para este

atraso em buscar ajuda diz res

peito à cultura local. "Eles dei
xam o tempo passar, são teimo-

Segundo o médico, é co

mum o atendimento a pa
cientes nos quais a divisão

antecipada de bens materiais

provoca brigas entre os her
deiros e, em contrapartida,
gera solidão nos pais. "Hoje,
os filhos ficam responsáveis
por eles durante muito tem

po, até 20 anos, e isso acaba

desgastando a família e sobre

carregando aquele que decidiu
tomar conta, pois os demais
não ajudam", resume.

Por isso, Osellame é enfá
tico: "idoso bem cuidado emo

cionalmente tem muito mais
chance de viver e, principal
mente, de forma saudável e fe
liz". Levando tal realidade em

consideração, o médico explica
que o geriatra deve avaliar os

pacientes de maneira global,
estando atento à saúde física,
emocional e social.

,..,

ATENÇAO
CONSTANTE!

sos e resistem por acharem que
está tudo bem", explica. No en

tanto, de acordo comOsellame, é
exatamente neste momento que
o geriatra deve entrar na vida
dos idosos. "As doenças típicas
da terceira idade costumam ser

silenciosas", complementa.
Na lista, estão males como

diabetes, hipertensão, osteoar

trites, demência, insuficiência

cardíaca, colesterol alto, Parkin
son e Alzheimer. Relativamente
fáceis de serem evitadas ou ame

nizadas, quando não tratadas de
maneira correta, podem acarre

tar problemas cada vez mais sé
rios e, geralmente, de repercus
são grave como o AVC (Acidente
Vascular Cerebral), os ataques
cardíacos e as quedas.

DICAS PARA VIVER ATERCEIRA IDADE COM SAÚDE
• Faça atividades físicas regulares (30 minutos por dia/quatro
vezes por semana)

• Tenha uma dieta equilibrada, evitando excessos;
sal e açúcar

• Nãõ fume (lembre-se: nunca é tarde para largar o cigarro!)
• Mantenha o convívio social
• Seja acompanhado por um geriatra
• Sorria

TERCEIRA IDADE

Segundo o geriatra Regis Osellame, todos os idosos devem ter acompanhamento
de um especialista, inclusive aqueles que ainda se sentem muito bem

A chegada à terceira ida
fide significa um momento

novo na vida de qualquer pes
soa. Ou, pelo menos, deveria.
Paralelamente às mudanças
oeasionadas na titulação, afinal,
ao completar 60 anos de idade,
passa-se a fazer parte do grupo
dos idosos, também é preciso
modificar outros hábitos.

.

Segundo o médico Regis
Osellame, quem faz esta transi

ção deve incluir visitas frequentes
ao geriatra. Especializado no cui
dado desses pacientes, ele chama
a atenção para a necessidade de
cuidar da saúde de maneira dife
renciada a partir da sexta década
de vida. "Todos os idosos pre
cisam de um geriatra, mas eles
mesmos e os próprios filhos não

Além das doenças que aco

metem diretamente a esfera
física dos idosos, também há
um mal de caráter psicológico
merecedor de atenção. Confor
me o geriatra Regis Osellame,
a depressão tem afetado cada
vez mais a terceira idade. "A

região Norte de Santa Catarina
é a que mais faz uso de antide

pressivos e calmantes no Bra

sil", alerta.
E, no caso de quem tem

mais de 60 anos, a taxa de in

cidência da enfermidade fica
acima das demais faixas etárias.
Osmotivos são inúmeros, entre
tanto, têm como ponto inicial o
sentimento de inutilidade. Ao

se aposentarem, os idosos não

só desaceleram o ritmo de vida,
mas começam a enfrentar a sen

sação de nada para fazer e de

esquecimento e desatenção por
parte da família.

"
Todos os idosos precisam
de um geriatra, mas eles
mesmos e os próprios filhos
não têm consciência disso.

Osellame: as cirurgias
plásticas podem até mentir

a idade, mas o corpo
'envelhece e sempre vai

sentir o peso dela
Regis Osellame, médico

FOTOS LÚCIO SASSI

•
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EXEMP!.9 DE CONVIVÊNCIA E CUIDADO
,

ENSrNAMENTOSDUUUOS

Compartilhar a rotina
e dividir a casa com qual
quer ser humano Que seja
nem sempre é tarefa das
mais fáceis. Mesmo entre

familiares, esta convivên
cia diária pode ser bastan
te desafiadora. E, quando
há idosos presentes em um

.

dos lados de tal convívio,
a necessidade de adequar
hábitos dentro e fora do lar
tende a crescer.

Cuidar de uma pessoa
na terceira idade significa
doar parte do tempo em

prol do bem estar dela,

"
Não consigo deixar ninguém
cuidando da nona. Eu acho

que ninguém vai fazer como

eu faço. Ela não me dá

trabalho algum.

Inelde Marià Volpi

CARINHOE

PACIÊNCIA
, Foi depois que Natalia pas
sou a viver acamada que ela e

lneldes e aproximaram ainda
mais. A nora mudou completa
mente a rotina para estar sem

pre à disposição da sogra. Du

rante os três últimos' anos, as

duas firmaram uma verdadeira
. parceria, pautada em muito res

peito, carinho e paciência.
Segundo lnelde, hoje, poucas

são as vezes que ela sai de casa.

Tudo porque, a nona depende
de ajuda em tempo quase inte

gral. "Tem que dar comida, re
médios, suco na boca. Precisa
medir a pressão rotineiramente,
deixá-la limpinha", explica. Para
colaborar com esses afazeres, a

nora poderia até pedir apoio de
um cuidador profissional. Mas,
ao invés disso, preferiu contratar
uma pessoa para executar as ati
vidades domésticas; "Não consi

go deixar ninguém cuidando da
. nona. Eu acho que ninguém vai
fazer como eu faço. Ela não me

dá trabalho algum", afirma.

Cuidadosa, Inelde prefere
ela mesma fazer companhia
à sogra, tanto que dispôs a

própria cama de maneira a

vê-Ia durante a noite

principalmente, se esta

precisar de atenção espe
cial, como é o caso de Nata
lia Stringari Volpi. Aos 89
anos, ela já não conta com

disposição física para se le
vantar da cama, colaborar
com as atividades domés
ticas ou mesmo passear .

Acamada desde que sofreu
um AVC (Acidente Vascu

lar Cerebral), há três anos,
a idosa precisa de ajuda
para quase tudo. E, ao con
trário de muitos outros,
isso ela tem de sobra.

Foi na nora, Inelde

Maria Volpi, que ela en

controu o ponto de apoio
necessário. Vizinhas du
rante boa parte da vida,
elas sempre tiveram uma

relação próxima, porém,
não tanto quanto agora.
Cerca de sete anos atrás,
quando a nona, como é
carinhosamente chamada,
começou a não gostar de

passar as noites sozinhas,
surgiu a ideia de uma mu

dança de endereço. Ao in
vés de ela trocar de casa,
lnelde e o marido, André,
decidiram por fazê-lo.

Quando passaram a dividir a mes
ma casa, sogra e nora precisaram tam

bém se acostumar com os hábitos uma
da outra. "Enquanto ela ainda andava,
deixava comandar a casa", enfatiza

Inelde, que só assumiu definitívamen-

te os afazeres domésticos após a do

ença de Natalia, há três anos. Mesmo

assim, o respeito ao espaço alheio foi
.

mantido. "Não acho certo mexer nas

coisas da nona, por isso, não jogo nada
fora sem o seu consentimento", ensina.

A relação afetuosa entre Natalia
e lnelde costuma surpreender quem
se depara com as duas. Cúmplices,
elas convivem em harmonia e, prin
cipalmente, respeito mútuo. "Ela é
muito importante porque me ajuda
em tudo que eu preciso", resume a

idosa. Já a nora comenta que o se-

gredo para a relação ser tão pacífica
é o respeito e o carinho. "Eu aprendo
o tempo todo com a nona. Tem coi
sas da vida dela que escrevo em um

caderno para guardar. Ela me aco

lheu, tudo o que eu digo, ela aceita,
vou guardar isso para sempre, eu a

amo", confessa.

RESPEITO ACIMA DE TUDO
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Printeiro O arroz COIn feijão
A administração de Dieter Janssen (PP) te, com lançamento de edital de concurso

l"\.entra hoje no sexto mês sem que a
. público, verba expressiva para moradia

tão falada reforma administrativa tenha popular, a decisão oficial sobre o reajuste
chegado à Câmara. Apesar de parecer um dos médicos e há possibilidade de troca de
acessório burocrático, é com este modelo secretários, ainda que remota. Além de Na

que será possível enxergar melhor como tália Petry (PMDB), cotada para Secretaria
será administrado o próprio governo. A de Assistência Social, o prefeito analisa al
expectativa é de que o projeto de lei seja en- guns casos específicos em que a máquina
caminhado à Câmara este mês. parece não estar azeitada o suficiente. O

Junho, aliás, promete ser importan- tempo nem sempre é um aliado na política,

EM FOCO
No próximo mês, o prefeito de Guaramirim, Lauro
Fr6hlich (PSD), deve embarcar para Itália. Terá a

companhia de uma comitiva de empresários.
• •

O projeto que destina R$ 1,7 milhão para o Ipplan contratar
os serviços do Labtrans da UFSC já serve para medir

como será a discussão posterior sobre
uma possível consultoria de Jaime Lerner.

· .. ..

Mário Fernando Reinke (PSDB) foi multado em R$ 2000
pela contratação irregular de pessoas, desvio de função
de funcionários públicos contratados por concurso, e

irregularidades no pagamento de horas extras. A denúncia
havia sido feita pelo vereador Mauro Bramorski (PSD),

que hoje é líder de governo na Câmara.
• • •

Foi protocolado ontem na Câmara de
Guaramirim relatório sobre a CEI que snvelvea

devolução de R$ 10 mil e a contratação de uma

assessoria contábil pela Casa. O documento será
lido em plenário na próxima terça-feira.

Moradias populares

ainda mais no sistema brasileiro, em que o

último ano de gestão tudo fica paralisado
em virtude da legislação eleitoral.

O governo temmostrado grandes ambi
ções, projetos revolucionários, o que é óti

mo, porém, como diz a sabedoria popular;
primeiro é necessário garantir o arroz com
feijão, ou seja, o buraco de rua, a falta de es

pecialidadesmédicas, o congestionamento;
a política do dia a dia.

I
Conselho Superior

Sebastião Camargo (PT) foi indicado pelo Diretó
rio Central dos Estudantes para fazer parte do Con
selho Superior da Católica de Santa Catarina. Ele é
formado em História, tem especialização em Educa

ção e está terminando o curso de Direito.

Se a Prefeitura de Jaraguá do Sul não abriu oficialmente ontem, uma turma
não teve descanso. No gabinete do vice-prefeito, Jaime Negherbon (PMDB), e na
Secretaria de Habitação, a correria é grande com a expectativa de conquistar verba
do goverrio federal para construirmais de mil moradias populares. O recurso pode
ultrapassar os R$ 100 milhões. O anúncio deve acontecer na próxima semana.

FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013

www.imoveísplaneta.com.br o
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(47)3275-0100

A SEMANA

1. A política miúda
tem que acabar.

Lauro Frõhlich (PSD),
prefeito ,de Guaramirim

"
2. Não é persêguição,
estamos dando andamento

a processos antigos.
Luís Fernando de Aímeida (PP),
sobre a cobrança para que os
bancos cumpram a lei

"
3. Não temos a cultura da mobilização,
do protesto, mas queremos que os
estudantes se envolvam em causas

para o bem comum.

Juliana Rudnick, diretora de

Comunicação do DCE da Católica

"
4. Uma vez me perguntaram: como é
o caminho de empregada a ministra?

Olha, foi tão longo que nem dá para
fazer uma ligação direta.

Delaíde Arantes, ministra do Tribunal

Superior doTrabalho, que atuou
como doméstica na juventude

--------=��--------�.
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o ministro da Justiça, José Eduardo Cardo

zo, cobrou publicamente que a Polícia Federal

(PF) apure, "com rigor", se houve abuso policial
durante a desocupação de uma fazenda locali
zada em Sidrolândia (MS), a cerca de 60 quilô
metros da capital sul-mata-grossense, Campo
Grande. A fazenda estava ocupada por índios
desde o último dia 15. Durante o cumprimento
da decisão judicial de reintegração de posse, um
índio, Osiel Gabriel, foi morto a tiros. Cardozo

já pediu relatórios detalhados à Polícia Federal
e à Fundação Nacional do Índio (Funai), cujos
representantes acompanhavam a operação. "É
impossível dizer, neste momento, quem atirou
nos índios. Já determinamos que os fatos sejam
apurados", comentou. A Fazenda Buriti está em
meio a um conflito fundiário de mais uma dé
cada. Os estudos para verificar se eram terras

indígenas foram iniciados em 2001. Em 2010, o
ministério baixou uma portaria reconhecendo
o caráter indígena da terra, o que ensejou uma
discussão judicial que perdura até hoje.

MORTE ESTÁ
SENDO APURADA

Leirevista
A revisão da legislação sobre a concessão do serviço de

táxi em Jaraguá do Sul ainda deverá levarmais algum tempo.
No final de janeiro deste ano, o diretor de Trânsito e Trans

portes da Prefeitura, Rogério Kumlehn, havia previsto para
março a elaboração de um pré-projeto a ser enviado para a

Câmara de Vereadores. Contudo, o diretor disse ontem que
os estudos ainda estão sendo realizados pelo departamento
jurídico. A legislação em vigor nomunicípio data de 1985. A
proposta é de adequá-la à Constituição de 1988 e ao Código
Civil de 2006. Cerca de 120 taxistas atuam na cidade, sendo
58 permissionários, distribuídos em 21 pontos.

Joe Biden no Brasil

E os táxis
Se em Massaranduba as licenças de táxis

renderam polêmicas e em Jaraguá do Sul as

mudanças estão sendo planejadas, em Flo

rianópolis, a Câmara definiu nesta semana os

integrantes da CPI dos Táxis. As denúncias de
irregularidades na distribuição de placas para
taxistas na Capital surgiram em 2001. Naque
le ano, mediante a aprovação da Lei Comple
mentar 85/2001, a gestão da então prefeita
Angela Amin (PP) distribuiu 258 placas para
taxistas sem realizar concorrência.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido
ontem pela presidente Dilma Rousseff, A estada dele no Brasil en
cerra o roteiro de visita a três países latino-americanos. No último
domingo, Joe Biden esteve na Colômbia e, na segunda-feira (27),
passou por Trinidad e Tobago.

Eleições
.noPMDB

Vice-governador do Esta

do, Eduardo Pinho Moreira,
deve se licenciar do cargo
de presidente do PMDB em

Santa Catarina. O partido se
prepara para eleição do novo
diretório. No páreo, Moreira
e o deputado federal, Mauro
Mariani,

CPIda
Telefonia

Moções feitas pelas Câ
maras de Vereadores à Ana
tel devem ser incluídas na

documentação da CPI da Te
lefonia, criada pela Assem
bleia Legislativa do Estado.
A próxima reunião da comis
são está agendada para ter

ça-feira (4), às 17 horas, com
a presença dos presidentes
do Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Contas, além do
chefe do Ministério Púbico.

!lfí

POLÍTICA
F1M DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013

Roteiro pela Suécia
Comitiva jaraguaense se junta aos deputados neste domin

go, na Suécia. O líder da bancada do PMDB, Carlos Chiodini, o
líder do governo Aldo Schneider, o vice-presidente da Assem

bleia,.Romildo Titon, e o presidente da Comissão de Consti

tuição e Justiça (CCJ), Mauro de Nadal, começam o roteiro
conhecendo a universidade e a planta de reciclagem de lixo
urbano da cidade de Borâs, considerada referência mundial
no setor. O roteiro se estende por uma semana e inclui visita
também a Finlândia.

Lotemenor
Altair Aguiar (PSD) é autor de uma indicação endereçada

ao Executivo, pedindo alteração no PlanoDiretor de Guarami
rim, mais especificamente no zoneamento urbano, para que os
lotes tenham a medida mínima reduzida de 350 m2, para 250
m2• Aguiar justificou que amedida visa facilitar a aquisição do
terreno por um valormenor e beneficiar as pessoas que têm o

sonho de construir a casa própria.

A quem interessa
o estudo sobre reforma política das pesquisadoras Maria

Yared, Noelia Ribeiro e Marina Hernandez traz um ranking
dos deputados federais que mais foram à tribuna da Câmara
falar sobre o tema entre 2003 e 2012. São eles Miro Teixei
ra (PDT-RJ), Chico Alencar (PSOL-RJ) e Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP). Entre os partidos que mais fomentaram o assunto

estão PT, PDT, PTB e PSOL. O PMDB, que tem amaior banca
da, aparece em nO lugar.

Tiririca
O PR já decidiu, Tiririca terá tratamento vip

na propaganda eleitoral do próximo ano, em que
disputará a reeleição a deputado federal. Além de

explorar sua veia cômica, a ideia é mostrá-lo como

campeão de assiduidade no Legislativo..

A Santinvest informa que está em novo endereço:
RUA REINOlDO RAU, 545, SALA 04, CENTRO, JARAGUÁ DO SUL.

As melhores oportun·dadeS em empréstimos
. consignados para públicos,

de catarinense para catalrmense,p

e
SANTINVEST

0800481516
: �',�fJ , s- nl��J� '���ll�\1l. s

�.�."iJi_iI\\li,i;ji!§§;�r{iil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oep8 -

REGLAOwww.ocponline.com.br FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013

Prefeitura projeta ponte
LÚCIOSASSI

ce nenhuma segurança para
motoristasoupedestres. "Será
um acessomais seguro a uma
das regiões que mais cresce

no município", destacou a

diretora de Planejamento
Natália Trentini Urbano, Ana Beatriz Schier.
�rmina na próxima se- Com poucos espaços
.1 mana a concorrência para crescimento na área

para a contratação da em- central, a intenção da Pre

presa que irá fazer o projeto feitura é levar infraestrutura
executivo da ponte que liga- para o outro lado do rio. Nos

�

rá a área central de Guara- / últimos anos, o bairro rece

mirim ao bairro Bananal do beu novos empreendimen
Sul.Aestrutura terá cerca de tos, sobretudo no setor resi-
120 metros e irá transpor o dencial. "Ademanda émuito
Rio ltapocu. O projeto está grande por novos loteamen
orçado em R$ 110 mil. Pelo tos, porque a área é plana e

menos duas mil famílias se- não sofre com alagamentos",
rão beneficiadas com a ação. disse a diretora.

A previsão é que cons- Anova ponte entre aRua
trução da ponte custe R$ João Ossowski e Estrada Ba-

4,5 milhões. O recurso está nanal do Sul também deverá

garantido pelo Governo do diminuir o congestionamen
Estado, através do Pacto por to no trevo de acesso a Blu
Santa Catarina. Ainda é esti- menau. Em horários de pico,
mada uma contrapartida de o número de veículos acaba

aproximadamente R$ 1 mi- parando o trânsito.
lhão da Prefeitura para exe- Após o fim do processo

cução dos acessos e desapro- licitatório, a empresa vence
priação das áreas atingidas. dora terá 30 dias para entre-

Hoje, o principal acesso gar o projeto. Já a constru

à Estrada Bananal do Sul é ção da ponte, segundo Ana

uma pequena entrada, logo Beatriz, levará cerca de um

após a ponte do Zirndars na ano a partir dã'assinatura da
SC-108. O ponto não ofere- ordem de serviço.

GUARAMIRIM

Ligação entre Centro
e bairro Bananal irá

desafogar o trânsito

Futura ponte, que será

erguida na extensão da
Rua João Ossowski, deve
reduzir o fluxo de carros

na BR 280

EN 'JARAGUÁ UNA LOJA DE APARELHOS AUDITIVOS.
-

o CAJ (Centro Auditivo Jaraguá) dispõe o que há de me'lhor em recursos, tecnologias e sofisticação em

Aparelhos Auditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e ideais para sua perda auditiva.

Venda assistência técnica de Aparelhos Auditivos e acompanhamento fonoaudiológico.

Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sílica,
pilhas, pastilhas para limpeza de moldes, confecção de moldes em acrílico e silicone, tampão
para banho e natação colorido e controle remoto Sistema FM),

Garantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros.

Consulte um médico otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos prazer em atendê-lo.

(47)3372-2364
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 -CEP89251·700 FONES:(47)3055_2364
Centro Jaraguá do Sul SC cai@caJ.cofTI.br

INSCRiÇÕES:
www.apeví.corn.br
(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com.br

Massaranduha

Saúde cobra
os horários

A Prefeitura de Massa

randuba vai apertar a fisca
lização do cumprimento
de horários de médicos e

dentistas. Diante da falta
d€ profissionais da área,
muitos funcionários não
trabalhavam toda a carga
horária exigida. A atitude

prejudicava principalmente
o fluxo de atendimento da
.área de saúde.

. Todos os municípios da

Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu firma
ran um Termo de Ajusta
mento de Conduta (TAC)
com o Ministério Público

que exige a cobrança. Um
acordo também equiparou
os salários desses profissio
nais em toda a região.

"Desde abril estamos

conversando e a coisa vem
caminhando; Precisamos
fazer essa cobrança pela
moralidade e também pela
orientação da justiça", des
tacou o prefeito de Massa

randura, Fernando Reinke.
A rede municipal conta

com 15 médicos, entre eles
um neurologista, um gine
cologista e pediatra, os ou
tros atuam na área de clíni
ca geral.

Apartir de junho, os pro
fissionais que não cumpri
rem os horários de trabalho
terão desconto na folha de

pagamento. "Conversamos
com todos e demos tempo
para se ajustarem. Alguns
falaram que iriam sair, ago
ra vamos ver como vai ficar",
disse Reinke.

Apevi

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Empresa�ial de Jaraguá do Sul

Falta demédicos
Em Sehroeder, dois mé

dicos clinicos gerais e um

pediatra _deixaram a função
alegando indisponibilidade
de carga horária. Como os

funcionários eram concursa

dos, puderam sair sem aviso

prévio.
Segundo Reinke, o pro

blema afeta todo o Brasil,
principalmente pela falta de

profissionais. "Não podemos
ficar nessa situação para
sempre. Por isso que temos

tantos problemas na saúde,
se os médicos trabalharem o

que deve, vai sobrar consul
ta" afirmou o prefeito..

JUNHO:

3 a 6 - Oratória em Inglês - Técnicas de apresentação
pessoal e profissional, das 19h às 22h, Instrutora Silvana

Fioravanti

3 a 6 - Os Processos da Venda e a Programação Neuro

Linguística, das 19h às 22h, Instrutor Jorge Chiodini
4,11,18,25/6 e 2/7 (terça-feira) - Excel para Administração
de Empresas, das 19h às 23h" Instrutor Franco Gomes dos

Santos

8, 15, 22 e 29 (sábado) 7" Fotografia Digital para Empresas,
das 8h às 12h, Instrutor Flávio Ueta
10 a 13 - Admissão e Demissão de Empregados Evitando

Ações Trabalhistas, das 19h às, 22h, Instrutor Rober José

Alves Costa

15,22 e 29 (sábado) - Oratória Moderna - Nível Básico, das
, 8h às 12h, Instrutor Darcísio Knoch \

�l!I� Católícas, � �) _ _ ime,eS'CHO
Santa Catarina � �y.p.rc:.",gs;r
",,,"u.,,,,,,,,,,

ANTARES,
I'RE-FA6R1CADOS

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

3215·3415
www.fellowsidiomas.com.br

DfVULGAçAO

Thatro

Intercâmbio paramontagem de peça

das pela bailarina e professora Salimi
Mehanna. A mensalidade custa R$ 98
e a matrícula R$ 50. As aulas aconte
cem segundas e quartas-feiras, com

uma hora de duração.

Sensualidade

Aulas de dança do ventre
Após duas semanas no Centro Ceno

técnico do Rio Grande do Sul, em Porto

Alegre, os atores da Colher de Pau Cia de
Teatro voltam para casa. Dandara Men

des, Maykon Junkes e Tiago Novo estão
trabalhando na montagem do espetácu-
.10 "Pernambuco Powder Facto:ry", que

homenageará os 60 anos da tragédia na

fábrica de pólvora, em Jaraguá do Sul.
Na capital gaúcha, o grupo esteve ao lado
do ator Marcelo Bulgarelli, que dirigirá o

espetáculo. Essa é a primeira peça auto

ral da companhia. A estreia está marcada

para 6 de novembro, o dia da explosão.

o curso de dança do ventre, ofere
cido pela Sociedade Cultura Artística

(Scar), está com vagas abertas. Indi
cadas para valorizar a leveza corporal
e sensualidade, as aulas são ministra-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPIOell
www.ocponline.com.br

"
Fim da competição; a palavra-chave é cooperação.
A verdadeira e saudável forma de competir é
consigo mesmo, buscando a cada momento o

prazer de vencer os limites em direção à evolução.
AnnaSharp

... '

-';'_

Bom dial
Bom dia! Hiper sábado, IOde

junho de 20.13. Bom, já estamos

quase no meio do ano, as férias
estão aí e a agenda social está

pra lá de recheada! No mês dos
namorados, vai espaçar a agen
da social, que deverá formatar o
novo calendário festeiro de Ja

raguá do Sul. Aguardem, para os

que receberão convites, as novis

quando o tema é festejo social. E
assim começamos a nossa colu
na social, com cheiro, é claro, de
happy hour! Antes, uma frase ba
cana para vocêrefletir: "jamais al
guém se arrependerá de falar bem
de seu próximo"(Carlos Bernardo
González Pecotche - Raumsol).

··3370-3242

Celebração
Neste sábado, Veridiana Lui

za Vasel faz aniversário. A co

memoração deverá ser para os

íntimos de plantão. Com almoço
para a família, ela colhe mais
uma rosa em seu jardim da vida.
Parabéns! O meu desejo é que
você e sua família sejam plena
mente felizes.

Recebeu
No feriado de quinta-feira o

empresário Paulinho Chiodini re
cebeu poucos e bons para sabore
ar um deliciosobacalhau à portu
guesa. Entre eles, o comunicativo
advogadoAltevir Fogaça Jr.

GARAGE
Na lente do

fotógrafo
José Ramos,
Enno

Janssen,
Rodolfo

Marchi,
Jucélio
Planinschek e

Igue Joesting,
sábado,na
Garage

MAURICIO HERMANN

BALADA Talita Forlin Rincaweski e
Nathália Teston Vieira conferindo a Epic

Happyhour
.

Neste sábado, omeu amigo e gente do bem, JulianoVengr
zen, do RestauranteMadalena, promove happyhour animado.
Vai ficar de fora? É bom conferir, viu?

(47) 3375 .. 3624
�MiguelLezme;rt., 29 - Qonspá - se

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem, o telefone de Jorge
Souza não parou de tocar. Ele
comemorou mais um níver.

Super parabéns deste colunista.
• • •

Cleber Belmonte, da Viu Outdoor,
está dividindo o mésmo teto com

a bonita, Rosane Mengarda,
mãe do modelo internacional,

Andre Klitzke. Andre foi

destaque da Revista Nossa
Weekend desta semana.

. .. .

Renato Koslowski (Menina
Linda) e sua bela Emanuelle
aterrissam hoje na urbe.

Estavam curtindo dias de feira
e passeio em Fortaleza.

.. " .

Já Fernando Baboch

(Kantan) e família curtem
feriadão no Rio de Janeiro.

Bem feito
pramiin

E eu, muito desligado, às
vezes precisando de um fa-

.

vorzinho, liguei no celular de
um amigo empresário. Como
de costume, eu digo: "E aí,
belê... Tá vivo?" E ele: "Quem
é?". Eu: "Sou eu, o Moa".
Ele: "Bicho, eu estou em Is
tambul. Você vai gastar uma
fortuna no seu celular". Eu:
"Inté!". Simples assim!

1411 5 R
14113022-1355

Separação
Ticiane Pinheiro não faz-mais

par romântico com publicitário,
Roberto Justus. "Decidimos, em
comum acordo, nos separar, mas
continuaremos unidos pelo amor
à nossa filha, Rafaella, e pela ami
zade e respeito que nutrimos um

pelo outro", afirmou ela. Uma

pena! Faziam um belo casal!

Love
Enquanto isso, o Hotel

Kayrós movimenta o Dia dos
Namorados com muito glamour
e um cardápio de dar inveja aos

deuses gregos, se é que você me

entende. O caps, Júlio Oliveira,
junto com a sua equipe - leia-se
Juliana Salvador e tropa de eli
te - já estão nos corres para o

evento que, sem sombra de dú

vidas, será super concorrido!

Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

FOTOS MAURICIO HERMANN TE CONTEI
(

• A festa de I
contratação do craque INeymar ofuscou o título
do Barcelona. Para

quem não sabe, na
quarta-feira, o melhor
time do mundo sagrou-
se campeão da Copa
da Catalunha. Quase
ninguém comentou por
aqui. Tomara que dentro
de campo Neymar
deslumbre o seu

futebol. Vamos torcer!
.....

.. Parabéns para
Carolina Tomaselli,
leia-se Câmara de
Vereadorés. Sua
matéria publicada na

Revista Nossa mês

passado foi show de

bola, como diz um

Inflação amigo meu!

Pois é, gente, do outro
.. A "Garage", Olado, o prato cheio nosso ".

de cada dia é quem vai senadinho mais famoso
dando. a rédea dos aumen- de Jaraguá do Sul"
tos dos preços. Semanas poderá ter sede própria.
atrás o tomate estava em Volto ao assunto.
alta e na moda, mas como
tudo sobe e desce, agora é .. Caiu na minha
a vez do feijão. Isso mes- caixa de e-mail o
mo, a culpa é do feijão e

bonito convite de
pronto! Tá contàdo e não

inauguração da Ninare
se fala mais nisso!

- loja especializada
em 'quartos infantis.

Pensando o coquetel será dia l
bem De junho, às 19h30.

Convite feito, convite
"Vamos amar o pró- aceito!

ximo. Porque o anterior
a gente sabe que não deu

.. Enquanto isso,certo". (Joyce Domingues cabrito bom não berra,Leahy).
nem na hora da morte.

Amor sem .. Do outro lado, uubu
limites demora, mas canta.

Pelo meu fio vermelho
.. Um ótimo fim de

fiquei sabendo que uma
semàna a todos ecabeleireira deixou tudo

o que tinha em Jaraguá, cuidado: você está

inclusive o noivo, só para sendo filmado!

apostar num novo amor,

correspondido pelo Face. Com essa, fui! .

Ela é uma darling. Vamos
torcer pela sua felicidade.

\
. l l i •

'�I·. (I I.) L [J" ,I : I l . r.: I fll 111111111111111111: 1II,!"tI! Illlllili ii

�,
\�

DIPIL
SACo 0800 702 5152

Rua Jose Jesuíno Correia, 1300. Km13
Industrial Zeferino Kukllnskl
Massaranduba - se - Brasil

www.dipil.com.br

Chile
O médico Vicente Caropre

so e sua Sale, foram fazer um
tour cultural no Chile. Retor
nam dia 6.

Na orla
Já em Balneário. Camboriú,

mesmo em temperatura baixa,
anda comendo quente, se é que
você me entende. Muitos nomi
nhos vips de nossa urbe sorriso
andam picando cartão por lá des
de a noite de véspera de feriado.
Um deles é Biba Henschel!

/ VARIEDADES

BieLAS Na festa só para elas, promovida pela
Revista Nossa, Carina Goedert e Juliana -Piccoli

N'OKf Jéssica Deola e Aline

Mayara nos corredores da London
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o Face
I

Sambô não tá com nada; jazz no Black-
bird; dá-lhe Picui; paciência é uma virtude
cultivada por monges que vivem longe de
todo mundo; 3, 2, 1, gravando; tem gente
que acha que Deus é um cara barbudo, sen
tado em um trono, em algum lugar do céu,
(santa ignorância); Mãe eu te amo; garoto
de 4 anos explica porque não quer comer

polvo; tá muito frio hoje tio; o que o tem

po não apaga, a gente finge que esquece, o

jeito é ter paciência, porque matar ainda é

crime; corto cabelo e pinto (ai!); não viajou
no feriado? aproveite para encomendar a

sua cuca (boa); proibido usar meu telhado
e espaço aéreo; sopas fundues, cremes, e

muito vinho (que venha o frio); o melhor

lugar é sempre onde você está; às vezes

você perdoa uma pessoa porque a falta que
ela faz na sua vida é maior do que o erro

que ela cometeu.
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Piores super-heróis
Gosta de cinema? E defilme de super-heróis?
Aproveitamos a deixa da Rolling Stone e elegemos
uma lista dos piores filmes de super-heróis dos
últimos tempos (rs...)
- Demolidor - D Homem Sem Medo (2003);
- Hulk (2003)
- Mulher-Gato (2004)
- Elektra (2005)
- Quarteto Fantástico (2005)
- Superman - O Retorno (2006)
- O ÚltimoMestre doAr (2010)
- Lanterna Verde (2011)

Não concordou com a nossa lista? Calma, nós somos
democráticos! Caso você não tenha concordado
com a nossa lista vá até no nosso blog e deixe o

seu comentário nopost dessa matéria!Estamos
esperando a sua visita.

Paulico e Vini OCPI?
www.ocponline.com.br

FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013

paulicocabana@gmail.com viniciuscabana@gmail.com

Faroeste Caboclo foi uma música lançada nos anos 80

que a primeira vista soou estranha. Era muito mais longa
que todas as outras e tinha vários palavrões. A galera ficou
curiosa para entender direito que história era aquela.

Ísis Valverde, uma das protagonistas, contou que es

teve com a família de Russo, incluindo Dona Carmem,
mãe do músico, que abriu a casa e mostrou cartas e ob

jetos do filho para a equipe do filme.
Faroeste Caboclo acaba focando muito mais no as

pecto da história de amor da canção do que nas questões
sociais e políticas que fazem parte dela. Isso acaba ser

vindo de pano de fundo para o drama dos personagens.
"São dois solitários procurando preencher um buraco, a
tristeza e a angústia".

A família de Russo acompanhou tudo de perto, in
cluindo o filho do cantor, Giuliano Manfredini.
Amúsica
"Toda vez que toca a gente canta como se fosse a pri

meira vez", lembra Ísis a respeito da faixa que tornou

o filme possível. "Ela era inerente ao filme, era colada,
uma coisa completava a outra. Era como se a gente esti
vesse morando dentro da música, era mágico, lindo, in
crível. Sabe quando criança entra na história conforme
vai cantando?", relembra ela.

@cabanacult cabanacult
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Procura-se
Alguém viu o Mike Tyson o Lu

ciano Hulk ou ó Ronaldo Fenôme
no? Serve o Galvão Bueno! Pois é,
no UFC estava um buxixo nervoso

que os caras estavam aqui na ci
dade e tal, mas não vi nenhuma

foto, nada. De rep.ente, é postado
no Facebook que os caras estavam

em um bar da cidade depois que
tinham fechado um hotel fazenda
da região, mas ninguém tirou nem

uma foto? Afinal de contas, os ca

ras estavam aqui, ou não? Quem
viu? Alguém pode mandar alguma
foto para postarmos aqui no jor
nal? Os fotógrafos do Cabana Cult
bateram cabeça e não acharam os

caras, foi mal, sorry.
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Festa do
#11#

ao
Está rolando uma das festas mais tradi

cionais do nosso estado. A Festa Nacional do
Pinhão. Esse evento é conhecido pelo seu tra

dicionalismo, mas principalmente pela diversi
dade cultural que ela apresenta.

Todos os anos os jovens, os idosos, os ca

sais, todos tinham atrações para conferir no
charmoso frio da serra catarinense.

Mas olhando bem a programação desse
ano, o nome da festa deveria mudar para Festa
Nacional do Sertanejo Dniversitário.

Já vimos, na Festa do Pinhão, Barão Ver

melho, Titãs e vários outros artistas de outros

gêneros. Mas esse ano, quem não for ver o Gil
berto Gil, só vai ouvir porcaria.

O balneário fluminense de Rio
das Ostras sedia, até domingo, 2 de
junho, a décima primeira edição do
Rio das Ostras Jazz & Blues Festival

O line-up da edição 2013 con

ta com Stanley Clarke Band (uau!)
Christian Scott, Scott Henderson

Trio, Lucky Peterson com Tamara

Peterson, John Primer & The Real
Deal Blues Band, Vernon Reid &

Masque com Maya Azucena, Vic
tor Wooten Band, Will Calhoun
Ensemble com Donald Harrison,
Léo Gandelman com Charlie Hun

ter, Diego Figueiredo, Arthur Maia,
Lancaster, Orquestra Kuarup e Tri
buto a Celso Blues Boy, Gzus. Over-

dose de música boa, que bem que
podia ser aqui em Jaraguá.

°

Durante o festival, o público
também poderá ouvir o som da Or
leans Street Jazz Band, street band
de jazz tradicional e de dixieland,

que tocará nos intervalos dos sho-
ws e nas ruas da cidade.

°

O Rio das Ostras Jazz e Blues
Festival é uma mistura de estilos e

tendências musicais, apresentando
um importante painel do blues e do
jazz no Brasil e no exterior. O even

to figura no ranking da Downbeat
como um dos dez maiores festivais
de jazz e blues gratuitos do mundo,
sendo o maior da América Latina.

Nas dez edições passadas do Rio
das Ostras Jazz & Blues passaram
grandes músicos, entre eles John

Mayall & Bluesbreakers, StanleyJor
dan, Mike Stern, Wagner Tiso, Celso
Blues Boy e NanáVasconcelos.

-
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Gestação saudável:
benefícios além do bem estar damulher

Aquilo que você é hoje é resultado de
toda a sua história de vida, das situações
que você viveu, da forma que foi condu
zido durante .sua infância e adolescência.
E o que cientistas recentemente desco
briram é que nosso aprendizado sobre a

vida pode começar muito antes do nosso

nascimento, pode começar no ambiente
intrauterino quando ainda éramos gera
dos por nossas mães ..

Nossa saúde e bem estar ao longo dos
anos são diretamente influenciados pe
los nove meses que passamos no útero,
é o que afirma uma pesquisadora ameri
cana chamada Annie Murphy Paul. E as

descobertas recentes de como alguns dQS

aprendizados mais importantes para nos
sa vida acontecem antes de nascermos é o
nosso tema de hoje.

Assim que nascem, imaginamos que
os bebês são como um livro de páginas
em branco e que somente a partir deste
momento toda sua história começa a ser

escrita, com aprendizados e conhecimen
tos a respeito do mundo a que vieram
viver. Mas na verdade, os bebês são mol
dados pelas mães e pelo mundo ainda no
ventre materno, como uma preparação
para a nova vida.

Um estudo concluiu que os bebês ainda
dentro do útero aprendem a reconhecer o
som da voz da sua mãe. A partir do quarto
mês de gestação, os fetos começam a ou

vir os ruídos exteriores, ainda que bastan
te abafados. Mas como a voz da mãe ecoa

pelo seu corpo chegando ao feto muito

_)

mais claramente, ele a identificamais facil
mente. Isso foi comprovado através de um
teste em que pesquisadores beneficiaram
se do fato de que bebês recém-nascidos

possuem grande habilidade em mamar.

Equiparam dois mamilos de borracha,
para que quando bebê mamasse em um

deles, ouvisse a voz da mãe em um fone
de ouvido e quando mamasse no outro,
ouvisse a gravação da voz de uma mulher
estranha. Descobriu-se então que os bebês
mamavam mais e com mais interesse na

mama em que ouviam a voz da mãe.
Além da voz da mãe, os fetos taillbém

aprendem a língua que é falada no mundo
em que nascerão. Um estudo publicado em
2010 e realizado com bebês franceses e ale
mães descobriu que no momento do nas

cimento, os bebês choram com o sotaque
da sua língua natal. Assim que nasciam,
os bebês franceses choravam em um tom

crescente enquanto os bebês alemães em

tom decrescente, imitando a melodia e ca

racterísticas da língua natal.
Pesquisadores afirmam que todo o

aprendizado intrauterino pode ter evolu
ído para ajudar na sobrevivência do bebê

que, no momento do nascimento, respon
de mais para a voz da pessoa que prova
velmente vai cuidar dele, sua genitora. Até
mesmo sua comunicação, através do cho

ro, parece com a língua da mãe, caracterís
tica que pode fortalecer a ligação bebê-mãe
e favorecer o bebê na complexa tarefa de

aprender, .entender e falar a língua nativa.
Outra pesquisa demonstrou que os

bebês parecem se lem
brar do gosto da comida

que a mãe se alimentava
durante a gravidez. No
sétimo mês de gestação,
as papilas gustativas do
bebê já estão totalmen
te desenvolvidas, assim
como os receptores olfa
tivos. Neste estudo par
ticiparam dois grupos de

mulheres, e foi sugerido
que um grupo tomasse

suco de cenoura duran
te os três últimos meses

de gestação e o outro so

mente água. Após os sex
to mês de vida dos bebês
foioferecido cereal com
suco de cenoura e suas

expressões faciais e comportamento foram
analisados. Os bebês nascidos das mulhe
res que ingeriram suco de cenoura come

ram maior quantidade e mais facilmente
cereal do que os outros bebês. Sugeriu-se,
portanto que os bebês são introduzidos a

sabores e temperos característicos de sua

culturamesmo antes de nascerem.
Todos esses dados demonstram que os

bebês aprendem grandes lições a respeito
de sua sobrevivência antes mesmo do nas
cimento e certamente ao nascer vão encon
trar afinidades a todas as elas. As situações
que a gestante vive, a comida e a bebida

que consome, o ar que respira e até mes

mo as emoções que sente são compartilha-

das com o feto. E todas essas informações
formam uma mistura de influências que
o bebê irá incorporar em seu próprio cor

po como aprendizado de sobrevivência ao

mundo em que ele viverá.
É importante que neste período a mu

lher gestante valorize o seu bem-estar,
procurando formas de minimizar os incô
modos inatos do processo da gravidez, bem
como adquirir hábitos saudáveis de vida,
em prol da sua própria saúde e também
do bebê que está a caminho. Cuide-se! O

acompanhamento com o naturólogo pode
.

ser um grande aliado para manter o equi
líbrio durante a gestação, promovendo se

gurança para lidar com todas as mudanças
e ajudando enfrentar os desafios.

Após. restrição à pUblicidade de cigarros, um
terço dDs brasileh-os fumantes deixou o vício "
Um em cada trêSbrasileiros fumantes abandonou
o vício entre 1989 e 2010 após a adoção de
medidas restritivas de propaganda no país, "

incluindo a adoção de avisos sobre os riscos
de fumar nas embalagens. É o que revela.uma
pesquisa inédita feita em Porto Alegre, São Paulo e

Rio de Janeiro com 1.830 pessoas. O levantamento
ainda mostrou que amaioria da população é a
favor de medidas mais rigorosas para combater
o tabagismo: 92% dos não fumantes e 89% dos
fumantes entrevistados concordam que o governo
deveria fazermais para combater o vício.
Ainda de acordo com o estudo, quando
indagados se produtos do tabaco deveriam
ter controlemaior, 83,1% dos fumantes
entrevistados afirmaram que sim. "Os números

deixam claro que a população é muito receptiva",
diz a coordenadora do estudo, MaryMacNally.
Batizado de relatório da Política Internacional do
Controle do Tabaco (ITC), o trabalho é fruto de
urna parceria entre a Universidade deWaterloo,
no Canadá, o Ministério da Saúde, o Instituto
Nacional de Câncer (Inca), a SecretariaNacional
de Políticas sobre Drogas (Senad), a Fundação
do Câncer, aAliança de Controle do Tabagismo
(ACTbr), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o
Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Cetab).
A primeira etapa da análise foi feita em 2009.
Depois, foram analisadas as respostas dos
participantes no fim de 2012 e neste ano. A

pesquisa identificou também queda na percepção
de propaganda de cigarro. Em 2009, 42,8% dos

fumantes relatavam que o marketing do cigarro
era frequente oumuito frequente. Na entrevista
mais recente, porém, esse número caiu para
22,6%. O mesmo fenômeno foi notado no grupo
de não fumantes. Além disso, quase'metade dos
entrevistados afirmou s'er favorável à adoção de
uma embalagem "genérica" do cigarro: todos
com a mesma cor, sem desenhos e logotipos.
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

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

Pavê de amendoim
• 250 gramas demanteiga sem sal
• 250 gramas de açúcar
·6gemas

·350 gramas de biscoitos "Maria" ou ''Maizena''
• 250 gramas de amendoim torrado e moído
• 1 copo de leite misturado com 1 cálice de licor de cacau ou conhaque

Preparo creme:
Bata a manteiga, o açúcar e as gemas até obter um creme esbranquiçado. Adicione o creme de leite e o amendoim,
misturando bem Leve à geladeira para que endureça.

Montagem:
Espalhe no fundo de uma

-c , fôrma refratária uma
camada do creme. Cubra
com os biscoitos e regue
com um pouco damistura
de leite e um licor forte,
rum 'ou conhaque. Continue
repetindo o processo -

camadas de creme, bolachas
e leite emistura líquida.
Alcançando o topo, cubra

.! finalmente com creme e
:,.

pulverize com o amendoim
restante. Mantenha na

geladeira antes de servir.

.'

Cuca de farofa com banana
Massa:

·10VO

·2 xícaras defarinha de triqo: "

• 1 XÍcara de leite
• 8 colheres (sopa) de açúcâr
·2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) defermento

.

Misture o ovo com o açúcar, como'
se fosse uma gemada. Depois de
misturado, acrescente a farinha,
fermento, leite e mexa bastante para
não embolotar.

Farofa:
• 5 colheres (sopa) defarinha de trigo
• 5 colheres (sopa) de açúcar
• 3 a 4 colheres (sopa) de manteiga

.

• 1 colher (sopa) de açúcar de
baunilha
• Canela (a gosto)

Misture tudo na mão e reserve.

Montagem da cuca:
Unta a forma, coloque a massa, pique oito bananas em fatias e coloque-as em cima da massa. Por fim, jogue a

farofa por cima dá cuca.Deixe descansar por 30 minutos@,-êhi seguida',tleve a0,f0IDo para assar por 40 minutos.

Orelha de gato
·4 ovos

• 200 g de açúcar
• 3 colheres de sopa bem cheias demanteiga
• 1 colher de chá defermento químico
• 1 pitada de sal
• 150ml de leite
• noz-moscada ralada
•farinha de trigo
• amido demilhoparapolvilhar

Em uma tigela, coloque os ovos, o açúcar, o sal e a

manteiga. Bata até misturar bem. Acrescente o leite,
o fermento e a noz-moscada ralada. Em seguida, vá
adicionando a farinha aos poucos até obter uma massa

homogênea que desgrude da mão (quase um quilo).
Estique a massa num cilindro ou com um rolo, sempre
polvilhando amido de milho para não grudar. O
amido de milho também ajuda a deixar a massa bem
sequinha depois de frita. Corte a massa em retângulos
e faça um pequeno corte no meio de cada pedaço'.
Em seguida, pegue uma das pontãs, passe por dentro
do buraquinhoe estique. Frite em óleobem quente.
'Para finalizar, passe nummix de açúcar e canela. Via
'http://camilanacozinha.com
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Viagem: Immigration
Two weeks ago we talked about the first part of
a trip and some common sentences you can hear
when checking-in and passing through security.
Há duas semanas, conversamos sobre a primeira
parte de uma viagem e algumas frases comuns
que podemos ouvir ao fazer o check-in e passar

pela segurança. Chegando ao seu destino, você
deverá passar pela Imigração e responder mais
perguntas. Certamente "what's the purpose ofyour
visit?" (Qual o objetivo de sua viagemr) será uma
delas. A resposta poderá ser" I'm here on business"
ou

" I'm here as an exchange student" (estou a

aqui a negócios ou eu sou um intercambista).
Tenhaà mão algum documento que comprove
tal informação. Naturalmente, há outras razões.
Pesquise e memorize seu objetivo. Talvez você
escute uma pergunta mais fechada: "Are you
here on business ar pleasure?" (Você está aqui a

TURISMO

a
A região oeste de Santa Catari

Í\na, conhecida como Rota da

Amizade, fiea entre o limite mar

eado pela BR 116 e a fronteira com
aArgentina. É nesta região que fiea
o Cale do Contestado, palco histó
rico de um episódio que marcou a

região e é lembrado nos museus e

monumentos que homenageiam
este acontecimento.A culturamais

presente é a italiana, responsável
pela colonização de cidades como

Chapecó eVideira.
A região dos municípios de Vi

deira, Tangará e Pinheiro Preto é
conhecida como Vale da Uva e do
Vinho. Há também as cidades de

tradição alemã, como Itapiranga,
berço da primeira Oktoberfest de
Santa Catarina. Treze Tílias é o

verdadeiro Tirol brasileiro, e pre
serva intactas características dos

imigrantes austríacos.
A pequena Frei Rogério é uma

colônia de japoneses que surpre
ende os visitantes. Fraiburgo é a

ta
•

za

M� Conceição K. da Silveira
•

negócios ou lazer?)
Outras possíveis perguntas são: "Where are you

coming from?" (De onde você vem?). A essa

pergunta, você pode responder "I'm coming from ...

e diga o nome do país de onde você está vindo, que
pode ser outro diferente do Brasil, se você estiver

'

viajando por vários lugares. "Is this your first time
to (country)?" É sua primeira visita ao país? "How
long are you going to say?" (Quanto tempo você
vai ficar?) Cabe a você responder! "Where are you

going tostay?" (Onde você vai ficar?). Ou seja, tenha
o endereço anotado. "Do you have anything to
declare?" Você tem algo a declarar? A essa pergunta,
informe-se antes de Viajar sobre o que você precisa
declarar (por exemplo, remédios ou alguma amostra
de produtos).
Nesse site você encontrará mais perguntas e suas

variáveis, bem como um modelo de diálogo e

......s

Villaggio
Grando, '

vinícola
"

butique
baseada,no
munlclplo de

Água Doce

capital brasileira da maçã, res

ponsável por quase a metade da

produção nacional de maçãs. O

município de Piratuba, a meio

oeste, émuito procurado por suas
fontes de águas termominerais,
e se formos adiante,' na região
de Águas de Chapecó, Palmitos,
São Carlos, Quilombo e Caibi en
contraremos a Rota das Termas.

Chapecó é uma das maiores cida
des da região que tem entre suas

atrações o turismo rural, de even
tos e religioso. O monumento O
Desbravador é o cartão de visitas
da cidade, que homenageia os

primeiros colonizadores que des
bravaram e colonizaram o muni

cípio. Xanxerê é a Capital Estadu
al do Milho. São Miguel do Oeste
é a principal cidade da região que
faz fronteira com a Argentina,
rota dos viajantes do Mercosul.

Principais municípios: Concór
dia, Chapecó, Videira, Piratuba,
SãoMiguel do Oeste e Treze Tílias.

OCP15
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Mestre em Inglês conce@aptatum.com.br

áudios para você exercitar: http:j jenglish.cape.
edu/lessons/lessonor.html. E neste, outro áudio de
entrevista com exercícios: http.y/www.esl-lab.com/
customsjcustomrdi.htm#vocab.

Enjoy your suu)!

-'. PERSONALIZADO

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

aptatum
customized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
47 32754823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br

DIVULGAÇÃO

Museu do Vinho Mário Pellegrin, em Videira

m

I
I'
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VARIEDADES
FIM DE SÉMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013

Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto avisa a Ester que ela terá que depor contra Cas-

.

siano. Olívia informa a Amaralina que ela deverá estudar e
trabalhar como todo mundo. Samuca pede para Ester não

prejudicar Cassiano. Guiomar canta no bar Flor do Cartbe, e
Duque se encanta. O delegado avisa para Cassiano que ele

poderá ser condenado por lesão corporal contra Alberto.
Ester tenta defender Cassiano no seu testemunho à polícia,
mas é obrigada a revelar a verdade. Duque avisa a Olívia

.

que Amaralina sumiu. Alberto provoca Cassiano e insinua

que o rival será preso.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Socorro vê Lara e Giane confabulando contra Amora.

Alguns clientes do Cantaí pedem para tirar foto com Filipi
nho. Kevin filma Natan dançando embriagado. Malu critica
Amora por não dar importância para Maurício. Giane cuida
de Bento quando ele chega em casa. Lara acerta com Sueli
Pedrosa a entrevista com Giane. Jonas mostra a Bento o

cartão de Irene. Tábata pede demissão. Damáris flagre Lu-

Amor à vida

Vitor Belfort é o próximo alvo de Valdirene em "Amor à Vida
Após gravar com o jogadorNeymar e com o cantorGustta-

, vo Lima, a atriz TatáWerneck rodou a sequência em que Val
direne ataca o lutador de UFCVitorBelfort em "Amor à Vida".
Diferente do que fez com o novo atacante do Barcelona, a cena
com Belfort não teve contato físico algum. "Não gostaria de

cindo e Nice juntos e demite o motorista. Socorro entrega
para Amora os documentos sobre a inseminação artificial
de Lara. Wilson leva flores para Charlene. Amora entrega a

Lara os documentos de sua inseminação artificial. Silvério
conta para Bento que Giane é apaixonada por ele.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Félix consegue despistar Joana. Alejandra gosta de sa

ber que Paloma não tem mais interesse em Ninho. Michel
e Jefferson conversam sobre Patrícia. Félix flagra Leila com

o namorado. Nicole fica encantada com Thales. Félix repre
ende Jonathan por causa de seu skate. Paloma e Paulinha
saem juntas. Atnio não reconhece Vega. Aline elogia César.
Michel e Patrícia se encontram no hospital. Valdirene assis
te à luta de MMA. Ninho chega a São Paulo. Félix vê Michel
e Patrícia saírem juntos de uma sala e desconfia. Ordália

consegue um emprego para Luciano no _i:lospital. Patrícia
e Michel se beijam. Atnio vai embora do hospital, e Félix o

segue com Maciel. Joana descobre sobre o sumiço de Atflio.
Ninho procura Paloma.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Isis Valverde cancela
estudos nos EUA

Escalada para estrelar a minissérie Amo-
.

res Roubados, prevista para ser exibida na

telinha da Globo em janeiro de 2014, Isis
Valverde cancelou sua temporada de estu

dos nos Estados Unidos, programada para
o segundo semestre. De acordo com o jor
nal Extra, na decisão, contou também com o

apelo do namorado, Tom Rezende, que pre
para seu primeiro CD e que não aguentaria
de saudades da amada. Isis Valverde vai re

petir a dobradinha com o diretor José Luiz

Villamarim, o mesmo de Avenida Brasil, e
O Canto da Sereia. E até o início das grava
ções, a atriz já tem outros trabalhos no país
e, assim, uma longa temporada no exterior
ficou mesmo para depois.

David Beckham abre
restaurante em Vegas

David Beckham, recentemente aposentado
do futebol profissional, e o famoso chef, Gordon
Ramsay, juntaram forças com o magnata Ste-

<'
ve Wynn, dono do luxuoso hotel Wynn, locali
zado em Las Vegas, para abrir um restaurante

por lá. Gordon já tem três badalados negócios
na cidade: o BurGR no Planet Hollywood, uma
churrascaria no Paris e um Pub & Grill, no Ca-

_
esars Palace. Entretanto, Steve acredita que a

estrela de Beckham ajudará na popularidade
do novo estabelecimento. "Las Vegas nunca viu
uma concorrência tão feroz no ramo da gastro
nomia. Os lugares de Gordon estão cheios sete

noites por semana. EI� é um dosmelhores chefs
do mundo e, por isso, é natural que Steve queira
colocar um desses em seu hotel, o mais luxuoso
de toda a cidade. Quando você adiciona a fama
mundial de David Beckham a estamistura, o lu
gar certamente tem o potencial de se tornar o

restaurante mais badalado de Las Vegas", disse
uma fonte ao jornalThe Sun.Vale lembrar que a
parceria entre eles não para por aí. David já está
com tudo pronto para abrir, em setembro,junto
com Gordon, o Union Street Cafe, em Londres.

ver minha mulher (Joana Prado) fazendo cena de romance,
então não faço também. Meu negócio é só na luta, tipo Chu
ckNorris e Bruce Lee", disse. No capítulo que vai as> ar dia 3,
a periguete invade o vestiário do lutador. "Foi uma honra. A
Tatá é uma excelente atriz e engraçada", finaliza o atleta.

�Áries
11M 20/3a19/4-Fogo

.
- Não corra riscos desnecessá-

rios hoje. Faça tudo com suavida
de e discrição. Tarefas que possam
ser feitas com discrição 'contam

com ótimas vibrações. No campo
afetivo, não deixe que a inseguran
ça venha reprimir a possibilidade
de um entendimento. Cor: creme.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

É tempo de interagir com

pessoas do seu universo. Tenha
cuidado, porém, para não se en

volver demais com os problemàs
dos outros. A dois, a situação
anda meio delicada. O sentimen
to de posse pode ameaçar a esta
bilidade no amor. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Não adianta lamentar o que já
passou, mas evite desperdícios-e
extravagâncias. Encare as suas di-

.

ficuldades atuais como uma lição
de humildade. Na paixão, tente
baixar suas expectativas. Boa noite
para quem deseja romper um VÍn
culo desgastado. Cor: marrom.

Câncer
21/6a21/7-Água

Não deixe que a apatia ou a

desmotivação fale mais alto neste

sábado. Aproveite a influência da
Lua para fortalecer o seu lado espi
ritual. No campo afetivo, o clima é
dosmais instáveis. Dúvidas, incer
tezas e inseguranças podem abalar
o romance. Cor: lilás.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Talvez seja hora de reavaliar
o seu círculo de amizades. O dia

pede cautela com amigos extrava
gantes.Não queira abraçar o mun
do com as mãos ou poderá se ver
em apuros depois . .As relações des
gastadas correm um grande risco
neste momento. Cor: azul-escuro.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra \

Procure organizar melhor a

sua agenda para não deixar as

suntos importantes esquecidos. O
dia requer cuidado com o clima
de competição entre os colegas de
trabalho. Uma necessidade maior
de aventura pode refletir sua insa
tisfação afetiva. Cor: vermelho.

Não são�más ervas que sufocam
o grão, éa negligência de quem as cultiva.

Confúcio

:I Libra
II 23/9 a 22/10 - Ar

Mostre interesse por sua pro
fissão, pois tudo indica que os seus
esforços e dedicação estão sendo
avaliados. Há um nítido desejo de
se destacar no trabalho, mas nem
por isso você deve perder o foco
dos seus sentimentos. Não se dis-
tancie do par. Cor: roxo.

l'Ji1\J Escorpião
.." 23/lOa21/11-Água

Pode haver um transborda-
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
mas que não será possível ignorar
mais. Este não éurnbommomen

to de correr riscos ou de fazer ex

travagâncias, inclusive no campo
sentimental. Cor: amarelo.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Cuidado com problemas mal
resolvidos, pois eles podem trans

bordar. Fuja de promessas de
dinheiro fácil. O dia revela a pos
sibilidade de perdas ou prejuízo.
À noite, cuidado com o excesso de

confiança. Não troque o certo pelo
duvidoso hoje. Cor: preto.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Evite se empolgar demais, pois
você corre o risco de fazer promes
sas vazias. O astral prevê aborre
cimentos com papéis, viagem ou

perdas de dados.No amor, háuma
grande inconstância no ar. Brigas
podem aumentar o distanciamen
to do casal ..Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Você pode se deparar com

uma certa instabilidade financeira
se não aprender a sermais realista
com o que ganha e gasta. Hoje, sua
necessidade de aventura pode re
fletir a sua insatisfação emocional.
Cuidado para não trocar os pés pe
las mãos. Cor: vinho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A Lua traz um ritmo desace
lerado para o dia. Uma preguiça
pode tomar conta do astral. Não
deixe de usar a sua intuição, pois
tudo indica que elavai estar aguça
da. O desejo de liberdade vai falar
alto. Boa fase para romper com la

ços desgastados. Cor: verde.
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

I�
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"

WiUtirando

Piadas
Notícia boa

Amulher telefona para O marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma má!
- Lamento, mas estou no meio de uma reunião super tensa,

me diz só a boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!

Cinemà
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1

• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - 15h, 17h,

19h,21h
ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama � Nacional- Censura: 14 anos - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20

JOINVILLE

• GNC GARTEN

• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:30,15:40,17:50,20:00,
22:10 - LEG - Comédia

• Faroeste Caboclo -14:30, 16:45, 19:20, 21 :30 - NAC - Drama

• Velozes e Furiosos 6 -13:20,16:00, 18:40,21 :20 - DUB - Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:10, 1§:20, 17:30, 19:40 '

21 :50 - DUB - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00, 21 :40 - LEG Ação
• Reino Escondido (3D) " 14:00 - DUB - Animação
• Além da Escuridão: Star Trek - 22:00 - LEG - Ficção
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 19:10 - LEG - Ação '

• GNC MUELLER

• Além da Escuridão: Star Trek - 21:10 - LEG " Ficção
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:40 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00,16:30 - DUB - Fantasia
• Velozes e Furiosos 6 -13:40, 16:15, 19:00,21:40 - LEG - Ação
• SeBeber, Não Case! Parte 3 -13:20,15:30, 17:40,19:50,
22:00 - LEG - Comédia

Se �eber,
Não Casel »

Parte 3
Alan(Zach
Galifianakis) está
deprimido. Preocupado
com o cunhado, Doug
(Justin Bartha) sugere
que ele vá até um

lugar chamado New
Horizons, que pode
torná-lo um novo

homem. Alan apenas
aceita a sugestão após
Phil (Bradley Cooper)
e Stu (Ed Helms)
concordarem em ley{l
lo. É o início de uma
nova viagem do trio',
que acabam indo parar
no México e, mais uma

vez, em Las Vegas.
H

6

�-+--�--+-��-+--�--+-�--�i
7 i
�----------��-+------------�'�

8 !
!9. Coletânea das leis eclesiásticas / As iniciais da 9 tcantora e compositora Calcanhoto �-+-�--+-��-+--+---+-�--I

10. Osso do pé em forma de cubo irregular 10 i
11. Abreviatura de santa I Reexaminar �-+--�--+-��-+---+---+-�---i �
12. Qualquer um dos elementos particulares de um 11 j

conjunto / Fruto em pequenos grãos, de sabor �-+--�--+-��-+---t---+-�---i
-c

agridoce 12 o�
13. Perfume agradável/Sadio. 1---+---1----1-----11-'----+---+-------1---11

13 j

Sudoku

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.

o
lca
"'"
'�
-

'o
CI)

Palavras Cruzadas

VERTICAIS
1. A rama superior da árvore, que forma uma super

fície convexa / O invólucro do fruto
2. Pequena cidade ou vila dependente de outra maior
/ Ser suficiente

3. Escuridão / O terreno com qualquer tipo de cultura
4. O fundamentalista islâmico Bin Laden, morto em

2011 / Substância corante para tingir / Sigla do
estado de Parintins e Manaus

5. Dispor ou distribuir (tropas) por cantões ou aldeias
6. A pátria de um mágico do escritor norte-ameri

cano Frank Baum / Substância com propriedades
alucinóginas / A função do niaestro

7. Aquele que procede de maneira incoerente, malu
co / Os pais dos tios

8. Cidade paulista da região de Auriflama J Nascida
em Bonn ou Berlim

9. Tentar coisa difícil/Livro que contém a doutrina
de Maomé.

HORIZONTAIS
1. Confederação Brasileira de Basquetebol / Reent

rância marítima de grande porte, maior do que a

baía
2. Metal que sempre foi símbolo de riqueza / O ator,

apresentador e modelo Paulo
3. Garra de ave de rapina / Todos os que estão aqui
4. Uma cidade do Mato Grosso do Sul
5. As iniciais do atar, cantor e compositor Otelo

(1915-1993), de "Macunaima" / Cópia fotográfi
ca positiva especial, feita para servir como inter
mediária na produção de outras cópias

6. O engenheiro, político e historiador Calógeras
7. É cortado pela raiz·�omando medidas drásticas /

Um pouco de ... mescla
8. Leitão

2

3

4

5

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura em

declínio domingo
Sábado:Aumento de nebulosidade
e pancadas de chuva devido a

influência de uma nova frente
fria. Risco de temporal. Domingo:
Tempo instável com chuva em

grande parte do dia, melhorando a

partir do Oeste e Sul com o avanço
de umanovamassa de ar frio e seco.

-;4 J,J

AMANHÃ
MíN: 17°e
MÁX: 26°e

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

SEGUNDA
MíN: 13°e
MÁX: 23°e

Nublado

9
Chuvoso

LUAS .;J
30/6

8L(j..
TÉ,RÇA

16/6, MIN: 11 -c
23/6 MÁX: 24°e

• MINGUANTE

• NOVA

CRESCENTE

,. CHEIA Trovoada

2 3 4 5 6 789
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Variações de voltagem e descargas elétricas podem
danificar seriamente um eletroeletrônico ou eletrodo
méstico. Para evitar qualquer avaria, o uso de alguns
equipamentos pode ser uma solução.

Segundo o especialista de produtos da NHS No

breaks e Estabilizadores, Silvio Monteiro, até os fil

tros de linha, comumente utilizados nas residências,
podem amenizar danos. "Os filtros mais populares

Aparelhos simples podem' evitar queima de eletrônicos
têm como função primordial atenuar os danos pro
vocados por surtos de corrente e/ou tensão oriundos
da rede elétrica, porém não são garantia efetiva de

proteção", alerta.
Monteiro explica que, para total proteção, o dispo

sitivo mais adequado é o nobreak, pois possuem todas
as tecnologias associadas. "Eles contam com todos os

recursos de proteção: filtro de linha, estabilizadores e

inversores (baterias).
Também existem opções de nobreaks com os

chamados transformadores isoladores que qualifi
cam o equipamento como a prova de qualquer sur
to provocado pela rede elétrica e demais incidentes

eletromagnéticos", esclarece. O especialista explica
as diferenças e funções dos três equipamentos que

podem ser utilizados:

• Nobreaks:
São equipamentos desenvolvidos para proporcionar proteção total a

quaisquer tipos de cargas sob quaisquer condições de rede ou em sua au

sência. Os nobreaks podem ser utilizados em qualquer tipo de aparelho
elétrico, sempre que houver necessidade. "A indicação dependerá sempre
do tipo de carga e a proteção que queremos oferecer ao equipamento, bem
como, a necessidade de funcionamento em caso' de ausência de rede ou

rede fora dos padrões. As aplicações mais comuns são para proteção con
tra problemas oriundos da rede elétrica", ressalta Silvio Monteiro.

• Estabilizadores:
São equipamentos cuja função é "regu

lar" as tensões da rede elétrica a fim de que
as cargas não sofram com suas variações de
voltagem que ocorrem normalmente .

•

•
• Filtros de Linha:

São os mais populares e têm como fi
nalidade proteger apenas contra surtos de
sobrecorrente por meio de um fusível e de
surtos de tensão através de um varistor.

Confira algumas empresas clientes:

•
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Familiares e amigos, em especial o
marido Sidenei Millnitz, parabenizam
Neozete dos Santos Millnitz pelo seu

aniversário que ocorreu dia 29. Muitas
felicidades, saúde e sucesso

Galerinha animada, que integrpu o G-19, madrugou para
confeccionar o tradicional Tapete de Corpus Christi

Débora Cristina
Reinert

comemorou 18

anos, no dia
29. Com muito
carinho recebe
os parabéns da
mãe Lídia, do

mano Alexandre
e da cunhada

Dalva.Te
amamos muito!

Cristiane K. Bruch comemora

aniversário no dia 3. Quem deseja
toda a felicidade é o marido Cláudio

e a filha Sarah. Ela merece.

Os familiares
e amigos
parabenizam o

casal Margaret
e .Alcides Hahn.
No dia 28 os dois
celebraram 30

anos de casados

(Bodas de Pérola).
Que esta união

permaneça firme
e se fortaleça.
cada vez mais,
baseada nos

laços de respeito,
cumplicidade e

muito amor

Heloísa Chiodini comemorou o .

segundo aninho, no dia 26. Quem

deseja os parabéns é a prima
Mirella e os padrinhos Wanderléia

e Cremilson Rubik

Paulo Fogliatt0 aniversariou dia 31. Quem envia
os parabéns é a esposa Filomena e os

seus filhos Pablo e Felipe Fogliatto

Hoje o dia é de festa para Roberto Schmitt.
A esposa Giovana, familiares e amigos

desejam muitas felicidades e realizações para
este novo ciclo de vida. Parabéns!

Ester Karsten completou 40 anos 'no dia 31.
A filha Eloisa, o genro e o neto lhe desejam

muitas felicidades e que continue sempre sendo
essa mulher guerreira.Te amamos muito!
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Ademir Brüsque
Adriana Volkmann

Ângela Bachmann

Breno B. Mohr

Celso Hille

Diana Couto
Elenita Krenke

Flávia C. Engel
Irma Giese Gaedtke
Isaura W. Romão

Itamar Borcbdt

luri Junkes

Ivone E. Machado
Jaime Chrast Jr.
Jenifer Neumann

1
Jurandir de Andrade
Leonel R. Schenzinsky

I
Leonita Ehmke

Luis da Silva
Luiza Tambozetti

Marcos.F. de Oliveira
Marilene Berioldi
Mateus Alanço
Odair Schwircoski
Pablo Sjoberg
Paulo Panstein

Rogério da Silva

Sebastiana G. Chaves
Tânia Mara da Silva
Valdecir Draeger
Verediana Luisa Vasel

ai:
Adriane Vaz

8ianca N. Siebêrt
Cássia M. Fossile
Claudete Müller
Diane K. Müller

Diordano N. R. yegini
Edemir Rux
Emanuela'de Oliveira
Estela Marilu Marcarine

"

Eugênto Stunm�cher
Flavio Vogt
Gilberto Guths
Gilceu O. Kowalski
Julia Lobo Mathias
Juliano Lunelli

Leonardo Wosniack
Liana Kanzler
Lorena' B. Krueger
Luciano Davi E;ngelhardt
Luís Ricardo Andreghetoni
Nicole Berti

Rosimari Leitzke Dallmann
Rudibert Schmelzer

Thayane Karsten
Valdir A. Ranijak
Valdir Mass
Vitor N. Zanella

Werner Siewrdt

I

1
I

,,1

,

r

i
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Morgan Freeman _ Atar
• Alanis Morissette _ Cantora
• RonWood -'Guitarrista.
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Jaragua 2113
No ano de 2113 os morros de Jaraguá do Sul serão um

imenso tapete coberto por favelas e os rios apenas
condutores de dejetos, quase uma pasta; e ninguém se

arriscará sair à rua sem fator de proteção 60 no rosto. As
áreas verdes serão protegidas por bolhas e todos os dias

pela manhã será possível perceber aquela nuvem: uma

névoa cinza cobrindo a cidade e o cheiro azedo dos rios
a incomodar. Pássaros intoxicados cairão nas calçadas, e
não haverá resquício algum do verde e da tranquilidade
de outrora. A chuva, fiel companheira da cidade, irritará
a pele e queimará plantas. A cidade chegou a este está-

. gio depois do crescimento desordenado entre os anos de

2030 e 2090, quando as regiões Norte e Vale do Itajaí
transformaram-se numa espécie de São Paulo, com a

chegada de diversas multinacionais interessadas no po
tencial de escoamento de produtos: devido aos quatro
portos muito próximos (Itapoá, São Francisco do Sul,

e carlos.schroeder@gmail.com

Jaráguá do Sul do ano d� 2113 no meio do ano passado,
e até fiz uma série de desenhos e pequenos contos, que
por serem um tanto cruéis prefiro ocultar. Este futuro .

apocalíptico invadiu minha mente quando fui convida
do pela editora espanhola Rojo e pela vodca sueca Abso
lut para um projeto de criação coletiva, que resultou em

quatro livros com histórias que ;;e passam na São Paulo
dos anos 2140, onde as pessoas precisam reaprender a se
comunicar à moda antiga: pois um vírus contaminou to
dos os meios de comunicação. O livro chama-se Absolut

2140 e cada um dos autores teve que es-colher artistas e
.

músicos com os quais dialogar em seus textos. Os artis
tas escolhidos entram na narrativa porque neste mundo

pós-digital, onde não existem mais nações ou religiões,
as pessoas se apegam às suas referências - como arte e

música - como forma de identidade.
E enquanto eu produzia estes textos, me perguntava:

qual será a identidade da
cidade de Jaraguá do Sul
no ano de 2113, o que res

tará daqui cem anos? Que
referências restarão? Esta
é uma pergunta impor
tante, pois se nós somos

a soma das nossas refe

rências, uma cidade é re

conhecida' por aquilo que

representa. Hoje a cidade
usa a imagem, o símbolo '

do empreendedorismo,
do crescimento, mas te

nho certeza que daqui há
alguns anos esta imagem
já não será mais tão inte-
ressante. Para que lugar
nos levará essa sociedade
de hiperprodução e hiper
consumo? O filósofo Gilles

. Lipovetsky levanta muito
bem essa questão e dei-
xa no ar outras perguntas

importantes: "Não nos enganemos: nem os protestos
ecologistas nem os novos modos de 'consumo mais só
brios bastarão para destronar a hegemonia crescente da

Itajaí eNavegantes) e a robustez da BR 101. E tudo isso é

ficção.hoje; mas poderá ser uma dura realidade nasvin
douras viradas de calendários. Comecei a pensar nesta

esfera mercantil, para fazer descarrilar o trem-bala con

sumista, para opor-se à avalanche dos novos produtos
com ciclo de vida cada vez mais curto. Estamos apenas
no começo da sociedade de hiperconsumo, nada, por
ora, está em condições de deter, nem mesmo de frear, o
avanço da mercantilização da experiência e dos modos
de vida. No entanto, cedo ou tarde, chegará o momento
de sua superação, que inventará nov�s maneiras de pro
duzir, de trocar, mas também de avaliar o consumo e de'
pensar a felicidade, Em um futuro distante, uma nova

hierarquia de bens e de valores virá à luz. A sociedade
de hiperconsumo terámorrido, cedendo o passo a outras

prioridades, a um novo imaginário da Vida em sociedade
e do bem viver. Para um melhor equilíbrio? Para 'maior
felicidade da humanidade?"

E se o mundo continuar neste caminho de hiperpro
dução e hiperconsumo, a Jaraguá de 2113 que descrevo
no início deste texto fica cada vez mais plausível.

�DES�QUESDASEM��_�_mo_�_�_�._oom_.br_�
Faixas para
ônibus em vigor
a partir de junho
Está previsto para a primeira
quinzena de junho a conclusão
do novo sistema de trânsito
de Jaraguá do Sul, com
a implantação das faixas

preferenciais para transporte
coletivo, das ciclovias e a
alteração da localização das
vagas de estacionamento na

região central da cidade.

Corpus Christi
revela-uma
celebração de fé
O sentido do Corpus Christi
pôde ser testemunhado
entre os milhares de fiéis

que acompanhavam na

manhã gelada de quinta
feira, dia 30 de maio, a
missa celebrada no topo
da escadaria da Igreja
Matriz são Sebastião,
em Jaraguá.do Sul. ..... , , ' .. '""'.'

Acidentes em Guaramirim deixam cinco feridos
A noite chuvosa, imprudência dos motoristas e a pistamo

lhada foram os ingredientes para dois acidentes graves que
deixaram cinco pessoas feridas, entre às lSh e às 19h, de terça
feira, dia 28, na SC-lOS (mitigá SC-413), em Guaramirim.

,

RESULTADO ENQUETE OCP

Com o sucesso do UFC-Jaraguá, você acha que a cidade
está preperada para receber outros grandes eventos?
• Não, o UFC foi uma exceção 14,34%
• Sim, com certeza! 34,87%
• Sim, mas precisa melhorar. . 44,11%
a infraestrutura para melhor atender
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Estado �prioriza melhorias
nas rodovias 108 e 110
PROJEÇÃO Licitação
para a contratação das

obras de revitalização
está prevista para essa

primeira quinzena

Débora Remar

A primeira quinzena de junho
rtreserva boas noticias para
a melhoria da, infraestrutura da

região de Jaraguá do Sul. Nesse

periodo está prevista a publicação
do edital de licitação das obras de

revitalização das SCs 108 (antiga
SC-4l3) e no (SC-4l6). A con

firmação do prazo é do Departa
mento Estadual de Infraestrutura
(Deinfra). As rodovias estão con

templadas no Pacto por Santa Ca
tarina e receberão R$ 22 milhões
de investimentos.

De acordo com o Deinfra, o

projeto das obras já está pronto
e faltam pequenos ajustes para
o lançamento do edital. O go
vernador Raimundo Colombo
anunciou em abril que a SC-l08
receberá R$ 16 milhões para o

trecho entre Guaramirim eMas

saranduba. Já a SC-no será re

vitalizada nos 22 quilômetros da

Serra, desde Jaraguá do Sul até

EDUARDO MONTECINO

MOVIMENTO SC-108, entre Guaramirim e Massaranduba, terá R$ 16 milhões em melhorias

Pomerode. O recurso previsto é de Blumenau atende. E a SC
de R$ 6 milhões. '108 é o tendão de Aquiles da

Sete pessoas já perderam a' malha da região. E podemos
vida em acidentes na SC-108, afirmar com certeza que 90%
em Guaramirim, só este ano. dos acidentes foi resultado de
E nas últimas semanas, o nú- imprudência, como ultrapassa
mero de acidentes registrados gem forçada e falta de atenção
tem assustado motoristas e até e respeito às leis de trânsito",
policiais rodoviários. "Nos dois destacou o cabo da Polícia Ro

dias do final de semana passa- doviária Estadual (PRE), Ade
do tivemos mais de 20 aciden- mirAlmeida dos Santos.

tes, com onze pessoas feridas, Morador de Guaramirim,
só nas estradas onde a regional João Guilherme Fernandes, de

21 anos, acompanhou o res

gate de duas vítimas num dos
acidentes registrados na noite '

de terça-feira, na SC-lOB. "A

gente que mora às margens
da rodovia já está cansado
de ver acidente, toda semana

tem pelo menos uma ocorrên
cia. Eu mesmo quebrei quatro
costelas há pouco mais de um

mês, quando um veículo cor

tou a frente da minha moto",
desabafou.

Vandalismo

Jovens danificam ônibus
Dois ônibus daAuto Viação Canarinho, estaciona

dos em frente a uma escola do Bairro Santo Antônio,
em Jaraguá do Sul, foram alvos de vandalismo nama

drugada de ontem. A Polícia Militar recebeu denún
cias relatando que dois adolescentes teriam invadido
os veículos, e esvaziado ou furtado'os extintores de
incêndio dos coletivos. Um adolescente de 17 anos foi
detido e outro, de 15, se entregou a polícia.

Schroeder
Motociclista bate emmuro

Um motociclista, de 26 anos, ficou gravemen
te ferido após perder o controle e bater contra o

muro de uma residência, por volta dameia-noite de

ontem, na Avenida Marechal Castelo Branco, em
Schroeder. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul e encaminhada ao

Hospital São José com suspeita de traumatismo
craniano. Até a noite 'de ontem ele permanecia in
ternado na UTI.

VIATURA PARA O GRUPO GERAR
O automóvel Niva, da fabricante russa Lada, é o novo integrante do Grupo
Voluntário de Busca é Salvamento Gerar. O veículo 4x4, da década.de 1990,
foi adquirido com recursos dos próprios integrantes voluntários e já está

equipado com itens de segurança. A última grande atuação do Gerar, em
abril, foi em Barra Velha, quando houve enchente e alagamento.

Guaramirim

Mulher inventa
caso de estupro

Suposta vítima de estupro,
uma mulher de 24 anos, será in
diciada por falsa comunicação de
crime e calúnia. Porvolta do meio
dia de quinta-feira, ela acionou
os Bombeiros e a Polícia Militar
dizendo ter sido estuprada, nas

proximidades da RuaValdir Prus
se, no Bairro Nova Esperança, em
Guaramirim. O suspeito foi detido,
mas negou o crime. A mulher foi
encaminhada ao hospital, porém.
os exames médicos constataram

que não havia sinais de abuso. En
caminhada àDelegacia, ela confes
sou ter mentido. De acordo com a

delegada Lívia.Marques da Motta,
a mulher disse estar com raiva do

homem, que foi liberado.

I
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Embriaguez
Motorista quase
bate em viatura

o condutor de uma S-lO, de
3B anos, teria avançado o sinal
vermelho da Rua Afonso Benja
min Barbi, na Tifa Martins, em
Jaraguá do Sul, e quase colidiu
contra uma viatura da Polícia

Militar, por volta das 23h de

quinta-feira. O homem se sub
meteu ao teste do bafômetro, que
comprovou a embriaguez. Ele foi
multado e preso em flagrante, e a
caminhonete foi recolhida.

I
}
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1BR..280

Dois acidentes
deixam feridos

Uma família sofreu escoria

ções, danos materiais e um gran
de susto na manhã de ontem,
quando ó Uno em que viajavam

,

capotou na BR-280, em Corupá,
próximo ao Hotel Turek, Arnoto

rista, de 34 anos, teria perdido o

controle do veículo por volta das

çh, quando seguia em direção à
Canoinhas. O filho de oito anos

foi lançado para fora do carro e a

criança de três anos, que estava na
cadeirinha, bateu a cabeça quando
o teto afundou. Os três ocupan
tes tiveram apenas ferimentos
leves e foram encaminhados ao

Pronto Atendimento de Corupá.
O segundo caso ocorreu no Km

79, no trevo da Petrobras, emGua

ramirim, quando um' Doblô, de
Beló Horizonte, foi atingido por
uma caminhonete F-lOOO; ontem.
Os três ocupantes do Doblô, sofre
ram lesões leves.

f,
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Competitividade
o International Institute for Managment

Development (IMD) divulgou o Índice de

CompetitividadeMundial zotg. O Brasil caiu do

péssimo 450 posto para o 510. Ao invés de estar
mos nos inscrevendo entre as nações mais de

senvolvidas, estamos ficando cada vezmais para
trás e perdendo o bonde do desenvolvimento.

Enquanto não conseguirmos as reformas mais

que necessárias, este é o nosso destino.

Redação empresarial
Direcionado para todas as áreas e níveis hie

rárquicos que necessitam aprimorar sua comu
nicação. É. ideal para pessoas que trabalham dia
riamente redigindo textos empresariais, como
secretárias, profissionais de atendimento ao

cliente, entre outros. Esse curso oferecido pela
Apevi, acontece de 24 a 26 de junho.

Lourival Karsten

__RC
:m_CBZEDa .. Ikarsten@netuno.com.br mDm1••!mE3�iii!I1:;a

Desperdício
A campanha deste ano para o Dia
rt.Mundial do Meio Ambiente, ce

lebrado no próximo dia 5 de junho, é
"Pensar.Comer.Conservar - Diga Não
ao Desperdício". Ela visa díminuir a

enorme quantidade de alimentos pró
prios para o consumo desperdiçada por
consumidores e comerciantes. A Organi
zação das Nações Unidas para Alimen-

tação e Agricultura (FAO), estima que
1,3 bilhão de toneladas de comida sejam
jogadas forapor ano. Segundo a organiza
ção, isso é equivalente ao que é produzido
na África Subsaariana no mesmo perío
do. Uma em cada sete pessoas no mun

,do passa fome e mais de 20 mil crianças,
com menos de cinco anos, morrem to

dos os dias por conta de desnutrição.

DIVULGAÇÃO

Importação
Sànta Catarina é o quinto Estado que mais movimenta a economia com importa

ção no Brasil � só perde para Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo
- de acordo com os dadosmais recentes, de 2011, do Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina (Fiesc). Mesmo com as constantes mudanças nas leis e

decretos do comércio exterior do país, principalmente em relação aosbeneficios fiscais
de diversos setores, o Estado catarinense tem vários motivos para que as empresas
optem por sua área geográfica para importar. Entre os motivos, estão os cinco portos
marítimos instalados em SC. O empresário Vanderlei Palhano da Cruz - fundador e

presidente da Ascensus +lembrou que das empresas estabelecidas no Estado nenhu
ma foi embora e novas empresas estão se estabelecendo no norte catarinense.

SCGás
ASCGÁS apresentou à Fundação Estadual doMeioAmbiente

o Programa de Compensação de Carbono. Com ele está previs
to o plantio de três mil árvores. Arneta é zerar as cerca de 400
toneladas de carbono, que equivalem ao volume da operação da

. companhia no ano de 2012. Juntos, os dois órgãos podem sincro
nizar ações e tomar mais eficientes seus projetos de redução de

poluentes, que tem conclusão prevista para os próximosmeses.

Inadimplência
das empresas

Liderança para
. ,

SUpelVISOreS
\

Uma empresa 'de aço

www.ba·umann.lnd.br

(47)2107-2'000

Segundo a Serasa Expe- Desenvolver competências
rian, a inadimplência das de liderança e supervisão é o

empresas segue crescendo
.

foco de qualificação promovida
e já acumula um aumento pela Apevi para supervisores
de 8,1%, na comparação operacionais. O curso acontece

entre o primeiro quadri- de 17 a 20 de junho, no Cejas,
mestre de 2013 com igual sendo a instrutora Adriana Vaz

período de 2012. Procóp�o Leite.
,iii illllIllIlllllllllllllllllllllllitlhllllllllllilillhltl,lr"
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íNDICE PERíODO
SELlC 8% 29,MAI0.2013
TR 0,000% 31.MAI0.2013

CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA -2,07% 31.MAI0.2013

NASDAQ -1,01% 31.MAI0.2013

AÇÕES PETR4 20,05 +1,01%
VALE5 28,65 -2,48%
BVMF3 14,05 -0,35%

POUPANÇA 0,4273 1.JUNHO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -1,33% US$100,840
OURO -0,01% US$ 1388,680

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1412 2,1424 +1,36%
DÓLAR TUR. 2,0600 2,2000 +1,38%
EURO 2,7790 2,7807 +0,95%
LIBRA 3,2501 3,2525 +1,13%

.' ANIVERSARIANTES
Comemoram sua fundação
no dia de hoje:

• Premier Construtora e

Incorporadora - 36 anos
• Agro Pastorial Vale
Verde - 35 anos

• Jamail Maquinas e

Ferramentas - 34 anos
• Ciluma Cozinha Industrial- 32 anos
• Celso Cabelereiro - 32 anos
• Grafipel Papelaria - 31 anos.
• Borrachas Robor - 26 anos .

• Netuno Transportes - 23 anos

� Papp lnd. Com de Malhas -

23 anos
• Mazza Comércio Ltda - 23 anos
• Gráfica 22 - 21 anos
• Moretti Comércio de Materiais
de Construção - 21 anos

• Metalúrgicé!Winter - 21 anos
• Mini Mercado Nilmar - 21 anos
• Auto Elétrica Gevocar - 18 anos
• SDS Manutenção Eletrônica -

17 anos
• Tutela Contabilidade - 17 anos
• Staka Zero Confecções - 15 anos
• BRFac - 13 anos
• Unimed Jaraguá do Sul- 13 anos
• Grupo Estrutura

Empreendimentos - 10 anos
• Restaurante Brasileirinho - 7 anos

Neste domingo
também 'comemoram:

• M Instaladora Elétrica Conti -

33 anos
• Chalé Imobiliária - 31 anos
• Mannes Mangueiras - 22 anos

"

• ITC Eletro - 1 o anos
• Ruda Instalações
Elétricas - 8 anos

• Flexul Flexografia - 8 anos

, ,

Na segunda-feira:
• CRJ .:.. Centro de Recuperação -

17 anos
.• ,llillilllllill.lllli:!t.I,,,1Í111
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Espuma reaparece no rio Cerro
FISCALIZAÇÃO
Fujama investiga mais

um caso suspeito
de contaminação
no afluente

Natália Trentini

Uma quantidade anormal de

espuma apareceu novamente

no rio Cerro na manhã de ontem.
Há pouco mais de duas semanas,
a Fundação doMeioAmbiente foi
acionada para verificar a mesma

situação, no mesmo ponto do rio,
embaixo da ponte da Malwee, no
bairro Barra do Rio Cerro. Na

época, não foram encontradas

presença de poluentes nos pon
tos de descarte de dejetos.

A denúncia partiu novamente

dos moradores da região. Fiscais
percorreram a região para exami
nar a água. "Normal não é, algu
ma coisa está causando isso", ob
servou o presidente da fundação,
Leocádio Neves.

Como da última vez, dois fato
res podem ter causado o fenôme
no: o vazamento de esgoto sem

tratamento por alguma empresa
ou o detergente das próprias re- \

sidências, que não contam com

tratamento de efluentes.

Segundo Neves, a segunda hi
pótese é pouco provável, já que o

acúmulo do material precisa ser

grande para causar a espuma.
''Vamos apurar as causas para
identificar o responsável por essa
situação", afirmou.

EDUARDO MONTECINO
I

Na primeira semana de maio,
uma contaminação matou uma

grande quantidade de peixes,
de várias espécies. A origem da

suposta poluição teria sido no

mesmo rio, e seguido para o rio

Jaraguá. Foi confirmada a exis
tência de um líquido químico
que teria diminuído os níveis de

oxigênio na água.A fundação ain
da aguarda o resultado da análise
dos peixes mortos.

J

1·

CENÁRIO Espuma
esbranquiçada pôde
ser vista, ontem de

manhã, da ponte
perto da empresa
Malwee, na Barra do
Rio Cerro. Fujama
ainda não sabe as

causas da ocorrência

ANALISTA DE CR�DITO
Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS

Vivência em rotinas de cálculo de

preços, apuração de custos industriais e

fechamento mensal.

ANALISTA FISCAL

Vivência com lançamentos de notas fiscais

e conhecimento de fretes; apuração de
ICMS; apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência na função, ramo metalúrgico,
1509001.

ANALISTA DE RH

Vivência em contabilidade.

ANALISTA DE SISTEMAS

Vivência em processos industriais de

confecção. Conhecimento em PUSQL, ERP,
Systextil.
ASSISTENTE FINANCEIRO

Vivência' com contas a pagar, negociação
com fornecedores, fluxo de caixa.

Conhecimento em Sistema ERP.

DIAGRAMADOR S�NIOR
Vivência na função.
COMPRADOR

Vivência na função, ramo têxtil.
CONTADOR

Vivência na função. Para atuar em
Indústria.

INSPETOR DE QUALIDADE DE LIMPEZA

Vivência com inspeção de limpeza.
PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo
têxtil.

ANALISTA DEVENDAS

Vivência na área comercial, com
_ atendimento a clientes e representantes.

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.

ENCARREGADO DE PRODUçAo
Vivência com liderança/administração de

Confecção. Disponibilidade para atuar em

São Bento do Sul.

GERENTE DE LOJA

Vivência com vendas e liderança.
Disponibilidade para atuar aos finais de

semana.

LIDER DE MOSTRUÃRIO
Vivência como líder de mostruário, ramo
de confecção. Conhecimento em costura,

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

desenvolvimento até a peça final.

SUPERVISOR DE FACçAo
Vivênciâ na função.
SUPERVISOR DE CORTE

Vivência com supervisão de corte no ramo

têxtil.

SUPERVISOR DE VENDAS

Vivência com supervisão de vendas no
ramo metalúrgico.

-

ANALISTA DE ENGENHARIA

Vivência no ramo têxtil.

ANALISTA DE ENGENHARIA DE

PRODUTO

Vivência na função, área têxtil.
CRONOMETRISTA

Vivência na função, ramo têxtil.
ELETROT�CNICO
Vivência com montagem de painéis
elétricos, máquinas, conhecimento em

pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇAO
Vivência com instalações elétricas e

manutenção. Desejável curso de NR-10,
curso técnico em elétrica / automação
industrial / eletrotécnica (cursando ou

completo).
MECANICO DE AUTOMOVEIS
Vivência na função.
MECANICO DE MANUTENÇAo
Vivência na função, (amo metalúrgico.

PROGRAMADOR DE CLP

Vivência com Programação de CLP.

PROJETISTA

Vivência com projetos mecânicos e/ou
elétricos.

T�CNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
T�CNICO EM REFRIGERAÇAO
Vivência na função.
T�CNICO DE EDIFICAÇOES
Vivência na função. Curso técnico
concluído.

ALMOXARIFE

Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA

Não é necessário experiência. Vagas para
1 ° e 2° turno.

AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUçAo
Não é necessário experiência, vagas para
1°, 20 turno. Vagas para todos os bairros.

AUXILIAR DE TRANSPORTE

Vai atuar com carga e descarga.
CALDEIREIRO

Vivência na função.
CONFERENTE

Vivência como conferente, CNH C.

CONFERENTE

Vivência na função.

COSTUREIRA

Vivência na função.
MOTOBOY

CNH AB.

TECELAo
Vivência na função.
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

cÓNfRATA:

AÇOUGUEIRO
'" •• ", •• ' O" •• �" .. , ••••••• , ••••••••••• ,

ATENDENTE

ASSISTENli·T�CNICO
(PARA ATUAR NA AREA DE

MÃQUINAS EL�TRICAS)
AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE MANUTENÇAo
••••. __ • •• _.·· •• _w •••. _. __ ,�,_

AUXILIAR DE MOTORISTA

COZINHEIRA

EST09UISTA
FISCAL DE LOJA

MOTORISTA
"1"'·

OPERADOR DE FRIOS

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VERDURASELEGUME�

OPERADOR DE CAIXA

OPERADOR DE

ESTACIONAMENTO

PADEIRO

REPOSITOR

VENDEDOR
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o retOITIO da
família Maba ao

automobilismo
EM CASA Depois de 14 anos afastados do circuito estadual,

<'

Cesar Maba (pai) e Paulo (filho) estão empolgados na temporada

A famíliaMaba está devolta às pistas e
..l"l.promete alçar novamente a bandei
ra de Jaraguá do Sul no automobilismo
catarinense. Depois de 14 anos afastados
do circuito estadual, Cesar Maba (pai)
e Paulo Maba (filho) estão empolgados
com esta nova oportunidade de mostra
rem o seu potencial.

Cesar condiciona o seu retorno à

emoção de estar novamente em ativi
dade. "Retornamos mais pela adrena
lina que temos na veia. Estávamos há
muito tempo sem competir, mas va

mos acelerar bastante. Temos muitas

amizades e um carinho especial com o

pessoal das pistas", definiu.
Seguindo os passos do Pai, Paulo

- o Paulico - também se tornou um

apaixonado
_

pelo esporte. "A minha
vida começou no automobilismo quan

do eu tinha entre 3 a 4 anos. A adrena
lina e velocidade estão no meu sangue.
Nós paramos de competir por um tem

po, mas agora voltamos ao circuito e o

sangue ferveu novamente", brincou.
Em relação aos objetivos, Cesar tem

como foco trazer novamente o presti
gio e os bons resultados para a cidade.
"N6s resolvemos participar por causa

desta sensação diferenciada e faremos o

melhor possível para representar a nos
sa Jaraguá do Sul", afirmou. No mesmo

embalo, Paulo almeja conquistar pódios
em breve. "Neste ano queremos conse

guir alguns pódios e resultados positivos,
para futuramente disputar o titulo Cata

rinense", destacou.
Demomento, os dois dividem o mes

mo carro, porém preparam um segundo
equipamento para a próxima etapa do

Catarinense, quando Paulo disputará a

categoria 'Estreantes' e Cesar a 'Turismo
Clássico Catarinense'. Os equipamentos
são preparados pelaMP Competições, de
Jaraguá do Sul. Porém, para realizarem
o sonho de voltar a levantar poeira pelas
pistas do estado, a dupla encontrou difi
culdades. Assim, o desejo só foi realizado
através do apoio de empresas, entre ela O
Correio do Povo. Mesmo com alguns co
laboradores optando por não divulgarem
os nomes, Cesar destaca alguns patroci
nadores. "Todo esporte tem um custo e o

automobilismo não é diferente. A equipe
Box Car tem os apoios da Casa das Tin

tas Maba, Baependi Seguros, Parabrisas
Jaraguá, Impressione Visual, além de O

Correio do Povo", citou. , , 'III

OCP24
www.ocponline.com.br

Veterano das pistas (iniciou no auto
mobilismo em 1985), Cesar carrega con
sigo um histórico de sucesso e acredita

que esta temporada servirá de prepa

ração para o sucesso na próxima. "Esse
ano lógico que não dá mais para dispu
tar o título Catarinense, pois já aconte

ceram algumas etapas. Vai ser um ano

de aprendizagem, mesmo porque esta

mos bastante tempo longe das pistas.
Queremos estar prontos para em 2014

"
Neste ano queremos

conseguir alguns pódios e
resultados positivos, para
futuramente disputar o título
Catarinense.

Cesar Maba

TORCEDORA A filha de Paulo, Alícia, é a

_ inspiração da dupla de pilotos jaraguaenses

"
A minha vida começou no

automobilismo quando eu

tinha entre 3 a 4 anos. A

adrenalina e velocidade

estão no meu sangue.

Paulo Maba

Desafio

Meta é conquistar o título em 2014
lutar-pelo título", concluiu.

O principal combustível da dupla
está no apoio da-família, principalmen
te na pequena Alícia, filha de Paulo e

neta de Cesar. "A minha filhame inspira
muito. A primeira imagem dentro das

pistas é sempre dela. É uma inspiração
muito boa para eu estar consciente e

não fazer nenhuma besteira, pois tem

alguém sempre me esperando no lado
de fora", concluiu Paulo.

PROFESSOR Veterano nas pistas, onde corre desde 1985, Cesar (vermelho) tem
um histórico de sucesso e passa a experiência para o filho Paulo (macacão azul)

-
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VENDAS:

AS MELHORES

OFERTAS DO
MERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

o Melhor loteamento de Jaraguá do Sul

o conceito de rnoror bem pdm õ lmobiliéJrid Deltõ voi muito olérn

LOCdlizõÇdO privileqiõdõ. infrõ-estrutufd õdmirélvel. sspoços de Idzer e culturõ.

õlíddos da respeito d nolurezo sõo apenas õlquns dos ddjelivos
que você ercorím no Loteorneoto Weltness 1siqniflcado: viver bem/luqar bom).

Localizado no Avenidõ PrefeitoWaldemar Crubbo. a 350 metros da WEG.

está próximo de comércios, escoles, indústrras. ônibus, bancos. posto de soúde.

porqces e restaumntes. fõcilitando o cotidiano de seus moradores.

Venhõ conhecer o Loteõmento Wellness e se deixe encantdr.

LEIER
IMÓVEIS

2107-0500

LOTEAMENTO II

FINANCIAMENTO:

CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

L,EIER
IMÓVEIS

2107-0500
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I 'M'."· casa com ,_ oa dormitórios,

I
cozinha bwc, sala de jantare ãrea de serviço.
R$ 380.000,00

L.._._ Area Terre�o 1.400m'

I
1504-02 casa com 63 m', 3 dormitórios, I
cozinha, bwc,

_

área de serviço, sala de

eSlarjvaranda, jardim, quintal.
R$110;OOO,00

Area Terreno 5.810m'
�-------------------

1610-02 • casa com 18Qm' 04

dormitÓri:Sj'
!

escritório, varanda, salão de festas e demais

�dependências.$ 250.000,00
. Área Terreno 375m2
--------'--------

��Rau
I
11487.02 • com 2 dormitórios, sala de

j estar/jantar, cozinha, área de serviço,

l
depósito, bwc, varanda e duas vagas de
garagem,

,_RS 260.000,00 Área Terreno 372m'

1607-02 - casa com 230m' 02 dormitórios, 01
suite, sala de estar/jantar, escritório, salão de
festas, 02 vagas de garagem e demais
dependências.
R$265.000.0�ea Ter':!_no 523,01m'

1453-02 - casa com 200 m', 5 dormitórios,
cozinha, sala de jantar, sala de estar.
churrasqueira privativa. owc, jardim. 3 vagas
degaragem.

.._R""Sc.,.2_8._0_.0_0_0,--,0_0__ Área Terreno 450m'

1589-02· casa com 7001' 03 dormitórios,sala
de eslar/jantar e demais dependências.
R$160.000,OO

1598 - 02 - sobrado com 239m' 01 suite, 02
dormitóríos, churrasqueira, salão de festas, 02
vagas degaragem e demais dependências.
R$430.000,OO

Area Terreno 450m2
� �_�a Terreno 450m2

I- Ilha da Figueira
I .---------..,

I L_ � _

l1323.o2
com 3 dormitórios. sa,la de estar, salade jantar, 2 cozinhas, 2 bwc. copa, área de

serviço, quarto de serviço, sacada, uma vaga
de garagem. ,

RS450,O�,OO___ Are. Terren� 337�'.__

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

Área Terreno 394m'

I-Tila Martins

I
"'São Luis

1622.02 • casa com 200m' cozinha, bwc, 03
dormitórios. sala de estar e jantar, área de

serviço, 'despensa. copa, churrasqueira e 02
vagas de garagem.
R$210.000,OO Área Terreno 420m'

1 1617·02· casa geminada com 47,53m' 02 I! 1630 -02-casacom 117m'cozinha, bwc, àrea
I dorrnltorlos, sala de estar[jantar, àrea de

I
de serviço, sala de estar e jantar, 01, suite, 02

I serviçoecte,maiSdependénCias. ,! I
dormitóriose01 vaga de garagem.

R$126,000,00 RS 360,000,00
L Área Terreno 325m2 J Área Terreno 2,20m2
------------------------- ------------'---------

I'1391-02 - excelente ponto comercial possui
duas casas. a da frente com 2 dormitórios e

uma vaga de garagem, a dos fundos (sobrado) I
com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem. I

���60.000,0� Area Terreno��:J

,--------------.------------------,

I "'Estrada Nova

I
"'-'

l'I-JaragUá 84

I
I

'

_Tifa Martins "'Tifa Martins

!

1601-02 • casa com 220m' 01 sUlte,�0Jdormitórios, churrasqueira, 02 vagas de

garagem e demais dependências.
R$ 290,000,00

Área Terreno 350m'
, __----,

!
R$ 500.000,00 I
________._,_�ea ��..':!���10m:__j .

t ••

I 1265-02 dois apartamentos com 353 m' cada,
sendo um no térreo e outro no segunda piso.

i cada um tem 2 dormitórios + 2 suítes, uma j
I vaga de garagem, J�!71.00_!!�'!.... Área Prlv. 35�:_

•
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1620-02 apartamento com 01 suite com

sacada. 02 dormitórios, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira (fechamento em

vidro), e 02 vagas de garagem.
R$ 375.000,00 Área Privo 121m'

1074.Q2 com 2 dormitórios + 1 suite, sala de
estar e jantar. sacada com churrasqueira e 1

vaga de garagem. prédio com 2 elevadores e

áreadefestas.

1621.Q2 apartamento todo mobiliado,área de
lazer descoberta :30m',01 suite, 02 dormitórios.
sala de estar/jantar, sacada com churrasqueira
(fechamentoem vidro) e 02 vagas de garagem.
R$480.000,00 Área Privo 119m' Área Privo 89m'

h- . _

1615-02 01 suite. 02 dormitórios. sala de

jan!ar�antar. área de serviço. cozinha, bwc, 01
vaga de garagem e 02 salão de festas.
R$180.000,00

893.Q2 Apartamento com 54m' 2 dorm.,

salaJde estar e jantar! cozinha, bwc, sacada com

churrasqu.eira e 1 vaga de garagem. Piso
ceramíco e rebaixamento "em _gesso
R$ 150.000,00 Area Privo 54m'

1408-02 com2 dormitórios, cozinha, bwc, área
de serviço, sara de jantar, sala d eestar.
sacada com churrasqueira e uma _vaga de

�$��;�ÓO,OO Área Privo 68m'Área Privo 1 DOm'

Czerniewicz ... Ilha da Figueira

L435 - 2 dorrns.,' cozinha, 1 wc social,

sacadjcom churrasqueira, S1 de Jantar; SI de Estar,
Área de Serviço, 1 garagem,
R$130.00D,OO

Área Prlv. 54.25m'
------------------------------

I
1572.Q2 apto com g3m' 01 suite, 02 I
dormilórios. sala de estar/jantar, saca

..

da com

I..churrasqueira e demais dependências.
R$19D.OOO,00

Área Privo 93m2

1489.Q2 2 dormitórios. cozinha, sacada com

churrasqueira, bwc. área de serviço, sala de

estarqanlar 1 vaga de garagem. Edifício com

salão de festas.
R$119.000,0() Área Privo 55m'

L452 teto rebaixado em gesso, laminado de
madeira nos dormitórios, copa cozinha �

varanda grill integradas. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado, elevador
R$ 20Ó.000,DO Área Prlv. 87m'

1612.Q2 apto com 40,36m' 02 dormitórios,
sala de estar/jantar, 01 vaga de garagem e

demais depedências.
R$11().000,00

1409.Q2 - 02 dormitórios; sala de estar;
churrasqueira na sacada; piso cerâmico; rua

asfaltada: pontode ônibus e colégio próximo.
R$166.221,00
'- �a Prive 64m' Área Privo 40,36m'

I_ Vila Lalau

1151- 02 com 2 dormitórios + 1 suíte, sala de
estar e jantar, sacada com cu=hurrasqueíra e

1 vaga de garagem. prédio com salão de

Jfestas, bicicletário. .

RS 200.000,00
. Área Priv.86m'

..

1336.Q2 apartamento com 86 ma, 1 suite

+�Idormitório, sala de jantar, sala de estar. área de
serviço, sacada com churrasqueira, bwc, uma.
vaga de garagem

.

R$215.000,OO Área Privo 83m'
-----------�-"���

1619-02 apartamento com 85m' 01 suite, 02
dormitôrios, sala de estar, cozinha, bwc, sacada
com churrasqueira e O 1 vaga degaragem.
R$ 200.000,00

Área Prlv. 85m'
.-1

1451)-02 com 2 dormitórios, bwc. cozinha, sala
de estar, sacada, área de serviço.
R$135.000,OO

Área Pri.v. 54m'

1624-02 cozinha, 02 bwc, sala de estar e jantar,
03 dormitórios, sacada com Churrasqueira e 01
vaga de garagem.
R$ 300.000,00

Área Privo 93�19m2

_ Jaraguá Esquerdo

1561.Q2 • apto com 65,10m2 02 dormítóriojssala de estar/jantar, churrasqueira coletiva e

demais dependências.
R$15D.OOO,00
_��_�__ AreaPri�65,10m2

1283.Q'2 apart. de alto padrão, 3 dorm. + 1
suite master, sacada clchurrasqueira� 4 vagas
de garagem, sala de es"'rljantar, copa,
lavabo, 2 bwc.

� I
R$ 720,000,00 Área Privo 200m.:.._j

r--------'-:l
I_ Jaraguá Esquerdo

I
I
I
1 768-G2 - 02 dormitórios; sala de estar;
churrasqueira na sacada; piso cerâmico; rua

astattada; ponto de ônibus e colégio

prÓXim:_j'LR$ 600.000,00

______________ ÁreaPriv��m'

l1510_02
apartamentos com 73 m'. 1 suite + 2

dormitÓriOSI.
sala de estar/jantar, .coztnha, bwc,área de serviço, sacada com churrasqueira e

uma vaga de garagem.
R$143.100,OO Área Privo 73m'
-------_.

_Vila Nova

1138.Q·2 com 2 dorm., sala de estarljantar,
área serviço. sacada com churrasq. ficam
móveis na cozinha, área de serviço, churrasq.,
box bwc e armário dodormitôrio
R$175.0DO,OO Área Privo S1m'

1

I sacada. salãolfestas, portão eletrônico. piso I
!
cerâmico,móveis dacozinh_B e do bwc.

00.,00 Area Privo�

I_ Vila Lenzi
I

1017.Q2 com 2 dormitórios, cozinha, sala de
estar, bwc, área de serviço e garagem
R$ 115.000,00

Área Privo 49m'
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOBILIARIA

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Residencial

De(('EWli(ia.

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
'7:'A artamentos ·àont suíte + um uarto.
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sul-- SC

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
Residencial Gracilis
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02 dormitórios
-_- ..

"

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

Entrada + financiamento bancário!

Área privativa de 79,30m2
. Surte + 01 dormitórios
Edifício com 02 elevadores!
A partir de R$ 248.900,00

Ref 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios.
Área privativa: 11 5 ,74m2

02 Salões de festas!
A partir de R$ 335.000,00
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li IMOBILIÁRIA,
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
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Oesign contemporâneo,
localização privilegiado.

Acabamento de-olto padrão.
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locolíz:açõCí príVl1egiada no Lowamenfo
Champagnat a poucos mínú:t6�
do centro da cidade.

Terraço com salôo de festas OOcoradô",
churrasqueira e pbc.ina com decl"

Esfruturo pronta pato receber aquec:lmenlo
a gás e tubulaçóo paro água quente
preparodo poro sistemas rm:mQcorrlondÓ',

Efevador de alto tecnologia com
capacidade! para 8 pa�sagefros e
sistema de resgate automótíco,

Alto requinte em detclhes, decoradas
com revesfímenfos Porcelonosa �

interruptores Simon.
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IMOBILIARIA

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

_

Fone: (47) 3055-3412 I 8822-9850
Rua Preso EpitáciO Pessoa, 1.048 Centro - Jaraguá do Sul - SC

www.itaivan.com.br
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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jtaivan
;!

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Conquiste o bem-estar e a comodidade
de ter tudo ao seu alcance.
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�itaivan
�

,

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

,

IMOVEIS
N

LOCAÇA0
Plantão

LOCAÇÃO
479945-8037

.Ref. A-948

.Bairro:llha da Figueira

.02 dormitórios

.R$ 770,00 + cond.

=Ref. A-939
·Bairro:Centro
·Suíte + 02 dormitórios
,·R$ 1,100,00 + condomínio

.Ref. A-922

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

.Ref. A-903
·Bairro:Vila Nova
.Suíte + 02 dormitórios
.R$ 900,00 + condomínio

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

I
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, �..__.

,

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

·Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
'Área privativa: 63,91m' -

·A partir de R$ 159.366,52
'Pronto para morar!

·Ref. 5035 - Centro
.03 Suítes
'Área privativa:129,02m'
'A partir de R$ 598.337,94
'Entrega Agosto/2015

'Ref. 5377 - Vila l.enzi
'02 dormitórios
'Área privativa: 54,70m'
=Apartir de R$ 149.000,00
'Pronto para morar:

·Ref. 5407 - Amizade
'SUíte + 01 dormitório
'Área apartir de: 76,26m'
·A partir de R$ 180.000,00
'Entrega Setembro/2014

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

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

·Ref. 5004:_ Centro/Guaramirim
'02 dormitórios
'Área privativa: 80,96m'
.A partir de R$ 245.471,07
'Entrega Maio/2014

·Ref. 4783 - Centro
'02 dormitórios
'Área privativa: 72,1 Orn-'
'A partir de R$ 215.000,00
'Entrega Mai072013

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

'Ref: 5307 - Czerniewicz -

'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 77,92m'
'A partir R$ 222.600,00
'Entrega finjll de Março/2014

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

=Ref. 5278 - Jaraguá 99
'02 dormitórios
=Área privativa: 47,83m2
.A partir de R$ 99.528,03

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

Residencial Triuqqio

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

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

·Ref. 5358 - ltapema
- 'Q4 Suítes

.

'Area privativa: 459,ODm2
·A partir de R$ a consultar
'Pronto para Morar!

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

'Ref. 5396 - Ilha da Figueira
.02 dormitórios
'Área privativa: 50,43m2
'A partir de R$ 125.000,00
'Entrega Março/2014

·Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
=Área privativa: 92,1 4m2
.A partir de R$200.000,OQ
'Entrega Novembro/2014

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

·Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
'02 dormitórios
'Área privativa: 62,47m'
'A partir de R$136.000,00
'Entrega Agosto/2014

·

'Ref'S090 - São Luiz
• 02 dormitórios,
·Area privativa: 6O,44m'
oA partir de R$149.000,00

• Ref. 5005 - Centro
'Suíte + 01 dormitorio
'Área privativa: 68,23m'
.A partir de R$202.482,75
'Entrega: Maio/2014

'Ref. 5356 - ltaperna
'03,04 ou 05 Suítes
'Área privativa: 226,26m'
'A partir de R$ a consultar
'Pronto para morar!
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ATENDIMENTO Segunda�j·tl·jSe�f�j8l1'd'�c�lj�,�i·13}�3·ç5í6sl118h11;5.f;:'lAos�Sábado5':�;�PlANTÃO" DE VENDAS

·Ref. 5357 - Itapema
'04 Suítes
'Área privativa: 404,16m'

. 'A partir de R$ a consultar
'Pronto para morar!

·Ref. 5036 - Vila Nova
'02 dormitórios
'Área privativa: ó4,OOm'
'A partir de R$195.95Q,42
'Entrega: Agosto/2015

'Ref.5058· Nova Brasília
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 9O,93m'
oA partir de R$ 225.000,00
'ProClto em Novernbro/Zü'l S.

·Ref. 4935 - Baependi
·Suíte + 02dormitórios
·Area privativa: 123,45m2
.A partir de R$ 310.172,4�
.Pronto para morar!

.
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•
,

Venda com a melhor.

Quer vender seu
,.

.-"
.

A Ifaivan conta com uma equipe especializada
em avaliação de imóveis,' sejam eles residenciais,

industriais ou comerciais.

itaivan
. IMOBILIÁRIA

3055-3412'
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RESIDENCIAL
BELlZE';'

aimoveis. om.br

3370·1122
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
(vana 9117-1122

RUA BARÃO DO-RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC
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, l1058 - Casa - 8aependi - C/ 02 qiJal1os:sala, coznba, bwc, áIÍla
,

de servilx>, gar H$ 450,00
l2249 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite, 62 quartos,
bwc, sala, oozinha, área de serviço, sacada oom cI1unasqueira,
H$1,100,OO+rondominkl,
L-2173 -Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, rozinha"
bwc, área de servço, garagemH$ 680,00 + eoroomno
l2252 - Apartamento - Água Verde - Com 03 quartos, sala, cozi
nha, bwc, sacada e garagem, R$ 650,00 + rondomin",
L2261 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, oozinha,
bwc, área de servço, garagem, R$ 650,00 + oondKJmin"
l2275 - Vila Nova -Apartamento - Com 01 suite, 02 quartos, sala,
copa, rozinha, lavanderta, 01 bwc, sacada oom diurrasq. vaga
de garagem, R$ 900,00 + corcomno,
l2284 - Apartamento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozí
nha, bwc, área de serviço, garagemH$ SOO + condominio
l2289 - Apartamento - Czemiev.icz - Com 01 suite + Ot quarto,
sala, rolinha, bwc, área de serviço, sacada oom cI1unasqueira,
gar, R$ 700,00 + Conoomno.
L 2294 - Apartamento - Centro - Com 2 quartos, sala, cozinha
bwc sodal, área de serviço, sacada, garagem - R$ 1,100,00 +

Condominio
l2296 - Apartamento - Centro - Com 3 quartos, sala, cozinba
bwc soeal, área de serviço, sacada, garagem R$ 1.600,00 +

Condominkl
L-2300 - Apartamento - Czemiev.icz - Com 02 quartos, sala, _

rolinha, banheiro, área de serviço, sacada oom cI1unasqueira

Prédio com apenas 12

apartamentos, sendo O2 aptos
por andar com elevador.

Apartamento tipo 01 com

80,66m2 prtvntivos, Qpartqmento
tipo 02 com 76,2 6m2 privativos
(ambos com suíte mais 01

dormlt.)

Entrega paro setembro de 2014

e garagem 1 carro, R$ 680;00 + condominkl
L-2301 - Apartamento - Com 2 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada, garagem, - R$ 780,00 + Condomin"
L2302 -Apartamento-Com 02 quartos, blM:, sala, rolinha +área
de serviço, sacada, - R$ SOO,OO + Condominio
L-2303 - Apartamento - Sao Luis - Com 02 quartos, bwc, sala,
rolinha, área de serviço, garagem (01 vaga) - R$500,OO + Cond.

L-2310 -Apartamento - Centro - Com 1 quarto, sala, oozinha,
área de serviço, Cond, Aprox, R$500,OO + core,

L-2311 -Apartamento - Água Verde - Com 2 quartos, sala ecozí
nha integrade, sacada oom cI1unasqueira, bw, área de serviço, 1

vaga de garagem, R$ 550,00 + coro.
L2312 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 sutte + 02 quartos,
sala, rolinha, BWC, área de serviço, sacada, garagem R$
900,00 + cood.
L-2314 - Apartamento - Czemiev.icz - Com 1 suite + 2 quartos,
sala, oozinha, 1 bw, garagem para até 2 carros, R$ 790,00Aguá
e luz indMdual

'

L-2315 - Apartamento - Centro - Com 1 quarto, sala, rolinha,
área de serviço, garagem - Prédio oom intemet : R$650,00 +

eord.
L3075 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 9Om', 02 bwcH$
1.900,00
L3079 - Sala Comercial - Vila Nova - Com apro�madamente
SOm' e 01 bwc, R$ 1200,00 + rondominio,
4017 - Galpão - Centenário - Com 02 pisos, 02 bwc's media
do212m'H$ 2,000,00

-,_1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2.807-J imóveis 47 9685-2442
Plantão

479685-2444

Rua Angelo Bubini, 1046 I Jaraquá do Sul I se IJJ www.entl.elar.com.br
_

_ _ _ __

Com 112,96m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Cozinha,
.Lavanderia com Sacada, Sala de Estar/Jantar, Sacada

com Churrasqueira, 2 Vagas de Garagem (gaveta).
Área de Festa com piscina no terraço do Edifício

R$ 280.000,00

PODE SER
FINANCIADO

PRÓXIMOAO
CRUZDEMALTA

PODE SER FINANCIADO PODESER FINANCIADO R$ 135.000,00
Com 50,58m2 - 2 Dormitórios, Sala, Cozinha, Com 60,44m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Colinha,

Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga deGaragem (descoberta). Com 69m2 - 2 D.ormitórios , Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga- de Garagem.

Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

R$ 110.000,00 R$ 149�000,00
I

Barra do Rio Cerro E47 Chico de Paulo E124

LOTEAME.NTO VIENA I

Com 203,37m2 -- Suíte Master +2 Dormitórios, 2
Banheiros, Lavabo, Piscina, Sala de Estar /Jantar,
Cozinha, Área de Festa e 2 Vagas de Garagem.

R$ 470.000,00

Com 480m2

DE R$ 148.900,00
POR R$ 140.000,00,próximo ao Centro

1
:j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS
Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF 1577 - Niemeyer - apto novo suite + 02
dorm, sacada churrasqueira, 02 vagas area

privativa 78,00m'
RS 200.000,00

IIVILA NOVA

REF.1595 - RES. SAN GABRIEL apto cf 64m',
02 dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$ 155.000,00

REF.1512 - RES. SOL NASCENTE apto cf 53m'
NOVO, 02 dO[11l., sacada cf churrasqueira e 01

vaga. RS 140.000,00

REF 1576 - Apto novo 02 dorrn sala cozinha

lavanderia 01 vaga.Area priv 67,00m'. Proximo
creche municipal R$130.�00,00

dorm., Cozinha e Banheiro Mobiliados e 01

vaga. R$ 121.000,00

REF. 926 - Água Verde - 1 suíte, 1 dorm, sala, COZ, sacada cf churrasq e
garagem - R$ 800,00
REF. 518 - Rau - 2 dorm, sala, coz, l""anII, sacada e garagel!1- R$ 550,00.
REF.9'12 - Cen1ro-1 suíte, 2r1oml, 2 bwC;'SaIa, coz,egaragem - R$ 800,00.
REF. 612 - Rau -1 suíte, 2 donn, sma.coz,2SjIC3IIas e garngem - R$820,l1li
REF. 887 - Amizade - 2 dorm, eoz, areaS1ll1l, sala, bwc e gar. -R$ 550,00
REF. 642 - Cenlro -1 dorm, sala, cozinlta - R$ 430,00
REF. 823 - Vila Lenzi -1 suHe, 2 donn, sacada cf ehurrasq. - R$ 2100,00.
REF. 850 - Cenlro - 1 suíte, 2 dorm, eoz (mob� garagem - R$ 970,00
REF. 861 - Ilha da Figueira -1 suite, 1 donn, sala, COZ, gar. - R$ 750,00
REF. 491 - Baependi -1 suite, 2 dom!, sala, coz, sacada e gar.- R$ 750,00
REF. 328 - Barra - 2 dorm, Cal, sacaaa cf churrasq, gar.- R$ 650,00
REF. 721 - Vila Nova -1 suíte, 2 dorm, sala, COlo garagem - R$ 900,00
REF. 661 - Cenlro - 2 donn, sala, coz, garagem - R$ 600,00
REF. 898 - Nova Brasília - 1 suHe, 2.durm, sala, COZ, sacada cl churrasq,
garagem - R$ 900,00.
REF. 489 - Barra do Rio Molha - 2 dorm, toz fmob), bwc, sacada cl churrasq,
garagem - R$ 680,00.
Ref.520 - Centro - 02 dorm., sala, COZ., lavanderia - R$ 600,00
REF. 552 - Nova BrasíUa -1 dorm, sala, coz, bwc - R$ 380,00
REF. 928 - Amizade - 2 dorm, sala, coz, lavand, garagem - R$ 550,00 (sem
condomínio)
Iff.fm -1IoopJd -3_11M:,..CIE(IJnI), lavInI,g;r.vm - R$aJI,OII

=�,m,,_.��
__

._,�...
��

REF.. 935 - Centro - de 3 a 5 salas c/1 bwc • RS 1700,00

.

.

REF.. 875 - Casa Comercial - Centro - 3 dorm, 2 salas, COZ, 2 bwc, 2
•

vagas de garagem - R$ 3000,00
REF.468 - Centro - sala cf 32m2, bwc - R$ 670,00
REF.702 - Centro - sala cf aproximadamente� - R$ 430,00
flEF. 903 - 95 m2 - 2 bwc - R$ 8000,00
REF. 855 - Barra - 185 fi2\. 2 bwc, depósito e sacada - RS 2000,00
REF. 908 - Casa Comercial- VUa Nova - 7 salas, com 4 vagas de
estacionamento - R$ 3000,00
REF. 920 - Centro -terreno cf + ou - 2800 lJl2 - R$'7800,00

GAlPÃO
flEF..670 - B1I 280 KM 57 - galpão com 1.125 mZ -R$1tQOO,00
f{l;F..838· Guaramirim - 350 m2 - R$ 3.500,00.

"

REF.. 890 - Vieiras - com 1000 m2 • R$ 8000,00

TERRENO
Ref.91O-Amizade - 640m2, terreno de esquina - R$ 650,00

REF. 928 - 2 darm, sala, coz,

I·· lavand, garagem
- R$ 550,00 (não

tem condomínio}.

CASAS
REF. 657 - Centro - Suíte, 03'dorm. e gat pi 3 carros. - R$ 3.3QO,00
REli 582 -Ilha da Figueira.2d�rm, sala"coz, garagem - R$ 600,00
REF. 909 - Amizade -1 suíIIf,ldonn, sala, coz, bwc, lavand, g'8I'agem fl$1�50,00
REF. 918 - TlfaMartins -3dorm, sala, COZ, lavand, garagem - R$ 550,00
REF. 921 - Amizade - t suite, 2 dorm, sala, coz, bwc, lavand, garagem
- R$1350,00
REF. 915 - Vila Nova -1 s!Jite, 2 dorm, 4 salas, coz, bwc, lavand, piscina, 2
vagas de garagem - R$ 3000,00
REF. 774 - Chico de Paulo - 3 dorm, sala de estar, jantar, coz (mob), garagem
- R$1250,OO

APARTAMENTOS
REF.934 - Centro - 2 darm, sala, COZ, lavand, e garagem - R$ 600,00.
REF.905 - Três Rios do Norle - � dorm, sala e COZ, sacada c/ churrasq, e
garagem (mobiliado) - R$ 700,00
REF. 932 - Czemiewicz -1 suíte, 2 dorm, sala, COZ, bwc, lavand, 2 vagas de
garagem - R$ 750,00.
REF. 754 - Centro -1 dorm, sala, COZ, bwc, garagem - R$ 450,00
REF. g27 - Vila Lenzi - 1 suíte, 2 dorm, sala, COZ, lavand, sacada cf ehurrasq. e
2 vagas de garagem - R$1000,00
REF. 683 - ÁguaVenIe· 2 dorm, sala, ÇOZ, sacada C/churrasq, garagem - RS 550,00.
REF. 660 - Rau - 2 dorm, sala, GOl, bwc, lavand, garagem - R$ 550,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013 I IMÓVEIS I 17

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua' Jorge Czerniewii::z, ne 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 't2h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

REF. 141 3 - Ótíma loca!ização, na Rua 25 de
I Julho (ao Iodo do Posto Mime fI(1atriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de testas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andor),
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 1 06,73 m2 - Privativo -

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com' churrasqueira,
Sola de Estar e Jantor conjugadas, Cozinho, Cozinha, Hall de entrado,
Área de festas e Playground decorados.

- REF.1470 - -Sanhelro
- 77,68m2 de área privativa _ 01 vogo de garagem (opção poro
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sola de estar e jontor - Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

- Sacada com churrasqueira - Ótimo localização, Bairro São luis.

If-
N
t-

.

,

-

li
- 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.

- REF.1540 - 01 vaga de garagem;
- Ótima localização, no Bairro !Iha da - Sala em dois Ambientes;

Figueira; - Sacada com Churrasqueira;
- 60,75m' de área privativa - 2 - Cozinha;
Dormitórios;

-

- Área de Serviço;
- 67, 18m' de área privativa - 1 Suíte + - Banheiro;
1 Dormitório; - Valores a partir deR$ 158.000,00

- REF.1530

- ÓIIma locaIízaÇãó, no Baíno Tiês Rios do Sul;

- Sacada com churrosqueird;
- Apartarríenlol com 2 dormitórios;
- 01 vaga de estacionamento, coberta;

- Apartamentos com 59,7m2 de Ól'ea privoliva.

Apenas 6"10 de entrada

fI:lr1icipante do programa Mihha Casa Minha Vda.

l ti) fGlS l'Xlde ser uIiIizado como enIrada no 1inanciamenIo junjo à CEf.

ELZA

.1I$wtP }

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

Manoel Lopes, Bairro Jaraguá EsquelElo. - Sala em Dois Ambientes;
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1 - Áreá de Serviço;
Dormitório; - Banheiro;

- REF. 1379 - - Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

REF.1582 - Bairro Ilha

da Figueira
- 54m2 de área

privativa;
- 02 Dormitórios;
- Sala em dois

ambientes;
- Sacada com

Churrasqueira; _

- Cozinha;
.

- Área de serviço;
- 01 Voga de garagem

Entrega em Março de
2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cóo. 778 - Ótimo terreno,
localizado em região privilegiada,

contendo área de 396m2.

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107. 1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

------TERRENOS/IMÓVEIS COMERCIAIS

JARAGUÁ
ESQUERDO
CÓO.801 -

Amplo terreno com
área de 880m2,

linda vista, plano e

pronto pi construir.
Situado próx. ao
Mercado Tap.

R$280.00Q,OO

1BUENO INDUSTRIAL
NERBJAAMOS

CÓD. 785 - Amplo terreno com área de 21.700m2,
acesso asfaltado, próximo ao trevo da BR 280,
ideal para construcão de galpão industrial.

CÓD.746 - Amplo terreno com área de
979,70m2, situado na Rua Epitácio Pessoa,
prox. ao Jangada. Ideal para sala comercial,
lojas, escritórios, clinicas e restaurantes.

RS700.000,00 CONSULTE-NOS!

VIEIRAS

CÓD. 795 - Amplo terreno contendo
otima localizacão, área de 567m2.
Imóvel plano, pronto pI construir.

RS185.000,OO

JARAGUÁ84

cóo. 766 - Lotes situados

próx. ao Salão 25 de Julho, planos,
asfalto, pronto para construir.

APARTlRDERS85.000,OO

CASAS

RIOMOLHA
CÓO. 800 - Linda

casa, contendo 1 suíte,
3 quartos, sala de estar,
cozinha, área festas cf

churrasqueira e piscina,
2 banheiros, lavanderia,
despensa e 3 vagas.

Amplo terreno
com 670m2•

RS400.000,00

CÓD. 678- Sobrado contendo acabamento
em alto padrão, aquecim. solar e ambientes

mobiliados. Possui 1 suite master, 2 demi-suites,
sala de estar/jantar, escritório, área de festas c/
churrasqueira, lavabo e 2 vagas de garagem.

•

CÓO. 799 - Possui 1 suite master, 2 quartos,
2 salas, área de festas c/ piscina, cozinha,
escritório, lavanderia e 3 vagas. Otima

localização e terreno com 900m2.

R$850.000,OO

CÓD. 624 - Possui 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, cozinha, bwe social,

lavanderia, garagem el churrasqueira
e ótima localização.

RS18O.OOO,OO - FINANClÁVEL

R$ 320.000,00

CÓD. 776 - Amplo terreno c/399m2, casa
possui 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha

mobiliada, bwc social, área de festas c/
churrasqueira, lavanderia e 2 vagas de garagem.

RS14O.000,00

RS450.000,OO

CÓO. 145 - Situado na rua da Praca Angelo
Piazera, ideal para escritório, clinicas e lojas.
Terreno c/450m2, imóvel c/ área de 192m2,
ambientes amplos, ótimo acabamento e

espace p/ estacionamento privativo.

SOBRADO COML - CENTRO

CÓD. 680 - Amplo terreno c/473m2, sobrado
possui 1 suite c/ eloset, 2 quartos, sala de estar, escritório,
sala de TV, cozinha, despensa, lavanderia e 2 vagas de
garagem. Ideal para escritórios, consultórios e clinicas.

Situado na Av. Marechal Deodoro.

CÓD. 567 - Linda casa, contendo ambientes
mobiliados,1 suite, 2 quartos, sala de estar/

jantar, cozinha, área de festas c/ churrasqueira
e lavabo, lavanderia e garagem.
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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
(opclonal)t suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de
serviço, 3 vagas de garagem, Depósito individual e

Preparação completa para clirnatizacáo.

CONSULTE-NOS! .

ED.RÀZIB-RESIDENCE
APARTAMENTO:
• 3 suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozínha íntegrada
•.Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de servico
• 2 vagas de garagens

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke • Baependi

(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâmínado.

• Acabamento
em gesso

• Massa corrída

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
dacidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaco gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APARnRDER$246.000;OO

RESID.SAN LORENZO
-VlLANOVA

CÓO. 738 - Localizado em região nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla
sacada c/ churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa

de 75m2 e ótimo acabamento.

APARTlRDER$16O.OOO,oo
- ENTRADA+PARCELASE

.

FINANCIAMENTO BANCÁRIo

---------APARTAMENTOS c::=::::;:;::::::======::::;::;c::=�;1

RESID.WAl.1ERBARIB..
EMEPBIDI

CÓO. 793 - Possui área privativa de
110m', possui 1 suite, 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,OO

CÓD. 7g0 - Amplo apto com área de 120m', contendo
1 suite, 2 quartos, sala de estar/jantar, sacada cf

churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e 1 vaga de

garagem. ótima localização próx. a Caraguá Veiculas.

R$21O.QOO.OO - FlNANClÁVB.

RESID.JARDIMDE
MONET - CENTRO

.

(ALTO PADRAO)
CÓO. 713 - Amplo apto
com área privativa de
244m2, ambientes

mobiliados, acabamento
refinado, 4 suítes, 3 vagas
de garagem. Prédio oferece

estrutura completa,
apenas 1 apto por andar.

CONSUL1E�NOS!

RESID.SANTAWZIA
-VlLALENZI

RESID. JARDIMDAS
MERCEDES - VILANOVA

CÓD. 792 - Possuí 1 suíte, 2 quartos, sala de
estar/jantar, sacada c/ churrasqueíra, cozinha,
bwe social, lavanderia e 1 vaga de garagem.

''210.000,00 - FINANClÁVB.

CÓD. 798 - Ótima localizacào próx, ao Centro,
possui 2 quartos, sacada, sala de estar,
cozinha, bwe social, lavanderia e 1 vaga

R$118.OOO,OO - FlNANClÁva

RESID.1RmRIOS
PRONTO P/MORAR

CÓO;777 -1 suíte, 2 quartos, sala de jantar, sala estar,
cozinha, bwc social, área de servico, 2 sacadas

(1 c/ churrasqueíra) e 2 vagas de garagem. Edificio
oferece elevador, salão de festas e piscina.

R$340.000,OO - FlNANClÁva

CÓo. 771 - Possui 2 quartos, cozinha,
sala de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,

bwc social, lavanderia, garagem.
R$12O.000,OO - FINANCiAva

}
[.
r
!
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Aptos com 01 suíte + 01
dormitório, sala de jantar!

estar, sacada com
churrasqueira, BWC, cozinha,
área de serviço e garagem.

Bairro Vila Nova
A partir de R$ 160.000,00

Apartamento 01 suíte, 02 dormitórios,
sala de estarIjantar, cozinha, bwc social,

área de serviÇo, sacada com
churrasqueira, 02 vagas de garagem.

Portão eletrônico, interfone.
Acabamento de padrão médio com

massa corrida e acabamentos em gesso.
Bairro Nova Brasília. R$ 210.000,00

Apartamento com 02
dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, área de
serviço, BWC social, sacada
com churrasqueira e 01 vaga
de garagem. Bairro Centenário

R$ 154.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

592 - 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, áreade serviço, sala de
jantar/ estar, bwc e sacada com
churrasqueira.

'

'R$ l39.000,00
'-

OOC - AMIZADE

Apartamento com 2 quartos, sala,
BWC e demais dependências,
R$ 120.000,00

�En···etec
IMÓVEIS

V.tê escolhe sua (onquista
599 - BARRADORIO 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, ,

lavandéria, garagem. 2a casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan
deria, varanda. R$460.000,00

�83 - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas,lavanderia,
bwc, l-vaga de garagem não
coberta, área de festas, play
ground ... R$ 123.000,00

563 - JARAGUA ESQUERDO

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, isalas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2

"

bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

'

607 - AMIZADE

Amizade, Casa com 1 suíte, 2
quartos, churrasqueira e demais
dependências.

Apartamento com 1 suíte, 1 quar
to e -demais dependências. Sacada
com churrasqueira e garagem
para 2 carros. R$ 180.000,00

600 - CENTRO

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. Excelente
oportunidade. R$ 230.000,00

1235 - SCHROEDER

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwc's,
lavanderia e' garagem.
R$ 160.000,00

590- TIFA MARTINS

Casa residencial com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavande-
ria, edícula com quarto e bwc,
piscina, garagem para 2 carros.

R$180.000,00

Apartamento com 2 suítes + L
suíte master com doset, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,00,

258 - CENTRO

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
sala de jantar,escritório, cozinha
.lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,OÓ

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$ l.850.000,00
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598- CENTRO603 - VILA NOVA Edifício Ca 149 - VILA NOVA

Apartamento duplex com l suíte, 3 quartos, sacada conten
do 44m2, cozinha .bwc com moveis sob medida, (Privativo
com área de festa cóm churrasqueíra.píscínaj.garagern com

vaga para 3 carros. R$ 1.400.000,00

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00

Apartamento com 1 suíte, 2 quartos, BWC, lavabo, terraço,
sala,sala dejantar, cozinha/copa.lavanderia, 2 sacadas, vaga de

garagem. R$ 350.000,00

560 - CENTRO 594 - CENTRO004 - VILA NOVA 611 - SCHROEDER 576 - BARRA VELHA

.....,;,...;Í
Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�empi 4 carros, poço artedano,60m da
praia:R$ 320.000,00

Casa em alven�ria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

Terreno com algumas benfeito
rias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio
Branco. R$ 6.000.000,00

.

611 - Schroeder: Terreno plano
com 450m2, livre de enchente.
R$ 55.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

591- SÃO LUIZ579-BARRADO RIO CERRO 589 - TIFA MARTINS 574 - VILA LENZI 558 - João Pessoa

Casa residencial com 5 quartos,
2 bwcs, 2 cozinhas, garagem,
dispensa, lavanderia, sala e mais.
uma área fechada de 15m2•
R$ 380.000,00

Sobrado com 2 apartamentos para
aluguel: Superior com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada com
churasaqueira Inferior: 3 quartos
;2 salas, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
sacada, garagem. R$ 390.000,00

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem.
R$135.000,00

Apartamento com 2 quartos,
cozinha, bwc.sala, lavanderia,
cozinha, 1 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira.
R$ 180.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
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1003: 'IMÓVEL CENTRAL - terreno com

760m2 - 30,40metros de frente, c/ casa alv c/
3 quartos, ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA
FINS COMERCIAIS, CONSULTE,

10n: CHAMPAGNAT - SOBRADO
c/290m� - suíte+ 2 quartos, área de
festas. Otima vizinhança. R$ 550mil
- aceita troca com apartamento.

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
.principal) - CASA ALV. - terreno
cl 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa c/3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil .

1081: AMIZADE - CASAALV. c/ suíte 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

+ 2 quartos, área de terreno livre nos CASA ALV. c/ suíte + 2 quartos, área
fundos. R$ 230mil festas. R$ 430mil

1193: ILHA DA FIGUEIRA - CASA ALV. c/
suite + 2 quartos, área de festas.
R$450mil

1195: ILHA DA FIGUEIRA - CASA 1199: BARRA DO RIO CERRO - 1227: JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV 1228: JGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO
ALV. c/195m2 - 3 quartos, terreno c/ CASA ALV. c/ 2 qtos, terreno c/ NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suite máster + 3 AZALÉIA - CASA ALV c/ 320m2 - suite

1.827,50m2. R$ 450m2 367,50m'. R$ 200mil qtos, área de festas, terreno c/6l4,88m2• Es- máster + 2 suites, ampla área de festas, pis-
tuda proposta envolvendo apartamento. cina, terreno c/l.520m2. R$ 890mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi

.

denciais. CONSULTE.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cl casa e sala comercial.
R$ 580mil

1074: AMIZADE - CASA c/2 qtos, terreno
amplo. R$ 250mil

1068: AMIZADE - CASAALVENAR
IA c/ suíte + 2 quartos, churrasque- com 1.000m2, c/ 2 casas de alvenaria. 1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL - terreno c/ 356,50m2 çj casa alv. c11 O eôrno-
ira, garagem pI 2 carros. R$ 300mil Excelente localização. CONSULTE! dos. BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil- Estuda proposta cI apto.
=Pode ser financiada.

1336: SÃO Luís - SOBRADO c/
300ni2 - suíte c/ closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

de alvenaria, terreno c/ 860m2 R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1196: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. c/
1226: JGUÁ �SQUERDO - ÓTIMA' 350m2, terreno c/504m2 _ suite + 3 qtos,
CASA cl suite master + 3 qtos, área de festas c/ piscina e churrasqueira.
área festas cl piscina. R$ 950mil

•

R$ 600mil

1078: AMIZADE - SOBRADO c/ suite + 1141: CHICO DE PAULA - CASA'ALV c/ 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV c/ 1347: SÃO Luís - CASA ALV c/ suite

3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil suite + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno c/460m2. R$ l55mil móbmada + 2 qtos, office, churrasqueira,
carros, R$ 3l8mil garagem p/2 carros. R$ 300mil' o-,

-1
-
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3114: JGuÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite 3001: CENTRO - APTO EX-
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem. CELENTE d suíte + 2 qtos, 2 gara-
R$ 350mil

-

gens, MOBILIADO. R$ 583mil

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. À'partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

lO:

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HOR)ZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. R.I. 65926

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto Cf 1 qto. Pré
dio d elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3417: OPORTUNIDADE: VILA NOVA - 3009: CENTRO - APTO cl suíte 3016: CENTRO - APTO cl 3 qtos,
TORRE DI LUNA- apto pronto para morar + 2 qtos, apenas 2 aptos pI andar. 2 bwcs - ótima localização.
cf2qtos. R$140mil-podeserfinanciado R$ 280mil- ótima localização. R$ 199mil

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. 3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suite + 3008: CENTRO - APTO RES. ÁGATA cf

HOSPITAL SÃO JOSÉ) CI 2 QTOS. 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. suíte + 2qtos, ótimo estado. BAIXOU DE R$
270mil PARA R$ 250mil-APROVEITE!

R$ 147.500,00

APARTAMENTOS PRONTOS

BLANTÃO I 47 9'179 7750

·VENDA·LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

3007: A MELHOR VISTA DA CIDADE ESTÁ AQ.UI: MILANO
RESIDENZIALE - PROMA CONSTRUÇOES.

VENHA CONHECER O APARTAMENTO DECORADO E SE ENCANTE!

APENAS 2 APTOS PI ANDAR. EXCELENTE PADRÃO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

3028: CENTRO - COBERTURA DUPLEX
c/linda vista, suíte máster + 2 qtos, ótima
área festas c/ piscina. Estuda propostas
envolvendo imóveis.

3108: CZERNIEWlCZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquan:tt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suíte d sacada + 2 demi
suítes, 2 vagas de garagem. Exoolente área socal no
ú�mo andar, oom espaço gourme� pscna, tudo en

tregue mobíliado e deoorado.AcabamentoAlto Padrão.
Primeíras unidades a serem vendidas com oondições
especiais. CONSULTE. R.I. 23.2_60 _

3025: CENTRO - MANHATTAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .9
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR ffi
ANDAR'. VISITE O APTO DECORADO. R.I. �
4-31.988 E
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-Apartamentos novos, cl suite + so

2 quartos. Prédio cl 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, c;;

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- 9

Ias + financiamento.

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.
ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de
R$ 260mil

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.i. 1-60.083 - ENTREGA
EM MAIO Z013 - ÚLTIMAS UNIDADES

3050: CENTRO -
• ED. CATARINA ER

SCHING -Apto semi-mobiliado, suite + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil - Financiável

3111: CENTRO - APARTAMENTO C/
1 03,40m2 de área privativa - suíte d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

473371.8009 473055.3412
Plantão

47 8808.0247
Plantão

479210.0808
www.imobiliariahabitat.eom.br www.itaivan.com.br

---- ..
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(47) 3275-0100

AMIZADe - Apartamento com sala, sacada, 15�'
(te + 2 quartos, banheiro, cozinha, área serviços,'
Garagem coberta. Aluguel R$700,OO +taxas.

VILA lENZI- Apartamento sala/cozinha
conjugados, Z quartos. banheiro, despensa,
lavanderia. Não tem garagem. Aluguel R$
48O,oo+T1(5.

BAEPENDI-Residencial Jardim Europa IEd.
Portugal) - Apartamento com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira, cozinha. banheiro,
garagem coberta. Aluguel R$ 560,00 + Txs.

VILA LENZI- Ed. Dom Pedro, 1 suite com
sacada + 1 quarto, sala com sacada (chur
rasqueira), banheiro social, cozinha, área de
serviço, garagem coberta. Aluguel R$690,OO
+Txs.

CENTENARIO - Res. Ilha Bela - Apartamento
com 1 quarto, sala, cozinha planejada / fogão
/ forno elétrico, banheiro, área de serviço....
área externa e garagem coberta. {disponfvel
em maio). Aluguel R$630,OO .. Txs.

CENTRO - Ed. San Gabriel- ARartaruento
com 2 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço, garagem coberta.
Aluguel R$550,OO + txs.

CENTRO - Ed. San Gabriel-Apartamento com
1 quarto com sacada, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem coberta. (disponfveJ
inicio de maio). Aluguel R$435,OO + txs.

SÃO LUIZ - Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha, área de serviço, banheiro, estaciona
mento. Aluguel R$590,OO + Txs.

CENTRO - Apartamento com 2 quartos
(armário com 6 portas), sala com sacedtoha,
cozinha planejada, banheiro, área de serviço,
garagem coberta. Aluguel R$SSO,OO + txs

VILA lALAU - Apartamento com 1 quarto, sala
com churrasqueira, cozinha/área de senéço, pa
nhelrc, garagem coberta. AluguelR$530.00 +Txs.

COND. JARDIM CRISTINA, TERRENO
COM 718M. CONDOMíNIO FECHADO
COM INFRAESTRUTURA COMPLETA.
COD.l045

RES. GARDEN FLOWERS. APARTAMENTO
COM TAMANHO DIFERENCIADO. FINAMENTE
MOBILIADO. POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS.
OTlMO ACABAMENTO. PISO PORCELANATG.
UMA SUíTE MAIS DOIS D08MITÓRIOS, 9UAS
VAGAS DE GARAGEM .. PREDlO COM SAUNA.
HOME THEATER. ACAQEMIA. SALA DE ÔOGOS.rg;gZ:tzÃt��OO��Lta� DE FESTAS TIMA

EXCELENTE TERRENO COMERCIAL!
COM GALPÃO DE 460M E 1.300M DE
TERRENO. COO 1124

RESIDENCIAL DONAWALL· APTO NOVO
COM 01 SUiTE MAIS 01 QUARTO. PAREDES
COM MASSACORRIDA. PORCELANATO NA
SALA E COZINHA E LAMINADO NOS QUAR
TOS. PORTAS LAQUEADAS. 03 PONTQS
PARA INSTALAÇÃO OESPUT. COO 1147.

CENTRO - Ed. San Rafael- Apartamento oom
2 quartos, sacada ao redor de quase todoo
imóvel, churrasqueira, cozinha com armário,
banheiro, garagem coberta. Aluguel R$730.!lO
+Txs.

VILA NOVA - Apartamento 1 suíte máster + 1

quarto [orlgfnal S quartos), 2 vagas de garagem;
Aluguel R$1.300,OO +Txs.

,�, CASA
CENTRO - Sobrado com 1 suíte (sacada) + 2�quartos,
banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, garagem.
(Disponivel inicio de Maio). Aluguel R$l.250,OO+ Txs.

CENTRO- casa com 2 quartos, sala, cozinha, área

t6!:���1��i��e��':a�r�U��':J��i:,t.
VILA LENZI- Casa com 3 quartos,sala, cozinha, érea
de serviço, banheiro, garagem coberta (dlsponfvel em
maio). AlugueIR$l.000,OO+l\cs.

1).1, SALAS COMERCIAIS
CENTRO - Marcatto Center - Excelentes salas
comerciais. Consutte-nos

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas comerciais
novas prontas - de 107m2 e 129m2 (com mezanino).
Estacionamento fádl. Consulte-nos!

BARRA- Rua Feliciano Bortoünl. Salas comerciais
novas (em construção- previsão de obra pronta se
tembro/2013), salas de 129120m2 a 283,36m2 (com
mezanino). Estacionamento fácil. Consufte-nos!

RES. PEDRA RUBI- 1 SUíTE + 2

QUARTOS, SACADA FECHADA COM

CHURRASQUEIRA. EXCELENTE

ACABAMENl'O. MASSA CORRIDA,
REBAIXE EM GESSO. COO 1132

IMÓVEL COM 01 SUiTE, 02 QUARTOS. SALA
DE ESTAR E JANTAR, COZINHA. ÁREA DE

SERViÇO. BANHEIRO SOCIAL,ÁREA DE

FESTA COM PIUSCINA ILUMINADA E CAS

CATA. GARAGEM PARA 02 GARROS. PORTÃO
ELETRÓNICO. MOBILIADO. COO. 59366

TERRENO COMERCIAL COM 2.401,38M
- TEM 2 CASAS: UMA COM 192M2 E
UMA OUTRA PEQUENA COM 69M2.
COD48801

SOBRADO, LOCAL. A 2 MIN. DO CEN
TRO. PO-SSUI SUíTE COM VARANDA+
2 QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM,
ÁREA DE FESTAS. TERRENO COM 525
M .COD.l020

BARRA - Rua Luiz Satíer esquina com Feliciano
BortoHnl, aproximadamente 40m2, Estacionamento
fácil. R$700,OO+taxas.

VILA LENZI-Sala comercialecrn" Aluguel RS:
430,OO+txs.

47 3275.4477
Beti 9936-6906

o
Jefferson .. 9605 ...3860

IMÓVEIS �-----Winter .. 9909 .. 1998

www ..splendoreimoveis .•co.mi
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financíamento/escritura.

Alug�e seu imóvel cOm credi_bilida_de e_��9urança.

Terreno· Três Rios do Norte
Loteamento Paineíras.
Excelente localização.

R$ 75.000,00

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

Ter$G:�
Apto NOVO
2 quartos

Sacada com

churrasqueira

Terreno> Três Rios do Sul
Sendo 12,50m de frente.

Aceíta financíamento bancário.
R$ 80.000,00

Terreno « Amizade
Terreno com 1.361 ,OOm2.
Próximo à Arsepum ..

R$ 561.500,00

Terreno· Jaraquá Esquerdo
Aprox. 3.600,QOm2•

Excelente ponto comercial.
R$ 1.700.000,00

Terreno· Barra do Rio Cerro

Terreno com 1.376,40m2•
Aceita proposta!!!

�$ 96,000,00

Terreno 1.700,00m2 • Centro
Sendo 3 lotes com 570m2 cada.
Podem ser vendídos separados.

R$ 900.000,00

LOCAÇÃO
- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - RS 750,00 + taxas;
- Apartamento suíte + 2 quartos - Czerniewicz - RS 770,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro - RS 700,00 + taxas,

- Apto 1 suíte + 1 quarto, 2 vagas de garagem - Centro - R$ 1.000,00 + taxas
- Apto 2 quartos, garagem - Vila Lalau - R$ 680,00 + taxas
- Apto 1 quarto, garagem - Jaraguá Esquerdo - R$ 550,00 (negociável) + taxas
- Sala comercial NOVA - Baependi - RS 1.700,00

-Casa 1 suíte + 2 quartos - Amizade - R$ 1.650,00 + taxas
- Apartamento 1 quarto - Centro - A partír de R$ 490,00 + condomínio;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Amizade - R$ 600,00 + taxas; I
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1 'Apart. Centro, 01 dorm. 01 suite CQZ. sacada c/chu!TasqueiJae garagem.Ed.Raphia R�850,OO

·Apart. Centro 01 suíte,' 01 dorm... cozo sacada c/churrasqueira e garagem. Res. Marina R$ 650,00
·Apart. Rau 02dormitóÀos, coZinhalsala c/garagem<>acadac/churrasqueira EdVeneto R$ 700,00
'Apart. Nova Brasília 02dormilOnos, ro"nhalsala c/gacagem Edifico Klein R$ 550,00
'Apart. Ilha da Figueira 02 dormitóríos, coZinha/sala cfgacagem Edifico BelaVista RS 550,00
'Apart.liha daFiguei", 01 suite + 02 dorrnitó,;os, cozínba/sata c1·garagemEd.Hilamar R$ 600,00
CasaNova Brasflia- 01 suíte +02dQnnitõrios. coz.saía.àreadeservíço e'garagem. R$ 1A.OO,OO
CasaCentro 03 dormitórios,Ozsata, cozinha. c1garagem. R$ 800,00
C�aComercial.. cl64m2prox.aoMoveisPradi,JaraguáEsquenIQ - 'RS 300...0'0

MAmt:ONOO�

"'Rllf:0410 - Res. Valencia - Vila'"
Rau>�to el suíte 4-2 dOlTT)4we.
sala de estar e jaritar. co,litíha área

de serv.iço, s'lOáda c!
ehurrãsqueirà;lilatí !!le entrada e

salão de fes_t�;'írlJà,l!!i1 80,51 m2.

Ref: 16 � Apto Vila Lalau - Apto
el 2 suíte + 1 dorm.,3 owc, e
demais dependo Área útil 100;00

m2, R$ 222.000,00

. VENDE RS 1.30.000,00
Apart. Amlzade, 2 dorm, sala, eez, gamg

coberta, salão de festas, play ground.
quadra de esporte.

.

Centro· Apart. 03 dorm. salal
COZo vaga garagem. Av. Rio Branco

www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@imobiliarlaluna.com.br

R_ef: 0500 - Jaraguá Esquerdo,
Horizon Residencial Edifício com

elevador. naU de -entrada
mobiliado e decorado, salão de
festa mobiliado e decorado, alto
padrão de acab�merito. Aptos

Com instalação para ar split, piso
laminado e porcelanata, gesso e

massa corrida. A partir de
R$ 245.00,00,.RI 65.926

Ref: 0385 - Resid. Siena
,

�stradaNova
Apto cl 2 dorrú, E demais dependo

c/ 60,Sam2A Partir de:
R$115.000,00.

Ref: 0388 - Ágoa Verde.
Res, Comoditá. Apto 1 suíte,
2 dorm., 2 vagas, área total

138,67 in2•

R$ 190.000,00

ReI: 0530 - Temos Apto
em Nereu Ramos.

Aceita Rnanciamento
Baneário.Me MV

Valor.R$ 129.000,00 c/
entrada apartir de:

R 5.00000.

Ref: 14 João Pessoa. Res.
Cáceres. Apto com 2 dorm., 2

salas, área útil 62,00 m2•
8$ 155.000,00

Ref: 15 - Res, Belize - Amizade.

Apto 1 suíte, 1 dorm.,2 salas, 2
batíneiros. Áreá útil BO,OO m2, R$

175.000,00

Ref: 0341 - Resid. Torre Di Solli
Jaraguá Esquerda. Apto com

.

elevador2 dorm: E demais
dependo ENTRADADE R$
10.000,00. PARCELAS DE
R$ 500,00 P/mês até o

financiamento, R$ 160.000,00

Ref:0539 - Casa.Irês Rios do
Norte. De alvenaria, 2 dormltórtos,
sendo 1 suíte e demais dependo

80,OOm2área útil.
R$165.000,OO.

Ret D441-Res.Santo Pio-Vila Rau.
ApID.2 dorm,sendo 1 suite. denais

Depend.ótimo acabamento.
62,72m2 área útil.

R$160.0DO,00.

Luis.Apto. 2 dorm.+churras.2
sacadas. demais dependo

c/66,002 área útil.
R$ 154.000,00.

., ��ó���
(47)3371-2117

QUER CONSTRUIR SUA CASA?

Loteamento Guilherme Menegotti, lotes a partir,
R$ 80.000,00 Pagamento Facilitado:

Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto
Temos parceiros que ajudarão
desde o projeto á execução•

Vila Nova- Apart. 1 suite + 2 dorm. sala
COZo sacada 02 vagas garagem.

R 550.000,00 VENDE R$ 160.000,00 VENDE R$ 750.000,00
Linda Casa, Estilo Colonial, área Apart. 02 dormitórios, coz. Schroeder - Centro Excelente area

. . aprox. 380 m2, 01 dorm,+ 02 suites, coz sacada c/churrasqueira e garagem. Industrial, Residencial e Comercial
Tres RIos do Sul ara em coberta salão de festas. Ed. Colinas. BAEPENDI. Area rivile iada c/4.770,m· .

Rua .João Picolli, 104 - Centro.-"'ara�u��.�u�SC � . ��nt�o �!...'!.��S:_�404-��!!�.c:!�H918�!.�_(ViVO).! 96�!.��(ti"!L ._ .... �

www.interimoveis.net
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SEU NOVO ENDEREÇOJrARA

CA'1WA V,ENDA$
413213 5443

PlANTÃO
4784845501

APARiAMENTO

OJ Ql.íAfI'OS
QUlNW.QIJ�
WAtlff5WI.
co�
�OE�

EMPHINDJMlNtO

AMAOE fISJI..
�tlfAJtJ1H4
��(ÁO
1l!,lA_,��
WA ÍiW.IMAOúÃ &1.0M.K

- Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila
Lalau. Valor R$800,00 + R$80,00 comi

- Res. Saint Moritz - Vila Nova: Apartamento oom
três dormitórios (sendo uma suite), sala, oozinha

oom'mobif13, área de serviço, banheiro, sacada oom
churrasqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$ 1.050,00 + Cond.

- GalpãO - Guaramilim - Galpão oom 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite), sala, oozinha, area de serviço,
banheiro, sacada oom churrasqueira e garagem.

Predio oom elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto· Vila Nova· Apartamento NOVO com Ires
quartos (sendo uma suite), sala, oozinha, area de

serviço, banheiro, secada com churrasqueira e cuas
garagens. Predio oom elevador e salao de festas.

Vator: R$ 1.000,00 + cond,

casa - TIfa Mamns . Casa com três quartos, duas
salas, oozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor RS 700,00.

Apto . Centro - Apartamento oom dois quartos, sala,
oozinha, area de serviço, banheiro, sacada oom

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + canil.

Apto - Nova Brasilia - Apartamento oom dois
quartos, sala, oozinha, area de serviço, banheiro,

sacada oom churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond,

Apto - Baependi. Eq. Pássaros e �ores. Apto oom uma
suite + 1 quarto. Sacada oom churrasqueira, Piso .

poroelanato. Valor R$ 900,00 + cond.

Rau- Sobrado NOVO! 1 Suíte, 2 Schroeder. Casa geminada NOVA! 2 Apto-Centro-4apartamentos de alto padrao no centro
de jaragua do sul. Apto novo. 1 suite +2 guartos.Donmitórios, 2 Garagens. Dormitórios, Área festa cl churrasqueira. Churrasqueira integrada à sala. Gozinha' sob niedida.

�__ ""IÍIiI_.-.... ��-... ........_-.. �:...::.
R
...$_44...0_.00_O.,O_O "-l """' .....R_$_13""5...0""OO_,O..O PisoPorce!an;rto. ValorR$1.500,oo+ R$1oo,00.tond:

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2 • R$ 320.000,00
727,55m2• R$\370.000,OO

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.IJ •

....

LOCAÇAO
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003 - Santo Antonio, terreno com área de 89268,00m'u_uu __ uuuuuuu u_uuuu_uuuu.uuuu.uu.u.uuuuuuuu.uuuuuu. R$I.800.000,00

���_ta�=��:����ocg�1Ó%5ógg�Óm2:·.··::::::::::.::::::::::::::::::.:::::::::.:.':::::::::::::::: .. : .. '::.:.::::::::::.:::: :::::::::::.::::::�� i��.��%��
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' .. c R$ 960.000,00
026- Vila Lenzi, terreno com 420,00m' _ u _ _ u _ R$115.000,00

���::���e1��i����o,t���ocgo�31575�:ó�Pl�;:·.·.':::::·_· .:':...:':..i:.:': ..·::.:·.:: .. :::::::::·.::::::::·.::::::::·.::::::.:�M·��8:���:��
043 - Agua Verde, terreno com 371,00m' _ __ .. u __ u._ _ _ .R$ 96.000,00
055 - RIo Cerre I - terreno com área aproximada de 12.000,00m' (com 02 galpões) u _ .............•.R$ 480.000,00
058 - Nova BrasOia, terreno com 16.B43,45m' u._ u R$ 2.000,000,00
065 - Vieiras'- terreno com 8.448,80m' _ u_ R$ 860.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71._148,20m' _._ _ _ _ R$ 2.850.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,OOm' u u u .R$145.000,00
097 - Nereu Ramos - terreno com 349,16m' u u _ _ � ; .. R$ 100.000,00
107 - SR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m" uu uu :, R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pI indúsbia). Aceita imóveis u R$ 450.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m' u.u u _ _ R$150.000,00 ,

n§�f��e���e�n3i�%�nVl:.S.���: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::R�$3Õ8:��g:�r
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m' uu. . R$500.000,00
156 - Chico dePaula, terreno com 723,60m' u u..... ..uu .. u.'.R$ 150,000,00_
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TERRENOS "
"

,

'

CASAS

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,OOm'-e terreno com 300,01m'.. . u u .. uR$ 280.000;00
-

019 - Nereu Ramos -casa mista com 100,00m' e terreno com.3B4,00m' . u _u.R$138.000,00
021- -scroroecer casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita imóvel de menor valor.. .R$ 180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aproK 80,00m� e terreno com 443,50m' .. u.uuu u R$138.000,00
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m' u u u u.u u� u u R$130.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m' u _ u _ u , u, R$ 250_000,00
074- Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00m' .. u u , _" .. R$ 650,000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' u _u.u,.R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv, cl eprox 280,00m' mais galpão, Terr. Cf 1 ,574,10m' (aceita apto de menorvalor),.R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos,.casa de alvenalia com 129,QOm' mais edicula, Terreno COrD 660,00m' . R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e.íerreno com 2.033,45m'

_

u R$ 180.000,00

SITIOS
\

030 - Santo Antonio - cl casa de alv" rancho, lagoa, cl área de 175,000,00m'. aceita imóvel de menor valor . R$500.000,OQ,

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m' u u .R$ 120.000,00
009-Centro-Aptn C/ BO,12tn2 a área privativa e 112,57rn2de áreatotaJ. (aceita terreno como forma de pagamentn) .R$199.000,OO �

010-�artamento com área total de 100,00m' .. , __ uu R$180.000,00
036 -AJlua Verde com área total de 52,71m' u R$ 110.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área plivawa de 47,39m' __ R$ 110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m' u u ,.R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96;37m' u u u .R$175.000,00
066 - Centro - apartamento com área plivawa de 214,07m'u uu u .. u'uuu , uu u uR$ 270.000,00

LOCA ÃO

033 - Rio da Lu� sitio com uma
casa enxaimel ue 150,00m' e
terreno com 56.000ÔOOm',RS650..000,0

004 - Vila Nova, apartamento com érea
plivativa de 49,33m'. R$100.000,OO
(aceita terreno ou casa mais retirada de,
menor valor como forma de pagamento)

(OMPRA - VENDE - ALUGÀ - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - (entro

í

I

I
I

Corretores de Imóveis www.schellercorre.oPdeimDgeÍ$�com •.br
.

.

f"" '-.;* -

:.;-." :1

TERftENO_$
.

Residencial Atlanlis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,07m2 R$155.000,00

Matrícula nO 62,001.

Loteamento Pahn

Springs
Jaraguá
Esquerdo
Lote 58'

R$ 182.000;00

Loteamento -

Barra do Rio Cerro - Residenoial Flórida - apto 202,

I
.

2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

l. com churrasqueira. 59,34m2, R$135.000,OO.
M.atr1.c_uJa.:..fi.2�.8Jl.L_ �,-

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estaoíenamento. Prédio com área de festas, Metragem do

apto: 59,OOm2, Fase final de construção,
Valor: R$145.000,00

___
Registro da incorporação N° 62,174 R-1 j

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento

Itacolomi 2, bairro AMIZAD[
Apartamentos a partirde R$ 155,000,00.

)
-t-r-r- ,I�cor@_@.@o nOR3-59.358 .

Pessoa.

Lote 23

R$ 90.000,00
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Seu imóvel está aqui.
�ABITAT'

., (JP .,

CRECI1583·J

HOO81 Residencia Heloísa
com 92 m2 de área ()rivativa.
Rau. A partir de R$180.000,OO

H0071 Residencial Pássaros e
Flores R$ 270.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 157.348,00

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO

H0051 Eâ. Lonâres

R$122.ooo,oo Baependi
área privativa Rau
R$ 145.000,00

HOO68 GEMINADO R$120.000,OO
TRES RIOS DO NORTE COM 59

M2 AREA PRNATIVA

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990.000,OOAmizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

Eâ. Aléssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

Ed. DonaWal, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond..

Ed. Saiónara, 01· Quarto
Santa Luzia, R$:280,OO

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00

H416 Ouitinete 01 Quarto
Nova BrasOia, R$: 1I80,00

H0053Waldomiro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$ 175.000,00
�

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

. struída. R$ 300.000,00
Lalau R$ 660,00

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila
. Lalau R$: 690,00.

H654 APTO duplex Ed. Ana Isabel. R$
2.000,00 centro

H655 ED. Talismã
·R$1.500,OO + Cond. Centro

H27 Casa de Alvenaria 02 quartos,
Corupá R$550,OOO

H660 Ãpartamento 03 quartos, Nova
Brasil'. R$ 620,00.

);L661 ED. Barcelona, 01 suêe + 02
quartos Vila Nova

.

R$ 900,00 + Cond.

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H0087 Terreno com 583m2

Vila Lenzi R$ 125.000,00
H0015 ED. Monet

R$ 310,172;00 � 02 quartos
.Ba�ndi

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H205 D Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasilia

H0041 DON AFONSO

R$145.000,00 RAU

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

ÁguaVerde .

H0083 Terreno com 422,50
m2 Amizade R$ 130.000,00

H0084 Casa de Alvenaria 70m2
Vila Lenzi

R$ 180.000,00

H107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$ 154.000,00

Centenário

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

�"
H0072 RESIDENCIAL ACRE

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,OO

H0060 Brasília Beltramini

R$106.000,OO

H0069 GEMINADO A PARTIR

DE R$137.000,00 AMIZADE

H0056 com 67m2 de área
privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,00 TRES

RIOS DO SUL

H0079 Apartementocom
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$106.000,OO

-�����������--------�--�----------------�----------�------�

H666 Ed. Leticia Ap 303 Vila Lalau
02 quartos R$ 590,00 + cond

H672 Ed. Dom Lorenzo, Centro
R$ 860,00 + Cond

H673 Ed. Tulipa, Cerrtro R$ 960,00 + Cond Centro, R$: 2.500,00
H514 Sala CML 43M'
Vila Lenzi, R$: 800,00

H516 Sala CML 56M'
Santa Luzia, R$: 600,00

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasília, R$: 800,00 '

H517 Sala CML, Centro
6Om', R$ 490,00 + Cond.

H812 Sãla CML 60m' Centro R$750,OO
H522 Sala CML 40m' Firenze R$ 850,00 + Cond.

H806 Sala CML 60m' Centro R$ 850,00

H667 Ed. Letlcle Ap 403 Vila Lalau
02 quartos R$ 590,00+ cond

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650,00 + cond

H33 Casa Comercial, Centro
R$1.750,00 + IPTU

H523 Sala CML 63m' Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 6OM'
Nova Brasilla; R$: 500,00

H504 Galpão 8oom'
Ilha da Figueira, R$: 4.200,00

v\1;�I�u�l�o/?&�
H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

B����n�f.I��o?�O:Óo
H512 Sala CML 185M'

Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H513 Casa CML 220M'

H35 Sobrado piso térreo, 02 quartos
Vila Lenzi R$ 600,00H32 Geminado 03 quartos Nereu

RamosJl$ 630,00
'

H674 Residencial Bela Vista, 02 quar
tos Vila Lalau R$ 700,00 + Cond.

H669 Apartamento todo Mobiliado
Ed. Aléssio.8erri, Centro
R$ 1.800,00 + Cond.

H675 Apartamento Czerniewicz 02
quartos R$ 670,00

H34 Sobrado Residencial Piva, Vila
Lalau R$ 1.150,00

H670 Ed. Dona Alzira apto 302, 03
quartos centro R$ 650,00 + Cond.

j
}

j
1

j
I
J
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Festival de Terrenos IWS�
De 20 de maio a 12 de iulho'
Lotes em Guaramirim e Schroeder

a .partir de R$68.000,OO!
Aproveite!
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Financiamentos

Rua Norberto Silveira .Junior, 233 - Centro - Guar_mirim
*easas Prontas

*lotes a venda em
diversos ponto,sda cidade.
"1oteamentos Próprios4713373-0066 I 3373-3404

ÁreapivaIMi: 71,1JOm2.
� ManetApat1amenlo tem 02

lIplIIIDs" saa de esfadilmIar, cozinha,
átea de semçcs e sacada Q)I11

durasqueira
YaIor: R$155.000,oo

Bananal do Sul em Gua!amirim
2 quartos, sala, banheiro, cozinha,
án!a de serviço e sacada com

dumasqueíra.
Faça seu cadas1ro!

FUTURO LANÇAMENTO

Rio Hem em Sduoeder
1 suíte, 1 quarto. banIJeíro. sala,
cozinha, área de selYiço e sacada

com d1wrasqueíra
Faça seu cadastro

FUTURO lANÇAMENTO

Ilha da Figueúa emGua!amirim
Área privativa: 82,SOm'.

Residencial com 03 domIílórios,lavanderia
d sacada PoI;suí cozinha, banheiro. sala
esfarljantar e sacadad�

todos mobíIiados.

Vaga de garagem coberIa.
YaJor: R$ 180.000,00

SUCESSO DE VENDAS

L

Úhimas uni.dades
Pronto para construir
Pagamento facilitado
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3376-5050 Plantão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 . Barra do Rio Cerro

LocaçãO· contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

CASAA VENDA PARA
FINANCIAMENTO Apto - Barra do Rio Cerro - 02

dormITórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 580,00

Apto - Barra do Rio Cerro-02 dormitórios,
01 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 500,00 + condomínio

Apto - Barra do Rio Cerro - 01 suite, 02
dOl1l1ttórios, 01 vaga de garagem e demais
dependências. R$ IOO,OO + condomínio

Apto - Barra do Rio Cerro
02 dormítórios, 01 vaga de garagem e demais

, dependências.
R$ 575,00

Apto - Barra do Rio Cerro - 02 darrJitáia>,
01 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 550,00 + ardcmínio.

Apto - Nova Brasflia
02 dOl1l1ttórios, 01 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 685,00

Apto - Vtla Lenzi - 02 dormitórios, 01 vaga de

garagem e demais deperx:fências.
R$ 440,00 + condomínio

Apto - Barra do rio Cerro
01 suíte, 01 dormãóoo, 01 vaga de garagem

. e demais dependências.
R$ 625,00 + condomínio

Rua José Lescowicz, 335 - Jaraguá 84
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências.
Área útil 50m2

Terreno com 325m2

R$150.000,OO

Casa - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e demais

dependências.
R$500,00

casa - Barra do rio Cerro
03 darrJitáia>. 01 vaga de garagem e

demais deperdêndas. R$ 7fiJ,00

Casa - São Luís
02 dormitórios e demais dependências.

R$500,00

,

MOBILIARIA

PRESENÇA�
.

.

ç)'""y �1'��

Apto - Centro- 02 dormitórios, 01 vaga
de garagem e demais dependências.

R$ 680,00 + condomínio

Apto - São Luís- 02 dormitórios. 01
vaga de garagem e demais dependênci

as. R$ 600,00

Apto - Barra do Rio Cerro- 02 dormitórios.
01 vaga de gar: e demais dependêrxJias .

R$ 550,00 + 18,00 taxa de lixo

Casa -$ârra do Río Cerro - 03 dormitórios,
01 I!-aga de garagem e demais dependêRcias.
// R$ 690,00

-,
..

"<,

(47) 3375.0505
9153·1112/9135-4977/8478·7790

erreno 2.029,OOm2
(20x101), de frente para o

asfalto; há 1km do Centro
de Corupá/SC.
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(47) 3372-0555orada
brasilIMOBILIARIA

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$191.000,00

REF.971' - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$139.000,00.INCORPORAÇÃO W 66.179

REF.834 - ANA PAULA - 03

DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.
REF.915 - CHICO DE PAULO - 02
DORMITÓRIOS. R$ 128.000,00.

REF.914 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00.

REF.810-SCHROEDER-CENTRO-02
DORMITÓRIOS. R$ 112.000,00.

REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$ 120.000,00 ..

REF.618 - ED.MARANELLO - SALA
COMERCIAL COM 59,00M2.R$160.000,OO.

REF.969 - TRÊS ,RIOS DO SUL - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$149.000,OO

REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS, R$140.000,OO.

APAR1AMENTOS;
REE185 - VIU\. No.VA - ED.BEU\.VISTA - 03 DORMlTÓRIo.S.
R$700,Oo.
REE328 - VIlA No.VA - ED.COPENHAGEM - oi SUÍTE, 01
DORMITóRIo..R$ 700,00,
REE174 - jARAGuÁ ESQUERDO. - SAIA COMERCIAL COM

44,oOM'.R$ 700,00.

REE32l- VILA LENZl - APART -·01 Do.RMITÓRlo., R$
550,00.(SÓ PARA Mo.ÇAS).
REE326 - AMIZADE - APARf - 01 Do.RMITóRIo.,R$ 550,00,
CASAS;
REE23l - CASA DE ALV - TRÊS mos DO. No.RTE - 02

Do.RMITÓRIo.S. R$ 550,00,
'

REE245 - CASA DE ALV - 02 Do.RMITÓRlo.S - TRÊS

. RESERVESUASAIA JÁ!
"NÃü PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

REE122 - VIU\.RAU - ED1MlGRANTES - 02 po.RMITóRIo.s. RIo.S DO No.RTE - R$ 360,00,
R$ 550,00, REE322 - CASA MISTA - 04 DORMITÓRIo.S - VILA NOVA R$
REE099 - ÁGUf>. VERDE - ED.o.UNDA - 02 Do.RMITóRIo.s. 1,100,00.
R$550,00,

A_orada
L b 'I'"'·"IMOBILIÁRIA. ras.

ALUGA
SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'

REF241 -CENTRO. - ED.NATAl1ASCHIo.CHET - Mo.BILIADO SALA COMERCIAL;
-01 DORMITÓRIO.R$ 650,00.5EMMo.BlLlA: R$450,00. REE049 - CENTRO. - RUA JOÃo. PICOLLl- SALA COMER-

REE169- ED,PADREFELlClo.-Ol DORMlTÓRIo.R$430,00. . CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.
REF.273 - AMIZADE - 02 Do.RMITÓRIo.S, REE276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL Co.M 51,00M'.

R$ 550,00.
R$ 600,00.

REE280 - ED.DONAWAL - VILA No.VA _ 01 SUÍTE, 02
REF,268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

SOO,OOM'. R$ 6.000,0'0.
Do.RMITÓRIo.S, R$ 950,00. REF.108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
REF.314 - EDAREZZo. - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR- COM 140,OOM'. R$1.100,OO.

'

MITÓRlo.S. R$ 1.100,00. REE211 - JARAGUÁ ESQUERDO. - SALA COMERCIAL

REF.319-CENTRO

RUA: PROCOPIOGOMESDEOLIVEIRA.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:DAS Ollh30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30'AOS SÁBADOS DAS 8h30� ÀS 12h
eARASUA COMG,lJIDAOE E CONliOllTO,TRABALIIAMOS TAMBÉM COM 1I0RÁRIO MAnCADO, SE NJKEssÁmo, FORADO HORÁRIO DEEXPEDI.ENTE. APROVEiTEKFAÇAUM AGENDAMENTO�

COM 8S,OOM'- R$ 600,00. R$ 7.100,00,
REF.313 - CENTRO - SALA Co.MERCIAL COM REE291-FlGUEIRINHA-GALPÃo.COM344,OOM'.R$3.500,00.
190,OOM'. R$ 2.600,00. REF.278 - GUARAMIRIM - GáLPÃO COM 1.20000M'. R$
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODo.Ro. DA Fo.NSECA

'

- SALA Co.MERCIAL'COM 5s,OOM'. R$ 950,00,
• 13.200,00.

REF.312 -ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA Co.M GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.500,OOM'.
60,00M', R$ 600,00. R$16.500,OO.
REF,319 - SALA 1 COM 322,37M'. GUARAMIRIM - GALPÃO. COM 3.000,OOM'.
SALA 02 COM 280,00M".
SALA 03 COM 224,8sM'.

R$ 33.000,00.

SALA 04 COM 219,34.
REF.217 - FIGUEIRlNHA - GALPÃO COM 7s0;00M'. R$

SALA 05 COM 226,24M'. 5,500,00.
SALA 06 COM 202,SSM'. REE269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
SALA 07 COM 321,27M'.

\

9.000,00.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 321,27M',
REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL Co.M ls0,OOM'.
R$ 2.000,00.

ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,00M'.
R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO. COM 400,00M'. R$ 4.000,00,

GALPÃO; GALPÕES PRÓX. DA MARISo.L Cf 3s0,OOM�.
REE308 - GUARAMIRIM - AVAÍ -GALPÃO COM 6s0,OOM'. R$ 4.900,00.
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3373-5134 SPACO
.......,

l!1Vl6�EI,5
CRt:;C13326 J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 1 Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul 1 SC

www.spacoimoveis.net
Imóveis para venda

3275.1100
Plantão 9921.5515

Possui 3 dormit.(1 suíte), cozinha Contendo 2 dormitórios,
cl móveis planejados, sacada cl demais depend., sacada cf
churrasq, e 2 vagas garagem. churrasqueira e garagem.

sUítê),' Casa geminada NOVA, possui
cozinha cl móveis planejados. 2 dormit., ótimoacabamento
Área privativa 76,23 'l1' Área construída de 75 m'

Imóveis para locação

Novo, 1 suíte + 2 dormitórios
sacada cf churrasq. 2 vagas
de garagem. Ótimo acabamento!

Área total de 11.643,00 m'.
Localizada no Alto da Serra.
Possui várias árvores frutíferas .

. -'"

CENTENÁRIO - Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 550,00
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormit. Aluguel: R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dcrmlt., 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 depend. Aluguel: R$ 700,00
VILA RAU - Sala comercial área 70 ríI',,,mu.._.m,,,.,. Aluguel: R$ 750,00
SCIiRQEQER_Ca,sa em alv.el1éltJa i,,2*do(lJ!itórips. �J,U.9 ,:'iliO,OO

ÇURTA fl9SSa (!ã9lru!! açotrrpY,eis

I

I

)

{
i

A vida acontece aqui.
1
J
J
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Dr' r' .rr r' r\ �-'lJ _tJ.l JtrJD'
www�chal,eimoblnaria.com.br

, Fone473:371-150@-Fax473215-150D i mobil i á ri a���31Plantão 47 997'5-15QO - ct:taJe@cMaleimobfliaria;coli(:l.br

•

to
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Ref.: 3705 - Apto no Centro com 1 suíte + 2
dormitónos, cozinha mobiliada, copa, bwc, sala de
jantar/estar, garagem, sacada, churrasqueira, salão

de festas. R 224.90000

Ref.: 750 - Casa no Rau com com 1 suíte +
2 dorrmórlos. cozinha e bwc mobiliados, sala
de jantar mobiliada, sala de estar, 2 garagens,

churrasqueira. R$ 420.000,00

�
'RICARDO

,
,
I
I
,

i
tÓD 453· APARTAMENTO.Bairro Baependl.2 :
Otos,l Banheiro e. demais dependências. 1

"

Vaga de Gargem+Sacada c/Churrasqueira. :
Valor R$145.000,OO. :

_ _ _J

CÓD 439· SOBRADO.Bairro Centro.l Suíte/2
Qtos + 1 Banheiro Social, demais

dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor
A$ 450.000,00. Pode ser Financiado.

"�ESIDENCIAL ESCOLlNHA" em
GUARAMIRIN.Balrro Escolinha.2

OIos,l Banheiro e.demas
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1

Estacionamento p/carro.
.

Valor R$ 120.000,00.

,

; CÓD 463 • APARTAMENTO.Bairro Amizade.2
.

, Qtos.l Banheiro a, demais dependências.Sacada :
, c/Churrasqueira. :

1 Vaga de Garagem. I

_ - ValorR$.130.000,OO. '

CÓO 457 • Apartamento.Bairro Água I

Verde.2 Quartos,l Banheiro e,demais :
dependências. i Vaga de Garagem. Valor'
de R$ 120.000,OO.Pode ser Financiado. :

CÓO 418 > Casa de Alvenaria Tifa
Martins.l SUire, 2 Otos. 2 Banheiros e demais '

dependências Toda murada cf Portlo 8etTônico.
1 _Vaga_d�?agem. ValD�275._1!(lO_.Il!l _

lEMOS IMÓVEIS PARf\ LOCAÇÃO.
VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

MATFt:J:Z
Rua Ãngeh:� �ubinil. 9'72
8airro: 8a� do Rto Cê<M"O

F:l:LXAL
Rua ;3oi!io ���iil!I't;to.. 2:65 - 5,nl. QS
eahTO���

ReI.: 3669 - Apto na Vila Nova com 1 suíte + 2
dormitórios, cozinha mobiliada, bwc, sala de jantar/estar,

garagem, sacada, churrasqueira. R$ 220.000,00

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

.....

Ln
Ln
�
N

DElle
PRADI
I ·M Ó V E I S AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RlSIDENClAl ANlHURIUM BLOCO C

lotEAMENIO'mor I' � bIRItQ JW&IIA

21l0RMJmRlOSSALADE:mAli.I'AN.TAIUtm. 1tm.6tADA. BWt
EWAN.DiRtAl. UMit'OOiA D.E6AIIA6lM t08iRl1

W'A:nU"40Mt.
APTO, NUIli1r- VENDI.DO

APTO' NQ;O.2:·DI:SPON.1VElL
VAlaR. Rt: 13S;QI}Q,OO CADA. • f)OeUMENTA�O INQUSA

1 DORMII'ORiOS. SAlADf fS1lR f JANlAR. COlINHA IIfltmIlA awc t
lAVAlIMRIA. VAGADf IlARAGEM COBERTA.
_1: tDUOUOI COM.AMA 82.73W

VAlOR: 1!$125-1100.00 COM IlOCIlMENlAçAO 1NQ..1lSA..
APART:l0U01,301 COM ARfA DE 9�lOW

YAlOR: R$ 12l000.oo COM DOCIlMEHJAYlO INClUSA

(47)3370��8'099 Rua João Januário Ayroso, ?633 - s1.01: ..
:

Jaraguá Esquerdo - JARAGUA DO SUL! - se
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Avida acontece aqui.
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br.
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R$250,00, para uma pessoa
R$200,00, no Garibaldi, a 200
m do asfalto. 8480-8262 ou

3055-8262 Falar com Alemão
ou Aline.

IMÓVEL .. CAMINHÃO .. EQUiPo
AGRICOLA • CAI DE GIRO·

QUITA�O DE FINANCIAMENTO

CRÉDffO DURADA

RS 950 MIL R$ 82 MIL
R$B10 Mil R$79 MIL
R$ 625MIL R$62 MIL
RS 535 Mil R$43Mll
RS 348 MIL R$.33 Mil
R$31Q Mil R$29 Mll
RS 255 Mil R$21 Mil
R$21O Mil R$19 M!L
R$145 Mil R$14 MIL
R$�25Mll 11,$11 Mil
RS 110 Mil À combiom
ACEITO CARRO E FGTS

• Ganhe dinheiro postando
�

anúncios na internet,
interessados entrar em contato

com Irineu no 47 9955-0833 ou

ibudendorf@gmail.com
• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em poucotempo.
Mercado em expansão nacional
e internacional. 100% lucrativo,
nãoprecisa 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$720,00 por mês
durante um ano garantimos
total por ano de R$960,00 a

R$8.640,00, o melhor de tudo,
a empresa oferece formas de

ganhos ilimitados com trabalho
em equipe. Tratar (47) 9140-
5014 Vivo / (47) 8836-6000
Claro. Ou acesse www.bbom.com.
br.

• Excursão:' Gravatal (águas
termais) saída dia 11/10 (pela
manhã - Jaraguá do Sul) e

retorno dia 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar-
3371 3993 - 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 e mudanças, R$l,OO o km,
a nartir de 'R$50.00. Tratar 9993-

4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h
às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Priscila ou

Felipe (9918-7268 / 9929-2469).
• Trabalho como diarista, 20
anos de experiência, ótimas
referências. 9178-1437 / 8436-
92'83

• Viagem Termas de Piratuba,
no Hotel Vila Germânica. Saída
de Jaraguá do Sul dia 17/06, às
5:00h da manhã e retorno dia

19/06/2013 após o almoço.
Inclui no pacote: Transporte em

ônibus leito turismo. 02 pernoites
em Apto Luxo com café da manhã.
02 cafés da manhã. 03 almoços,
sendo um almoço extra. 02

jantares. Serviço de bordo. Preço
por pessoa: R$ 400,00. Contato:
Fone: 47-3370-0003 ou 9998-

3265, com Maria.

• Pacote de viagem: -Peru: Macchu
Picchu c/ Cusco, Puno (Lago
Titicaca) .Arequípa 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 / El Calafate
(opcional Torres Del Paine),
Ushuaia. A partir de U$ 2.540,00
por pessoa já com taxas,
parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem ReveillonMéxico (cidade
México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 - 12 DIAS /;10 noites
- aéreo + terrestre. U$ 3.590,00
+ 200,00 já com tx. por pessoa,
parcelados, Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• ADV Aurora contrata: -

Encarregado de Expedição
- Auxiliar de Expedição.
Disponibilidade para trabalhar no
terceiro turno. A empresa oferece:
salário compatível com à função,
Plano de Saúde 50%, Plano
Odontológico 50%, Seguro de
vida, Alimentação 100% gratuita,
vale transporte, entre outros.

Interessados enviar currículo

para: coordenacaorh@advaurora.
com.br

• 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 Pastor Albert 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 479671-0512
Enviar CV para ciasorriso@
outlook.com.

• JC Pinturas, massa corrida,
grafiato, pinturas em geral,
tratamentos contra cupim.
Melhor preço da região.
Orçamento sem compromisso.
Telefone 9901-8445 Jairo.

• Contrata-se serralheiro com

experiência. Empresa Metalflex.
TeI3376-5296.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas deroupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435

. Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua

casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Vende-se adubo de aves. Faz
.

entrega. 3275-2354 / 8813-5808.

• Vende-se triturador de podas
(galhos e folhas), valor R$780,00.
Tratar 9178-0878

• Vende-se Carretinha 1.80x1.20

com feixe de molas e amortecedor

galvanizada ou pintura em
epóxí, elétrica, completa à
vista R$1.800,00 2.00xl.20. À
vista R$2.000,00. Produto com

qualidade e garantia. Telefone (41)
3081-8198

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.000,00
(negociável). Telefone 3376-3089
(após as 17:30) Elizete.

• Vendo módulo BOSS CX650M -

1600Watt (400RMS) - 4 canais.

Produto novo na caixa. R$320,00.
Tratar (47J 8848-3175.

• Vende-se 5 janelas de itaú,ba. 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,OO 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.

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no [araguá
99. Mais informações telefone
3276-1573 Jandir.

• Vende-se mercearia e padaria em
Schroeder. Telefone 3275-0697

APARTAMENTO

• Vende-se Apartamento no Bairro
Vila Nova com 2 quartos, cozinha
mobiliada, sacada, 1 vaga de
garagem. R$ 129.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única 30m

quadrados c/ banheiro. Rua:
Ernesto Lessmann nº 615, Bairro
Vila Lalau, próximo aWeg 2.

RS370,00 C/ Taxa de água. Fone:
(47) 3635-4443 e 9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento 72m2 em
construção suite mais 1 quarto,
50 metros do mar R$ 170.000,00
estuda proposta aceita-se carro
Fone 9936-7400.

• Vendo apt? na Reinaldo Bartel

Baependí, com 03 quartos e cozinha

embutidos, 03 ares-condicionado e

02 vagas de garagem. R$ 197.000,00
- a vista. Tratar: 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$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

,

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482

CASA

• Vende-se casa de alvenaria
com 92 m2, sendo dois
quartos, cozinha mobiliada e

demais cômodos. Localizada
no bairro Nova Esperança
em Guaramirim. Valor:

120.000,00 (aceita-se carro na

negociação). Contato: Wagner
ou Gil pelos fones 9210-1415,
9655-8551 ou 9610-4736.

• Procura-se casa para alugar na
Vila Nova. Tratar 8840-1242

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua
asfaltada: Rua Adolfo Antônio
Ernmendorfer, 1450, bairro
Rio Molha. \ferreno com 800

m ', 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, garagerri. Pra um casal

• 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 ao

posto, 97 m ', 3 quartos,
sendo 1 suíte, banheiro
social, garagem pi 2 carros,
mobiliada, murada, semi
nova. Valor R$120.000,00
+ prestações de 1 salário

mínimo, aceita-se carro ou

caminhonete no negócio.
Telefone 3373-3511.

• Vende-se 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$
225.0'00,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

TERRENO

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341 m",
valor a combinar. Tratar 9642-
1720

-,
• Oporamídade: Ótimo
investimento em Schroeder.
Terreno na rua Timbó, (na
Rua da Câmara de Vereadores,
próx. Prefeitura, delegacia,
mercado, correio, escola,
posto de saúde). 390 m",
13x30. Valor R$150.000,OO
aceito carro na negociação. '

Não faço parcelado. Tratar
com Rafael 9948-1648.

• Vende-se 1 terreno na p�aia
de ltajuba Barra Velha
escriturado e aterrado. R$
50.000,00 aceita carro, 500 m

do mar Fone 9936-7400.

• Vende-se dois terrenos com
área de 392,00 m2 cada um,
localizado no Lot. Residencial

Joaquim Girolla, Barra do Rio

Cerro. Contato: (47) 9961-
0441.

• Vende-se terreno no Bairro

Jaraguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 m",
total da área 800 nr', valor
R$280.000,OO negociável. Tel
3371-8223 ou 9140-9275
Chaves
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APTO na planta c/2 dorm, sala,
cozinha, sacada + churrasqueira,

área de festas

Jaraguá Esquerdo

APro novo c/ suite, 1 dorm,
cozinha, sala, sacada com

churrasqueira, 1 vaga garagem
Amizade

R$' 130.000,00 R$ 145.000,00

Suite, 1 dorm, cozinha mobiliada,
copa, sala estar, garagem 2 carros

Aceita-se carro como parte de pagamento

3 dorm, cozinha, sala TV, BWC, área
serviço, garagem 1 carro

João Pessoa

R$190.000,00 R$193.850,00

Ref:d 272Ref: 267

Terreno de esquina c/322m2 sem
benfeitorias, murado e plano. Aceita

troca por apto de 3 quartos
Vila Lenzi

Terreno com 405m2, de frente para a

Bertha Weege, Rua asfaltada. Ótimo
ponto comercial

R$ 145.000,00 R$ 150.000,00

(47) 3084-0408 9655-5663..
91 03-7819�,
8429-9334

(47)

(47)contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Acesse: www.dauerimoveis.com.br
(47)

!
/;;,
f
I

APTO novo c/2 dorm, sala
estar/jantar, cozinha, sacada c/

churrasqueira, área serviço
Três Rios do Sul

APTO mobiliado, 2 dorm, cozinha e

sala mobiliadas, BWC social
Amizade

R$115.000,00 R$ 120.000,00

Ref: d249

Suíte, 2 dormitórios, sala TV,
sala Jantar, copa, cozinha mobiliada,

área serviço mobiliada,
BWC's mobiliados, garagem para 2 carros.

Terreno com aproximados 425m2
Lindo jardim - Pintura nova - Toda murada -

Escriturada - Legalizada
Pronta ara financiamento Bancário

Ref: d259 Ref: d273

Suíte master el hidromassagem, 2
dom), cozinha, copa, escritório, 2
BWC sociais, área de serviço e de

festas
Água Verde

R$ 360.000,00

Suíte, 2 dorm, cozinha mobiliada,
sala, área serviço, garagem 2 carros

R$ 198.000,00

Ref: d269 Ref: d261

Excelente Terreno c/880m2 Próximo
Supermercado Tap
Jaraguá Esquerdo

.Terreno de esquina c/700m2
Próx. Karlache Malhas
Jaraguá Esquerdo

R$ 280.000,00 R$ 350.000,00
c : I

APTO novo c/ suite, 2 dorm, sala,
cozinha, sacada, 2 vagas garagem,
.

área de festas

Jaraguá Esquerdo

R$ 253.000,00

APTO novo c/64 m2, 2 dorm, sala,
cozinha, área serviço, BWC social.

Minha Casa Minha Vida
Três Rios do Sul

R$ 119.000,00

APTO suite, t dorm, sala, cozinha,
garagem, sacada

Vila Lenzi

R$159.800,00

Lote pronto para construir
10.000,00 de entrada e saldo

financiado pelo Programa Minha
Casa Minha Vida - Terreno e

Construção

R$ 80.000,00

I .

1

Terreno com 420m2
Excelente localização

Centro

R$ 300.000,00

Ref: d243

Terreno pronto para construir c/
338m2•

ótima localização
Amizade

R$ 78.800,00
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Sala de Jantar

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

IÓ www.fb.com/promaconstrucoes
soluções construtivas

CREC112556..

-- �----------------- .� ----_ .... _- - ----_ ......._..--_.p - ._�-- ---------�_._----- -- -----� .... _----------------�
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Cód. 106 - SOBRADO- Jaraguá Esquerdo,
com 158,09 m2 3 dormitórios, 2 vagas de

garagem. Terreno com 491,96 m2.
R$ 350.000,00.

Cód. 530- APARTAMENTO- Vila Lalau, com
62 m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Meliah. R$ 160.000,00.

CÓD: 192 - CASA ALVENARIA - Três Rios
do Sul, com 90m2, 3 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 448m2. R$ 159.000,00.

Cód: 541/542 - APARTAMENTOS - Hausgartem e

Lilian Emmendoerler, com 42m2•

GIRASSOL
IMÓVEIS

'I
1

Plantão: 9135·8601
9636·6160

3371-0099
www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.hnb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 275 - TERRENO - Chico de Paula, com
790m2. Excelente ponto comercial, com frente de

50m. R$ 600.000,00.

Cód: 85 - APARTAMEN I O - Três Rios do Norte, com 2
dormíónos, 1 vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira, com
30111',1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 97 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 139111', 3
dorm�órios sendo 1 su�, 2 vagas de garagem.

R$ 1.450,00 + cond

Cód: 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com 450m',
terreno com 1.100m'. R$4.5oo,00.

Cód: 63 - CASA - Trás Rios do Norte, com 2 dormãórios,
1 vaga de garagem. Loteamento Fossile. R$ 550,00.

Cód: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 dormãórios, 1 vaga
de garagem. Ed. São Miguel. R$780,00.

Cód: 61 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com 2
dormnórios sendo 1 su�, 1 vaga de garagem. R$ 550,00.

COO: 36 - SAlA COMERCIAL - Centro, com 30m'.
R$12OO,OO. DE FRONTE COM A PRINCIPAL

Cód. 535- APARTAMENTO- Vila Nova, com 89 m2,
2 dormitórios, sendo 1 suite, 1 vaga de garagem.

Residencial Don Michael. R$ 250.000,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE TERRENOS E GAlPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dormãóríos, 1
vaga de garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Trás Rios do Sul, com 2 dormãórios,
1 vaga de garagem. Próximo a Recrnativa da Celesc. R$

605,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,OO.

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com

403m'. R$ 90.000,00.

Cód: 205 - TERRENO - Tila Martins, com 350m'.
R$ 80.000,Op.

Cód: 257 - TERRENO - Barra'do Rio Cerro, com
451 m'. Loteamento Villagie. R$ 143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com
500m2 apenas R$ 70.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do-Sul, com
352m2• R$ 100.000,00. Excelente terreno de

esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno com
920.000m2, frente com 450m. R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m'. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

Cód: 281 - TERRENO -Ilha da Figueira, com
312m'. R$ 210.000,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, amplo terreno com
8.256m2. Próximo ao centro. Valor sob consulta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul- SC

bertaimoveis comwww.óm v e 5

'00\ DElílJ.JENlIRIA <D\it 2OO,1X\'vI'
"OI SUITE.MA5lliR (CLa:E!) lTh1 S"C-\I1'\ 02 SUíI1'l3,
• &\lAm\illARElRA, lAVABO, CDZINHi\ IAVANI::IffiIA

• S'\íl}\ ffiRAAR{Q\[)i(J()Nt\J.U 11R) srur FM 11XXll

OS.J:XlRMlI:ÓiIJ3 E NA&\lA
•�lENlD FM M\5S'\ o:;mID\, GES'lJ, ll9J

FOO:ElAW\IQ
•�ffiRAfru\QUENIE Cl\S'I. 'lDIl'\.

MlJ1V\lY\ E�\RIlNAI)\ .

• FKIÜD'DE ts Iffi'IIVlINID, BNAN'lt\MENlD DIRElD

m\ilA CQ\/SIRIJ1mA!
, ENIRfGA ffiRA jlllHJDE 2013

\àb:, R$. esxxix»

'CASA MISTA COM 70,00 M' I
"02 DORMITóRIOS, SALA, COZINHA MOBILIADA, :
• 01 BANHEIRO. CHURRASQUEIRA. I
• TERRENO COM 350,001'1112. I

I 'CONDiÇÕES DE PAGAMENTO - ENTRADA DE 30% I
I E SALDO EM 60 MESES + CORREÇAo DO CUBo 1
\_\�.?lJ'-.1.l22�OOO,qQ__ . . __._-j

I * Casa com 80m2 .

Terreno central com edificação de II' * 03 quartos e demais dependências r
2 pisos com 90,00m' * Terreno com 686m2 iIdeal Para construção de escritórios

I * Local tranquilo próximo a mercado IIe Clínicas dR$ 320.000,00 l
* 01 vaga e Garagem ;

...__."' ..... ._ ..
__------ .. -.---�. �$.Jli_Q.Qºº_,Q_º � �

,/

I· AI1IRr.Alv!ENro ooM M.3GJW

.,"
• 02 OORMrrõRIOS, SAlADE ESTARE jt\NI)\R SACAIlo\ ooM II I '

O-JURRASQUEIRA, 1 BWC, Ii' SOBRADO GEMINADO 80,OOW
, .·1 * APARTAMENTO COM 75M2 li 'OI V/\ll'\.�EG>\R..PRI:."VlSãODE�\fl'Th'VER,DE2015. 1I.• 02 DORMITóRlOS SALA, CO.ZINHA, lAVANDERIA, I,! * 02 DORMITo'RlOS E DEMAlS DEPENDêNCV\S' 'Afl\RI)'lMEtmJS ooM Asas CERaM)COS, MAS.'l<!\ 0QRRl[l>\,_ 1!,

I' ACABAMEt'1fO Eill! GESSO E VIDROS lli\!1BWJOS I

I· OI VAGA DE Gt\RA6EM, SAC.WA.

I
* SACADA COM CHURRASQUEIRA :. FOR/viA DE fl'&\MIWIIJ ENtRADA DE 3OYo + !l'ÍRcaAs lTh1 I

1\���:I��"��::��_�RM�ÓRlO. _) t.��r�1v�g.g�g�� �_"_�Jl�����A��.�o;�l�1%j

) ,,'
"

l'casa de Alvenaria com 200m2 I í * Apartamento mm 67m2 .

,

1*01 suíte 02 dormitório e demais dependências! i
* 02 quartos sendo O 1 suíte. ,.1* 04 vag�s de garagem j I' Acabamento em massa corrida/porcelanato I

t * R$ 340.000,00
' I I • 01 Vaga de garagem . I

I"--.......__ __;____._.c_. .� ) 1
-,:N_!jO.<2.�Qº-_: • ��-.-j

SOBRADO Gf.MINAOOUEAlID PADRãO!!! c:óM 161.00M2!• SAil1'.�AR OONDIOONAOO 1lfDSfUI' FM 1DlXlS I
os OORMITóRlOS E NA SAIA, I'
•MASSA.CORRIDA, GESSO, E'lSO FORmANA1D, I

!'REPARAçãO 9\RA áGU\.QUENrE! !, ÓIlMA lOC'il.lZAgíO FM Jill'\TI\ANQUIIAI I
LOTEi\MfNfO CllAMPS IDSEES! FDSSUI 3 SU1lES,

I.

• LAVABO, Si\CAlYI,�DE ESTAR, SAlA DE jAND\R,
.

OOZINHA, lAVANDERIA,ARfA DE r'E5ll\S.
• 02 VP&S DE GARAOFM, MlJIYIOO E CERCADO! ffiAZO I
DE E!IlIREGA Íl\RA FEVEREIRO DE 20[4. I
• VA!flR DE lANçAMEIP SUJ!lITOA i\I1ERi\çÕ1;S SEM j
AVIro. PRéVIO! R-'iaIlDADE DE 11\GAMENfO, I'* COM F1NANCIAMEN1D DIREfO COM A CONsrnuroRA!

v.uor R$ 320.\X)J,00· )____ • .. . .J

* Apartamento com 50m2
* 02 quartos e demais dependências
* 01 vaga de garagem
* R$ 128.000,00

I

I
I 1 vaga de garagem . !
i Local Tranqüílo e residencial. I
1,B-llli.9·0Q9_,ºº :'.'

• Sala 'comercial com 60m2
*OIBWC
'Vitrine btindex
• Lateral de Rua Principal/Acesso a arena
• R$ 95.000,00

lc '02 d
.,.. li!.. III . Iras� Nova com .ormltonos"sa a,

1. IGalpão com 310 rn- + Banheiro

j tSa1a
comercial 50 m.2 +.banheíro[coztnha, banheiro, area de serviço e

J'! C inh _ R$ 250000 - R$ 600 00 + cond, 1Igaragem. \\$ 660,00 !e 021 a , .

"

!..,,_."---��--_._-------�"�--" ..,.,_-��, .

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

\ III"_'_ ,

!I t I\fllOl9-ljojmI-� oi d:miitm SlImirin tut"",éa ,j,gl\\O<_'- R$ 48J,q,."_iNJ .,I
.

. . I
t 'I REP. 11040- Centro - ApanamemoOl suíte, 02dormitórlos. sala, coaínha, banheiro. ãrea de serviço e garagem -11$!I11\ 800.00 + cond.

!.

.!
REE 11045- Três Rios do. Noite - Apartamento 02 dormitórios, saia/COZinha. banheiro) área de.servlço e.garagem - !I R$ 500,00 + R$ 70,00 cond. ._

! ! RE.F. 11046 - Vila Nova � Apartamento üj suíte,i- 02 dormüônos. sala, copa/cozinha, banheiro. área de serviço. i
I. sacada cem churrasqueira e 01 vaga de garagem - R$ 900.00 + cond. l

! ME. 11034- Baependi Apartamento. 02 cormnõríos. sala/cozinha. banheiro. área de serviço e garagem - R$ 500,00 Ir + rond.

1/ REE 11025 - Amizade - 01 scüe. OI dormttôrio. saia/cozinha. banheiro, área de.

serVi.ço
e 01 vaga de garagem· R$

.

1100,00 + cone.
.

t
! REF.' 1032 - Ilha da Figueira - 02 dormitórios, seta. cozinha, banheiro. área de serviço e 01 vaga de garagem - RS 1[600.09 + cond.

I
t Sala Comercial: j
11 REF 12JX)1 �oruo-S:làa:mnitlant:lr slpJi.T- lJ) ln<· R$2.í)J,QJ I
I, RéFtJm;·.."._·sa9a:.mtial .... ·40m'-R'$""""'+_ IIA�artamento com O? dormitórios, sala,

! I� Iícozmha, banheiro, area de serviço e
I Refl3000-GaI' -Ap . 300m2 Jffi02&rinlric<.roBWt's amnhaeáreade1iÚJ'io-R$2.600.00 Iigaragem . R$ 550,00 + cond.

, ,

pao ""'-" "

_ I'-._-"-,�,�- ......�:...���;-,�--_._.-"�-_.�.. -" ......
_"-_._---------,...�---_._--"-,-,--, .. _--.,_._.-- ".�-"-"-"-_.�---,,�--,--,---,,-,--,-�._----"".
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

LOTEAMENTO
GUILHERME
MENEGOTTI

>'-.

REF: 6442. SALAS COMERCIAIS CENTRAIS.
EDIFíCIO JARAGUÁ TOWER. SALAS 06 E 07 JUNTAS. RUA MARINA FRUTUO

SO. 55,25 M2. 02 GARAGENS. IMPERDíVEL. VALOR: R$ 451.000,00

BAIRRO CHICO DE PAULA,
LOTES Á PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRApA FACILITADA, FINANCIAMENTO
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL.
.,'

REF: 6444. CASA NO CHICO DE PAULA
ÁREACONSTRUíDA DE 186,00 M2. EXCELENTE ESTRUTURA E LOCALlZÁÇÃO, 03
QUARTOS, 01 BWC, COZINHA/SALA DE ESTAR, SALA DE VISITAS, EDíCULA COM

CHURRASUQUEIRA, LAVANDERIA, BWC. GARAGEM. TERRENO COM ÁREA
DE 445,50 M2. VALOR: R$ 270.000,00·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS ÀALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

-

LOCAÇA0
-CASAS.

BA[RRO.GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, W 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N
37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAVR$ 400,00
CASASCHROEDER - RUA AMAZONAS,N"287 - CENTRO

-02QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
CASA SCHOROEDER -RUA PRESIDENTE COSTA

SILVA,396 -OI SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 800,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA HEDWIG FROE

UCH BRUNS, 173 02QTOS, SL, COZ'SEMI'MOBILIADA,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 800,00
RUA JOSE T. RIBE[RO, N° 4326 '03QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$.850,00.
RUA 768, W 48[ , 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA,

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TRÊS ruos DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N" 2438 FUNDOS '02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 425,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,W 1380 ,02 QTOS, SL,
COZo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 450,00
BAIRRo.AGUA VERDE -RUA WALY EMlLIA MOFIR, W
314"03 QTOS, SL, COZo BWC, LAV EGARAGEM. R$ 700,00
BAIRROVILA RAU -RUA JOSEDOPATROCINIO, 37 ,03
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$590,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,N° 307 ,02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$420,00

BAIRRO TRi)S RIOS DO NORTE -HILDA FRIEDEL

LAFIN,N° 138 ,02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAVR$450,00
BAIRRO TRÊS ruos DO SUL' RUA CONRAD ERD,

MANN, 78 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$ 550,00

APARTAMENTOS.

,MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 ,02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$650,00 EDIF. MENEGOTTI

,MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 ' OI SUITE,02
QUARTOS, SL, COZo BWC, LAV GAR. R$ LOOO,OO -EDIE
LESSMANN

,GOV JORGE�LACERDA, N° 373, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.

FERRETTllI
-- RUAEXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 ,OI SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ 850,00 -EDIE JUUANA
,RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA 'O[ SUITE,02

QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA, GAR.

R$ 1.400,00 -EDIF. ANA PAOLA

,RUA OSCARMOHR, N 77 -01 QUARTO, SL, COZ, BWC,
LAVR$ 600,00 EDIE NATALIA SCblIOCHET

,RUA JACOB BUCK, W 7[ - 02 SUITES�-SL, COZ,
BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$

L300,00EDIE RUTH BRAUN

,RIJA JOÃO P[COLLI, 'O[ SUITE, O[ QUARTÓ, SL, COZo
BWC, LAV,CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

ESMERALDA

,RUA NELSON NASATO, N 46 ,02 QTOS, SL, cozo BWC,
LAV, SACADA, GAR R$ 630,00 - EDlE FERRETTI I

,RUA BARÃO DO RIO BRANCO,553 -01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ Ll90,00 -EDlE

BARÃO
,RUA MARINA FRUTUOSO, - OI SUITE, 02 QTOS, SL,
cozo BWC, LAV, GAR. R$ L200,00-EDIF.MARINA
BAIRRO CZERNlEWICZ -R FRANCISCO TODT, N°
960, 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHUR,

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIE GUILHERME

,BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBEtlNA DA

SILVA,N° 500 'IQTO, SL, COZ, BWC,LAV R$420,00
RUAMARCELO BAREI,W 3[4, 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA JOAO ANDRÊ DOS REIS,S/N ,OI SUITE, 02 QrOS,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

91O,00EDIF. BELA VISTA

RUA VICTORROZEMBERG, N" 384 ,OI SUITE, 02 QTOS,
SL, cozo BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIE PICCININI

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF,

FOL -LOT.CORUPA '2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO.TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, W
1606 '02QTOS, SI, COZ, BWC, LAV E GAR,R$ 350,00
BAIRRO.VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ,W 40
, 02QTOS, SL, COZ MOBILlAÍlA, BWC, LAV E GAR.

R$ 600,00
RUA EMMEruCH RURSAM, W 45 ,OI SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR.

R$ LOOO,OO EDlE DNA. WAL

RUA JOSE KRAUSE,N° 221 ' ° I SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 900,00EDIE
BARCELONA

RUA ÂNGELO TORlNELLI, W 199 ,01 SUITE, OI

QTO, SL, CO�, BWC, LAV, CHURRASQUE[RA GAR.

R$ 720,00 EDlE COPENHAGEN

-RUA WALDOMIRO SCHMlTZ,N" 160 '2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARR$550,00
BAIRRO.jGUA,ESQUERDO -RUA ADDQLARATA DAL

RI PRADI, N" 126'2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 500,00 .

RUj\WALDOMIRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
llWC, LAVE GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE ,RUA ARTHUR GUINTER, N" 225"

2QTOS, SL, COZ,nwc, LAV E GARR$ 550,00

RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, W49 '2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV EGAR.R$ 450,00
BAIRRO BARRA - RUA PLACIDO SATLER, W 87 ' OI

SUITE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 600,00
EDlECEZANE

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 '2QTOS,
SL, COZ, 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. BRASILIA
BELTRAMIN

RUA IMIGRANTES, N° 304 '2QTOS, SL, COZ SEMI MO,

BILIADO, BWC, LAV E GAR.R$ 600,00 -EDIF. BRUNA

MARIANA

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER
VERBlNEN, W 87 '2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC ct
CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00
BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDERlCO JOSE KLEIN, W85 2QTOS, SL, COZ, BWG,
LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$500,00
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTEL,W370,

.

2QTOS, 5L;'COZ, BWC,.LA,YEGAR.R$ 550,00

KlTINETE

BAIRRO -SÃO LUIS ,RUA FRANCISCO HRUSCI1KA,
LOTE 148 -sxo LUIZ, OI QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,N"
916 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 -

0IQTO,COZEBWl=.-R$300,00'

TERRENO.

RUA JOSÉ THEODORO mEEIRO - ILHA DA FIGUEIRA
, 30X60 M2 R$ Ll20,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHElM, W 258 ,03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.800,00'looM2
SALA COMERCIAL -AVMÀR DEODORO DA FON

SECA,W 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L KASSNER, N° 91
, 90M2 R$ 1.200,00
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

'Amplie seus horizontes em pelfeito5 espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagefís I Completa ár��Jf entregue mobiliada e decorada

�

localização central: -

Rua Florianópolis.1 Jaraguá doSul-SC
www..edíficíomanhattan ..n

��e��

[]realsec
-

Edil. Saint Tropez - Cobertura c/
suíte + 2 quartos, 4 banheiros. com
ambientes amplos e interligados,
terraço c/ deck com banheira Spa,

ampla área de festas, Box pi depósito
na garagem, 3 vagas gar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Ref. 2022 - VilaLenzi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
• Ref. 2023 - Ágya Verde - Terreno com 330m2 em rua
pavimentada. R$135.0g0,00. Aceita financiamento.bancário
- Ref. 2028-Barrado Rio Cerro- Terreno de 453,85m2. R$
130.000,00
- Ret2026 ....,l'lau - Terreno cf 396 n.F - R$1 05.000,00
- Ref2019 -Terreno c/4�3 m2em Santa luzia no loteam.
Girassol'" R$ 105.000,00

. .

cio Ref. 2017 - Terreno c/360 m2 na R. André Vrtkoski - Barra
RioMQlha-R$125.00GJ,00
Ref. 2029 - $chroeC:ler - Centro - Terreno plano cf 500 m2-
R$120.000,00
- Ref. 2035 - Itaiópolis/SC � Área de r-eflorestamento cl
674.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,05

-Ref. 2000 -Santa Luzia - Terreno para agricultura com'aprOj(.
58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor: Consulte-nos.
-Ref. 2004 - Morro BoaVista - Terreno com 200.000 m2. ValQr:
Consulte-nos.

.

- R.ef. 2020 "'" Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
WaI\erMarquardt c/ 560 rn2- R$ 450.000,00
- Ref, 2001 -IID.a qa Figueira - Terreno de 13;980m2
$350.0013,00

.

-IM. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1,097,65m2.
R$ 310.000,00
- Ret. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.000,00.
- Ref. 2014 -Ilha da Figueira - Terreno de 845m2. R$235.000,00
- Ref. 2008 - Cnico de Paula - Terreno com 702 m2+ casa

madeira. R$ 139.000,00

tij
J
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Cha
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

I

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidro + 2 Quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Solar do Ipê - Centro - 3 suítes, lavabo,
churrasqueira integrada a cozinha, home
office, living para 3 ambientes, área de

serviço ampla com bwc e 2 vagas -

CONSULTE-NOS

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suite cl 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 astatada e sem saida -

R$ 260.000,00.

Cód. 0128 - Baependi - Apartamento
2 Quartos demais dependências, pré
dio com elevador, salão de festas, play
e garagem coberta - R$150.000,00

Cód. 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

Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo- Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros, área
de selViço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$1.000,00

Ret. 1003 - Centro P/ ANS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
REF. 1005 - AMIZADE - Com 01 suite + 03 quartos todos mobiliados com cama,
guarda roupa e ar condicionado, sala com sofá, cozinha toda mobnia da inclusive
com eletros domésticos, área de servço tb mobiliada com máquina e secadora,
churrasqueira mobiliada com geladeira e mesas, bwc social dispensa e vaga de

garagem para 02 carros, ficam os ar condicionados. R$ 1.500,00.
Ret. 1007 - CEmRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 2.800,00

APARTAMENTOS
Ret. 2000':' CEmRO - APARTAMENTO'- Com 01 suite + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ret 2001 - Vila Nova - Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz interna relógio individual ..R$ 700,00.
ReI. 2003 -ILHA DA AGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 - TITa Mar1ins - Com 02 quartos, sala; cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret. 2005 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro sm,ial, sala com
sacada, cozinha, área de selViço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Ret. 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

Ref. 2007 - VILA RAU - Com 02 quartos, sala com sacada,
cozinha,banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Condomlnio aproximado-RS 150,00.
Ret. 2010 - TITa Mar1ins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de selViço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 500,00.
Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
ReI. 2013 -ILHA DA AGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de selViço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de selViço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

ReI. 2015,- CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos banheiro social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga

de garagem. R$ 850,00
ReI. 2017 - CEmRO - (lUmNETE - Uma peça!9da conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
ReI. 2018 - CEmRO APARTAMENTO - Com 01 SUITe com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2024 - Agua Verde - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ BOO,OO
ReI. 2025 - CENTRO - Com 02 quartos, um deles com cama de soheiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, sofá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com moves sob medida, com fogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condominio aproximado R$ 150/180.

ReI. 2026 - Centro - 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

-

Ret. 2029 - V1la Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
área de selViço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret. 2030 - Czemiewicz - Com 01 SUITe + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de selViço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00'
Ret. 2034 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$1.600,00.
Ret. 2035 - CEmRO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitário) e garagem. R$ 800,00.

Ret. 2037 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.

Ret. 2038 - BAEPENDI - Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.

Ret. 2039 - CENTRO - Com 01 SUITe + 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 IPTU incluso, salão de lestas coletivo com elevador
ReI. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ret. 2042 - Centro - 01 suite 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 - Coni 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
Ret. 2046 - BAEPENDI- Com 01 SUITe + 01 quarto, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
ReI. 2047 - V1LA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de selViço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
ReI. 2049 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.300,00

- Condomlnio aproximado R$ 250,00, prédiO com elevador
ReI. 2052 - CEmRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavanderia, -

. dependência com bwc (apenas o sanitário) e garagem. R$ 700,00.
Ret. 2054 - CENTRO - ALAT -,Com 01 quarto, sala cozinha () área de serviço

conjugadas, banheiro com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
Ret. 2056 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

área de selViço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SAlAS COMERCIAIS
ReI. 3000 - V1LA 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
Ret.3005 - CEmRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3006 - Barra - Com 45 m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
Ret. 3007 - CEmRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Ret. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com banheiro. R$ 3.800,00.

Réi. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
Ret. 3022 - CEmRO - Com aproximadamente 6Om', com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 900,00

GAlPÃO
ReI. 4000 - CEmRO - Com aproximadamente 1.1 OOm' em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

.

laje, piso: pedra ardósia. R$10.000,00
ReI. 4005 - V1LA RAU - com 750m' d� área térrea, com 03 salas para escliflírio
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Area externa com 3.600m' aberto com 02
portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na letera! com 40 m' coberto. Possui

. transfonmador industrial. R$ 6.500,00
Ret. 4003 - Guararnirim - Terreno com 700m' sendo 425m' de área construlda,

mezanino com 50m' escritório, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.
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uI ALUGA - ADMINISTRA
3376 0015 - vendas@imobiliariabarruol.coDl
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,

. . .,
Pronta 'ár,ã fill1ln'cia1}Jfirelllt9�:

www. as I.com

LDCACÃD

área contruida

de 100m2

Estreda Nova,
Casa, VIla Rau,R> '�,,<lC,

Apto com 2 dormitóri� 1� de garagem. Próx.
Católica Se. VIla Rau 1�-,:jSi},_Oi.!t + titf;CIP Condomínio

Ref.:38712

Casa gemi
nada com 3

I Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. VIla
I LaJau I.&.�·�l.,í.:t);�i + condomínio.

Aptoco��.t��14�:��m Próx

Galpão 98 ro2 + casa com 2 dormitórios, BaependiJ
R-;;,I,_6OIli..(l4J

Galpão comerdal com área construída de 154m2
Baependi I R� i'__ >I ,.J._.l't1

Sala comercial com 60m2, 1 bwc, Vila Lenzi 1R.���"t.�\,

ISala comercial com 62m2, 1 bwc. vu, Lenzi,
/':",�,.,.'-i).t'\

Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzi/t=t\:8klUJi$
.

SalaComerd�58m'. �ngg.kt:���w.�l 1

I Ref. P3952 - Casa com 2 dormitóri

os, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1
área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137.000,00.

Ref 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. 1,2km do ti

centro. Apenas 6 apartamentos ( :2 por li
andar). R$ 185.000,00. ,

Ref.: P6661- Casa com 1 suitemaster

( Closet + hidro ) + 2 dormitórios, 2 ban
heiros, sala de estar/jantar, sala deHome
Theater + sala de ginástica, cozinhamo
biliada, piscina com cascata, aquecimento
solar e 3 va as de garagem, R$ 650.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE JUNHO DE 2013 www.parcimoveis.com.br Pcfrcrmóvels

- Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasãa, R$ 380,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed, Petúnia, Nova Brasãa, R$ 550,00
- Ed, Dona Wal, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$·560,OO
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed, Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

- Ed, Centenáno, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed, Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed, Brasfiia Beltramini, Água Verde, a partir de R$ 600,00
- Ed, Crisliane Monique, Semi mobiliado, Centro, R$ 620,00
- Rua Christina A. Pereira, São Luis, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 390,00
- Ed. Monise, Vila Nova, a partir de R$ 650,00
- Ed. Veneta, Rau, R$ 670,00
- Ed, Hibiscus, Rio Cerro, R$ 680,00
- Ed. Ilha dos Açores, Vila Lenzi, R$ 800,00
- Ed. Hungria, 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 Pietro, Nova Brasãa, R$ 800,00
- Ed. Moradas da Senra, Nova Brasma, R$ 1100,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasãa, R$ 700,00
- Rua José T Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 600,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José T Ribeiro, Serv Miguel Petry, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Plalanus, Centro, R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 840,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 720,00
- Ed. Fenreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vil Nova, R$ 530,00
- Ed. Imperialis, Banca do Rio Cerro, R$ 820,00
- Rua Pras. Epilácio Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Alpes, Vila Lalau, R$ 680,00
- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 620,00

- - --'---------- --------�

Inspirado ernconceítos modernos, o �eskfén- .

cial Cândido Portinàrl rompecorno 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

- Ed. João BaliSla, 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

- Ed. Arnaríllys, Vila Nova, R$ 920,00
- Ed, Barão do.Rio Branco, Mobiliado, Centro, R$1380,OO
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau, a p'artir de R$ 950,00
- Ed, Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerter, 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, Nova Brasilia, R$ 1000,00
- Ed, San Raphael, Mobiliado, Nova Brasília, R$ 900,00
- Ed, Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. Astral, IIha.da Figueira, R$ 700,00
- Ed, Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$ 1000,00
- Ed. Menegotti, Centro, R$ 800,00
- Ed. Diarnhus, Centro, R$ 1500,00
- Ed. Saint German, Vila Nova, R$ 950,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 1000,00

- 2 quartos, alvenaria, Nova Brasilia, R$ 600,00
- 2 quartos, alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 3 quartos, mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 suites, alvenaria, Ilha da Figueira, R$1300,OO
- 3 quartos, alvenaria, Czerniewicz, R$ 970,00
- 2 quartos + 1 suite, alvenaria, Czerniewicz, R$ 1440,00
- 3 quartos, alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 2 quartos + 1 suite, piscina, Vila Nova, R$ 3500,00
- 3 quartos, mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 3 quartos, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1200,00

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
- Casa alvenaria, 3 qts + 1 sute, Amizade, R$ 1400,00
- Galpão, 2112m', 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 guartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa rnista, 3 quartos, Centro, R$ 550,00
- Apto 2 quartos + 1 suite, Centro, a partir de R$ 700,00
- Sala comercial, 54m2, R$1200,OO
- Sala comercial, 34m2, R$ 600,00

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,OO
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Christina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed, Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m2, R$ 1300,00
- Rua José Narloch, São Luis, pov. superior, 150m2, R$ 1000,00
- Rua José Narloch, São Luis, pev térreo, 150m2, R$ 1500,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m', a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 750,00
- Ed. Menego1li, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,OO _

- Rua Pe. Alberto R Jacobs, Nova Brasmà; 53m2, R$1200,OO
- Rua Pe. Alberto R Jacobs, Nova Brasma, 75m2, R$1600,OO
- Rua Pras. Epilácio Pessoa, 50m2, R$ 530,00
- Rua Pras. Epilácio Pessoa, 40m2, R$ 600,00
- Rua Reinaldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed, MarI<et Place, Centro, 30m2, R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m2i R$1500,OO
- Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narloch, São Luis, R$ 1500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 11000,00
- Jaraguá Esqwerdo, 526m', R$ 4500,00
- Barra do Rio Cerro, 1692m', R$ 13800,00
- Centro, 301,6m', R$ 4000,00
- Jaraguá Esquerdo, 330m2, R$ 3300,00

- Água Verde, 330m', R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00
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COBALT1-8 LT (R9A)COMPLETO 13/13

TAXAZERD,
30XDER$599 EENTRADADE
R$26.799

AGILE LTZ (R9K) ,COMPLETO13/13
TAXAZERO,
30XDER$530 E
ENTRADADE
R$23.990

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Agilel1ZU,Econo,FIex(Cenfig_R9K),�201312013.compreçopmmociolialàvisfBaparir.deR$39.146.00ouallawêsdeplanodeil.."""'ibCIIIIIII�*ilII1IlI2IiIIIl,R$2J_A���dI!>Q5OO"lIl9l,OOIIIlÜ!XlllIJl(lll)fJ,lIlrl!1.mt31�!I!ar. J •• :.� 7.

Valor total finanQãdo: R$ 39.892;59. CooaH lT1:8, Econo.ftex (Contig. R9AJ, aoo'modeIlI il,01312013. com... piUliXlxlillàvislaaplllirdeR$4l.!I!IO,.OOIlIIullltllés*giDdelii&w:iíwailD fii'-'dIílentladl;i!(.2Ill1.!J9l1llllj,3lIl�lIIlIl1SlIiS;dltõIllS5!I!l!!lJll.
.

- -

conrtaxaO,OO%a.m.CET:3,50%a.à.Vatortotalfinanciado:R$44.16&.97.OfertasilálidaspaRloperíodode29a02de.krilOde2.013pi11l1ol;sllldodeSen!a�piIIlI�a-ê!t6ba�lll18l�iI$lllIIeIIItJIl!IUllléltlls;rIIfiJl'láll�
com moda�dade de venda direta da fálirica, taxistas e produtores nnis. Consulte coróçiies em sua IXlfitesSlÍuilÍllia CbeIInlI'et.Os 1IIliIàos a-uIeI eslIãi!t_ amállliídiil1!llo_I')�-� dàl� dIillP1lllliqlbdtv /1;Jr JIIlIf�CuIlls;Ailtlllmlttlles;.
www.clievrolelcom.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022..

GMAC
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BALCAO DE NEGOCIOS

APARTAMENTO

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única
30m quadrados c/ banheiro.
Rua: Ernesto Lessmann nº 615,
Bairro Vila Lalau, próximo a

Weg 2. RS370,00 C/ Taxa de

água. Fone: (47) 3635�4443 e

9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento
72m2 em construção suite
mais 1 quarto, 50 metros do
mar R$ 170.000,00 estuda
proposta aceita-se carro Fone
9936-7400.

• Vendo apt? na Reinoldo 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$ 129.000,00. Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se Apartamento
no Bairro Amizade com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$
129.000,00: Tr: 9104-8600.
Creci 14482

CASA

• Vende-se casa de alvenaria
com 92 rrr', sendo dois
quartos, cozinha mobiliada e

demais cômodos. Localizada
no bairro Nova Esperança
em Guaramirim. Valor:
120.000,00 (aceita-se carro na

negociação). Contato: Wagner
ou Gil pelos fones 9210-1415,
9655-8551 ou 9610-4736.

• 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 Molha. Terreno com 800
m ', 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.

o. Aluga-se uma casa com 3

peças, garagem. Pra um casal

R$250,00, para uma pessoa
R$200,OO, no Garibaldi, a 200
m do asfaltá. 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 ao posto,
97 m", 3 quartos, sendo 1

suíte, banheiro social, garagem
p/2 carros, mobiliada,
murada, semi nova. Valor
R$120.000,00 + prestações

de 1 salário mínimo, aceita
se carro ou caminhonete no

negócio. 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/SÍTIO
• Vende-se chácara no Garibaldi

/ São Pedro, medindo
240.000m2, casa mista,
ranchos, cercas, lagoa, água
corrente, 6.000 pés eucalipto.
Oportunidade de investimento.
Aceito troca terreno e veículo.
Tratar: 9185-4615 / 3376-
0081

• Vende-se sítio de 4.946 m2, em
Três Rios do Norte, próximo a

Igreja Luterana. Com nascente

e área de festa construída.
Telefone 9648-9399.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial
na Barra do Rio Cerro rua

pastor Albert Schneider -

próx. Leison malhas com

estacionamentos e boa

movimentação. Medindo
150m2 total ou 75m2
metade. Ótimo ponto
comercial. Tratar: 9185-

4615/9655-6743.
• Alugo quarto p/ pensionista
no centro, livre de água, luz
e internet. Valor R$ 300,00.
9123-5851 Vivo / 9946-

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento

�.bancário + Uso do FGTS
(conforme regras SFH)"

o

3491 Oi.

• Alugo sala comercial com
3 quitinetes, valor R$
1.200,00. Na Rua Valdemar

Rau, 2280. Tel: 3371-6968.

TERRENOS

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341
rrr', 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 m", 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 rrr''cada um,
localizado no Lot. Residencial

Joaquim Girolla, Barra do Rio

Cerro. Contato: (47) 9961-0441.

• Vende-se terreno no Bairro

Jaraguá Esquerdo, Rua Luiz
Gonzaga Airoso. 20x44 rrr',
total da área 800 rrr', valor
R$280.000,00 negociável. Tel
3371-8223 ou 9140-9275

Chaves

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11

hectares (143mx800m-
11..4400 m"). Há em cima do
terreno arrozeira, ribeirão
e poço artesiano. Apenas
1 km da SC 474. Aceita-

se casa e carro de menor

valor. Preço: R$ 360.000,00.
Telefone Residencial: 3370-

3458/9935-9307
• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra.
Tr: 3276-0264/8800-9346.

• Vende-se lote com 324m2,
12x27, Lot. Gadotti III -

bairro Santo Antônio. R$
60.000,00. Aceito troca. Tr:
9979-2017

• Vende-se lote com 999m2,
15x66 - bairro Izabel,
Corupá, 40 metros do

asfalto. R$ 65.000,00 Aceito
troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se terreno em

Schroeder - próximo à

Marisol, escriturado, 16x30
m. Telefone 9919-0441.

COMÉRCIO

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pízzaria no

[araguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 Jandir.

• Vende-se mercearia e padaria
em Schroeder. Telefone 3275-
069'7
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SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO lANCE

SUA CASA 1/2PARCELA SEU CARRO
R$ 50.000,00 R$ 203 35*
R$�,_�Q:.02�.2�. ;,�!}���

Rua linda Rux Mathlas. 36 • Baependl • Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanlcaltda@hotmaU.com
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EMBOLADA Na Chave H, do Clube São Luís (vermelho), as quatro equipes ainda têm chances de avançar

Oito partidas para
definir cinco vagas
VARZEANO Equipes das Chaves E, F, G e H entram em campo

por vagas na segunda fase da competição promovida pela FME

Agência Avante!

A bola rola na tarde de

fiboje pelo 310 Campe
onato Varzeano de Jara

guá do Sul. Após consultar
os dirigentes das equipes,
o setor de Eventos da
FME confirmou a realiza

ção de oito jogos, envol
vendo apenas equipes das
Chaves E, F, G e H.

A redução do número

de campos foi uma deter

minação
.

do presidente
da entidade, Jean Leut

precht, preocupado com

a segurança das equipes
e o nível das arbitragens.
"Não temos pressa em en

cerrar o Varzeano, mas es
tamos preocupados com o

seu andamento. Agindo
desta forma garantimos
um melhor nível na arbi

tragem e facilitamos o tra

balho da Polícia Militar.
Creio que os clubes enten

derão", informou.
Em disputa, cinco vagas

na segunda fase da compe
tição onde Supermercado
Brandenburg/Dutra Água
(Chave E), Tecnopan/ABF/

Belmec (Chave F) e Santo

Antônio/Mt: Construtora

(Chave G) já se garantiram.
O campo do Guarany,

no Rio da Luz, recebe as

partidas Global Pisos/
Cifra Financeira/Sucata
Mader versus Vila Lalau

(13h30, pela Chave G) e

SN Futebol Clube/Juriti
contra Tigre/Tifa Mar

tins (1sh1s, pela Chave

E). Na Arsepum, no Ami
zade, jogam Atlético Es

trada Nova contra Vitória

(13h30, pela Chave G) e

Barrabaxo Vidros e Divi-

sórias/Farmácia Magna
contra AZ Futebol Clube

(1Sh30, pela Chave F, com
transmissão pela rádio Ja
raguáAM).

O campo do Santo An

tônio verá os confrontos
entre Santo Antônio e Clu
be São .Luís (13h30, pela
Chave H), além de Super
mercado Brandenburg
contra DRM Comercial/
Fibra & Fios (1Sh1S, pela
Chave E). Por último, o

Estádio Guilherme, no São

Luís, recebe as partidas Be

cker Ambientes versus Rio
Molha (13h3o, na Chave E) e
Tecnopan versus Transpor
tadora Niemar/Calhas Jara
guá (1Sh1S, pela Chave F).

Futsal

CSM dá a largada em busca do título no Catarinense
Com nove jogos de in

vencibilidade na Liga Fut

sal, a CSM (Pré-Fabricar/
Mannes/FME) dá uma

pausa na competição e vol
ta as suas atenções para o

início do Campeonato Ca

tarinense. Além da CSM,

em 2013 o Estadual contará
com Krona (Joinville), Flo
rianópolis, Rio do Sul, Tu
barão, Concórdia, Hering
(Blumenau), Chapecoense
e Lages. Maior vencedor
do torneio com oito títu

los, os jaraguaenses es-

treiam noAlto Vale, contra
Rio do Sul, hoje, às 2oh30,
no Ginásio do Sesi. "Não
teremos adversários fáceis
e cabe a nós criarmos uma

expectativa, dar valor ao

Catarinense. É importante
estarmos nas finais", des-

tacou o técnico Sérgio La

cerda. Ele optou por poupar
o goleiro Djony, o fixo Jo

nas e o pivô Hugo. "Se fosse
uma final, eles iriam para a

quadra. Como temos essa

possibilidade, vamos apro
veitar", acrescentou.

por Eduardo Rodrigues,
entram em campo primei
ro (13h30). Na sequência,
às 1Sh30, será a vez dos
Juniores jogarem sob o co

mando de Márcio Ventura.
Ambos não venceram na

1
1

Juventus

Molequinhos em Camboriú
As equipes de base do

Juventus voltam a campo
hoje, pela segunda rodada
do Campeonato Catarinen
se. O adversário dos Mole

quinhos será o Camboriú,
no Estádio Roberto Garcia.
Os Juvenis, comandados competição.

Atletismo

Em competições nacionais
Neste fim de semana,

. a equipe de atletismo dea

Jaraguá do Sul participa
de dois eventos nacionais.
Em Criciúma, Miriely
Santos e Ana Paula Rome
ro participam dos Jogos
Abertos Brasileiros (Jabs).

Em São Paulo, Oziel da

Silva, Eduardo Peters e

Bruna Riga participam do

Campeonato Paulista de

Menores, visando melho
rar o ranqueamento para
o Campeonato Brasileiro
da categoria.

..".

Schroeder

Luto porArlindo Seheffler
O esporte de Schroe

der está em luto. Faleceu
nesta semana o Sr. Arlin
do Scheffer, um dos gran
des ícones esportivos do

município. Scheffler foi o
primeiro coordenador es

portivo de Schroeder, em

1984, dirigindo a então

Coordenação Municipal
de Esportes (CME). Se
afastou das atividades es

portivas por questões de

saúde, menos da bocha,
onde atuou até ficar am- �

plamente debilitado.

Voleibol

Inscrições são prorrogadas
A Fundação Munici

pal de Esportes e Turis
mo prorrogou o prazo de

inscrições para o Campe
onato Aberto de Voleibol.

Agora, as equipes podem
fazer sua adesão até terça
feira (4). A competição

acontece entre os dias 14 e

16 de junho. As fichas po
dem ser baixadas no site
da autarquia (www.fme
jaraguadosul.com.br), na

aba 'Eventos'. O congres
so técnico acontece no dia

S de junho.
!

j

E ÓRIA. Em 2012, competição movimentou 201
atletas, divididos em 11 equipe femininas e 6 masculinas

i
i
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São Paulo tenta manter a
liderança do Brasileirão
EM SANTA CATARINA Com a Arena da Baixada em reformas, Atlético-PR
recebe o Flamengo, na Arena Joinville, hoje, às 16h20. Times não venceram

contra o Vasco, às 18h30, no
Bartadão. No Serra Dourada,
o Goiás encara o Coritiba, às

18h30. Empurrado pela sua

torcida, o Corinthians busca a

primeira vitória contra a Pon

te Preta, às 21h, no Pacaembu.
Amanhã, o Criciúma tem

um confronto difícil contra o

Fluminense, às 18h30, no Mo
acyrzão. No Centenário, o In

ternacional recebe o Bahia, às
18h30. Por fim, o Náutico tenta
evitar a crise e encara a Portu

guesa, às 18h30, nosAflitos.

./

Se no Paulistão e na Li

bertadores, o São Paulo
fracassou na perspectiva de

conquistar o título, no Cam

peonato Brasileiro o Tricolor
iniciou com tudo e lidera com

100% de aproveitamento. Na
terceira rodada, encara o Atlé
tico-MG, amanhã, às 18h30,
no Independência. Com dores
na coxa esquerda, o artilheiro

Luis Fabiano é uma das dúvi
da. No Galo, Cuca pode pou
par atletas devido a sequência
exaustiva da Libertadores.

Contando com o retorno

de Seedorf, o Botafogo tenta

emplacar a. segunda vitória

seguida contra o Cruzeiro,
hoje, às 16h20, no Raulino de
Oliveira. No mesmo horário,
mais dois jogos agitam a ro-

dada. Em busca da primeira
vitória na competição, o Atlé
tico-PR recebe o Flamengo,
às 16h20, na Arena Joinville.
Com Claudinei Oliveira como

técnico interino, o Santos en

frenta o Grêmio, na Vila.
Um pouco mais tarde, três

jogos fecham a rodada de
sábado. Liderado por Maxi

Biancucchi, o Vitória duela

RUBENS CHIRIISÃO PAULO FC

FOCADO Após tropeçar no Paulistão e na Libertadores, elenco do São Paulo quer conquistar o sétimo título nacional

Santos

Muricy demitido
De forma surpreendente, o San

tos anunciou a demissão do técni

co Muricy Ramalho. Segundo nota

oficial divulgada pelos dirigentes
alvinegros, a saída de Ramalho está

relacionada com o projeto de refor

mulação do clube. Na equipe san

tista, o treinador comandou por 150
jogos, com 72 vitórias, 42 empates e

36 derrotas: Após chegar ao clube em
2011, Ramalho conquistou quatro
títulos expressivos: Taça Libertado

res (2011), Paulistão (2011 e 2012) e
Recopa Sul-Americana (2012). Entre
os jogadores cotados como promessa
para substituir 'o reinado de Neymar
- que foi para o Barcebola - está o ata
cante Gabriel, de 16 anos.

Inovações
LigaMundial

A Liga Mundial de vôlei masculi
no deu a largada para a edição 2013.

Inovando, a Federação Internacional
de Vôlei adotou um sistema com o

número recorde derê seleções. O

Brasil está no grupo "p.:' ao lado de

Polônia, Estados Unidos, Bulgária,
Argentina e França. No dia 7 de ju
nho, os brasileiros estreiam contra os

polonenses, fora de casa.

Vôlei feminino

Brasil na semi
A seleção brasileira feminina de

vôlei confirmou a classificação e segue
invicta rioVolleyMasters, realizado na
Suiça. Na dgspedida da primeira fase,
as brasileiras venceram a Rússia por
3 sets a o, com destaque para a atu

ação da ponteira Pri Daroit. Hoje, as
comandadas de José Roberto Guima
rães disputam as semifinais.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

.&
c.....,ACAÇAo - ruR"

I:II I!'CoI. TIme P J V E O SG G GC A%

�imht!iwi.iJE1GiGiiJWjj.!,I.,
2CImeiroC-i) 4 2 1 1. O 7 2 5 ,Q

3VItOOa(+6) 4,2 1 :1 O 5 2 3, ,õ1.

41I!l.teRiadooal(+4J. 4., 2 1 :1 O 4 2'2 er

5 BoIafilgo (+5) 4 2 1 1 O 3 2 1 er

6Comlba(-1) 4 2 1 1 O 2 1 1 'Q

7Gfêmio 3 1 1 O O 2 O 2 100

8 FIIll!lTÍllefl5e 3 1 1 O O 2 1 1 100

9Cliciúma (-7) 3 2 1 O 1 3 3 O 50

10 l'OO!e !'rela (-f9) 3 2 1 O 1 2 2 O 50

11Vasoo(-4) 3 2 1 O 1 2 5 -a 50

12 CorinUIians tei) 2 2 O 2 O 2 2 O 33

13A11é1ico-PR (+2) 1 2 O 1 1. 3 4 -1 17

14Santos (-1) 1 2 O 1 1 1 2 -1 17

15 Bahia (+2) 1 2 O 1 1 1 3 -2 17

16 Flamengo (-4) 112 O 1 1 O 21-2 17
, .....l't"QiiIi.i; "�r·,,,�I�
18� "8, I) 1 1 2A:, iii

i9� 'O 1- I) O 1 O t .�1 O

CLASSIFICAÇÃO • TURNO

Coi. TIme P J V E O SG G GCA%
I I

2'II1m�irel:lSlõ({ll-� � 2 2 I!i) «i) 7f

:aJ'©W�l:ISlõi{�) � 2 ;!1. ,:li. «i) ,:5 • 2 � l�

A!'WlFtJ;;il�@ube{(-;!I) ,4 2 ;!1. .:lI. I!i) 2 @':2 '�
:5'1.(I.l(âí(*'4) 1'4 :2 ::L :!L ® :íil :2':!L �

&l' IlcaS<l«-'1I,) A :2 :1l :!L I!i) :3 :2 :!L 61

(p�I'á('l;5) A :2 ::1 1. li) :!L ® :!L 61

'8'),oinvilll" (�) :a :2 ;L (ii ::L A 2- :2 5li)
9° AtIéti.ccrG(J)\!+c'8) '3 2 ::L 'e 1- 2- 2 ® ',iiO

:10 °Guaratinguelã (4) '3 2 1- o 1 2 2 � �

11° Sport (+A) '3' :2 1 e :1 2 2- o 59

12° J30a (+7) '3 2- :1 e 1- 2- 4 -2- 50

il'3' Oeste (-'3) :2 :2 o :2 "o 2 2 o '33

14' São Caetano (-1.)2 2 o 2- (li o (i) o 33

(ii 11- 1- '3 41-1. 17

3' RODADA (1/6/2Ó1.3)
16h20, Botafogo x Cruzeiro
16h20, Atlético-PR x Flamengo
16h20 � Santos xGrêmio
18h30, Vrtória x Vasco
18h30, Goiás x Coriti�a
21h - Corinthians x Ponte Preta

3' RODADA (2/6/2013)
18h30 - Fluminense x Criciúma
18h30 -Internacional x Bahia
18h30, Náutico x Portuguesa
18h30,Atlético-MG x São Paulo

2' RODADA (9/6/2013)
18h30, Atlético-MG x Grêmio

2' RODADA (12/6/2013)
22h - Portuguesa x Fluminense

20' Náutico (,2) O 2 O O 2 O 5 ,5 O

Líder do campeonato ,

3'RODADA
Ontem
19h30 - Joinville xASA*
19h30 -Icasa xAvaí*
19h30, Paysandu x América-RN'
21h50, Oeste x Paraná Clube'
21h50 - Figueirense x Sport*
21h50, ABC x Ceará'
*encerrados após o fechamento da edição

:1/6/2013
16h20 ' Palmeiras x América,MG
16h20, Bragantino xGuaratinguetá
21h ' Boa x AtléticoGO
21h, São Caetano x Chapecoense

P, Pontos; J - Jogos; V, Vitórias; E, Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC ' Gols Contra; SG -Saldo de Gols; A, Aproveitamento"

Lanterna do campeonato

ClassifIcados para a Ubertadores

Rebaixados'paraaSérie-â "�1 P, Pontos; J - Jogos; V, Vitórias; E, Empates; D, Derrotas; GP, Gols Pró;
RebaixadoS para a Série C

di 11 IIIIII til iltnml11ifllmm�Mfll;litmimmeHtlúi' IHj h I: II ,til lilH I II,IIH"I 1;'1; ;;, :11�'t'l ,'t;rdh
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ALVARO PEREIRA
FINAL - Ciclismo nos 2° Jasc

Florianópolis (1961)

Liderança efêmera
Dada a largada, o quarteto

joinvilense assuririu a ponta, com
Theilacker no comando do pe
lotão, trazendo no vácuo, Izalti
no, Mader e Schultz. Dez metros

atrás, Português fazia a escolta

A cilada
Ao iniciar a volta de número

doze, Português empreendeu
uma fuga espetacular e impri
miu ritmo alucinante. Os join
vilenses Theilacker, Izaltino e

Mader foram ao seu encalço,
pois não poderiam deixar o rival

fugir. O perspicaz lusitano abriu
frente, forçando os três adversá
rios a darem tudo de si, exaurin
do assim suas energias. Faltan
do três voltas para a chegada,
quando Theilacker e Izaltino já
haviam abandonado a dispu
ta pelas primeiras colocações,
completamente extenuados pelo
esforço despendido na captura

conduzindo os jaraguaenses, For
tunato, Papendick e Álvaro. Até a

metade da prova não houve alte

rações. As duas equipes já haviam
livrado uma volta de vantagem
sobre os demais concorrentes.

inglória ao astuto Português,
Max Papendick empreendeu
fuga, porém, com risco calcula

do, consumando assim o engodo
armado pelo incrível Português.
Foi seguido por Schultz, Pereira
e Fortunato. Domingos e Mader
buscaram forças, não se sabe de

onde, e acompanharam o ritmo

imposto pelo pelotão vanguar
deiro. A estratégia tinha dado

certo, dois rivais fora de com

bate (Theilacker e Izaltino), e

Mader já sem forças suficientes

para lutar pelas primeiras posi
ções. Restava Schultz, inteligen
te e veloz ...

Última volta e chegada
Soou o sino indicando a últi

ma volta. Ligue a tela virtual de
sua imaginação, e entremos no

túnel do tempo ... João Fortu

nato ultrapassa Papendick tra

zendo no vácuo Álvaro Pereira
e o Joinvilense Schultz. Poucos
metros atrás pedalam Portu

guês, Mader e Papendick. O
ritmo é frenético ao alto da Rua
Visconde de Ouro Preto. Ago
ra serão quatrocentos metros

de descida que lembram uma

pista de Down Hill. Os ciclistas

precipitam-se ladeira abaixo em
direção à Rua Conselheiro Ma

fra, contornam a Praça e iniciam
os últimos trezentos metros de

uma subida íngreme. A Rua Ar

cipreste Paiva, teatro da batalha
decisiva. O menino Álvaro, ao

centro, comanda o ataque de
cisivo com meia roda de vanta

gem, tendo Schultz à esquerda
e Fortunato à direita. Cinco me
tros atrás, Português, Papendick
e Mader duelam pelas posições
subsequentes. Os seis gigantes
pedalam de pé. De corpo e alma
se lançam em direção à linha de

chegada. É a alma que plasma
o coração. Cruzam a linha de

chegada nesta ordem: Schultz,
Álvaro, Fortunato, Português,
Papendick eMader. Uma apote
ose: Jaraguá campeã!
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DIVULGAÇÃO

EQUIPE DE CICLISMO JARAGUAENSE CAMPEÃ DOS 2Q JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
Da esquerda para a direita: Getúlio Barreto da Silva (dirigente), Max Papendick, Domingos

Correia (Português), João Fortunato, Álvaro Pereira e Adolpho Mahfud (técnico)

INSTITUTO DE ORTOPEDJA

Homenagem
Quando os campeões retornaram a Jaraguá, foram recepcionados

com uma grande festa. Uma caravana composta por veículos e ciclistas,
entre estes o prefeito Roland Dornbusch, esperava-os na entrada da
cidade. Os campeões desfilaram pelas ruas centrais daMetrópole do
Dinamismo pedalando suas bicicletas, encabeçando a caravana. Foram

também homenageados pela Câmara de Vereadores domunicípio.
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Uma carreirameteórica Fica aqui a nossa
homenagem

Ao "menino" Álvaro Perei

ra, que escreveu seu nome com

letras de ouro na história do es

porte de Santa Catarina. O valor
das coisas não está no tempo que
elas duraram, mas na intensi
dade com que aconteceram. Por

isso existem momentos inesque
cíveis, coisas inexplicáveis e pes
soas incomparáveis.

,I

Álvaro encerrou a carreira no ciclismo prematuramente
aos 18 anos, para se dedicar ao trabalho e estudos. A partir
de 1962, o ciclismo catarinense deu um salto de qualidade:
as equipes passaram a importar bicicletas de corrida, se es

truturaram, com carro de apoio logístico, peças para reposi
çãodurante as competições e técnicos especializados. Nossa
cidade não acompanhou a evolução e o ciclismo jaraguaense
ficou no ostracismo. Vinte anos depois, a modalidade ressur
giu com o genial Sílvio Ewald, que utilizou todo o aparato
tecnológico existente no mundo do ciclismo. Tornou-se o

maior ciclista jaraguaense de sempre.
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A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua

Comunidade Terapêutica iocalizada na Estrada Geral Aurora, bairro
Rio Cerro II, nomunicípio de Jaraguá do Sul, se.
o maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar, prevenir,
reabilitar e ressocializaro dependente de álcool e outras drogas, bem
como orlentaros familiares em particular e a socledaqe em geral.

o mRREIODOPOVO
.
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