
Política

Secretário vem

para Jaraguá
Titular da Segurança,

César Grubba, deve vir
à região. Avisita é
intermediada pelo

deputado Carlos
Chiodini.

PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, j3ÁGINA 6

Social

Stammtisch
o evento deste ano

terá a participação de

grupos de danças
típicas alemãs. A

festa contará com

cinco apresentações
culturais.
MOA GONÇALVES
PÁGINAS 10 E 11
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Como antigamente LÚCIOSASSI

Algu_ns estabelecimentos de Jaraguá do Sul, como o de dona Elfi, que tem 54 anos de atividades, preservam as mesmas

características comerciais desde a época 'em que foram criados, quando eram conhecidos como vendas de secos e molhados

F!ÁGINAS 4 E 5

. Plano Plurianual

Audiência discute ações
Prefeitura de Jaraguá do Sul realiza na

segunda-feira, na Câmara de Vereadores,
reunião que vai definir os projetos para os

próximos quatro anos. Evento é aberto para
as entidades sociais e interessados. PÁGINA 8

Sustentabilidade

Lixo terá atenção regional
Para conhecer o perfil dos resíduos gerados
pelos moradores de Jaraguá do Sul e das demais

cidaçles da região" a Associação dos Municípios do

Vale do Itapocu (Amvali) elabora o Plano

Intermunicipal de Gestão Integrada. PÁGINA 23

Futebol americano

Buffalos em busca do bi
Com apenas quatro anos de história, a equipe
de Corupá irá disputar a terceira decisão do

Campeonato Catarinense. Apartida será

realizada domingo contra o São José Istepôs,
na Grande Florianópolis. PÀGIN

_
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

.1

Ingratidão estadual
Esta semana, durante a cerimônia de inauguração do mo

derníssimo CDI (Centro de Diagnóstico por Imagem) do

Hospital São José, dentre vários aspectos que chamaram a

atenção, três não podem deixar de ser destacados, pela extre

ma relevância que possuem, embora dois no sentido positivo
e um no aspecto negativo.

No aspecto positivo, mais uma vez, ficou registrado e es

tampado através de efetivas ações, o grau de comprometi
mento, generosidade e envolvimento da classe empresarial
que mais uma vez colocou a mão no bolso (e foram muitos
milhões de reais) e, na condição de benfeitores desta mag
nífica obra social que foi entregue à comunidade de Jaraguá
do Sul e região, não mediram esforços para que o projeto do
novo cm saísse do papel e se transformasse em benefícios
reais à sociedade. Isto é fazer!

Também, de positivo e que merece registro; houve a efetiva

ação pôr parte do prefeito municipal DieterJanssen, que na cerí
rn:ônia de inauguração do novo cm informou e comprovou que

. havia encaminhado à Câmara de Vereadores, projeto de lei que
tratava da doação ao Hospital São José, do valor aproximado de
um milhão e quinhentos mil reais, cumprindo assim, um com

promisso anteriormente assumido com os dirigentes daquele
hospital e com a população jaraguaense. Isto é fazer!

No aspecto negativo, não há como deixar de registrar o

descaso do governo do estado de SC para c�m Jaraguá do Sul
e região, na medida em que no novo e moderníssimo cm

que foi entregue à população, o estado de SC não contri
buiu com um mísero centavo. Esta é a retribuição que a

"

população de Jaraguá do Sul vem recebendo do governo do
nosso estado, ou seja ...NADA! é assim que somos tratados
e vistos pelos nossos governantes estaduais e esta é a retri

buição que uma população que paga seus impostos estadu
ais recebe. Isto é fato! Vamos nos lembrar disto nas próximas
eleições, com certeza!

.,

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para G redacao@ocorreioMPovo.com.br

Defesa Civil

Em busca de
voluntários

Voluntários participaram essa semana da

primeira reunião do Núcleo de Defesa Civil (Nu
dec) de Jaraguá do Sul. A proposta é estimular
esses líderes a buscarem mais integrantes para
ampliar a rede de atenção nos bairros para a pre
venção de desastres naturais. A meta é conseguir
um efetivo de 150 participantes. Todos passarão
por cursos de capacitação. Atualmente a Secre
taria de Defesa Civil conta com 100 voluntários,
mas apenas 30 têm participação mais ativa.

COMENTÁRIO

Espelho e alma
'Já contei.aqui q.ue um dos estu-'

dos mais fascrnantes que' ex

perimentei na Faculdade de Psi

cologia foi estudar "O Mundo dos
Diferentes Percebedores". De fato,
jamais duas pessoas perceberam
ou vão perceber por igual a um ob-

,

jeto ou estímulo que lhes seja dado
num dado momento. Poderão, é

claro, descrevê-lo de modo muito

parecido mas se tivéssemos como

entrar na cabeça das pessoas verí
amos que a percepção entre uma

e outra é tão diferente quanto o
.

sol da lua. Vem daí uma das mais
celebradas dificuldades de nos dar
mos bem com quem quer que seja,
somos no máximo "aproximados",
jamais iguais.

Digo o que digo em razão de ter

encontrado há pouco uma frase de
uma garota na revista Caras que
me deixou pensativo. A frase não é

lUIZ CARLOS PRATES

nova, é tão velha quanto Eva no para
íso, mas vale a pena pensar sobre ela.

A autora da frase é uma dessas

garotas de novela, poupo-lhe o nome,
cito-lhe apenas a frase. Ela tem 29

anos, um bebê, como se vê ... Ela diz

que � "Acho importante para a cabeça
gostar do que vejo no espelho". Não

sei se ela fez apenas uma frase ou se

de fato pensa assim. Duvido.
A minha dúvida vem de um estu

do recente dos americanos que nos

fazem saber que apenas 4% das mu

lheres se toleram diante do espelho.
E ainda penso que essas 4% men

tem... E por que essa baixíssima au-

tôestima? Porque queremos mais,
o que temos não nos é suficiente,
há sempre alguém mais e melhor

por perto. É aí que entra a tal his
tória do "mundo dos diferentes

percebedores" .

Sim, mas posso me ver melhor
no espelho? Posso. Vai depender
de como me sinto com minhas qua
lidades pessoais, profissionais, de
caráter e outras: Quer dizer, o meu

melhor cosmético, o que vai alterar
a minha percepção de mim mesmo

diante do espelho, são as minhas
virtudes. E esse "cosniético" qual
quer um pode dele dispor, basta
iluminar-se por um bom desejo na

vida, aperfeiçoar um talento, uma

tendência, uma boa razão, enfim,
por que viver. Nesses momentos, a

pessoa se acende por dentro e bri
lha por fora. Fica bonita, linda. O

espelho reflete a alma.

doar é divino por que estúpidos dentro de igrejas jogam
pedras na homossexualidade? Onde a compreensão e o

tal perdoar divino? Além do mais, e nesse caso, perdoar
o quê? Será que se referem ao perdoar o saque chama
do de dízimo, é isso? Dízimo sem imposto, é isso? Hipó
critas, sepulcros caiados!

• Música
Fazia tempo que eu não ouvia essa frase, ouvi-a

ontem. Esta: - "Para saber se um povo está bem gover
nado, conheça a sua 'música". Mãe de Deus, socorro!
Se de fato, a música revela o governo, o povo, estamos

no brejo e mal pagos. Que horror! Duvidas? Então, vai
lá dentro, pega o radinho e liga, liga em qualquer es-

.

tação. Se disseres que a música é boa, .. Ou és surdo ou

tens um gosto que ... Ah, nem vou "dizer. Deixa assim. • Falta dizer
Você vê muita gente bonita por aí, chega perto e des-

cobre que é muito feia. Sabes por quê? Porque a estética

sempre terá componentes para além do corpo físico e

que se manifestam no emocional, no intelectual e no

espiritual da pessoa. Achei essa magnífica constatação
lendo o livro A Cabala da Comida, do rabino Nilton
Bonder. Quem contesta?

• Hipócritas
O'caminhão passa e deixa uma frase, um rastro de

filosofia. Dizia assim no pára-choque: - "Errar é huma

no, perdoar é divino". Sim, errar é humano, sem reto

ques. Mas e o que dizer sobre perdoar é divino? Se per-

DEFENSORES DA LEI
A Ordem dos Advogados do Brasil em �araguá do Sul entregou na

quinta-feira as carteiras profissionais dos 25 novos advogados que
passaram no exame da entidade. A cerimônia aconteceu no Centro
de Profissionais liberais e contou com a presença do presidente da
OAB Jaraguá, Romeu Piazera Júnior (de chapéu) e do procurador do

município Raphael Rocha Lopes (no alto, à direita).

LOTERIAS,
QUINA
SORTEIO Nº 3220
15 - 48 . 59 . 69 . 76

Férias no Sesc

Inscrições
.

conneçannennj�o
o Sesc de Jaraguá do Sul abre no

dia IOde julho as inscrições para a co

lônia de férias de inverno. A entidade
realiza entre os dias 15 e 26 de julho
um programa com brincadeiras lúdi
cas. As atividades ocorrem das 13 às

l7h30 na sede da unidade, no Bair
ro Czerniewicz. O programa é volta
do para crianças de três a 10 anos.

Os valores das atividades semanais
são: R$ 56 (comerciário), R$ 76
(conveniado) e R$ 84 (usuários). O

projeto oferece uma camiseta e lan
che. Informações: 3275-7800.
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EDITORIAL

Municípiospodemfazer
mais pelo transporte

CHARGE

CAt)A 1..1 ><0 NO SEU
"DE V I DO' I..UGA r.:;.. ,I

os atos que se espalharam pelo País
nessa semana tiveram vários focos '

de descontentamentos. Mas o principal é
sobre a qualidade do transporte urbano e

os preços cobrados pelas passagens.
Essa situação não é particular ape

nas das grandes cidades e capitais. Em

municípios de padrões médios, como

Jaraguá do Sul, o tema é bem atual. Um
dos compromissos assumidos pela atu

al administração é a melhoria desse ser

viço. Foram adotadas ações pontuais,
como a redução da passagem e linha
exclusiva de circulação.

"O governo federal adotou algumas po
líticas para estimular a redução dos cus

tos do transportes. Uma delas é a medida

provisória em vigor que isenta as empre
sas do setor do Pis/Cofins, Segundo aná
lise do Ministério da Fazenda, a adoção
prática dessa ação pode reduzir em 3,65%

o preço das passagens.
Os municípios -têm o poder sobre as

concessões do serviço para exigir das
,

empresas de transportes essa redução.
Se houver esse aceite, a população será
motivada a utilizar esses serviços.

Já o modelo desejado de tarifa zero

ainda é visto como utópico. Mas não

pode ser ignorado, pois é realidade em

três cidades pequenas no País.

"
Os municípios têm o poder sobre

as concessões dos transportes.

Segundo especialistas na área, nos

EUA 32 cidades, com média de 400 mil
habitantes adotaram a gratuidade no

transporte. Talvez o Brasil possa ama- ,

durecer nessa direção.

DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av, Prefeito Waldemar Gruhba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

CONVITE PARA CULTO
Bombeiros militares

Curso de formação de oficiais
Estão abertas até o dia 3 de julho as inscrições para o concurso

público para o Curso. de Formação de Oficiais CCFO) do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina. São 28 vagas para o sexo

masculino e duas para o sexo feminino. As inscrições para o pro
cesso seletivo devem ser. realizadas exclusivamente pela internet
no site www.objetivas.com.br. As provas serão realizadas em Ca

noinhas, Chapecó, Curitibanos, Florianópolis, Joinville, Lages e

Tubarão. O salário inicial é de R$ 3,8 mil.

"
Democracia não é quantidade de

partidos. É a quantidade de cldadãos .

que se sentem representados.
Ninguém se sente. A verdade é que esse

modelo furado faliu. Ninguém no

poder fez a lição de casa:

bancar com coragem
a reforma política. Ela

determina como será o

sistema representativo.

A família enlutada de VICTOR BAVER
sensibilizada agradece aos parentes, aIIÚgOS e conhecidos

pelo carinho egestos de conforto recebidos em razão de seu

falecimento. Manifesta sua eterna gratidão aos' doutores

Cláudio dos Santos e Manoel Silveira, bem como aos car

diologístas, neurologistas, intensivistas e demais médicos,
enfermeiros e servidô'res do HOSPITAL SÃO JOSÉ, e aos

demais profissionais da saúde que lhe prestaram assistência

durante o período de seu tratamento médico e hospitalar.
Agradece também aos dirigentes da IGREJA EVAN

GÉliCA LUTERANA de JARAGUÁ DO SUL e aos

pastores, especialmente o pastor William Bretzke, pelas
atenções e apoio espiritual oferecidos. •

Convida a todos para o CULTO I)E ORAÇÃO EM

MEMÓRIA que acontecerá no próximo domingo, dia

23 de junho, ás 9 horas, na Igreja Evangélica de Confis

são Luterana do Brasil (Paróquia Apóstolo Pedro), loca
lizada na Rua Esthéria Lenzi Friedrich, 62, no Centro,
em Jaraguá do Sul (SC).

NOTA DE FALECIMENTO José Luiz
Portella Pereira,
58, responsável
pela implantação
do Programa
Universidade

Solidária, em

artigo na Folha
de S.Paulo.

Carmen Tereza Donini morreu na madrugada de on

tem, em Jaraguá do Sul. Ela era casada com o sr. Pedro Do

nini, um dos fundadores da empresa Marisol: Carmen tinha

69 anos e deixa marido, filhas, irmãos e demais parentes e

amigos. O corpo foi levado ontem para o Crematório Vatica

no, em Balneário Camboriú, onde ocorreram as despedidas.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necessariamente o posicionamento do jornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autoreS.

,,� O Correi� do Povo utiliza papel produzido a partir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

"
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COMERCIO

COM'ACA
DO PASSADO

NEGÓCIOS DE FAMíliA
No caminho contrário à maioria dos comércios

atuais, alguns mercados jaraguaenses ainda fazem
lembrar os tempos dos secos e molhados

guase
nada de tecnologia. Nenhuma re

ferência ao que dizem ser sinônimo de
m erno. Poucas mudanças, mesmo viven
ciando a era das inovações cada vez mais ve

lozes. Por curioso que possa parecer, alguns
comércios jaraguaenses não estão nada preo
cupados em acompanhar as novidades. Aliás,
seguem na ativa fazendo quase o contrário:

lembrando, justamente, o passado.

Eles ainda conservam as memórias de um

tempo no qual os mercados vendiam de tudo
um bocado, do leite fresco à linguiça produ
zida pelos vizinhos agricultores, de tecidos
em metros a sorvetes artesanais. E, atrás dos
balcões, quem segue atendendo a clientela
são as mesmas pessoas de muitos anos atrás,
sempre da mesma maneira, com o mesmo

jeito e sabor de interior.

IMPORTANTES PARA O ONTEM E O HOJE
A relação íntima ainda mantida por alguns

estabelecimentos comerciais de Jaraguá do Sul
com o passado pode até parecer antiquada,
mas, na opinião da historiadora Silvia Kita, vai
muito além. Ela esclarece que tais lugares têm
uma representatividade importante para a his
tória local. "Essas vendas, antes chamadas de
secos e molhados, foram centros para a congre
gação da comunidade, era lá onde as pessoas
sabiam das notícias, onde recebiam suas enco

mendas e correspondências", complementa.
Outra contribuição significativa está no fato

de essas mercearias terem sido também res-

ponsáveis pelo desenvolvimento econômico da
cidade. Segundo Silvia, esses estabelecimentos
eram o elo entre lavradores e consumidores e,

por isso, incentivaram a criação de pequenas
empresas vinculadas à área agrícola.

Hoje, porém, mesmo com a industrializa
ção e as inovações tecnológicas, seguem cum

prindo seu papel: o de oferecer praticidade às
pessoas. "Se para os jovens servem para fa
cilitar o dia a dia, aos mais antigos ainda são
como um ponto de encontro, no qual existe,
acima de tudo, urna relação de confiança",
afirma a historiadora.

. .

Nem lembro a última vez que fechamos
o mercado, só- mesmo em dla de festa
na igreja ou velório de alguém próximo.
Soraia Siebert, comerciante

Sorveteira da família Siebert ainda
funciona, mesmo depois de mais de

50.anos de uso e, quando o estoque
do doce gelado acaba, dona Gisela
não perde tempo em produzir mais

"
VIDA CONSTRUÍDA COM A AJUDA DO SORVETE

Meio mercado, meio bar, 0,10-
cal s�mpre significou parte do sus

tento da residência. Durante muito

tempo, enquanto Gisela cuidava
do atendimento aos fregueses, Ar�
tur fazia consertos em sua ferraria.
Em volta, havia urn bairro pacato,
com vizinhos agricultores e pou
cas novidades, ou seja, urn cená
rio muito diferente do encontrado
nos dias atuais. "Há menos de dez
anos, ainda podíamos vender fiado
para quase todo mundo", confessa

Todos os dias, inclusive, nos

finais de semana, quem passa
pela Rodovia Wolfgang Weege, no

Bairro Rio Cerro, depara-se com as

portas da mercearia da família Sie
bert abertas. Elas ficam assim das
8h às 19h, de domingo a domingo,
e atrás do balcão sempre está a ma

triarca, Gisela, de 71 anos, ou, em

casos raros, a filha, Soraia, 40.
Segundo o pai, Artur, 71, o mer

cado existe há mais de quatro déca
das e começou após a aquisição de

equipamentos próprios par� a fa- .

bricação de sorvetes, urna arte culi
nária entendida e ensinada pela
irmã e tia. Os aparelhos; enfatiza, .

ainda são os mesmos daquela épo
ca e continuam em pleno funcio
namento. E, é só o estoque acabar,
que dona Gisela se dedica a repor
saborpor sabor, tudo feito em casa.

Mas, alémdo doce gelado, a fa
mília Siebert comercializa muitas
outras coisas, que fazem o negócio
continuar ativo, mesmo depois de

tantos anos. 'Tivemos a ideia de
abrir isso aqui depois que casamos,
em 1966. Então, ela se apropriou e

até hoje está aí batendo papo com

os clientes", explica Artur.
Antes de pertencer à dona Gise

la, a sorveteira foi de propriedade
de outro dono, Antonio Mahfud.
"Trocamos por urn terreno que tí
nhamos na Vila Nova. Ali, era tudo
mata virgem e, quando decidiram
preparar aterra,' fom�s até lá de

carroça para ajudar", diz.

Soraia. Agora, porém, a caderneta
de anotações só é retirada da gave
ta quando vizinhos ou. amigos de

longa data a solicitam.
Como uma extensão da casa,

a porta que divide a mercearia da
sala fica aberta. Entre os dois am

bientes, há circulação direta por
parte da família. E sempre foi as

sim, "Nem lerribro a última vez que
fechamos o mercado, só mesmo

em dia de festa na igreja ou velório
de alguém próximo", diz Soraia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NEM O ASSOALHO MUDOU NO RAU

Desde 1940, a família Rau

é proprietária de um mercado

que, com o passar do tempo, foi
envolvendo diferentes gerações.
Criados em meio à rotina do co

mércio, os irmãos Waldemar e

Ozilda deram sequência ao ne

gócio fundado pelos pais e, até

hoje, estão à frente dele. Dentro

do estabelecimento, poucas são
as mudanças impostas pelo tem

po. "As prateleiras ainda são as

mesmast.comenta ela, que passa
os dias trabalhando no caixa. O

irmão cuida da parte do açougue.

Alguns funcionários ajudam nas

tarefas, mas tudo ainda faz pros

perar um ar pautado no passado.
Distante do clima competiti

vo que dita o meio empresarial
da atualidade, Ozilda afirma:
"não disputamos com outros

mercados, nem todos gostam
dosgrandes, fazemos o nosso

preço conforme o valor de com

pra dos produtos e pronto".
Funcionando em um prédio

antigo, o local guarda infinitas
memórias. Antes deser transfor
mado no que é hoje, ele abrigou

TUDO IGUAL, COMO HÁ 54 ANOS
Foi em meados da década. de

1950 que, de bicicleta, a jovem
Elfi Marquardt Theilacker, saiu
do Bairro Rio Cerro para conhe
cer o mercado comprado pelo pai,

. Walter Marquardt, no Jaraguá
84. Desde então, nunca mais tro

cou de endereço. "Não sei como é
fazer mudança", comenta.

O que se modificou foi o pré
dio, mesmo assim, apenas uma

vez. A construção de madeira deu

lugar, pouco' tempo depois da

aquisição, a uma edificação de al
venaria. No andar de baixo ficou
o negócio da família. No superior,
a casa. E dessa forma, tudo segue
igual há 54 anos.

Antes de a mercearia ser agre

gada à rotina dos Marquardt, eles
viviam como agricultores e da co

mercialização de alguns produtos,
como manteiga, ovos e galinhas.
Depois, veio a ideia de fabricar

linguiça. Esta tradição continua a

um salão de bailes. Segundo a

proprietária, o assoalho de madei
ra ainda é o mesmo no qual, na in

fância, ela e o irmão brincavam de
andar de bicicleta nos dias isentos
da programação cultural.

O lugar é tão histórico que,
em 2006, recebeu uma menção
honrosa por parte da Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul. .Na placa,
fixada na parede, está marcada
a homenagem: uma das dez ca

sas comerciais mais antigas que
continuam a contribuir para o

desenvolvimento da cidade.

ditar a rotina diária e a lista de tra- . trializados a irem para as gôndo
balhos a serem executados. las foram o macarrão e o café. Os

Conforme dona Elfi, hoje pães eram sovados e vinham do
com 75 anos, a arte da negocia- Rio Cerro, assim como o chama

ção sempre a atraiu. Tanto que, do mata-fome. "A turma gostava
naquele período, acompanhava bastante. disso", enfatiza. Mas,
o pai nas atividades de compra com a modernização � as inova
e venda. O mercado, então, ficou ções trazidas a Jaraguá do Sul, a

sob sua responsabilidade. "Anti- realidade foi se alterando.

gamente, não tinha nada dessas Mesmo assim, os resquícios
bugigangas. Era tudo a granel ou do passado continuam presentes
em sacos de 25 quilos", lembra. no cenário. Seja no balcão de ma-

Nas prateleiras, o artesanal não deira, no freezer que tem marca

disputava espaço corri o industria- do um telefone com sorriente seis
lizado. Além 'de alimentos, a mer- números ou nos próprios donos.
cearia oferecia utensílios, agora, Eles continuam lá, à disposição.
aparentemente estranhos à grande
parte dos consumidores, como ara

dos e equipamentos para o. corte

de capim. "Tinha roupa também,
e como eu vendia tecido, tirava as Antigamente, não tinha

medidas dos fregueses e costurava nada dessas bugigangas,

aqui mesmo", completa. era tudo a granel ou em

A comerciante explica, ainda, sacos de 25 quilos.

que os primeiros produtos indus- EIfi Marquardt Theilacker .

·OCP4e5
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Espaço onde
funciona o

mercado da
família de

Ozilda Rau já
foi até salão

de baile

I
I

Não disputamos com outros

mercados, nem todos gostam
dos grandes, fazemos o nosso

preço conforme o valor de

compra dos produtos e pronto.
Ozilda Rau

Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
.

.

maiores produtos: crédito fácil e confiança.

� Sem consulta � Crédito com � Sem cobranca de
r ao SPC!Serasa r excelentes taxas , seguro e tarifas

� Sem abertura de .. Sem integralização
, conta-corrente r de cota capital

fi
SANTINVEST

ti 0800 48 0506
- o-pçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL-

J
I

,

J

II

Horário de atendimento de segunda a sexta das Bh às 17hGuardando as lembranças de uma vida inteira dedicada ao SISTEMA FINANCEIRO '

comércio, dona Elfi, de 75 anos, nem pensa ,érl1 ,�� WR�M,rlt�H 11,,+,....'
......:+>!.......'-H-H+H-I-H-"-''-h.<+.1+.• ;+':-+'+-\1+I"�....-f.l-!-'4+�""_'_'!-'hh-�+-";'-!-'-h->""""""4-o-'-'---'--'-'-' II",
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Uma fórmula ultrapassada
ca. Já a oposição também passa longe de se

beneficiar com os gritos de ordem, até porque
esteve no poder por décadas e décadas e não

conseguiu construir uma essência diferente.
Por sua vez, os partidos como PSTU,

PCO, Rede, que ainda não estiveram lá, pa
recem radicais demais e não têm uma figura
capaz de arregimentar multidões. Depois de.
algumas declarações sobre o caso Marco Fe

liciano, Marina Silva perdeu a aura do 'novo'

para ser vista por boa parcela do eleitorado

jovem como 'conservadora' demais.

o bom disso tudo, pena que muitos p0-
líticos talvez ainda não tenham entendido o

recado, é que o desgosto com a forma de se

fazer política, de se buscar a governabilidade
a todo custo, as comissões dos empreiteiros,
os atrasos das obras, os benefícios dados aos

deputados e senadores (auxílio moradia, au

xílio gabinete, auxílio... auxílio...auxílio), tudo
bancado com verba pública, chegou ao auge.
Ninguém aguenta mais. Como esta insatis

fação vai se refletir nas umas nas próximas
eleições é que ainda é difícil saber.

A s manifestações que sacudiram o país
.l"\nos últimos dias e viraram temas de re

portagens nos principais jornais do mundo
ainda vão demorar um tempo para serem

compreendidas na sua essência. Pela primei
ra vez, as ruas não foram tomadas por parti
dos com suas cores e bandeiras, pelo contrá

rio, as siglas foram rejeitadas. Isso tem uma

justificativa, claro.
O PT está no governo federal há onze

anos e por isso não consegue mais emplacar
um discursa. revolucionário em defesa da éti-

Adversário em casa j

Defensor da construção de uma nova sede, o presidente da Câmara, José de
Ávila (PSD), arrumou um crítico dentro de cisa. O filho, Jackson Ávila, foi quem

puxou o coreto. "Precisamos de investimento emsaúdee educação. Nãoposso ser

favorável à compra de um terreno por R$ 3 milhões", Apesar de dizer respeitar a

opinião do filho, o presidente não mudou de opinião. "É uma necessidade".

, 11-1'( u,.Irnf,J I(� I -:;..pL."rH-t:Lr'.. t',dfLbr
----- - _- -._. - - -'-'"<----- ._�---_.�- ---.-

(47)3275-0100

A SEMANASegurança na tribuna
A segurança foi um dos assuntos na Câmara. A sugestão do vereador Je

ferson Oliveira (PSD) é de que a Prefeitura implante a guarda municipal. Nos

discursos; sobrou para o Estado. TantoJoão Fiamoncirri (Pl), quantoWilsonBru
eh (psDBÚriticaram aPolítica adotada e a falta de atenção recebida por Jaraguá. "

1. Talvez seja até melhor ele

sair, tem gente que só não

assina ficha por causa dele.

Carione Pavanello, presidente
do PSD, sobre o ex--secremrio
de Administração, Ivo KonelJ.

Segundo ele, nem filiado

legalmente Konell seria.

Grubba em Jaraguá
O secretário de Segurança Pública do Estado, César Grubba, deve vir à

região na próxima terça-feira. Avisita está sendo intermediada pelo deputado
Carlos Chiodini (PMDB) e o vereador Arlindo Rincos (PP). A reivindicação é

por aumento da efetivo, uma pauta que já dura mais de uma década.

semana para uma peregrinação por Santa
Catarina. O vereador busca apoio para se

candidatar a deputado estadual em 2014.

Presidente da Câmara de Vereadores
de Massaranduba, Suzane

Reinke (PSDB), implantou cartão ponto
para controle de entrada e saída dos
funcionários. Agora, a prioridade é

viabilizar uma sede para o Legislativo.
As negociações já estão adiantadas.

EM FOCO, , /
'Vil

Os ,assessores tentaram impedir, mas não

conseguiram. O prefeito Dieter Janssen (PP)
.

se juntou à multidão durante os protestos de

quinta-feira e foi bem recebido pela juventude.

2. o Cacá está aliado aos nossos

adversários, no lado do governo .

Foi uma apunhalada.

Do ex-secretário de

Administração, Ivo KoneJl. que
afirma 'ter pedido desligamento
do diretório do PSD.

. . ..

Prefeito Dieter Janssen (PP) deve receber
na próxima semana o vereador João

. Fiàmoncini (PT). Os dois vão tratar sobre o
.

desempenho do PT na Câmara.

• • •
• • •

Em frente à Câmara, os manifestantes se

posicionaram contrários ao aumento. do número
de vereadores, de 11 para 19. Lá dentro, a

Casa já havia sido esvaziada. A sessão durou

apenas 20 minutos na noite de quinta-feira.

Com a aprovação da rova Secretaria de

Gestão, em Guaramirim, a expectativa é de que
Papp assuma o cargo no início de julho.

• • •

"Reforma administrativa do governo está
saindo do forno. A informação é de que
o texto deve ser finalizado na próxima

semana, quando termina o mês.

3. Não me lembro, só sei que
assinei uma solicitação de

mudança na presidência .

Do vereador ·Jeferson Oliveira.
que diz não lembrar se 'pediu
mastam�nto do diretório do PSD.

.. ' .

Jocimar de Lima (PSDC) parte na próxima. . '.

4. Fomos esquecidos. Jaraguá do

Sul merece atenção e respeito.

Paulo MaUo,lS, preSidente do

Conselho do Hospital São José.
sobre ii falta de apaRe financeiro

ovemo do Estado para·obra.
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Agora é para pensar a cidade
PLANO PLURIANUAL
Prefeitura chama

sociedade para discutir

sequnda-feira projetos
que irão nortear as

ações do município

Verônica Lemus

A s estimadas cinco mil pessoas
rl..participantes da manifestação
"Verás que um filho teu não foge à

luta", na noite de quinta-feira, em

Jaraguá do Sul, podem dar o passo
seguinte e ajudar a planejar o mu

nicípio em que vivem participando
na próxima segunda-feira, 24, da
audiência pública do Plano Plu
rianual (PPA), a partir das 19h na

Câmara de Vereadores. O debate é '

.aberto a toda a sociedade.
O Plano Plurianual, chamado

PPA, é o planejamento no qual
o governo define as diretrizes, os

programas e as ações para os pró
ximos quatro anos - contempla três
da atual gestão e um ano da pró-

PPA Planejamento das diretrizes pará cidade será apresentado na segunda-feira

xima. É no PPA que o Executivo
planeja as prioridades e define o

conjunto de frentes em que deverá
atuar. Neste ano, no município, é a

primeira vez que o PPA é elabora
do através dos Conselhos Munici

pais da cidade, que são compostos
por representantes do poder pú
blico e também da sociedade civil,
organizada em movimentos ou as-

Premier

A PREMIER EMPREGOS
É A SOLUÇÃO!

sociações, como as de bairro.
Na construção do plano vigente..

.

de 2010 a 2013, a Câmara tomou a

iniciativa de realizar em 2009 o PPA

Participativo, através de reuniões fei
tas em regiões do município, coletan
do sugestões da população. Porém,
neste ano, segundo a chefe de gabi
nete Fernanda Klitzke, optou-se por
dar preferência aos Conselhos Mu-

nicipais, em busca de um modelo
ideal de elaboração do PPA

"Até então, normalmente, eram

as Secretarias que definiam todo
o plano e aí passava por audiência
pública para aprovação por mera

formalidade. A iniciativa da Câma
ra em ir até a comunidade foi mui
to boa, mas perdia-se o foco e era

necessário um trabalho de triagem

para que os pedidos muito pon
tuais, como tapar um buraco de .

rua, fossem enquadrados dentro
dos programas, que são mais ge
rais", explicou Fernanda. Mesmo

assim, o Executivo irá solicitar
. aos vereadores que façam o que
a chefe de gabinete chamou de

"segunda edição do PPA", orga
nizando reuniões nos baírros.

Confira algumas empresas clientes:

Duas
Rodas

Sabor em tudo que faz Mcnsot

Z�anott,-.
�.

� ....-

. @metalnox •
{tiJOR8HES-- Colchões

paixão pelo conforto

é forte. é

MOMFORT

�'�

�
Decabor

pnEUS E C.i. ... R ... S

www.decabor.com.br

MARCATTO

Mais informações acesse: www.prémierempreqcs.com.br TODAS AS NOSSAS VAGAS OFERECIDAS, SÃO EFETIVAS.
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Fim de semana

de gargalhadas
o quê: "Os Três Gostosões", de Palhaço Pixirica

(sábado). "Vamos Viajar pelo Mundo Maravilhoso
'do Circo?", de Sônia Pillon (domingo):
Quando: Sábado, às 20h. Domingo, às 16h. /:
Onde: Teatro de Bolso do Gats, Avenida JMarechal Deodoro da Fonseca, 1082, Centro

.. "�'
Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) ll1

• -

II.
7t

ATRAÇÕES Palhaço Pixirica e Palhaça Dorothy apresentam-se no Teatro de Bolso

Bárbara Elice O Palhaço Pixirica será a atração
de sábado, a partir das 20h. Acompa
nhado pela trupe, ele a:presenta "Os
Três Gostosões". A peça conta. a his
tória de três homens: o sogro, o gen-,
ro e o religioso. Secretamente, eles
se apaixonam pela mesma mulher e

desencadeiam os conflitos cômicos da

relação. A classificação é 12 anos.

No domingo, às 16h, aPalhaça Do

rothy apresenta "Vamos Viajar pelo
Mundo Maravilhoso do Circo?". A peça,

de contação de histórias, é direcionada
'

ao público infantil e narra a trajetória
da arte circense pelo mundo. Interpre
tada por Sônia Pillon, Dorothy convi
da o público a uma viagem que inicia

no Império Romano, passa pela Idade
Média e chega, também, ao Brasil.

No próximo fim de semana, o

Teatro de Bolso recebe o espetáculo
musical "Multidões", de Bel Bandei

ra, e "Elvis e Suas' Pequenas", com

Ornellas Cia de Dança.

Respeitável público! O palco do
Teatro de Bolso do Gats será

transformado em picadeiro, neste

fim de semana. Com peças diver
tidas sobre confusões amorosas e

o surgimento da arte circense no

mundo, artistas locais vão colorir- a

noite de sábado e a tarde de domin

go. Os ingressos estão à venda na

bilheteria do teatro.

FOTOS DNULGAÇÃO

....:!i��.............�t___

OLYPI:iONIA KHOROS Octeto de canto traz no repertório a obra de Edino Krieger

Música

Sonora Brasil chega à Jaraguá
O Sonora Brasil, o

.

maior projeto de circula

ção musical do país, che

ga à Jaraguá do Sul na

segunda-feira: Ele traz ao

palco do Sesc o Octeto ao

Polyplionia Khoros, grupo
de coral de Florianópolis.
No repertório estão com

posições do brusquense
Edino Krieger, reconhe
cido pela carreira de pro
dutor e crítico musical. A

apresentação terá início às
20h e a entrada é gratuita.

Com o objetivo de in
centivar a "formação ou

vintes musicais", o Sono
ra Brasil levará o Octeto

do Polyphonia Khoros a

24 cidades catarinenses,
neste mês. E, até o fim do

.

ano, o projeto deve pro
mover 450 concertos em

128 cidades.
Em Jaraguá do Sul, o

grupo de coral apresenta
o tema "Edino Krieger e as

Bienais de Música Brasi
leira Contemporânea", que

. está em circulação pelas
regiões Sul e Sudeste do

país. Enquanto "Tambores
e Batuques" percorre as re

giões Centro-Oeste, Norte

e Nordeste. Em 2014, as

turnês serão invertidas

para que os grupos conclu-

am a turnê nacional.
Aos 85 anos, Edino

Krieger continua a con

tribuir para o desenvolvi- .

menta da música no Bra

sil. Além das composições,
criou um dos mais impor
tantes eventos, as Bienais
de Música Brasileira Con

temporânea - que, neste

ano, chega à 20a edição.
Entre o final de maio

e o.mês de junho, 9 So
nora Brasil passou por
18 cidades catarinenses.

Após Jaraguá do Sul,
o projeto ainda circula

por Gaspar, Blumenau,
Brusque e São José.

Área 51 p:w;omove baile' de aniversário
Em comemoração ao aniversário de oito anos da casa, a: Área 51 promove

um baile especial neste domingo. A festa terá início às 18h, com a participação
da banda Pé na Estrada, de Navegantes. Os ingressos serão vendidos na hora.
Os valores são R$ 10 para mulheres e R$ 15 para homens. Haverá o sorteio de
um fusca. Mais informações'pelo telefone 3371-8772 ou 9666-0123 .

IR JARAGI. IRA L'JA DE APARELH'S AIDIIII.S.

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

Aparelhos Auditivos digitais, sendo aparelhos modernos, 'versáteis e ideais pára 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 condlções especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros. _--.

Consulte um médico otorrinoladngologista.

Visite·nos, teremos prazer em atendê·lo.

F (47)3372-2364
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 -CEP 89251-700 ONES:(47) 3055-2364

"

Centro JaraguádoSul SC caj@caj.com.qr

______ l_. _
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

sábado, dia 22 de junho de 2013.
Dia do Aeroviário e de enfrentar a

Itália, às 16 horas, na Fonte Nova,
em Salvador, pela Copa das Con

federações. E é nesse clima de ale

gria e muita energia positiva que
vamos começar a coluna social de

hoje, que deverá ter uma leitura
de mais de 30 mil, fora os virtuais.

Antes, uma frase para você curtir:

"e, no entanto, refaço minhas asas
cada dia. E, no entanto, invento
amor como as crianças inventam

alegria" (Hilda Hilst).

,.'7'� .375 '" e�
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HAPPY .

Carolina Partin
e Carolina
de Farias
conferindo as

delícias do
Madalena

ARQUNO PESSOAL

NIVER Ketelyn
Lunelli, a bonita

namorada do
" amigo Marionei

SChuch,é
a grande

aniversariante
deste domingo.

Tim tim

"
, Nós poderíamos ser

muito melhores se não

quiséssemos ser tão bons.

Sigmund Freud

Bula
o "infeliciano" faz a caca lá

pelas bandas do Congresso e as

piadinhas bombam, provocando
muitas gargalhadas por todos os'
cantos: Olhem essas: "Como sou

gay e tenho esta doença, posso
faltar ao trabalho?"; "Será que
já posso me aposentar por inva
lidez alegando homossexualis

mo?"; "Existe remédio genérico
gay?"; "Psicólogos gays podem
continuar trabalhando?"; "No
caso de eu ser bissexual, tomo

só meio remédio?". Ah, como é
bom ser brasileiro!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A Stammtisch deste ano inova

integrando a participação de

grupos de danças típicas alemãs.
O evento contará com cinco

apresentações. Muito bom.
. . ..

Toda elegante e acompanhada
de sorrisos ao lado do marido,
Romeo Piazera Jr., quem deu o

ar da graça na inauguração do
novo COI, quarta-feira, no São

José, foi Rita Grubba.
.. . .

O meu abraço cheie de energias
positivas vai para Adi Bell. Ele
também sempre acompanha a

minha coluna. Aquele abraço.

Vai perder?
Nem precisa consultar os

universitários, a Patuá Music vai
soltar gente pelo ladrão, se é que
você entende. A casa, comanda
da por Charles Lux, traz para o

sabadaço de' inverno show na

cional com Laluna e Vinicius e

.mais o sertanejo, Leonardo' Gi�
rardi. A Patuá é o point "in" da
turma again de nossa urbe!

Etanóis
O grupo Etanóis, que tem no

comando o amigo, Adalto Mar

tins, já está a mil com os prepa
rativos para a 11 a Stammtsich,
que rola dia três de agosto, no

Parque Municipal de Eventos.

Férias
As férias de julho já estão

quase aí e as casas noturnas pro
'metem muita ferveção na cidade.
Esse inverno terá baixas tempera
turas nos termômetros, mas altas
em nosso calendário social e fes
teiro! Aguardem!

1GJ3.WOH
IGJ 3022-13.1

Cidadão
italiano

O industrial; Antidio Aleixo

Lunelli, descendente de família

italiana, sempre preocupado com

suas raízes, comemora a conquis
ta da cidadania italiana ao lado
dos filhos: Daniel, Bruno e Aman

da. Bom demais!

OQUETEl Paola Mattos e

Denlzé Zimmermann Silva,
quarta-feira, na inauguração

do novo COI - Centro de

Diagnóstico por Imagem,
no Hospital São José

11

f

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013

(I moagoncalves@netuno.com.br

Recebeu TE CONTa
Na quinta-feira, o em-

• O garotão é uma das maiorespresário, Zeca Rausis, em-

prestou sua ampla área de , Hector Bianchi, sensações do Brasil.

festa para formatar con- filho de Márcio e ' Tem arrastado
corrido encontro. Entre os Vivaine Bianchi, foi multidões:

presentes, o juiz Márcio O mais festejado
Renê Rocha, Toto, Reinol- aniversariante de '. Tudo bem que ser
do Murara, Zé Mario, Ma- ontem. Ele completou, traído qualquer um

gal, este colunista e mais oito aninhos. Mil
'

pode, mas divulgar
uma trupe de bacanas. O bicocas. na rede o babado
cardápio foi uma delicio-
sa paella, preparada com

é só pra quem tem

muito esmero pelo chef,
• No dia 2U julho, muita coragem, né?

Hernani Gonçalves, o po- ocorre'à-3ª edição
pular "Churrisso". da Stammtisch .. Dia .13 de julho

Universitária de rola a tradicional

Essa é nova!
Guaramirim. O

," Feijoada da Escola
evento será realizado Municipal Atayde

Pelo meu fio vermelho, no estacionamento Machado. O valor do

fiquei sabendo que mulher da Sociedade Diana. convite é R$ 15.
desconfiada "plantou". no Mais informações no

porta-malas do carro do 9644-4767. Agendou
marido um celular ultra-

, Consulta? Por favor,
moderno e' acionou o iden-
tificador. Resultado: pegou

O projeto Daxterz, compareça!
o garanhão com as calças que tem no comando'

na mão. Imaginem o mico!
O cantorJúnior Lima, Com essa, fui!

I
-I

I

I
f
I
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r Essa :!::rumente 00 OC falou das 1manifestações pelo Brasil todo. Pelé, não é só

por R$ 0,20; Não cofie nas informaçõesda rede

Globo; não é uma chuvinha à toa que vai me im

pedir de participar da manifestação; Quer, en

tão faça acontecer; A única coisa que cai do céu
é a chuva; Não adianta ir pra rua como um leão
e votar como um jumento; Eu tenho um amigo
gay e ele não precisa de cura e sim de respeito;
Ronaldo, ex-fenômeno diz que não se faz Copa
com hospitais. Povo diz a Ronàldo que não se faz
suruba com travestis (forte essa); Corruptos des
viam 200 bilhões por ano no Brasil, afirma ONU;
Estão reclamando da depredação?, se tivessem
dado educação decente para o povo isso não es

taria acontecendo. Povo educado não depreda; O
GOVERNO DEVE TEMER O SEU POVO, NÃO
O POVO O SEU GOVERNO; O protesto das ruas

tem que chegar nas umas; Parem com a rouba-
·lheíra ou paramos o Brasil.

'

I
% J
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feira do Livro
Comprovando O sucesso quefoi a � edição
da Feira do Livro de Jaraguá do Sul, abaixo

alguns números da edição:
o Total de alunos agendados e cadastrados:
24·844;

o Visitação espontânea: 57.072 visitantes
em 116 horas de evento;

o Resultadofinal: 81.956 visitantes de 37'
cidades catarinenses

o Livros vendidos: 61,2 mil livros vendidos

o Cidades campeãs de visitação nafeira:
Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville,
Guaramirim, São Bento do Sul, Gaspar,
Pomerode, Timbo, Brusque e Rio do SiLI.

o Cidades mais distantes corri agendamentos
naféira: São Miguel do Oeste, Lages, Tubarão
e Criciúma.

Umforte abraço a equipe Entrelinhas'

pelo toque! Parabéns a todos os organizadores
pelo evento de sucesso.
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( Cirkus Cirkõr 1
O Cirkus Cirkbr é um circo sueco que surgiu como um grupo de ,circo contemporâneo independentepequeno,

fundado em Estocolmo em 1995. Seu estilo move-se mais no sentido de shaw de variedades circenses
mostrando. inspiração e expressão, preferindo shows pequenos e íntimos.

§\\\\\lIlllIlIlmIIlIlIlIIlIlIIIlIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I1i111l1l1l1ll1i11//� Seu estilo contemporâneo muitas vezes mistura elementos de teatro de rua, a estética de

r Agenda 1 vídeo de rock, e várias outrasformas de expressão teatral, como teatro, dança e cinema.

I I E esse belíssimo espetáculo acontece em apresentação
i \""':""""'""";,"'""""'"""""""""""""""'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""''''\ única em Jaraguá do Sul, no teatro da Scar, no dia 29 de

I Boie � junho às 20h30. E detalhe: Com tolerância de atraso de
-

:J 10 minutos. Ingressos de R$ 30 a R$ 100 na bilheteria do
Centro Cultural e no site ticketcenter.com.br.

i

["""'-""."""'".,,"",,.,,""_"""-""-""'_"",.,,'_''''',.,,'',.,,''-'"""-""'_"""'_"",.""-""",,.,,"",.,,"""'_"""".; ,

\,,'�,�:,:�,�,��,�"'=",:,�"�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,,é$ Playing for tomates

• Natana, vocalista da banda Somecents
Sacramentum Pub - 21h

• "Arraiá ROCK do Blackbird"

OCP12
www.ocponline.com.br
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@cabanacult O cabanacult

O projeto Playing For Change é um projeto que tem

o objetivo de unir músicos do mundo inteiro em prol de
.

mudanças globais. Subsidiado pelo engenheiro e pró
dutor Mark Johnson, o grupo já gravou dois discos e já
prepara o terceiro álbum.

.-

Na última quarta-feira, a banda divulgou um vídeo
no qual faz um cover para a música "Pense em Mim", hit
da extinta dupla Leandro & Leonardo.

Você pode conferir como ficou essa mistura acessan

do o link: http:j /rnigre.me/fzàcn.

Sei que escrevemos a coluna
sobre cultura, música, arte e tal,
mas não poderia deixar de escre

ver sobre o que está rolando em

nosso país nesse momento, pois
faço parte do povo e também estou

indignado.

nosso está bem longe de ser, mas

põe longe nisso.

É tanta safadeza e desrespeito
que acho que demorou para o povo
se revoltar, e digo mais, por mais

que se peça, e eu sou totalmente
a favor de se fazer as manifesta

ções em um caráter pacífico, vão
acontecer confrontos, aliás, já es

tão acontecendo. Por quê? Porque
o povo está sendo humilhado há
anos. Está todo mundo no limite
da sua paciência, e quando se está
no limite, na pressão, é muito fácil

ultrapassar essa barreira, e aí as

pessoas perdem a cabeça e a m***
está feita.

O GIGANTE ACORDOU, foi a

frase que mais li nas manifestações
por todo o país. O povo cansou de
tanta corrupção e descaso. É tanta

cara de pau que não dá pra acre

ditar. Os políticos em geral, que
deveriam cuidar dos interesses
do povo, só cuidam dos interesses
deles mesmos, começando pelo
salário de vereadores, deputados,
senadores ... é um absurdo.

Estive na manifestação de

quinta-feira e tudo ocorreu da me

lhor forma possível, sem violência
e sem maiores problemas. O Povo

marchou, gritou, apitou, cantou,
xingou o Ronaldo, a Dilma e al

gumas empresas de Jaraguá, mas

tudo pacificamente. Mas uma coi
sa ·eu percebi, o povo está indig
nado. Senti orgulho de. fazer parte

. do movimento e tenho certeza que
a coisa não vai parar por aqui. A

Você acha que um vereador
deve receber um salário maior do

que um professor? Pois é, o salário
de um. vereador é três ou quatro
vezes maior do que o de um profes
sor. A distribuição de renda nesse

país é ridícula, a constituição não é·
.

.
respeitada, os órgãos públicos não
funcionam bem, a saúde e a educa

ção que deveriam ser prioridades
de qualquer país do mundo, no

revolta é muito grande e as redes
sociais fazem as notícias se espa
lharem rapidamente.

Agora, o povo de Jaraguá, essa

nova geração, que estava na rua na

quinta, tem que continuar fiscali
zando os políticos da nossa cidade.

.

Penso que se cada um cuidar da
sua casa (Jaraguá do Sul) podemos
construir um Brasil melhor.

Na manifestação de quinta o

que se ouvia muito, é sobre a vonta

de dos vereadores da nossa cidade
de elevarem de novo o número de

participantes da casa e também de
construir uma sede nova com cus

tos de mais de R$ 5 milhões. Mas o

povo já externou a sua indignação
da primeira vez que quiseram fazer

isso, e agora vão tentar de novo?

Mas, os vereadores não estão lá re

presentando o povo? E o povo já não
se manifestou contra essas atitudes?
Então como é que.vão querer "ten
tar" fazer de novo? Governem para o

.

povo e a favor dele, e não a favor dos
seus interesses. O GIGANTE ACOR
DOUe o Brasil é do povo brasileiro .

Isso é só o começo.
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Importância de
alimentos funcionais na

prevenção de doenças!
As pessoas tem procurado, cada vez

mais, uma alimentação equilibrada para
viver bem e promover longevidade. O

pensamento que alimentos podem pre
venir ou curar algumas doenças não é

novidade, pois Hipócrates (Pai da Medi

cina) já se referia "Faça do alimento seu

medicamento, e do seu medicamento seu

alimento". Na cultura chinesa as pesso
as acreditam que os alimentos possuem
efeitos medicinais. A correria do dia a

dia, o estresse leva as pessoas a terem

sintomas como cansaço, irritabilidade,
depressão, falta de memória e concentra

ção, e demais problemas de saúde.
A nutrição adequada envolve mais

que simplesmente o cuidado com calo
rias ou gorduras, mas consumir alimen

tos no seu dia a dia que promovam bem

estar, energia, disposição, saúde e qua
lidade de vida. Precisamos fazer nossa

parte escolhendo alimentos que tem

propriedades funcionais e ajudem nosso

organismo a reagir melhor ao estresse

oxidativo natural, que acontece com o

estresse e o envelhecimento.

Alimentos funcionais são todos os

alimentos ou bebidas, que consumidos
de forma frequente, podem trazer bene

fícios fisiológicos específicos, devido a

presença de determinadas substâncias. O

extresse oxidatívo gerado no organismo
com as reações químicas que acontecem

nas células no dia a dia, podem gerar

condições clínicas diversas como neopla
sias, diabetes, aterosclerose, doença de
Alzheimer e outras.

Nos indivíduos obesos, devido aos ní-

.
veis de gordura elevado no seu organismo,
ocorrem reações oxidativas que podem le

var a doenças crônicas. Entretanto o cor

po quando recebe alimentos funcionais,
tem condições de produzir compostos que

apresentam grande capacidade de defesa

antioxidante, direta ou indireta, atuando a

fim de dar equilíbrio celular.

Vários alimentos possuem caracterís

ticas de produzir efeitos metabólicos na

manutenção da boa saúde fisíca e mental.

Exemplos disto são o chá Camellia Sinen

sis (popular chá verde); Ômega 3, pre- .

sente em peixes (salmão, sardinha, atum,
etc) e em grãos como chia e linhaça; fru
tas de cor roxas (amora, açaí, framboesa,
mirtilo, romã, etc); vegetais como bróco

lis, couve-flor e couve folha que possuem

compostos antioxidantes ao câncer; beta-

DIVULGAÇÁO

.

caroteno presente em cenouras, abóbora,
manga, mamão e damasco, com ação de

proteção ao envelhecimento celular.

.0 importante é manter uma ali

mentação equilibrada com alimentos

funcionais, planejada por profissisonal
nutricionista e específica para sua rea

lidade de vida, baseada em seus antece

dentes de história familiar, que propor
cione mais saúde e previna alterações
em suas células.

Uma em cada quatro meninas de 10 a
."�' ,'.. . ,'''; "
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' ;.
_

"

.. ,',' _

' ',',_ ,i.

15 anos ja tomou píllÜa do diasegumte
Um levantamentofeito pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

mostrou que 23% das adolescentes de 10 a 15 anos de idadejá tomaram apílula
do dia seguinte para evitar uma gravidez. Ainda de acordo com pesquisa, que

foi realizada com 600 jovens dessafaixa etária, 75% dàs meninas e 60% dos

meninos entrevistados afirmaram conhecer a droga como método de prevenir
a gravidez após o sexo desprotegido. "O número de meninas dessa idade que

jájizeram uso da pílula do dia seguinte é alto, ainda mais se tratando dessa

faixa etária. Isso é preocupante,já que mostra que pelo menos 23% dessas

jovensjáforam expostas ao sexo desprotegido", disse Albertina Duarte, médica

ginecologista e obstetra, e coordenadora do Programa Estadual de Saúde do
Adolescente. A médica acredita que essas adolescentes conhecem a camisinha,
mas que não usam opreservativopor uma série de motivos. "Conhecer e

usar nq.prática são coisas diferentes. Muitas vezes, as adolescentes não usam

preservativopara agradar o parceiro, por se sentirempressionadaspor eles,
entre outras razões", afirma. "Precisamos entender o que está acontecendo

para orientar aspacientes da melhorforma possível."
•

THINKSIOCKlDIVULGAÇÁO

61% das mulheres preferem corpo
saudável a bom relacionamento
Se tioesseque escolher entre alimentos saudáveis e relacionamento bom

·e estável, o quepreferiria?De acordo com umapesquisa do varejísta
deprodutos naturais Abe's Market, divulgadapelojornal Daily Mail,
nos Estados Unidos, 61% das mulheres optariampor comer bem. O

levantamento ouviu a opinião de 1,5 mil americanas e constatou que 70%
delas concordaram que preferem que osfilhos tenham uma dieta saudável

a boas notas na escola. Fora isso, 60% dão mais importância à alimentação
saudável do que a umapoupança. Quando o assunto são roupas, 83% delas

disseram que escolheriam um corpo saudável a um guarda-roupa recheado.

E 54% das pesquisadas prefeririam comer de maneira adequada a rezar.
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita completa e foto de sua autoria em

boa resolução patQ contatoeebeatrízsasse.com.br. Não publicaremos receitas já divulgadas.

Risoto de pêra com gorgonzola
GASTROLANDIA.UOL.COM.BR

• 400 gramas de arroz arbório
• 2 pêras maduras

·

• 150 gramas de qorqonzola
• 2 colheres de suco de limão
• 30 gramas de manteiga
'1 cebola
• 2 talos de salsão
• 500ml de vinhà branco seco

• 1 litro de caldo de verdura
-sal e noz moscada a gosto

.

Cortar a pêra em cubinhos com

a casca e molhar com o limão
recém espremido. Saltear na

panela, na manteiga, o salsão
'e acebola bem picados, até
amolecê-los. Juntar 2/3 da .

pêra em cubinhos. Juntar o

arroz e dourá-lo por :3 minutos,
�

mexendo sempre. Juntar o

. vinho e evaporá-lo, em fogo
baixo. Colocar uma concha
de caldo e mexer sempre, até incorporar. Vá colocando uma concha de caldo por vez,

por cerca de 15 minutos, ou até que a parte externa do grão fique mole e o centro, ainda

resisten�e. TenÍlÍnar colocando os cubinhos de gorgonzola e o restante de pêra. Colocar

sal, se necessário, e pitada noz moscada. ,-
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GASTROLANDIA.UOL.COM.BR

Minichurros com doce de leite
• 250 ml de água
• 60 gramas de açúcar
• 220 gramas defarinha de trigo
• 20VOS

• doce de leite a gosto
• óleo parafritar (o necessário)

• 1 pitada de sal
• 60 gramas de manteiga
• 3 gramas defermento em pó
• 3 ml de essência de baunilha
• mix de açúcar e canela fI. gosto

�erva a água com o sal, o açúcar e a manteiga. Junte a farinha de trigo e o

fermento, mexendo sempre em fogo brando até a massa ficar homogênea.
Coloque a massa em uma batedeira, acrescente os ovos e a essência de

baunilha. Bata até a mistura ficar seca, de maneira que solte da colher; É
muito importante testar a massa antes de moldá-la. Não deixe que fique
úmida - ela tem que desgrudar facilmente da colher. Molde os churros
com o saco de confeiteito e frite em óleo bem quente. Coloque-os em

papel toalha para que fiquem bem sequinhos. Passe os churros no mix de

açúcar e canela. Posicione-os em um recipiente fundo, para que possam
ser acomodados na vertical. Sirva com doce de leite.

.

Torta de biscoito Passatempo
...

• Licor cremoso

• 1 lata de licor de chocolate (300 ml)
• 1 lata de leite condensado
• 50 9 de chocolate ao leite derretido
• 200 g de chocolate branco derretido
• 200 g de chocolate meio amargo derretido

• 150 ml de vodca
• 1 lata de creme de leite
• Creme de chocolate meio amargo
• 1/2 xícara (chá) de licor cremoso

• 112 xícara (chá) de licor cremoso

• Creme de chocolate branco
RECEITASSUPREME.COM.BR

• 2 pacotes de biscoito recheado quadrado separados na metade (uma
parte com recheio e outra sem recheio)

Licor cremoso: Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e

bata bem até formar uma mistura homogênea. Reserve.

Creme de chocolate meio amargo: Coloque em uma tigela o

chocolate e o licor (feito acima), misture bem, mexendo de vez em
quando para esfriar e endurecer mais rápido. Reserve.

Creme de chocolate branco: Em uma outra tigela coloque o chocolate
branco e o licor (feito acima), misture bem, mexendo de vez em quando
para esfriar e endurecer mais rápido. Reserve.

Em um aro quadrado, apoiado num tabuleiro, forre o fundo com 12 metades
dos biscoitos sem recheio. (Se não tiver ó aro, monte num refratário

quadrado.) Na lateral do aro, coloque 14 metades dos biscoitos com recheio
virados para dentro 'do aro, formando uma caixinha. Despeje o creme de
chocolate meio amargo sobre o retângulo de biscoitos e alise a superfície.
Faça uma camada com mais 12 metades dos biscoitos sem recheio, despeje
ocreme de chocolate branco e cubra a torta com 12 metades dos biscoitos
com recheio viradas para baixo. Leve para a geladeira por pelo menos

quatro horas ou até firmar o recheio.' Retire da geladeira, remova o aro e

sirva em seguida. Dica: Para fazer o licor cremoso sem álcool, substitua a

vodca por leite e o licor de chocolate por achocolatado-líquido.
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Pronunciation: the letter IIe"
Let's talk about pronunciation today! Em relação à

pronúncia, uma dificuldade bastante comum entre'

nós brasileiros que estamos aprendendo Inglês é a

pronúncia da letra "e" no final das palavras. Como

nossa língua é silábica, temos a necessidade de
consoantes e vogais formando pares. Por outro lado,
é comum pronunciarmos as vogais de forma reduzida

(por exemplo, na palavra 'banco', a vogal "o" final
acaba sendo pronunciada com o som de "u").

---

Em inglês, também vamos encontrar letras que
sofrem essa redução, ou, até mesmo, uma anulação,
É o caso da letra "e" simples no final das palavras.
Por exemplo, em "blue", você não pronuncia o 'e'
final. Faça o mesmo em palavras como "sarne":

pronuncie jseimj, esquecendo do "e" e fazendo
o som do "m" final (não de "n", como geralmente
fazemos em português!). Outro exemplo: 'like';

M. Conceição K. da Silveira

oePIS
www.ocponlirie.com.br

Mestre em Inglês G conce@aptatum.com.br

pronuncie jlaikj, desconsiderando o "e" final.
E claro, não coloque "e" onde não tem: "night",
pronuncie jnaitj.

Outra ocasião em que a letra "e" não é pronunciada
é na forma passada dos verbos regulares. Um

exemplo: "liked", a pronúncia correta é jlaiktj.
More examples: "passed" jpastj, "played" jpleidj,
"called" jkóldj, but there are exceptions. Mas há

exceções: quando antes de "ed" temos as letras "t'

ou "d", o "e" é claramente pronunciado com o som

de "i": "wanted" juantidj e "landed" jlendidj.
So, how can you correct orimprove your

pronunciation? Então, como você pode corrigir
ou melhorar sua pronúncia? Aqueles que

perceberem que estão pronunciando um "e" onde
não há, sugerimos escolher um texto em Inglês e

manualmente fazer um risco sobre a letra "e" final,

TURISMO
Festa da Gastronomia
em Nova Veneza'

Intitulada Capital Catarinense da
Gastronomia Típica Italiana, Nova Veneza

(no Sul de Santa Catarina) realizá até este

domingo, dia 23, por ocasião dos festejos de

colonização e emancipação da cidade, a Festa

FOTOS DIVULGAÇÃO

da Gastronomia. O evento é um saboroso
tributo à culinária dos imigrantes italianos

que colonizaram a cidade. Durante os dias
da festa, ocorrem diversas atrações culturais,
como concursos musicais, shows com atrações
regionais e locais, desfiles e serviço de comida

típica. Toda a comunidade neoveneziana se

mobiliza para servir aos visitantes um prato
cheio não só de comida típica italiana, mas de
muita arte, história, alegria e diversão.

Além da gastronomia, o Carnevale di'

Venezia,
. que acontece durante o sábado

da festa, é uma das principais atrações. O
evento retrata exatamente o carnaval de

Venezia, na Itália. O mistério envolve os

participantes que vêm de várias partes do

país em busca do charme e autenticidade de
uma das mais conhecidas festas populares do
mundo. Com trajes e máscaras coloridas, os

personagens se divertem dançando em meio

ao público da festa, ao som da tradicional

música italiana. Muitas das máscaras usadas
no baile foram trazidas da Itália, e a maior

parte é confeccionada em Nova Veneza. O
Carnevale inicia com uma concentração dos
foliões trajados a caráter na Praça Humberto

Bortoluzzi, hoje, às 18 horas, de onde partem
em desfile pelas ruas da cidade em direção ao

local da Festa da Gastronomia, na Praça da

.

Chaminé.

para que seu cérebro possa visualizar que ali o som

do "e" não existe. Escutar textos e músicas, dando

atenção especial aos "es" finais também contribuirá.

Pode demorar um pouco, mas é possível corrigir.

A partir do que você sabe

para o que você quer!

customized language leaming

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 99055408 - aptatum@aptatum.com.br

.--�".

O mumcipio de Nova Veneza foi a primeira colônia

de imigrantes italianos instalada no Brasil República, em

1891. Mais de 90% da população é de descendência italiana,
marcando assim, uma cultura fortemente ligadaao seupassado.
As características europeias podem ser vistas nas casas, nas

canções, no folclore e no dialeto vêneto e bergamasco falado

por quase todos os habitantes de Nova Veneza. Sua economia

baseia-se na agricultura e na indústria de metalurgia.
O principal destaque turístico fica por conta das Casas

de Pedra da Família Bratti, construídas no ano de fundação
da colônia, mas o Monumento dos Imigrantes na entrada
da cidade, o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio e a

Gondola vinda da Itália também merecem uma visita ..

Nova Veneza é um município rodeado de montanhas com

uma bela paisagem que, com sua arquitetura, praças, igrejas
e a hospitalidade de seu povo, dispõe de uma diversidade de
recantos que constituem um patrimônio histórico-cultural,
singular. Mais informações: novaveneza.sc.gov.br.

J

t

J
Cheers!

I
<-;

i
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VARIEDADES

Tem auxato naadversitlatU: quem na

prosperidade presta duxílio.
PúblioSiro

TIM DE SEMANA, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013

Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Ester encontra fotos, joias e objetos, roubados e

conta a Samuel que Alberto e Dionísio planejam levar
as relíquias para fora do Brasil. Alberto percebe que Es
ter não está em casa. Bibiana desconfia quando Lipe
lhe diz que não se sente bem para ir à aula. Dom Rafael
avisa a Cassiano que o avião que era dele, e agora é de
Alberto e Gonzalo,transportará uma carga contraban
deada. Cristal tenta convencer Ester de que não houve
nada entra ela e Cassiano. Amaralina pede a Duque
que compre um bugue para ela se associar, a Ester e

Taís. Isabel e a polícia federal entram na casa de Dioní
sio com um mandado de busca.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Irene estranha a reação de Fabinho. Mal.u discute

com Amora por causa de Bento. Tina obriga Xande a

confirmar para Bárbara que Kevin é o culpado por seus

importunos virtuais. Tito convence Sheila a não ligar
para a polícia. "verônica/'Palmira diz para Érico conver

sar com Renata depois que ela sair do hospital. Bento

vê a foto da campanha que Amora fez com Maurício.
Maurício afirma que se casará com Amora. Fabinho

Amor à Vida

Pato grava cena com Tatá Werneck no CT do Corinthians
Alexandre Pato gravou na última segunda-feira as cenas

ao lado de Tatá Werneck. O jogador do Corinthians faz uma

participação como o novo alvo da periguete Valdirene. Dessa

vez, a piradinha vai ter a ajuda de uma maria-chuteira para se

passar por massagista. Enquanto está escondida no vestiário,

ela acaba vendo o gato entrar na banheira para relaxar, após o

treino. Mas depois, quando vai para a massagem, ele percebe
logo que a menina não bate bem da cabeça. A sequência foi

gravada no Centro de Treinamento do Corinthians e vai ao ar

a partir do dia 24.

entrega o endereço de Irene para Sueli Pedrosa. Tina

afirma a Xande que protegerá Kevin. Renata acorda e

é recebida por Érico. Bento fala para Maurício que está
com Amora. Irene entra em pânico quando Sueli Pedro

sa bate na porta de sua casa.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Paloma é sedada para se manter AO CTI. Ordália é

impedida de cuidar da neta. Elenice ouve Bruno falan

do com Glauce sobre a sua suposta 'paternidade. Niko

e Patrícia explicam o plano dé Amarilys pára Eron. De

nizard defende Pilar de um insulto de Félix e Ordália
fica enciumada. Lutero decide alterar a medicação de

Paulinha. Patrícia manda Michel para fora de seu apar
tamento. Leila exige que Thales se case com Nicole.

César pede que Priscila confirme que ganhou um carro

dele. Aline não deixa César sair de sua casa. Valdirene

pede para Carlito levá-Ia a um treino de futebol. Ninho

suspeita de que Paulinha seja sua filha. Bruno se de

sespera com a possibilidade de perder Paulinha. Michel

vê Patrícia e Niko juntos e fica furioso. Eron examina os

contratos dos fornecedores. Pilar flagra César mentin

do. Ninho decide ver Paulinha e Bruno o enfrenta.

• CARROSSEL - SBT E DONA XEPA - RECORD
Não são exibidas no sábado.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das 'emissoras.

Fofocas.
SBT ajusta sua

,.,

programaçao
Mês de muitas mudanças no SBT. A as

sessoria da emissora do canal informou que
haverá novidades e mudanças na grade. "A

partir da quarta-feira (26), Marília Gabriela
estreia seu Gabi Quase Proibida, com temas

sobre sexo abordados, entrando assim no

lugar da edição de De Frente com Gabi que
era exibido nas quartas-feiras. A atração vai
ao ar à meia-noite. A temporada de Cante se

Puder termina e dá lugar a Amigos da Onça,
com temporada nova, mas com os mesmos

casto E no dia 15 de julho, chega Chiquiti
tas, no lugar de Carrossel", disse a assesso

ria. Sobre a mudança de horário de Casos de

Família, apresentado por Christina Rocha, a

assessoria ainda não tem nenhuma informa

ção, mas a atração deve ser exibida semanal

mente, no horário da noite, entre o Programa
do Ratinho e Gabi.

"Mulheres Ricas" .

poderá terparticipação
dos maridos

A terceira temporada do reality só es

treia em janeiro do ano que vem, mas as

primeiras notícias já começaram a apare-
'cer. Depois de divulgar a possível parti
cipação da cantora Marina Elali, agora o

reality poderá ter a participação dos ma

ridos das participantes. Ainda não se sabe

quem irá topar aparecer no "Mulheres. Ri

cas", já que a figura do marido no progra
ma só vai servir para financiar as "ricas".
Na segunda temporada, a ideia começou a

ser utilizada e alguns conflitos tiveram a

participação dos homens', como no caso de
Mariana Mesquita e o ex-jogador Luizão.

Segundo VaI Marchiori, sua presença está

garantia na terceira temporada. Se isso

acontecer será uma ótima oportunidade
do programa mostrar a vida de casada da

socialite, que vai casar com o ex-marido
ainda este ano. Há rumores que Cozete

Gomes também deverá estar no reality.

20/3 a 19/4 - Fogo
Quanto mais liberdade de ação

você tiver, maior será seu entusias
mo. Bom dia para quem trabalha
com vendas, divulgação, viagem
ou deslocamento. Sua vida amoro

sa atravessa um periodo .de maior
leveza e descontração. Aventure
se um pouco mais. Cor: marrom.

ficar mais consciente de suas limi

tações. No amor, é preciso cuidado
com as tentações de um romance

�_;;:=m1,:, Procure dar vazão ao seu lado
f " ' lúdico e divirta-se sem culpa. O dia

. pede um pouco de alegria e diver
são. Não faltará habilidade para
entreter as pessoas com as quais
convive. No romance, a fase é de

grande alegria e descontração:
aproveite! Cor: tons escuros.

Câncer
21/6a 21/7-Água

É hora de' traçar algumas
prioridades neste sábado. O setor

profissional ganha uma nova ala
vancada - por isso não deixe para
depois, o que você pode fazer ago
ra. Romance com alguém que faz

parte do seu cotidiano tem tudo

para dar certo. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Sua sensação de bem-estar es

tará associada aos amigos e grupos
da sua convivência. Não é hora de
ficar SÓ, mas de mostrar sua capa-
cidade de interação. Você saberá
como entreter a sua clientela. Na

paixão, traga mais entusiasmo à
sua vida. Cor: verde-escuro.

Virgem
23/8 a,22/9 - Terra

Há uma predisposição a acei
tar o desafio das mudanças mais
radicais. O dia favorece as trans

formações na vida cotidiana, do
méstica e familiar. No campo afe

tivo, a atração física vai exercer um

papel fundamental. É tempo de

explorar suas fantasias. Cor: bege.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A comunicação será o seu

maior trunfo. Você terá enorme

facilidade para ampliar seu círcu
lo de amizades ou a sua cliente
la. Não perca a chance de trocar

ideias com quem tem outro ponto
de vista. A dois, o dia e ideal pára
surpreender o par. Cor: creme.

Escorpião
23/lOa 21111 -Água'

O dia revela a possibilidade de
se dedicar a uma atividade extra

para aumentar os seus rendimen
tos. Use e abuse da sua criativida
de no trabalho. Na vida a dois, sua

generosidade e o desejo de agradar
a quem ama vão marcar presença.
Cor: vermelho .

.._ Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Não faltarão condições ade

quadas de unir o útil ao agradável,
por isso quem trabalha com diver
são ou entretenimento não pode
se queixar da sorte. Sua vida amo

rosa também ganha novos estímu
los neste sábado. É tempo de viver
uma grande paixão. Cor: preto.

Capricárnio
22/12a20/1- Terra

Hoje, você estará mais à von

tade para defender a sua privaci
dade. Não perca a chance de con

quistar mais autonomia, pois os

ventos sopram a seu favor. Mante
nha um certo mistério na área afe
tiva e poderá surpreender a pessoa
amada. Cor: azul-claro.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O momento favorece a integra
ção com pessoas que tenham ob

jetivos em comum. Quanto mais
liberdade de ação você tiver, maior
será o seu entrosamento com os

colegas e clientes. A dois, você
estará confortável para expressar
seus sentimentos. Cor: vinho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

O setor profissional recebe

poderosas vibrações neste dia! É
o momento de cuidar dos seus in
teresses e lutar por suas ambições
materiais. Vale dizer que o seu

progresso vai repercutir de forma

positiva no campo sentimental.
Mostre-se confiante! Cor: cinza..
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Tirinhas
WiUtirando

Piadas
Guerra e paz

Dois soldados conversam no quartel:
- Sabe, eu sempre quis servir o exército!
- É mesmo? - pergunta o companheiro. - Por quê?
- Porque sou solteiro e gosto de guerra!
- AÍl ... Eu também sempre quis estar aqui ...
- Que ótimo! =: comemora o outro. - E por quê?
- Porque sou casado e gosto de paz...

Minha Mãe
é Uma Peça
Dona Hermínia (Paulo
Gustavo) é uma mulher de meia
idade que está aposentada e não

tem muitas ocupações, sendo

que sua maior preocupação é
achar o que fazer. Ela é uma

mãe dedicada e está sempre

preocupada com os filhos, só

que eles cresceram, e já não

precisam tanto dela, o que
a deixa entediada. Sem um

trabalho, um companheiro ou

filhos pequenos para se ocupar,
Dona Hermínia passa o dia
todo desabafando sobre seus

problemas com a tia idosa, a

vizinha fofoqueira e a amiga
confidente.

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Univesidade Monstros - Animação

- Dublado - Censura: Livre - 14h20,
16h30,18h40,21h

ARCOPLEX2
• Além da Escuridão - Star Trek-

Ação - Legendado - Censura: 12 anos

- 14h, 16h30
• Se Beber Não Case - Parte 3 -

Comédia - Legendado
Censura: 14 anos - 19h, 21 h

ARCOPLEX3
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado

- Censura: 14 anos -14h10, 18h50
• Depois da Terra - Ficção - Dublado -

Censura: 12 anos - 16h40, 21 h20

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Universidade Monstros - 14:00, 16:30, 18:45, 21:10 - 3D - DWB - Animação
• Depois da Terra -19:50, 22:00 - LEG - Ficção
• Universidade Monstros -13:10,15:20,17:40 - DUB - Animação
• Minha Mãe é I:Jma Peça - o Filme - 13:30,15:40, 17:50, 19:40, 21 :40 - NAC - Comédia
• Depois da Terra -13:20 - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:10, 17:20, 20:00, 22:10 - DUB - Comédia
• Faroeste Caboclo - 16:50 - NAC - Drama

.

• Velozes e Furiosos 6 -14:15, 19:00,21 :30 - DUB - Ação
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :50 - 3D - LEG - Ficção,
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:30, 17:30, 19:30 - LEG - 'Comédia
• Além da Escuridão: Star Trek - 13:00 - 3D - DUB - Fantasia

• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek -18:45 - 3D - DUB - Fantasia
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:45, 16:20 - 3D - DUB - Animação,
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:20: 17:20, 19:20 - LEG - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Ação
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Sudoku Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
baixa em se
Sábado: Nevoeiros ao amanhecer,
com predomínio de sol ao longo
do dia, devido a uma massa de ar

seco. Geada em áreas altas e as

temperaturas mínimas podem
ficar abaixo de zero. Domingo:
Nevoeiros, tempo instável com

predorninio céu encoberto e chuva.

,Ensolarado

Parcialmente
Nublado

11°C. Instãvel
SEGUND

23°C
MíN: 15°C
MÁX: 17°C

Nublado

WAS
30/6'" •

J�

4 J'
Chuvoso

NOVA 8/6 '

T�RÇ16/6 MIN: 16°C " "0);J"
CHEIA 23/6 MÁX: 20°C Trovoada

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
,

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas
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1. Material metalúrgico extremamente resistente ao
13

calor, resultado da mistura de óxidos metálicos

com material cerâmico / Em forma de dado -

2. Que vive nas águas / A atriz mineira Gaivão
3. Cordão usado em moda, que tem em toda sua

extensão áreas que variam de aspecto, formando
um efeito decorativo

4. Abreviatura de anatomia / O total de anos' do oc-,
togenário

5. Soco / Uma indústria marítima
6. O bário, em química / Natural, sincero, verdadeiro

7. Universidade de Brasília/ Povo, de língua iraniana,
que vive na fronteira entre o Iraque e a Turquia
/ Quatrocentos e cinquenta, em algarismos ro

manos
8. A serra com o Pico da Bandeira (ES), um dos

mais altos do Brasil / (Fut.) Um apelido da torcida
do time do Corinthians

9. Indefinido / Uma grande associação filantrópica
, internacional.

HORIZONTAIS
1. Cidade mineira, na região de São Lourenço, famo

sa por suas fontes de água mineral,

2. As iniciais do ator Emiliano / Gradação de cores

3. Tocar (o tambor) / Nos caminhões, a parte trasei

ra, fechada, destinada à carga
4. (Fr.) Chefe dos garçons / (Quím.) A platina
5. Metade do ... cateto I O Schmidt do basquete, um

dos maiores nomes da modalidade no Brasil
6. Doença causada pelo bacilo de Ebeith / Sem ma-

lícia ou maldade
7. Morador do mato
8. Adversário, em rixa
9. (Pop.) Sério, que não admite brincadeiras

10. Personagem de Walt Disney, companheira de
Bernardo / As iniciais da atriz Torres

11. Uma jurisdição do Tribunal
12. A última refeição em cada dia / O Jofre, ex-cam

peão mundial de-boxe
13. O rabo da ... raposa / A pequena boneca que é

acompanhada de muitos acessórios.

VERTICAIS
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Mudança de casa sem estresse? E possível]
Você sente calafrios só de ouvir a palavra

mudança? Pois, saiba que é possível, sim,
transportar todas as suas coisas para a casa

nova sem confusão ou dor de cabeça. Não
tem mágica: o segredo é muita organização.
Aproveite para se desfazer de tudo aquilo
que virou entulho no armário. Planejar e

. tomar decisões na hora certa evita gastos
extras com imprevistos. Confira o que fazer
antes do dia de mudar:

.6meses
Se tiver esse tempo para se preparar, faça

uma lista com tudo que tem na sua casa: de
móveis até pequenos objetos. Organize os

itens por cômodos. E avalie o que realmente
. vale levar para a casa nova e o que pode ser

eliminado.

• 3meses
É a hora de fazer a rapa! Analise tudo que

tem nos armários, gavetas e estantes. Desape
gue-se e livre-se de tudo que não usamais. Que

ANALISTA DE' CRÉDITO
Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS

Vivência em rotinas de cálculo de

preços, apuração de custos industriais e

fechamento mensal.

ANALlS.TA FISCAL!
CONTÁBIL
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
Conhecimento com rotinas de

departamento pessoal.
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.

ASSISTENTE DE RH·
Curso técnico em segurança do trabalho

DIAGRAMADO R SI:NIOR
Vivência na função.
COMPRADOR

Vivência na função.
CONTADOR

Vivência na função. Para atuar em

indústria.

tal fazer um bazar para as amigas? Se preferir,
doe tudo para instituições de caridade.

• lmês
Comece a empacotar todos os objetos.

que não usa no dia a dia, como livros, qua
dros e bibelôs. Este também é o momento

de decidir como fará o transporte. Se quiser
contratar uma transportadora, peça indica

ção para amigos e faça pesquisa de preço em

pelo menos três lugares.
.

• 2semanas
Faça a troca de endereço das principais

contas de casa, como: água, luz, telefone, as

sinatura de televisão, jornal e revistas. E já
agende os serviços para a nova casa. Apro
veite para fazer uma boa faxina no imóvel

novo, dedetize os cômodos e faça os ajustes
necessários em todos os cantos.

• 1 dia
Como deve ter passado a semana inteira

PROGRAMADOR/ANALISTA DE
PCP
Vivência na função.

ASSISTENTE 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. Disponibilidade para
atuar finais de semana.

PROMOTOR DE VENDAS

Vivência com vendas. Disponibilidade
para atuar finais de semana.

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, unlversldades e livrarias.

VENDEDOR INTERNO

Vivência na função.

COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência com liderança, rotinas de

contas a pagar, receber, tesouraria.

encaixotando, agora só resta mesmo guardar
o que faltava nas caixas. Separe a roupa para
o dia seguinte. Limpe e desligue a geladeira.

• Dicasde

organização
o Assim que encher uma caixa, escreva

tudo o que tem ali ea que cômodo essas coi
sas pertencem.

o Organize-se por ambientes.
o Mande no caminhão de mudanças -

que vai chegar depois de você - objetos que
não usa muito e a mobília grande. Coisas
muito frágeis e objetos pessoais, leve com

você.

• Também leve em

consideração...

o o transporte: Caminhão-baú é mais

caro, porém, mais seguro e não tem proble
ma se chover no dia.

o A limpeza: Peça ajuda para familiares

e amigos para fazer uma boa faxina na casa

nova. lave a caixa d'água e cheque se as ins

talações elétrica e hidráulica estão funcio
nando perfeitamente .

o A dedetização: Depois de tudo limpo,
elimine as pragas: traça, cupim, formiga ...

Conhecimento em análise de crédito,
aplicações financeiras.

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
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.

LrDER DE MOSTRUÁRIO
Vivência na função, ramo de confecção.
Conhecimento em costura, todas as

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

desenvolvimento até a peça final.

SUPERVISOR DE CORTE

Vivência com supervisão de corte no ramo

. têxtil.

SUPERVISOR DE VENDAS

Vivência com supervisão de vendas no

.
ramo metalúrgico.

curso técnico em elétrica / automação
industrial,/ eletrotécnica (cursando ou

, completo).
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.
PROGRAMADOR DE ClP

.

Vivência com programação de CLP.

PROJETISTA

Vivência com projetos mecânicos e/ou

elétricos.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

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

TRABALHO

Desejável vivência na função
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Vivência na função. Curso técnico

concluído.

AlMOXARIFE

Vivência na função.
AUXILIAR DE COZINHA

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

'

AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função,
AUXILIAR DE PRODUçAo
Não é necessário experiência, vagas para

ANALISTA DE ENGENHARIA

Vivência no ramo têxtil.

ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis
elétricos, máquinas, conhecimento em

pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR!

MANUTENÇAo
Vivência com instalações elétricas e

manutenção. Desejável curso de NR-10,

1 °,2° 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.

COSTUREIRA

Vivência na fun\_ão.
EXPEDIDOR

Desejável vivência na função.
FRENTISTA

Disponibilidade para atuar finais de

semana.

REVISORA

Vivência na função.
SOLDADOR

Conhecimento na função.
TECELÃO
Vivência na função.
ZELADORA

,,_•• O" 'ur' ,._ .. � •... "." � .. "

CONTRATA:

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE MOTORISTA

AUXILIAR DE VENDAS
........... -

'FíscÁLoELOJA-'"
..

.... " , .. - _.- .. - - _ _ ,._ .. "

MOTORISTA

OPERADOR DE CAIXA

VENDEDOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES
FIM DE SEMANA,,22 E 23 DE JUNHO DE 2013

contato@beatrizsasse.com.bI:
.

I
•

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para

Parabéns para Djuli Cristiane Konell.
No dia 20. ela completou mais um ano

de vida. Quem deseja muita saúde,
felicidade e conquistas ao logo de sua

vida, são seus pais, irmã, marido e filha

Talyni Conradi
comemorou

aniversário de 5 anos

no dia 20.. Parabéns
e alegrias são os

desejos dos pais
Carlos e Fátima,
e da mana Keysi

!

Pietro comemorou o primeiro aninho no dia

20.. Papai, mamãe, vovôs e vovós Antônio e

Maria, Adenilde'e Adernar, e os padrinhos
Ivan e Roberta desejam feliz aniversário!

Muitas felicidades neste dia 22 para
Ana Elizabeth Lima. Toda a equipe do

salão Sergio Luiz Cabeleireiros, de

Guaramirim, e famíia desejam
parabéns e sucesso.

Bernardo comemorou seus 2
aninhos de vida no dia 20.. Quem

deseja os parabéns e muitas
felicidades o padrinho Jean, a

madrinha Carla e os tios Adir e Eva

........ ,. ......
.:» •

. '.'; 1# •

. '.
., .

•••
••••
••

f'UJANlA
�

bt. MEIO AMBIENTE

Luis Antonio da Luz, filho do diretor

presidente do Issem, Justino da Luz,
acompanha a ação do governo municipal

Dieter e Jaime, na comunidade do
João Pessoa, em Jaraguá

Ketelyn
Lunelli

comemora

aniversário
neste

domingo, dia
23 e recebe
o carinho e

os parabéns
do noivo
Marionei
Schuch.

Felicidades!

Cirilo Edmundo
Antunes

Chaquete e

Mariquinha
Pereira

Chaquete
comemoraram

66anos de
casados (Bodas
de Ébano),
no dia 18.
Cirilo também
comemorou

aniversário de
87 anos, no dia
2D.Quem os

homenageia é .

a filha Marisete,
,

o genro Carlos
e os netos

Francieli,
Márcio, Ana

Paula, Murilo e'

Bruna

Leonardo e Sueli Marquardt completaram 3D anos

de casados, dia 18. Felicidades, paz e muita saúde a

vocês. Um forte abraço de sua filha Andreia, do genro
Alexandro e da neta Laura Leticia

Dia2D,
-

Lucas
comemorou

2aninhos
devida. Sua
madrinha

Carla, os tios
Adir e Eva,
e o primo
Jean, desejam
muitas
felicidades
nesta data

especial
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22/6
Alceu dos Santos
Débora D. Ciconeti

Deyci Pommerening
Dirce T. Bortolini
Fabiana K. Eggert
Flávio J. Franzner
Gisele A. Adam

Glayson P. Coliado
Iara S: Lucas
Irineu Tessila
Ivonete T. Machado Lampert
Jaderrnann Anzelheiro
João Olos
Juliana M. Maas
Maicon Meier
Mara Vieira

Marilyn Hahn
Marli S. de O. Souza

Nágela Luana Diemon
Nelci Zastrowv Bachmann
Nelmar Campregher

-

Niltonyalentini
Pâmela Thaynara Kanzler

Paulo Sérgio de Oliveira
Renaldo Koch

Rogério Kuhn
Roselete Powlak
Simone L. Viebrantz
Tarcisio Küster
Tatiana Vicenzi Pedroti
Thaila J. Gasparetto
Thaize A. Anbres
'Valdemar Draeger

23/6
Amario Pomerene
Ana Gabriela B. Dama
André Luís Gonçalves
Antônio Vicenti Dias Maiochi
Cristiane Feltes
Daniel Saplinski
Denilson A. Silveira
Dirce R. Radünz
Dorli G. Carline
Édina Possai Elizio

Emily A. Horstmann
Evanir Kreutzfeld
Faustino J. Bortolini
Fernando Moretti
Gilmar Karsten
Gilson Chruschelski
Helmuth Doehl
Invonete S. Franzner
Iraci B. Hoffmann
Ivo Kaufmaann
João A. Silveira
João Carlos Rocha
Joni A. Amaral Jr.

Joyce Contantino

July G. Zanella
Laeandro Redmerski
Lori E. Kruger

.

Luciano João Besen Jr.
Maira Dalpiaz
Maria De Fatima Venceslau Pedro
Maria T. Diquer
Mariane Paublak
Odair Baseggio
Rafael Schoquete
Rodolfo A. Fiedler
Rosália P. C. de Lima
Salete Alves dos Santos
Sílvia Chirlei Beatriz Kreff
Sônia De Jesus Silva
Talita Schmanski
Wanderlei J. Zils
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Sobre protestos,
árvores e Jaraguá.
A s multidões foram para as ruas e foi lindo de ver, emo-

1'"\cionante. O país mostrou que ainda não está totalmen
te amortecido, anestesiado. Foi uma marcha de sonhado
res, e que saíram vitoriosos por acreditar na possibilidade
de confrontar pacificamente os diversos poderes envolvi
dos. Em cada canto do país as reivindicações foram e são

diferentes; mas sinceras, e esta grande marcha sem líderes
foi de encher os olhos. O poeta carioca Carlito Azevedo re

sumiu assim o movimento: "Quem não estiver confuso,
não está bem informado". Foi confuso, mas foi honesto;
um sonho. a que foi quase um pesadelo foi ver pessoas que
tentaram polarizar ou partidarizar as manifestações, pois a

indignação geral da nação foi justamente contra a inércia
dos poderes, que deixaram o país chegar nessa situação, e

e carlos.schroeder@gmail.com

temos que continuar lutando, por grandes e pequenas cau

sas, pelos sonhos: só os sonhos podem matar a hipocrisia.
Eu tenho Um pequeno sonho, por exemplo, que é o de que
as ruas do centro de Jaraguá do Sul sejam todas como o

.

trecho na frente do Colégio Marista São Luis: com grandes
árvores abraçando e sombreando a rua. Temos árvores nos

morros e não nas ruas e praças, eu não entendo. Imaginem
que coisa linda seria a Avenida Marechal e a Reinoldo Rau

arborizadas? Aproveito também para sonhar com num

pórtico legal na entrada da cidade (fizeram um bonito indo
para Pomerode, mas não há nenhum para quem chega pelo
principal acesso). Quem não conhece a cidade não sabe
onde começa Jaraguá do Sul e onde termina Guaramirim.
São pequenos sonhos, pequenos protestos. Também sonho
com o fim da hipocrisia, mas este parece ser o sonho mais
dificil de ser realizado. E toda vez que penso nesta palavra,
lembro do escritor Robert Musil. As quase mil páginas de
"O homem sem qualidades", sua obra mais conhecida,
mostram como a hipocrisia foi e é o' combustível da socie
dade. O livro encerra o pensamento e a vida de Musil e tra-

duz a ânsia humana de poder. Na

época, a obra foi proibida tanto

na Alemanha quanto na Áustria
(onde a história transcorre dis-

.
farçada com o nome de Kakânia).
Misto de ensaio e romance, com

fortes doses de sátira, o livro nos
.

apresenta o enigmático Ulrich, que
busca ascender socialmente e faz
três grandes tentativas de se tomar

um homem importante: como ofi

cial, engenheiro e matemático.
O narrador frio e distante, que

parece condenar as superficialida
des mundanas se esconde atrás de
um intelectualismo quase pedante
contra "a imensa raça das cabeças
medíocres e estúpidas". Ulrich se

revolta com tantas hipocrisias da

lógica do mundo, mas nem sem

pre estas revoltas tomam forma. Como ele mesmo diz: "por.
vezes começava a sonhar em vez de tomar decisões". Mas,
no fundo desta aparente passividade uma ironia mordaz

recupera umapotência de resistência.

não contra A ou B ou C. A hipocrisia não tem limites mes

mo. Não foi uma questão de partidos ou de descontos em

passagens de ônibus ou de gastos na Copa, mas de digni
dade, de cansaço e inconformidade com tudo que está ai. E

.' "A humanidade produz bíblias e armas, tuberculose
e tuberculina. É uma dem�cracia com reis e aristocratas;
constrói igrejas, mas constrói universidades que as comba

tem; transforma mosteiros em casernas, mas nas casernas

coloca capelães militares; naturalmente também coloca nas

mãos de bandidos, mangueiras de borracha recheadas de
.

chumbo, para atormentarem outras pessoas, e depois pre
para cobertores macios para as VÍtimas de maus-tratos".

Musil aponta de forma contundente a assepsia da tée

nica como novo paradigma da vida, modema .(0 problema
dó empobrecimento da experiência levantado por Walter

Benjamin) e deixa uma grande interrogação ein sua obra
máxima: "E a verdade que me ensinam será a minha verda
de?". Em tempos de protestos e promessas, Musil continua
sendo um grande alivio, um antídoto para a hipocrisia.

DESTAQUES DA SEMANA......___w_ww_.ocp_on_line_.com_.b_T_
fiTI1) Ja�aguá do Sul

.. não foge à luta!
Uma multidão tomou as ruas de

Jaraguá do Sul para protestar contra a

corrupção, afalta de investimentos em

educação e saúde, por um transporte
público de qualidade. O movimento
aconteceu na noite de quinta-feira
(21). Mesmo sob chuva durante todo
o trajeto, a manifestação no Centro
da cidadeteve a participação de 'cerca

de cinco mil pessoas, de acordo com

estimativas da Polícia Militar,
Confira fotos, vídeos e

mais informações sobre o

manifesto no OCP Online.

Paratleta é campeão na bocha
Jaraguaense Alex Pereira de Carvalho se destaca no Circuito
Catarinense de Bocha Paralímpica, realizado na quinta-feira (21), na

Arena Jaraguá. Ele terminou a competição como o grande campeão
na BC3 (onde o atleta tem disfunção locomotora grave nos quatro
membros, não tendo força e coordenação suficientes para segurar e

largar a bola e usando a calha como dispositivo para lançar).

Centro de Imagens do
. Hospital São José é aberto
o novo Centro de Diagnóstico por Imagem e as novas

instalações do Setor de Oncologia do Hospital São
José foram inauguradas na noite de quarta-feira (19).
Equipamentos e obras receberam investimentos deR$
13 milhões, custeados na quase totalidade pela iniciativa

privada, com a contribuição da Prefeitura,

RESULTADO ENQUETE OCP

Você concorda com as manifestações que acontecem no país?

'. Não, isso não vai resultar em nada

• Sim, o Brasil precisava disso ....

mm'6%
........ 94%
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Alerta passa,_ mas

atençao continua
EDUARDO MONTECINO

�·1CHUVAS Previsão

é de instabilidade

no tempo ho]e e

amanhã. Moradores

de áreas de risco

devem ficar atentos

Débora Remor

Aprevisão do tempo
para o final de sema

na é de pouca chuva para a

região do Vale do Itapocu,
por isso a Defesa Civil de
Jaraguá do Sul e Schro
eder acalma a população
em relação ao estado de
alerta emitido. ontem. A

possibilidade de alaga
mentos e deslizamentos
de terra diminui para
este sábado e amanhã. As

equipes continuam moni

torando o nível dos rios,
que chegou a um metro e

meio acima do normal, e

o volume de precipitação,
entre 40 e 70 mm.

Por precaução, as au-

Prisão

Polícia age no
litoral Norte

Foi encaminhado ao

Presídio Regional na tarde

de quinta-feira, o homem
acusado de ser o mentor da
tentativa de assalto a resi

dência de um empresário
de Corupá, em setembro

do ano passado. O suspei
to, de 33 anos, foi preso em

Balneário Camboriú pela
equipe da Polícia Civil de

Jaraguá do Sul, que já con

seguiu identificar e' pren
der os outros três supostos
integrantes da quadrilha,
acusados de participação
em roubos e furtos na re

gião do Vale do Itapocu. Os

quatro estão no Presídio de

Jaraguá do Sul e devem res

ponder pelos crimes de for

mação de quadrilha, porte
de arma e tentativa de rou

bo qualificado.

CHEIO Ontem, o leito do rio Jaraguá registrou um metro e meio acima do normal

las foram suspensas na

tarde de ontem na Escola

Municipal Gulherme Han

neman, na Barra do Rio
Cerro. Seis ocorrências
foram registradas pela De

fesa Civil em Jaraguá do

Sul, entre alagamento de

Embriagado
Condutor \

é detido
Um acidente na noite de

quinta-feira revelou o estado
de embriaguez do motorista,
que se feriu levemente, após
capotar o Uno que conduzia
na rua 28 de Agosto, no Cen

tro de Guaramirim, porvolta
das 2Ih. Ele perdeu o con

trole do veículo,' bateu em

um Ka estacionado, atingiu
um Focus e depois capotou.
Socorrido pelos Bombeiros
Voluntários com suspeita de
fratura na perna esquerda,
ele foi encaminhado ao Hos

pital Padre Mathias. Após o

.atendímento médico, ele foi

acompanhado pela Polícia
Militar até a Delegacia, já
que o bafômetro registrou
teor alcoólico '0,96 mg/L,
três vezes o valor permitido
na Lei Seca, configurando
crime de trânsito.

ruas, queda de árvore e até
.

o rolamento de uma rocha

sobre a Rua Francisco Stin

ghen, também na Barra. As

principais áreas de risco

apontadas pela Defesa Civil
são o Morro da Boa Vista,
Morro do Lessmann, Jara-

guá 99 e do Águas Claras.
Para casos de urgência, os

moradores devem ligar
para 199 ou 193.

Nenhuma ocorrência
foi registrada em Schroe
der. O contato com a Defe

sa Civil é o 8808-0596.

BR-280

Carreta tombada é retirada
Apenas no início da tar

de de ontem foi retirada a

carreta que tombou na BR-

280, em Guaramirim. O

veículo, carregado de lonas

plásticas, teria saído da pis
ta na tarde de quinta-feira
e ficou às margens da ro-

dovia por quase 24 horas.

Motoristas que passavam

pelo local durante a madru

gada de ontem chegaram a

acionar os Bombeiros no

vamente ao verem o cami

nhão virado. Ninguém se

feriu com gravidade.
PLANTÃO POLlClAlJJAlI.SON ANGELLl

SUSTO Carreta transportava lonas. plásticas e virou

na tarde de quinta-feira, no acostamento da rodovia

NereuRamos

Carro bate em ônibus
e deixa um ferido grave

A colisão frontal entre

'um .ônibus de fretamento
e um Gol, com placas de

Guaramirim, por volta da
meia-noite de ontem, na

BR-280, no Bairro Nereu

Ramos,' deixou uma pessoa

gravemente ferida. O pas

sageiro do veículo, de 38
anos, sofreu múltiplas fra
turas e suspeita de trauma

tismo craniano. Socorrido

pelos Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá do Sul, ele

permanece internado na

l.ITI do Hospital São José.
De acordo com a Polí

cia Rodoviária Federal, o

motorista do' Gol, de 22

anos que seguia em dire

ção à Jaraguá, teria perdi
do o' controle do veículo e

invadido a pista contrária.

Ele teve ferimentos leves.
Já o condutor do coletivo,
de 47 anos, saiu ileso. A
PRF ainda está investiga
do as causas do acidente.

,

f
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Centro

Loja é invadida por ladrões
Uma joalheria da Rua

Marechal Floriano Pei

xoto, em Jaraguá do Sul,
foi arrombada e teve pro
-dutos furtados na madru

gada de ontem. A Polícia
Militar foi acionada por
volta da ih e constatou

que os ladrões teriam in
vadido ó local por uma

janela nos fundos do esta

belecimento e arrombado

uma-parta que dá acesso

a parte interna da loja.
Jóias e relógios da vitri
ne foram furtados, mas o

valor do prejuízo não foi
informado. Os larápios
abandonaram no local um

pé-de-cabra e um arco de

pua, utilizado para fazer
furos em madeira. A PM

realizou buscas na região,
mas ninguém foi detido.

I

1

r
I

Guaramirim

Encapuzadosroubamcarro
Um morador de Gua-

ramirim foi surpreendido
por dois homens encapu
zados quando chegava em

casa, às margens da SC-

108, no Bairro Rio Branco,
por volta das 22h de quin
ta-feira. Armados de re

vólveres, eles anunciaram

o assalto e roubaram o car-

ro da vítima, uma Toyota
Hillux cinza, com placas
DZX 8243, de Guarami
rim. Não havia informação
sobre a direção tomada

pelos assaltantes, o que di
ficultou a busca da Polícia
Militar e da Polícia Rodo
viária. Ninguém foi detido
e o carro não foi localizado.

Apé
Dupla assalta locadora

Dois homens teriam en

trado uma videolocadora
do Bairro Corticeira e ar

.

mados de uma faca anun

ciaram o assalto, por volta
'das 19h30 de quinta-feira.

Todo o dinheiro que estava

no caixa, cerca de R$ 130
foram roubados, de acordo
com relatos da vítima, de

37 anos, a Polícia Militar. A

dupla conseguiu fugir a pé.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA

ASSOCIAÇÃO DESPPORTIVA JARÀGUÁ (ADJ) .

CNPJ 79.378.261/0001-08

Convocamos todos associados a presenciarem a assembleia geral que se

realizará em 24 de junho de 2013, às 9hs da manhã, na sede da ADJ sita na

Rua Gustavo Hegedorn, n0636, Bairro Nova Brasília, na cidade de Jaraguá
do Sul-SC, CEP 89525-265, em que serão deliberadas as matérias seguin
tes: a) aprovação das contas do exercício anterior; b) a alteração dos artigos
34 e 47 do Estatuto Social. Além disso, esta assembleia dará início ao prazo
de registro das chapas concorrentes á eleição para o provimento dos cargos
da diretoria da ADJ, quais sejam, a Presidência, Vice-Presidência, Secreta

ria, Tesouraria, a Diretoria Esportiva e Diretoria Social.

Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2013.

Rogério Lauro Tomazelli Assirio Carlos Ramthum

Hercílio Mendonça da Rosa
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Marmoraria'Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias

Banheiros I Rodapés I Soleiras

T�mulos I Jazigos

Plenária especial
Em comemoração aos 75 anos da Acijs, a

tradicional reunião plenária terá almoço co

memorativo no dia 2'4 de junho. No auditório

Cejas haverá homenagens aos ex-presiden
tes, empresa associadas com 75 anos ou mais
de fundação e a imprensa.

'

Kits de informática
o Conselho Estadual de Desenvolvimento

Rural (Cederural) aprovou o novo projeto da Se
cretaria de Estado da Agricultura e da Pesca que
proporciona aos jovens rurais financiamentos

para aquisição de kits de informática. A proposta
deverá atender 1,5 mil jovens, em idade entre 16 e

29 anos. Haverá finirnciamentos para compra de

notebooks, computadores de mesa efou impres
soras. A Secretaria da Agricultura, via Fundo de
Desenvolvimento Rural (FDR), pagará 50% do
valor para operações de até R$_2.500. Os jovens

. beneficiados terão três anos para efetuar os paga
mentos, em parcelas anuais, e com desconto de

50% para pagamentos até a data de vencimento.
.

U:UI.i$f�
dutracomercio@yahoo.com.br

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

Lourival Karsten

MERCADO
AgC��I!\i!IJmmSB.IIiilil.'.'karsten@netuno.com.br.'•••••••••••._
Hoje faz 75 anos que um grupo de

empresários concretizou a idéia de
fundar uma entidade representativa da
classe e fundou a Associação Empresa:'
rial de Jaraguá do Sul. Seus primeiros
anos foram tumultuados, mas as lutas
resultaram em grandes benefícios para
as empresas e para a comunidade.

O empenho por melhorias, como o

reforço no abastecimento de energia
elétrica, a luta por estradas decen-

tes - que entre outras coisas resultou

na, abertura da BR-280 - a busca por'
uma telefonia de qualidade. O primei
ro telex foi instalado na instituição.
Também não faltaram esforços para
a qualificação dos jovens que resultou
na vinda do Senai e do Sesi. Uma cam

panha social contribuiu para ceder os

primeiros computadores a uma escola
do município. Sem dúvida, uma data

para não ser esquecida.

Compra de veículos
A partir de hoje até amanhã, sete

grandes concessionárias de Jaraguá do
. Sul oferecem condições especiais para
venda de veículos. Em sua quarta edição,
o Power Feirão promovido pelo Núcleo
das Concessionárias da Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul (Acijs), pro
mete boas oportunidades de negócio. O
evento acontece na Arena Jaraguá. Car-

.

ros, vendedores e toda a estrutura das lo

jas devem estar disponíveis para os con

sumidores avaliarem, as propostas. Um

das concessionárias vai levar até mesmo

um sino, que.é tradicionalmente tocado
toda vez que um vendedor fecha negócio.
"É oportunidade de mostrar novidades e

fazer um número bom, de vendas em um

curto periodo", comentou o supervisor
commercial revenda Peugeot Stras

bourg.Emanoel Silveira (foto acima).
Em meio a um mercado oscilante, a

preparação'é grande, desde verificação
no estoque até planejamento para ofe
recer condições específicas para o feirão.

Segundo Silveira, o perfil dos compra
dores tem mudado nos últimos anos, e

é preciso se adequar ao novo cenário.
"Existem compradores mais conscien

tes, e o mercado nacional.recebeu novas

marcas. O feirão dá um up nas vendas.
Oferecemos um conjunto de vantagens
que normalmente o consumidor não

encontra", explicou Silveira.
O evento reúne as marcas Chevro-

, let, Honda, Citroén, Nissa, Peugeot,
Fiat e Renault. "É uma oportunidade
para quem quer tocar ou comprar um

carro. As principais concessionárias
estarão juntas no mesmo espaço, e

o consumidor pode avaliar melhor",
destacou o coordenador do núcleo,
Marco Antônio Oliveira.

Contabilidade
Consultoria Impresarlal

contra os 12 meses terminados em

��
maio de 2012, o indicador subiu

35 /ANOS 4,60%,
Já a variação acumulada dos

cinco primeiros meses do ano é ,de
gumz@gumz.com.br % d d

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978
1,9 0, quan O compara a ao res-

I!:I u. 'Jlfj�; 2�.IlulJ.nYlm 20b H1�)'tJ,� ::31": • d3lJ pectivo períod� .em,�0�2.,:
(47) 3273-7594 I 9652-8847

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

TIM DE SEMANA, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013

iNDlCE
SElIC .8,0%
TR 0,001%
CUB 1.270,06
BOVESPA ·2,40%
NASOAQ - ·0,22%
AÇÕES PETR4

VALE5

BVMF3

PERioDO
, 29.MAI0.2013

20.JUNHO.2013

JUNHO.2013
21.JUNHO,2013

21.JUNHO.2013

16,46 -3,29%
28,45 -0,66%
11,48 -2,38%

POUPANÇA 0,5000 22.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -2,29%
OURO -0,14%

US$100,620
US$1297,750 .

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

2,2438 2,2445 ·0,6%
2,2000 2,3800 +1,28%
2,9396 2,9422 -1,51%
3,4569 3,4597 -1,24%

DÓLAR COM.

DÓLAR TUR.
EURO

LIBRA

• FARMÁCIA PARANÁ
Estabelecida em um lugar
convenientes, ao longo de seus 30

anos, conseguiu uma vasta clientela,
com um atendimento de qualidade.

• POSTO BOaO
Localizado na entrada da cidade
tornou-se um ponto de referência
com a incorporação de outros'

serviços no entorno. Amanhã,
comemora 27 anos de atividades.

• ITALYTURISMO
Atuando no transporte turístico
e empresarial, a Italy conquisíou
um destaque na região em

seus 16 anos de atuação,
comemorados amanhã.

• SENAI
Uma importante informação
no currículo de inúmeros

jaraguaenses é o certificado de
conclusão de um curso desta

instituição. Na próxima segunda- .

feira, a entidade completa 38 anos

.
de presença na cidade e região ..

Comércio
Dados da Boa Vista Serviços,

administradora do SCPC (Serviço
Central de Proteção ao Crédito),
"com abrangência nacional, indi
cam que no mês de maio o indi
cador de movimento do' varejo
recuou 0,6% na comparação com

abril, retirados os efeitos sazonais.
Avaliando os últimos 12 meses
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Região terá plano
de manejo do lixo
APROVEITAME o Proposta traçará alternativas

sustentáveis para a destinação dos resíduos

Carolina Veiga

Para conhecer o perfil do lixo
.

gerado pelos moradores de
Jaraguá do Sul e das demais cida
des da região e traçar alternativas
sustentáveis para a destinação
dos resíduos sólidos, a Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu (Arnvali) elabora o Plano In

termunicipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (Pigirs). O
trabalho é realizado em parceria
com a Federação Catarinense de

Municípios (Fecam), pormeio da

contratação, via concorrência pú-

blica, da Escola de Gestão Pública

Municipal (Egem). O valor inves

tido é deRs 240 mil.
De acordo com o engenheiro

responsável pela elaboração des
se mapeamento, André Mique
lante, a ideia é universalizar a

prestação de serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos só
lidos. "O plano estará alicerçado
na administração integrada dos

resíduos, buscando a reutiliza

ção e reciclagem. O objetivo é

garantir um meio' ambiente sa

dio e assegurar a qualidade da
saúde pública", explicou.

A elaboração dessa proposta
começou por meio' do levanta

mento de um diagnóstico sobre

o lixo gerado na região. Informa

ções já foram colhidas nos ITm

nicípios de Corupá, Schroéder,
Guaramirim e Massaranduba e, a

partir do dia 24 deste mês, serão

levantadas também em Jaraguá
do Sul. "Precisamos primeiro co

nhecer as características dos re

síduos sólidos gerados para pos
teriormente definirmos quais são

as possibilidades de se trabalhar
com esses materiais. Uma delas,
por exemplo, é a transformação
do lixo em energia elétrica", ex

plicou o supervisor do Plano Iter

municipal de Gestão de Resíduos

Sólidos, Leocádio Neves e Silva.

ARQUIVOOCP

Tc :
_ J
RECOLHIMENTO Em Jaraguá do Sul são enviadas por mês 2,8 mil toneladas para o aterro em Mafra

Fujama vai direcionar a atenção à' reciclagem
Em Jaraguá do Sul, segundo

o diretor da Fundação Jaragua
ense de Meio Ambiente, Leo

cádio Neves e Silva, a intenção
é reduzir o gasto com.o envio
de 2,8 mil toneladas mensais

de lixo para o -aterro de Mafra.
Esse serviço custa ao município
R$ 12 milhões anuais. Para isso,
ações importantes de incentivo
à reciclagem serão realizadas.

Atualmente, segundo Silva, ape
nas 3% do volume de lixo reco

lhido em Jaraguá do Sul é desti
nado à coleta seletiva.

Entre as ações previstas está a

fiscalização, por paite da Fujama,
do Plano de Gestão de Resíduos

Sólidos, e das empresas instaladas
na cidade. "Cada estabelecimento

precisa deixar claro para onde são

levados os resíduos que ela gera e

isso é previsto nesse programa de
.

gestão", explicou Silva.
Para incentivar a reciclagem,.

ele antecipou que uma legisla
ção �erá criada. "Temos a ideia
de elaborar um projeto de lei que

obrigue os condomínios residen
ciaisa oferecerem aos moradores

lixeiras adequadas para a separa

ção dos resíduos", exemplificou.
A intenção do secretário é a de,

com o tempo, inverter a ordem da
coleta do lixo. "A proposta é ter

mos uma realidade em que o ca

minhão da coleta seletiva passará
mais vezes do que o caminhão do
lixo comum", projetou Silva. Para

alcançar tal objetivo, um projeto
de distribuição de sacolas 'está em

andamento. "Distribuiremos as

sacolas verdes e faremos um tra

balho de conscientização à recicla

gem", concluiu.

PROJETO, Supervisor do Plano Gestão de Resíduos Leocádio

Neves diz que a proposta é transformar lixo em energia elétrica

Plano será referência à cidades
O secretário executivo da

Amvali, Alessandro Vargas, disse

que conhecimento adquirido pe
los técnicos das prefeituras muni

cipais ficará na região. "Além dos
beneficios do Plano Intermunicipal
de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (Pigirs), a parceria com a

Egem agregará competências aos

profissionais da região que pode
rão ser utilizadas posteriormente,
em projetos municipais", afirmou.

A previsão da equipe é a de
concluir a elaboração do pla-

no até dezembro, para que ele

possa ser enviado às Câmaras
de Vereadores dos municípios e

transformado nas leis que norte

arão o tratamento a ser dado aos

resíduos sólidos. O projeto prevê
ainda a realização de conferên
cias intermunicipais, reuniões

técnicas e treinamentos de pro
fissionais das prefeituras filia
das à Amvali e de 10 audiências

públicas, sendo três em Jaraguá
do Sul, para o debate do assunto

com a comunidade.

..b um nn ind.'
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

mifinal, a 'Manada' triun

fou novamente sobre os

Bárbaros do Vale, de Blu

menau, por 35 a 9.

FRENTE A FRENTE Pelo segundo ano consecutivo, Buffalos e Istepôs se enfrentam na final da competição estadual. Em 2012, Corupá levou a melhor jogando em casa

Corupá Buffalos ·em

busca do bicampeonato
.

,

DECISÃO Fora de casa, 'Manada' encara o São José Istepôs amanhã, na final do Campeonato Catarinense de futebol americano

Lucas Pavin melhor jogando em casa.

Porém, desta vez, o desafio
será na Grande Florianó

polis, às 14h, no Colégio
Forquilhão.

Apesar de ter oito des

falques para esta partida
decisiva, o presidente e

atleta do Buffalos, Julia
no Millnitz, acredita que a

equipe possa conquistar o

bicampeonato. "Estamos
. confiantes no titulo. Sabe
mos das nossas limitações

Com apenas quatro
anos de história, o Co

rupá Buffalos irá disputar
a sua terceira decisão de

Campeonato Catarinense
de Futebol Americano. Na

tarde deste domingo (23),
a 'Manada' enfrenta pelo
segundo ano consecuti
vo a equipe do São José

Istepôs. No ano passado,
.os corupaenses levaram a

e principalmente dos jo
gadores importantes que
estão fora por lesão, mas

podemos surpreendê-los.
. Eles têm um elenco melhor

do que o nosso, mas nosso

coletivo é muito forte e está

com muita gana para ven

cer", disse.
Além disso, Juliano la

menta o tempo instável na
.

região e comentou o que

espera da partida. "A chuva

prejudica demais o espetá-

culo e o nosso time normal

mente não joga bem com

esse tempo. Vai ser um

jogo difícil por ser na casa

deles, mas vamos jogar de

igual pra igual e quem errar

menos vai sair de campo
campeão"; finalizou.

Até chegar a esta de

cisão, o Buffalos fez uma

ótima campanha, soman

do cinco vitórias e apenas.
uma derrota, justamente
para o Istepôs por 32 a

14, na segunda rodada da

competição, no começo de

abril. Antes, havia estre

ado vencendo o Bárbaros
do Vale por 6 a o. Poste

riormente, humilhou os

Lobos do Mar por 106 a

o na terceira rodada, e

derrotarou o Criciúma

Slayers por 42 a 16 na

quarta. Fechou a primei
ra fase com uma vitória

sobre o Itapema White

Sharks p�r 40 a o. Na se-

"
Eles têm um elenco

melhor do que o nosso,

mas nosso coletivo é

muito forte.

Juliano Míllnitz,
atleta e dirigente

-z
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AS MELHORES
OFERTAS DO

MERCADO VOCÊ
ENCONTRA A nn

LEIER
IMÓVEIS
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HALL DE ENTRADA E ESPAÇO GOURMET MOBILIADOS,
PLAYGROUND EQUIPADO, MEDIDOR DE ÁGUA E GAS I

,1ro�:_L D': ENTRAD.!\ E ESPAÇO GOURM':T MOBItlADOS, ELEV DOR

•
o PLAYGROUND EQUIPADO:MEDIDOR DE AGUA EGAS lNDIVIDUA1!
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"
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NPARTIR DE

R$"248.900,OO.
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F.igueira: 3372-0671 ou 3370-9067 FiliatSão Luis: 3273-6320 0:-
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1\,I

LEIER

V1LANOVA �,_�"':�[DffiINAMAR!Nj,"U;dJ'-u',·têCA�- 'I,

RESIDENCIAL 'j RESIDENCIAL �
Apartamento: Iii Apartamento: I�,;l

-

COM 65m2 01 DORMITÓRIO, ot

SUfTE, BWC, LAVABO, COZINHA,
COPA, SALA DE r;STAR E JANTAR,
Á�EA DE SERViÇO, SACADA COM
CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE
GARAGEM.

Cl-ÍAMPAGNAT"I, .�
RESIDENCIAL �
'Apartamento: 1[1

COM 01 SUITE COM SACADA, 02

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR/JAN- (i
TAR, SACADA COM CHURRASQUEIRA
(FECHAMENTO EM VlDRO);E 02 VAGAS 'i
DE GARAGEM. \

ÁREA PRIVATIVA 121,00 m2

R$ 375�000,00

'I

LECIO BERRI�
'I.

SALA COMERCIAL COM 93m2 III

R$ 750.0.00,00

DINAEL .�
RESIDENCIAL '�

III
Apartamento:

'

COM 93m2 01 SUITE. 02

DORMITÓRIOS, SALA DE

<�STAR/JÀNTAR, SACADA COM

CHURRASQUEIRA E DEMAIS -,

DEPENDtNClAS.

R$ 190.000,00

FLATSAINT
SEBASTIAN
Apartamento:

FLAT COM 64m' MÓVEIS
PLANEJADOS DE ALTO PADRÃO.

R$ 145.000,00

COM 79,70m2 3 DORMITÓRIOS,
COZINHA MOBILIADA, SALA DE

ESTAR/JANTAR, _!lWc, SACADA,
CHURRASQUEIRA COLETIVA ,E 01

VAGA DE GARAGEM.

HOTELNORT�
"

Apartamento:
. 1:\

EDIFíCIO COMERCIAL COM 24

APARTAMENTOS.
ÁREA PRIVATIVA-600,00

R$ 1.600.000,00'

ALECIOBERRI�
RESIDENCIAL 'j

Apartamento: Iii
COM 236m2 02 DORMITÓRIOS, 01 1,\SUITE. SACADA COM'

-

CHURI1ASQUEIRA, 01 VAGA DE
GARAGEM E DEMAIS DEPENDtN-
CIAS,

'

R$ 760.0.00,00

ITATIAIA,
RESIDENCIAL

Apartamento:
ciJM 01 SUITE MASIER, 02

DORMITÓRIOS,SALA DE
ESTAR/JANTAR, SACADA,
CHURRASQUEIRA PRIVATIVA E
DEMAIS DEPENDtNClAS.

R$ 215.000,00

-

JOHANA
SCHERER
Apartamentos:

COM 62;00m2 oi DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, COZINHA, COPA,
BWC, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E 01 VA'GA
DE GARAGEM.

R$149.000,00

" 000-
R$ 200.00 ,

Baependi

,

i
\

R$180.�OO,00
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LEIER

CASA CASA
(SOBRADO) COM 153m' 02 _

DORMITÓRIOS, 01 SUfTE, SALA DE
ESTAR E JANTAR, LAVABO, COZINHA,
BWC, ÁREA DE SERViÇO, SACADA,
JARDIM, QUINTAL E 02 VAGAS DE

GARAGEM.

ÁREA TERRENO 491,96 m'

COM COZINHA, 02 BWc' SALA DE
ESTAR, 03 DORMITÓRIOS, SACADA,
VARANDA, CHURRASQUEIRA E 01
VAGA DE GARAGEM.
ÁREA TERRENO 716,25 m'

00000
R$ 340. , R$ 210.000,00

'I

CAS
. �

CASA COM 60,09m' 02 DORMITÓRIOS:'
SALA DE ESTAR/JANTAR E DEMAIS Iii
DEPENDÊNCIAS.
ÁREA TERRENO 926,10 m'

TERRE O

ÁREA TOTAL DE 555m2

DE \

'-:�1
�-:'O�O�O' nOCO
R$ 299.- ,

CASA CO M 120 m", 2 OORMITORIOS, COZINHA, BWC, .'

•

•

ARfA DE SfRUICO f VARANDA

ÁREA TERRENO 346,OOm'

Cód: 1351-02 R$165.000,OIJ

TÉRRENOS
Cód : 1639-02 - R$ 140.000,00 - Amizade - 314,00 m2 (:
Cód : 1131-02 - R$12.ooo.ooo,00 - Guaramirim -104.000,00 m��

,Cód : 1621-02 - R$195.ooo,00 - Guaramirim - 655,65m2 I

Cód: 1392-02 - R$ 4.130.000,00 - Guarámirim - 43.000 m2

Cód : 835-02 - R$ 300.000,00 - Água Verde - 855 m2

.

Cód : 1289-02 - R$ 195.000,00 - Água Verde - 420 m2

Cód : 1631-02 - R$125.00o,00 - Amizade - 351,05 m2 ;
C�d : 1663-02 - R$140.000,00 - Jaraguá 9� - 6�0,00 m2

I
, Cod : 1660-02 - R$1.20o.000,00 -Ilha da FIgueIra - 1.184,00 m2i

Cód : 1594-02 - R$ 250.000,00 - Vila Nova - 301,55 m2
Cód.: 1653-02 - R$ 250.000,00 - Chico de Paula - 153,00 m2 .

/
"
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I�OBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 Centro _ Jaraguá do Sul- SC

o Ref. 2486 Centro
01erreno com ótima localização.
o Area do Terreno: 1.364,40m2
• R$1.690:000,00

o Rei, 2625 - Nova Brasília
o Terreno com ótima localização.
o Area do Terreno: 1496,00m2
o R$1.200.000,00

oRei. 7421. - Rau
oSuíte master + 02 demis
oArea imóvel: 270,00m2
oR$ 650.000,00

o Rei. 2502 Vila Lenzi
o Terreno com ótima localização.
o'Area do Terreno: 448,00m2
o R$ 1800.000,00

-Rof. 7474 - Guaramirim
=Suíte + 07 dormitórios
oArea imóvel: 342,00m2
oR$ 500.000,00

oRei. 5342 - Amizade
002 dormitórios
.Area imóvel: 79,40m2
-ss 179.000,00

oRei. 6705 - 'Baependi
oSuíte + 02 donmitórios
oArea imóvel: 330,00m?
oR$ 750.00P,00

oRef. 4789 - Baependi
'Suíte + 02 donmitórios
oArea imóvel:145,00m2 .

oR$ 275.000,00

ii'
oRei. 7469 - Guaramirim
003 dormitórios
oArea imóvel: 150,00m2
oR$ 390.000,00

oRei. 7559 - Centenário
"Suíte + 03 dormitórios
oArea imóvel: 170,00m2
oR$ 280.000,00

•

-Ref. 7378 - Nova Brasília
002 Suites + dormitórios
oArea imóvel: 304,00m2
oR$ 560.000,00

'

oRei. 4746 - Baependi
o Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 125,00m2
-ss 225.000,00

oRei. 2534 c Amizade
=Terreno com ótima localização.
oArea do Terreno: 1,715,05m2
-ss 290.000,00

oRei. 2521 - Agua verde
oTerreno com ótima localização,
oArea imóvel: 1.092,00m2
oR$ 590.000,00

oRei. 7497 - João' Pessoa
oSuíte + 03 donmitórios
oArea imóvel: 277,00m2
oR$ 380.000;00

oRei. 5129 - Centro
003 Suíte + 01 dormitórios
oArea imóvel: 560,59m2
oR$ 1.650.000,00

oRei. 5363 Centro
oSuíte + 02 dorr-iitórios
oArea imóvel: 112,90m2
oR$252.000,00

oRei. 7578 - Vila Lenzi
=Sâo 02 casas

oArea imóvel: 399,00m2
oR$175.000,00

oRei. 7532 - Três Rios do Norte
003 dormitórios
oArea imóvel: 145,25 rn"
oR$ 215.000,00

oRei. 2471 - Nova Brasília
°1erreno com ótima localização.
-Area imóvel: 148,01m2
oR$ 580.00p,00

oRei. ,2653 - Vila Lenzi
o Terreno com ótima localização,
oArea do terreno: 155.798,94m2
:R$900.000,00

oRel.7446 - Centro
o Imóvel comercial /03 dormitórios
oArea imóvel: 290,00m2
oR$1.200.000,00

oReI. 6645 - Tila Martins
=Suite + 02 donmitórios
=Área privativa imóvel: 150,00m2
oR$ 180.000,00

rn

rn
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oRei. 2431 - Nova Brasília
-Torrenc com ótima-localização.
oArea do Terreno: 1530,90m2
oR$ 850.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8.h às 12h e13h30 às 18h 15 '_ Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66,19m2
02 dormitórios

-

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

Entrada + financiamento bancário!

Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!
-

A partir de R$ 248.900,00

,

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios

Área privativa: 115,74m2
02 Salões de festas!

A partir de R$ 335.000,00
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁR.IA

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

"

P I a n tão

LANÇAMENTOS
4788229850

-Ref. 5307 - Czemiewicz -Ref. 5395 - Centro oRef. 5119 - Centena rio oRef. 5253 - Amizade
oSuíte + 01 dormitório =Sulte + 02 dormitórios 002 dormitórios oSuíte + 02 Demi
-Area privativa·: n,92m2 -Area privativa: 107 ,00m2 -Area privativa: ,61 ,47m2 oÁrea privativa: 127,39m2
-A partir R$ 222.600,00 -A partir R$ 388.615,00 -A partir de R$ 167.000,00 oA partir de R$ 450.000,00
=Entreqa final de Março/2014 -Entregue em Setembro/2013 =Pcrnto para Morar! - Entrega Setem bro/20 1 5
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oRef. 5278 - Jaraguá 99 -Ref. 5042 - Amizade oRef. 5358 -Itapema -Ref.5357,-ltapema
�. 002 dormitórios -02 dormitórios -04 Suítes 004 Suítes
' .. =Área privativa: 47,83m2 -Area pr.ivativa: 53,37m2 -Area privativa: 459,00m2 . -Area privativa: 404,16m2

oA partir de R$ 99.528,03 oA partir de R$ 147.593,55 -A partir de R$ a consultar ,-A partir de R$ a consultar
-Entrega Dezembro/2013 =Pronto para Morar!

.

-Pronto para morar!

.s
o Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
-Area privativa: 63,91 m2
-A partir de R$ 159:366,52
-Pronto para morar!

oRef. 5035 - Centro
-03 Suítes
-Area privativa:129,02m2
.A partir de R$ 598.337,94
-Entrega Agosto/2015

! Res. Beli(€t
g

i
f
�
e
"
N
e
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o Ref. 5351- Piçarras
o Suíte + 02 dormitórios'
o Area privativa do imóvel:74,79m2
o A partir de R$ 249.587,95
o Entregue Novembro/2016

-Ref.0027 - N.ova Brasília
-Salas comercias
-Apartir de área privativa: 41 ,86m2
-Apartir de R$157.594,53
=Entreqa Junho/2015

.Ref. 5407 - Amizade
=Suite + 01 dormitório
.Area apartir de: 76,26m2
·A partir de R$ 180.000,00
·Entrega Setembro/2014

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

Res, Bolgari

• Ref. 5�92
• Bairro: Rau
• Suíte + 02 dormitórios
• Área Privativa: 82,05m2
• A partir de R$ 189.880,00
• Entrega Maio/2015

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

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
-02 dormitórios

.•Area.privativa: 80,96m2
·A partir de R$ 245.471,07
=Entreqa Maio/2014

� Res. Gamaliel

·Ref. 4783 - Centro
·02 dormitórios' ,

.Area privativa: 72,10m2

.A partir de R$ 215.000,00
=Pronto para morar!

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

.Ref. 5036 -Vila Nova

.02 dormitórios

.Área privativa: 64,00m2
oA partir de R$195.950,42
.Entrega: Agosto/2015

·Ref.5058 - Nova Brasília
·Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 9O,93m2
·A partir de R$ 225.000,00
=Pronto em Agosto/2015

.Ref 4935 - Baependi

.Suíte + 02dormitórios

.Área privativa: 123,45m2

.A partir de R$ 310.172,43

.Pronto para morar!

"

t
.,

l
il'

f
• Ref. 4987 �
• Bairro: Baependi �
• Suíte + 02 dormitórios N�• Área Privativa: 115,74m2 -

• Área Total: 200,78m2
• A partir de R$ 335.000,00
• Entrega novembro/2014 .

.Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo

.02 dorm itórios

.Area privativa: 62,47m2
oA partir de R$136.000,00
oEntrega Agosto/2014

oRef.·5090 - São Luiz
• 02 dormitórios,
.Area privativa: 6O,44m2
.A partir de R$149,ooO,00

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

• Ref. 5356 - Itapema
oQ3,04 ou' 05 Suítes

.

oArea privativa: 226,26m2
.A partir de R$ a consultar
=Pronto para rnorarl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I M O B' I L I Á R. I A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro '_ Jaraguá do Sul _ SC

IMÓVEIS
PRONTOS

o Ref. 7601 - Jaraquá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 197,50m2
o R$ 480,000,00

o Ref. 7595 - Chico de Paula
o 02 dormitórios .

o Área imóvel: 75,09m2
o R$ 199.000,00

o Ref. 7591 - Vila Lenzi
o Suíte + 03 dormitórios
o Área imóvel:·320,00m2
o R$ 595.000,00

oRef. 7309 - Jaraquá Esquerdo
oSuíte + 03 dormitórios
oÁrea imóvel: 427,57m2
oR$ 955.000,00

•

o Ref.7225 - Nova Brasília
. =Suíte Master + 03 dormitórios

o Área imóvel: 360,00m2
o R$ 550.000,00

Plantão
PRONTOS
4792100808

-Ref. 7600 - Vila Lenzi
004 dormitórios

,0Área imóvel: 250,00m2•
oR$550.000,00

oRef. 7594 - Tifa Martins
o Casa
oÁrea do Terreno: 322,00m2
oR$140.000,00

oRef. 7590 - Riberão Cavalo
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 66,03m2

•

oR$ 230.000,00

oRef. 7248 - Vila Lenzi
oSuíte master + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 333,00m2
oR$870.000,00

oRef. 7549 - Baependi
=Sufte + 02 dormitórios
=Áree imóvel: 150,00m2
-as 530.000,00

o Ref. 7599 - Czemiwicz
oSuíte master, 01 suíte,1 dormitório
�Área imóvel: 350,00m2
oR$ 700.000,00

oRef. 7593 - Santa Luzia
-ldeal para Prédios
oÁrea Imóvel: 121 ,50m2
oR$ 290.000,00

oRef. 7588 - Água Verde
oSuíte + 03 dormitórios
oÁrea imóvel: 271 ,75m2
oR$ 395.000,00

oRef. 7407 - Vila Nova
003 Suítes
oÁrea imóvel: 230,00m2
oR$ 790.000,00

o Ref: 7483 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 197,00m2
oR$ 480.000,00

oRef. 7598 - Tifa Martins
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 60,00m2
oR$ 500.000,00

oRef. 7592 - Estrada Nova
002 dormitórios
oÁrea do imóvel: 50,72m2
oR$ 150.000,00

.

oRef. 7587 - Riberão Cavalo
oSuíte + 01 dormitórios

-

oÁrea imóvel: 78,00m2
oR$ 170.000,00

CASA

SÃO LUIZ

• Ref. 7538

• Área Terreno:
417,76m2

• Casa com 3 quartos, sala estar/Jantar,
cozinha, área de serviço, bwc, garagem e

área de festa com churras:1ueira• Area do imóvel de 175,OOm .

o Ref. 7586 - Água Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 99,95m2
oR$ 220.000,00

• Valor

o Ref.7446 - Centro
003 dormitórios
=Área imóvel:290,00m2
oR$1.200.000,00

oRef. 7550 - Vila Lalau
oSuíte + 03 dormitórios
oÁrea imóvel: 138,oom2
oR$ 566.500,00

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

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e l3h3.0 às .18h 15 _ Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
.

oRef. 6705 - Baependi
001 Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 330,00m2
-ss 750.000,00

oRef. 7348 - Rau
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 156,00m2
oR$ 445.000,00

oRef. 7375 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 242,oom2
oR$ 675.000,00

oRef. 7515 - Amizade
=Sulte + 02 dormitórios
oArea imóvel:167,15m2
oR$ 430.000,00
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8 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 22 E 23 �E JUNHO DE 2013

IM C) B I L IÁR IA·
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

o Ref. 7601 - Jaraguá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 197,50m'
o R$ 480.000,00

o Ref. 7595 - Chico de Paula
o 02 dormitórios .

o Área imóvel: 75,09m'
o R$ 199:000,00

o Ref. 7530 - Tifa Martins
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 209,00m'
o R$245.000,OQ

oRef. 7584·- Corupá
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 55,78tn'
oR$ 144.000,00

o Ref.7523 - João Pessoa
o .02 casas de alvenaria e

01 casa de madeira
o Área imóvel: 171,00m'
o R$ 260 000 00

-Ref. 7600 - Vila Lenzi
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 250,00m'
oR$550.000,00

oRef. 7594 -'Tifa Martins
o Casa
oÁrea do Terreno: 322,00m'
oR$140.000,00

oRef. 7538 - São Luís
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 175,00m'
oR$ 298.000,00

oRef. 7521 - Água Verde
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 224,90m'
-ss 389.000,00

oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo
002· dormitórios
oÁrea imóvel: 55,35m'
oR$ 159.900,00

oRef. 7599 - Czerniwicz
oSuíte master, 01 suíte,1 dormitório
=Área imóvel: 350,00m'
-ss 700.000,00

oRel 7537 - Czerniewicz
003 dormitórios
oÁrea imóvel:'247,00m'
oR$ 520.000,00

oRef. 7539 - São Luís
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 148,33m'
-ss 330.000,00

oRef. 7099 - Vila Nova
001 Suíte master + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 428,53m'

.

oR$1.300,000,00 ( negociável)

-

oRef. 7581 - Guaramim
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 160,00m'
-ss 430.000,00

o Ref. 7598 - Tifa Martins
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 60,00m'
-ss 500.000,00

-Ref, 7436 - São Luiz
oTerreno com Três imóveis
oÁrea do imóvel: 250,00m'
oR$ 360.000,00

o Ref. 7540 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 154,00m'
oR$ 330.QOO,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. d closet + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 145,25m'
oR$ 215.000,00.

CASA
SÃO LUIZ

• Ref. 7536

• Área Terreno:
380,75m2

• Valor

• Casa com 3 dormitórios sala estar/Jan
tar, cozinha, área de serviço, bwc social e

" garagem,
• Area do imóvel de 343,75m2

R$ 187.000,00

oRef.7525 - Vieiras
...

-

003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m'
oR$160.000,00

o
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oRef. 7585 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 117,11 m'
-ss 318.000,00

oRef. 7531 - Agua Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m'
oR$ 385.000,00

oRef. 7506- Três Rios do
oSuíte + 02 dormitórios
=Área imóvel: 140,00m'
oR$ 275.000,00

oRef. 7527 - Vila Lenzi
oSuíte d hidro e sacada + 03 dorm.
oÁrea imóvel: 285,85m'

.

-ss 490.000,00
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oRef. 6708 -Czerniewicz
003 Suíte + 01 dormitórios
oÁrea imóvel: 345,00m'
oR$ 1.300.ÓOO,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - �h às 1 2h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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10 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013

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

IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 2622
Três Rios do Norte

Terrenos Residenciais
Área apartir de 361/64m2
A partir R$ 119.341/20

�..

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

·Ref. 2617 - Jaraguá Esquerdo
·Terreno Residencial
·Área jmóvel: 548,50m'
·R$ 375.000,00

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

,t! Plantão
PRONTOS
4792100808

·Ref. 2557 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno comercial
.Área imóvel: 887,30m'
·R$ 450.000,00

-

·Ref.2583 - Vila Lalau
·Terreno de Esquina
=Área imóvel: 1.007,11 m2

.

·NEGOCIÁVEL

.Ref.2424 - Nereu Ramos
• Terreno Lot. Demathê
.Área imóvel: 418,51m2
.R$ 120.000,00

..

·Ref. 2550 - Amizade
·Terreno comercial
.Área imóvel: 456,53m2

••R$ 245.000,00 -c,

·Ref. 2639 - Água Verde
·Terreno residencial e comercial
.Área imóvel: 495,00m2
·R$ 138.000,00

·Ref.2420 - Amizade
·Terreno
.Área imóvel:306,34m2
·R$ 94.000,00

1

Ref. 2340 e 2341 �,'"-------
Três Rios do Sul

Terrenos Residenciais
Área apartir de: 2.334;40m2

A partir R$ 120.000/00

·Ref. 2516 - Vila Nova
.01 Terrenos
.Área imóvel: 518,00m2
·R$ 275.000,00

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

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

.Ref. 2628 - Amizade
·Terreno de esquina
.Área imóvel: 139,97m2
·R$ 170.000,00

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

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

.

·Ref. 2600 - Schroeder '

• 1 Lote na promoção
.Área imóvel: 392,00m2
.R$ 92.000,00
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·Ref.2469 - Barra do Rio Molha
·Terreno ideal para prédio.
.Área imóvel: 818,10m2
.R$ 250.000,00

·Ref.2578 - Guaramirim
·Terreno Residencial
.Área imóvel: 10.700,00m'

-

.R$ 585.000,00

·Ref. 2567 - Nereu Ramos
.Terrenos Residenciais
.Área imóvel: 300,74m2
• A partir de R$100.000,00
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·Ref.2624 - Três Rios do Norte
.Terreno Residencial
.Área imóvel: 330,00m2
.R$ 90.000,00

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

IMÓVElS
PRONTOS
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. Quer vender seu
,

.

Venda com a melhor.
A ltolvcn conta com uma equipe especializada" -

em-avaliação de imóveis, sejam eles residenciais,
-

- industriais ou comerciais. --
'

- itaivan
IMOBILIÁRIA

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

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

IMÓVEIS
P'RONTOS

.

Plantão

LOCAÇÃO
479945-8037

Loteamento Bela Vista

E- 53

Área do Terreno: 655,15m2
Bairro: Amizade

Terreno de Esquina!
R$ 550,00

·Ref. B-854
·Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1,350,00

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

·Ref. A-776
·Bairro: Riberão Cavalo
·01 dormitórios
·R$ 450,00

.

.Ref. B,834
-Bairro:
·02 dormitórios
·R$ 790,ÔO

·Ref. A-946
·Bairro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.100,00 + condomínio

.Ref. B-843

.Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1,250,00

·Ref. A-951
=Bairro: Centro
·02 dormitórios
·R$ 770,00 + Condomínio

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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14 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013

www.ivanaimoveis.com.br
Eliane· 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122YI

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 • CENTRO'- JARAGUÁ DO SULLsc

Rel. 1200 - Chiro de Paulo -loto Rrenzi - Casa alvenaria em 01 suíte,
02 donnillÍri9S, bwc social, solo estar, rozinho, lavanderia, área festas,

gomgem. Areo do WSO: 155,80m2 Terreno em área: 350,OOm2.
.

RS 265.OOl,OO

Rel. 2191-Agua Verde - Res. Bergomo - Aptos. rom 02 donnilórios,
bwcsociol, solo estar, sowdo em murmsqueim, rozinho,lavanderio, 01

vogo gomgem. Área privativa: 6s,I16m2. RS 141.OOl,OO. finondodo,
pelo plano Minha wso minha vidó.

.

Rei. 2110 - centro - Res. Itália - Apartamentos com 121,OOm2
privativos, 01 suíte, 02 demi suítes, lavabo, demais depen, 02

vogas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para dezembro de 2013.
R.l26.047. A partir de RS 365.000,00

Rei. 2213- Amizade - Res. Belize - Aptos com 76,26m2 e

80,66m2, 01 suíte mais 01 dormi!., demais depend., 01 vaga.
Apenas 02 apart. por andar, entrega poro setembro!2014.

R.I 63.508. A partir de RS 180.000;00

Rei. 2106 - Centenário - Res. Pirâmide (prox. Tropp) - Apto. rom 02
dormitórios; bwc sodol, solo estar, sacado roffi-churrosqueim, cozinho,

l(lÍ/onderio, 01 voga gomgem. Área privativo: 61,49m2.
RS 145.000,00. finandado pelo plano Minha coso minha vida.

lt&
JH11

:J ..�
Rei. 1198 . Jaraguá 84 - (asas geminados

Duas cosas geminadas com 78,OOm2 privativos cada, sendo 03
dormi!. sala em dois ambientes, cozinho, lavanderia, bwc, garagem.

RS 154.000,00 cada

Rel. 2226- Centro - Res. AIIonlo

Apto de frente em 02 donnit., demais depen�., 1erro!p, 01 voga.
RS 215.OOl,OO estuda propostos

Rei. 2214 - Jaraguá Esquerdo - Res. San Martin - Aptos. TIpo
01,02 com 01 suíte,Ol dormitórios e demais dependêndas, TIpo 03
e 04 com 02 dormitórios e demais dependências. Área privativa de

62,47m2 a 76,26m2• R.I nO 7.143. A P!lrtir de RS 141.000.00

.
.

.' lilllJIJ1_Ua

AMIZADE - Apartamento çom sala, sacada,
1 suíte .... 2 quartos, banheiro�'cozinha,
área serviços, Gatagêm coberta. Aluguel
R?700,OO +taxas,

VIlA LENZI- Apartamento sala/cozinhjl

f�;J�����:';ã�t:�O:�'r����.i�íu��:,e�$a,
480,00 + Txs.,
VILA LENZI- Ed. Dom Pedro, 1 sufte

. com satlida + 1 quarto, sala com sacada
(churrasqueira), banheiro_ soclaí, cozinha,
área õe serviço, garagem coberta. Aluguel'
R$690,OO + T"..

CENTENÁRIO - Res. Ilha 6ela - Apartamento
com t quarto, sala, cozinhaplanejada/iogão
I forno elétrico, .,bánheiro, área, de serviço,
êrea'externa e garagem coberta. (disp,onível
em maio). Aluguel R$630,00+ Txs.

.

SÃO lUJZ -"'Apartamento com 2 quartos"
sala/cozinhaI. área de serviço, banheiro, esta,

cicin�mento:ÀhJguel R$590,'OO+ Txs.

CENTRO - Apartamento com 2 quartos Ia,·
l1)árlo com 6 portas}, sala-com sacàdjnba, co>

!tinh� planejada, banheiro, área de serviço,
garagem ceberta, Aluçuel R$10D,OO ... t�.

BARRA DO RIO CERRO - Apartamento com

zouartos {l com guarda roupas, banhelrc social,'
cozinha planejada, éree de serviço, área exter
na, ga"ragem coberta. Aluguel R$100"OO + Txs.

CENlRG - Sobrado com ! suíte (sacada) + 2 quàrtos..'
banheimsocial, sala, cozinha, laVêlnderiã, garagem.
Alug�", R$1.2SO,OO + T". .

CENTRO-casa cOm 2 quartos/sala, cozinha, área
de se.rviço, benhefro, garagem. Ótima localização.
Alugu", R$700,OO + ce.

);fItA LENZI � ta� com 3quartós, sala, co�lnha; área
de ,serviço,. banheiro, garagem coberta. Aluguer
R$1.000,oo +Txs.

BARRA - Rua Feliciano BortolinL Salas ccmerãats
novas (em consttuçãÓ- previsão de obraprpnta se<

tembro/2013), salasue 129,2Ôm' a 283,36m' (com
t:nezanino). Estacionamento fácil. Consutte-nosl

"

� .... Rua lUizSatleresquinaoop F.étidaoo
B0rtolí,ni, apróxlmadamenteAOm2, Estacionamento
fãc�. R$7oo,00+taxas.

)fILA lENZI- Sala wmef<laI4Qm'. Aluguel
RS 480,00+00.
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COMPRA .. VENDE .. ADMINISTRA � I':
,_ 47 32'1.1003 �t

R
479685-2442

Plantão
479685-2444

Creci/SC 2.807-J imóveis

Rua Angelo Rubini, 1046 I Jaraguá do Sul I se �: www.entrelar.com.br

Jaraguá 84 �_206
- "

- � .

Com 360m2

PRÓXIMO AO MERCADO DO MANO

RS 49.000,00

Com 346,82m2
PRÓXIMO A ADV AURORA

RS 115.000,00

Com 378,75m2

RS 85.000,00

J

.Com 79m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala de Esta r/Jantar,
Jardim de Inverno e 1 Vaga de Garagem.

R$ 154.000,00
Jaragué ESíquerdo E 210 '

-_-_._---------------------------_._- ._------_._)

RS 154.000,00

Com 130m2 - Suíte+ 2 Dormitórios,
Sala de Estar/Jantar, Banheiro,

.Cozlnha, Lavanderia, Churrasqueira e

1 Vaga de Garagem

RS 320.000,00

Com 69,11m2 - 2 Dormitórios, Sala de

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

RS 135.000,00 ? I

Com 64m2 - 2 Dormitórios,
Cózinha , Sala, Banheiro e Lavanderia,

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

RS -149.000,00

Suíte + 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Lavanderia, Sacada com

Churrasqueira, e 1 Vaga de Garagem,

RS 176.000,00

Com 47,39m2 - 2 Dermitórios,
Banheiro, Sala de Esta r/Jantar,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

RS 105.000,00

Com 78m2 - Suite + 1 Dormitório, Sala de Estar/ Jantar, Cozinha, Lavanderia,
Banheiro e 1 Vaga de Garagem,

R$ 210.000,00

, Com 165.000m2 +

Casa de Alvenaria com 170m2•
corri Suite + 2 Dormitórios, Sala de

Estar, Cozinha, Banheiro, Área de

Serviço, Área de Festa com Lareira,
Fogão a Lenha e Garagem.

Chácara com Nascente, Riacho, '

Trilha, Lagoa, Quadra Poliesportiva
e Sistema de tratamente de Esgoto

Ecológico..

,I
I

R$ 4'40.000,00
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400,.Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta:.8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

� 2 vagas de garagem
� Documentação Pronta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA
ADMINISTRA

Rua Jorge'Czerniewlcz, n!! 400� Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

I REF.1413 - Ótíma localização, no Rua 25 de .
.

; Julhe (ao lado do Posto Mime Motriz;), 2� pavimento: garagem; salão

,_de
festas e playground, 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar).

1 D6m' PrivativO' Suíte 't- 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m.2 • Privativo -

86m2 Privativo. Suíte + 1 dorm, Ampla soccco com Churrasqueira,
Solo de Estar e Jantar conjugadas, Cozinho, Cozinha, Hall de entrada,
Área de festas' e Playground decorados.

- Banheiro• R�F.147D
- 77 ,68m2 de área privativo . OJ vaga de garagem (opção para
. Suíte + 1 quarto 2 vagos)
- .5010 de estar e jantàr - Excelente padrão de acabamento
- Cozinho -Hall de entrada, área de festas
_ Área de serviço, decorados e mobiliados

• Sacada com churrasquelra,__

- _Ó_tilT1_a_l_O_ca_I_lz_aç""a_-o_,_B_a_lrr_o_S_ã_o_L_u_is.____

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

, Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Andersón 9185.6002

.Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

- REF.1S40
- Ótlma localização, no Bairro Ilha da

Flguelra;
·60,75"F de área prlv€ltlva - 2

Dormitórios;
- 67,1 8m' de área privativo - 1 Suite +

1 Dormitório;

- REE1524

-Ótima

Localização, n9-
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

- Apartamentos
com 1 Suíte -l' 2

Dormitórios;
- 02 vqgasde

garagem;
- Apartamentos
com 1 OS,49m2 de

área privativa.

· 01 vago de garagem;
- Sala em dois Amtlientes;
- Sacado com Churrasqueira;
• Cozinho;
• Área de servíço;
- Banheiro;

_

- Valores a partir de R$ 158.000,00

Rei 1545 - Ótimo localização, na RU<:!'João 02 Vagos de Garagem;
Manoel Lopes, Boírro Jaraguá Esquerdo. • Sala em Dois Ambienjes;

. Plantas com 87m2, 9.7m2 e 102m2

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- sccoao com Churrasqueira;
- Cozinho;

-Área de Serviço;
. Banheiro;

- REF.1530

- Ó1im(;l localização, no Baino Três Rbs do SUl;

.. socoso com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormílórios;

- 01 vaga de estac�nto. coberta;

. Apartamentos com 59,7m2 de órea privaIiva,

Apenas 6% de entrada

�e do programa Mihtp Cascl MIma VIda,

IINCORP. R.3-63,823

ELZA

- REF.·1379 .... Ótima Locotlzcçôo, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizcide.
- 54,78m2·de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
.. Sala em Dois Ambientes; .

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Ár.ea de Serviço;
- Banheiro;

REF 1610

localizado na Rua:

Ilertoldo Hort, Bairro Rau
- 8Sm2 de área privativa
.. 01 suíte + 02 dormitórios
': 02 vagas de garagem

- Prédio com piscina
- Salão de festas

- Saia de gin9stica
equlpcdo
- Playground

Entrega para maioj2015.
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"

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)·
Centro - Jaraguá do Sul - S.C

LIGUE: 3372.1616
Planrão ; 479125.9001

CASAS

JGUÁ ESQUERDO·
ALTOPADRAo

coo, 805 - Linda casa, ambie.ntes
integrados e mobiliados, ótimo

acabamento. Possui 2 suítes (sendo
1 mastsrl 2 dorm., 2 bwc social, sala
de home theater, sala de estar com

lareira, jardim de inverno, lavabo, sala
de jantar integrada com cozinha, área
de festas com churrasqueira, fomo a

lenha e 2 vagas de garagem.

CONSULTE·NOS ·ACErrA
APTO DE MENOR VALOR

CÓD. 814 - Casa c/3 dorm., bwc social, sala
estar/jantar, coz.Jav., área festas c/churrasq.,

garagem p/2 carros,lindo jardim.

CÓD. 817 - Linda casa com pé direito

alto, c/1 suite, 2 dorm, sala estar/jantar, coz.,

lav., bwc social, área de festas dchurrasqueira,
ampla garagem, móveis planejados.

RS 320.000,00 - FlNANClÁVB.

CÓD. 294 - Sobrado'c/1 suíte, 2 dorrn,
bwc social e sala no piso superior, coz, lavabo,

lavanderia, despensa, área festas c/churr. e

fogão a lenha, garagem p/2 carros, amplo
terreno, ficam móveis sob medida,

R$5GO ooo,oo-ACErrACARROJIMÓVEL

R$ 300.000,00·
ACEITATERRENO

CÓp. 776 - Casa c/amplo terreno,
excelente localização c/2 dorrn., sala, bwc,

despensa, COZ., lavanderia, área de festas c/

churrasqueira e lavabo, garagem p/2 carros.

R$ 320.000,00

"

Ft-------TERRENOS/IMÓVEISCOMERCIAIS

TERRENO
BAEPENDI

CÓO. 822 - Ótimo
terreno em localização

privilegiada, Com linda

vista da cidade, rua

asfaltada e tranquila
contendo 736m2•

R$18O.000,oo

CÓD. 737 - Imóvel comercial situado de
esquina próx, a Caraguá Veiculas. Possui

amplo terreno com 435m2 e ampla visibilidade.
Ideal para escritório, lojas e salas comerciais.

R$580.ooo,oo

CÓO. 801 - Amplo terreno
com área de 880m2, linda vista,

plano e pronto pi construir.
Situado próx. ao Mercado Tap.

R$28O.OOO,OO

VIBRAS

CÓO. 795 - Amplo terreno contendo
otirnalocallzacáo, área de 567m2.
Imóvel plano, pronto pI construir.

R$185.OOO,oo

CÓD. 797 - Imóvel cam ótima localizacâo comercial,
área central em frente ao Restaurante Califórnia possui
amplo terreno de 480m' c/casa em alvenaria de 219m',

ideal p/clinica médica, escritórios e lojas ..

CONSULTE-NOS!

CÓO. 731 - 1 suíte com hidro, 2 quartos,
sala estar, cozinha I sala jantar, banheiro

social, lavanderia, área de festas com

lavabo, 2 vagas de garagem, toda murada.

RS 350.000,0O - FlNANClÁVB.

..

CÓD. 701 - Casa c/136m2, 1 suite com closet,
2 dormitórios, sala de TV, banheiro social, copa

e cozinha integradas, área de serviço, área
de festas com churrasqueira, garagem.

R$295.OOb,oo -ACaTA
TERRENOMENORVALOR

CÓO. 778 - Ótimo terreno,
localizado em região privilegiada,

contendo área de 396m2•.

R$14O.000,oo

CÓO. 752 - Loteamento Ademar Duwe,
terreno plano em rua asfaltada, pronto pI

.

construir contendo área de 324m2.
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-----------------APARTAMENTOS

NSE

JARDIM DAS MERCEDES';
. 'VlLANOVA

CÓD. 792 - Apto com 91m' priv, 1 suite master

(Hidro e closet), 1 dormitório, salas integradas, cozinha,
bwc social, área de servico, sacada com churrasqueira,

1 vaga de garagem, ótimo acabamento,porcelanato,
laminado, ficam mobilias na cozinha, banheiros, ficam

eletrônicos e eletrodomésticos, ar cond. Split

,

CÓO. 798 - Ótima localizacào próx. ao

centro, po.ssui 2 quartos, sacada, sala estar,
cozinha, bwc social, lavanderia e 1 vaça.

R$118.000,00· FlNANClÁVELR$32O.OOO,00

MORADASOA
SERRA-NOVA

BRAS(LIA
CÓD. 733 - Apto área privo
70m2, 1 suíte + 2 dorm, sala
estar/jantar, cozo integrada,

sacada c/churrasqueira, bwc
. social, 1 vaga, ambientes

- mobiliados. prédio
com elevador, piscina

e salão de festas.

R$ 250.000,00

MILANO RESIDENZIAI E- CENTRO
Em área nobre do Centro da cidade, o .

empreendimento oferece 2 apartamentos por

andar, hall social, espaço gourmet, piscina, gazebo,
brinquedoteca e fitness. O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de área privativa com

Sala de estar / home theater, Sala de jantar, Ampla
varanda com churrasqueira, Cozinha, Home office

(opcional),1 suíte master + 2 suítes, Lavabo, Área de

serviço, 3 vagas de garagem, Depósíto individual e

Preparação completapara climatização.

CONSUL1E�NOS!

ED.RAZiaRESIOENCE
APARTAMENTO:
• 3 suites - sendot Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com

churrasqueira
• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2Ó15
Rua Augusto Mielke • Baependi

(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porc:;elanatq _

e lâminado
• Acabamento

em gesso
• Massa corrida

EDIF. MONACO· CENTRO

CÓD. 747 - Ótima localizacão, possui
2 quartos, saia de estar/jantar, sacada,

cozinha, bwc social, lavanderia e garagem.

''180.000,00 - FlNANClÁVB.

cóo. 546 - Loft com 1 suite, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, ficam todos os móveis e

eletrodomésticos, salão de festas e elevador.

. R$19O.ooo,oo· FlNANClÁVB.

RES.JARDIM DE MONET·
CENTRO (ALTO PADRAo)

CÓD. 713 - Amploapto, com área privo de
244m', ambientes mobiliados, acabamento

refinado, 4 suites, 3 vagas garagem. prédio oferece
estrutura completa, apenas 1 apto por andar.

CONSULTC-NOS!

CÓD.820 - Apto, d 2 dorm sala estar�antar,
sacada d churrpsqueira, cozo integrada,

lavanderia, bwc social,1 vaga, pronto p/ morar.

R$139.ooo,oo - FlNANClÁVB..

HORIZQN RESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início do bairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueira, ambierites

integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaço gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APART1R DER$245.000,OO

RESIO.SAN LORENZO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Loc�lizado 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.

APART1R DER$18O.000,OO
,

• ENTRADA+ PARCB "�B E
FINANCIAMENTO BANCÁRIO
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Residencial Monte Olimpo - Bairro Centro
Aptos com 1 suíte + 2 qtos R$339.000,OO
Residencial com hall de entrada decorado e mobiliado, salão
de festas mobiliado, excelente acabamento e ótima localização.
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Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

625-lilIA DA FIGUEIRA

Casa com 3 quartos, BWC, 2
salas e demais dependências.
R$ 320.000,00

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, cozinha mobiliada, BWC,
lavanderia, garagem, edícula com

2 quartos, sala e cozinha conjugada,
bwc e depósito. R$430.000,00

IEn ietec
,

IMÓVEIS
Você .escolhe sua conqui'sta

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2

quartos, sala, sala de jantar, coz

inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem.
R$135.000,00

.

Apartamento com 2 quartos, salal
cozinha conjugadas,lavanderia,
bwc, 1 vaga de garagem não
coberta, área de festas, play
ground... R$ 123.000,00

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, 2 salas' grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2

.

bwc's, lavabo e sacadas.
R$l.lOO.OOO,OO

Edifício Menegotti
Apartamento com lsuíte ,2
quartos,sala,copalcozinha
conjugada,bwc.
R$ 235.000,00

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem pi 2 carros.

R$ 350.000,00

Terreno com algumas benfeito
rias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio
Branco. R$ 6.000.000,00

574 - VILA LENZI

Casa residencial com 5 quartos,
2 bwcs, 2 cozinhas, garagem,
dispensa, lavanderia, sala e mais
uma área fechada de 15m2•
R$ 380.000,00

611 - SCHROEDER

611 - Schroeder: Terreno plano
com 450m2, livre de enchente. R$
55.000,00

Sobrado com 2 apartafuentos 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

Terreno com 2 casas. Excelente

oportunidade. R$ 230.000,00

1235 - SCHROEDER

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavanderia e garagem.
R$ 160.000,00

258 - CENTRO

Residencial Vancouver

Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
sala de jantar,escritório, cozinha
,lavanderia, churrasqueira, ga- »<

ragem para 2 carros. R$ 370.000,00

593 - JARAGUA ESQUERDO

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte

máster com closet, 1 suíte, 2 quar
tos, demais dependências, área de
festa, piscina, etc. R$ 1:850.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�empi 4 carros, poço arteciano,60m da
praia R$ 320.000,00

558 - João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ l30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www"engetecimovels ..COfll.br
Padre Pedm fr.mcken, m-Centro - (EP: 89251-040 -jõraguá do Sutj5.C

Casa com 2 suítes, 1 quarto, BWC, garagem para 2 carros.

R$ 585.000,00
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 de jantar, cozinha/copa.lavanderia, 2 sacadas, vaga de

garagem. R$ 350.000,00
.

Amizade, Casa com 1 suíte, 2

quartos, churrasqueira e demais
dependências.

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

Apartamento com 2 qtos,
cozinha, área de serviço, sala de
jantar! estar, bwc e sacada com

churrasqueira.
R$ 139.000,00

Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de-
pendências. R$ 700.000,00

.

Casa residencial com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavande-
ria, edícula com quarto e bwc,
piscina, garagem para 2 carros.

R$180.000,00

Apartamento Com 1 suíte, 1 quar
to e demais dependências. Sacada
com churrasqueira e garagem
p�ra 2 carros. R$ 180.000,00

2 Casas residenciais com 3

quartos, sala,' cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. 2" casa com

·2 quartos + sala, cozínha.Iavan
deria, 'varanda. R$460.000,OO

Apartamento com 2 quartos, sala,
BWC e demais dependências;
R$ 120.000,00

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$
165.000,00

.

Apartamento com 2 suítes + 1
suíte master com closet, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii 20 ANOS COM VOCÊl
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 1 Centro J Jaraguá do Sul J Se. J 47 3275 5000 J girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com

760m2 - 30,40metros de frente, c/ casa alv. c/
3 quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA
FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

1081: AMIZADE - CASAALV. d suíte 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

+ 2 quartos, área de terreno livre nos CASA ALV. d suíte + 2 quartos, área

fundos. R$ 230mil festas. R$ 430mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cl 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cl 3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil

...._;��.

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO
d290m2 - suíte + 2 quartos, área de
festas. ótima vizinhança. R$ 550mil
- aceita troca com apartamento.

1i93: ILHA DA FIGUEIRA - CASAALV. c/
suite + 2 quartos, área de festas.
R$450mil

1227: JGUA ESQUERDO - CASA ALV. 1228: JGUA ESQUERDO - CONDOMINIO
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suite máster + 3 AZALÉIA - CASA ALV. c/ 320m2 - suíte
qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m' .. Es- máster + 2' suites, ampla área de festas, pis
tuda proposta envolvendo apartamento. cina, terreno c11.520m'. R$ 890mil

.

1195: ILHA DA FIGUEIRA - CASA 1199: BARRA DO RIO CERRO -

ALV. d 195m> - 3 quartos, terreno d CASA ALV. d 2 qtos, terreno d
1.827,50nf. R$450m> 367,50m2• R$200mil

Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1Ó16: IMÓVEL CENTRAL - Jerreno
IA d suíte + 2 quartos, churrasque- com 1.000m2, d 2 casas de alvenaria.
ira, garagem p/2 carros. R$ 300mil

.

Excelente localização. CONSULTE!
- Pode ser financiada.

1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL - terreno d 356,50m2 d casa alv. d 10 cômo
dos. BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil- Estuda proposta c/ apto.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cl casa e sala comercial.'
R$ 580mil

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas
de alvenaria, terreno d 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1226: JGUÁ ESQUERDO _ ÓTIMA 1196: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. c/
350m2, terreno c/504m2 - suite + 3 qtos,

CASA cl suíte master + 3 qtos, área de festas c/ piscina e churrasqueira.
área festas cl piscina. R$ 950mil R$ 600mil

300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil � Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1074:AMIZADE -CASAc/2 qtos, terreno 1078: AMIZADE - SOBRADO c/ suite + 1141: CHICO DE PAULA - CASAALV. c/ 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. c/ 1347: SÃO Luis - CASA ALV. c/ suite

amplo. R$ 250mil 3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil
.

suite + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno c/460m2. R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, offiee, churrasqueira,
carros. R$ 318mil garagem p/2 carros. R$ 300mil

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTOS

3114: JGuÁ ESQUERDO -APTO
cl 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$ 350 mil •

gens, MOBILIADO. R$ 583mil

.'

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HORjZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCAR lO. R.I. 65926

3003: CEONTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEl - apto c/ 1 qto. Pré
dio c/ elevadores, hall deoorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3004: CENTRO - IBIZA - Duas opções
de plantas, 2 garagens e apenas 2 ap
tos. por andar. A partir de R$ 360 mil R.I.
1-65.839 - Últimas unidades

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.
cf2 qtos. R$140mil- pode ser financiado R$ 280mil - ótima localização. R$ 199mil

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. 3002: DRIESSEN - Suite + 1 qto, Suite + 3008: CENTRO - APTO RES. AGATA cf

HOSPITAL SÃO JOSÉ) C/2 OTOS. 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. •
suite + 2qtos, ótimo estado. BAIXOU DE R$
270mil PARA R$ 250mil- APROVEITE!

R$ 147.500,00

APARTAMENTOS PRONTOS

3113: ESQUERDO -

ACRE - suite + 2' qtos. A partir de
R$ 260mil

050: CENTRO - ED. CATARINA ER
CHING -Apto semi-mobiliado, suite + 1
to. Prédio com piscina, salão da-festas,
ali decorado. R$ 235mil .: Financiável

1111 II I lIiI I

l I G U E

PlANT ÃO I. 47 99-'9 7750

.

• VENDA • LOCAÇÃÓ
• ADMINISTRAÇÃO

3007: A MELHOR VISTA DA CIDADE ESTÁ AQUI: 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.

3108: CZERNIEWICZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos oom

128m' de área privativa - suíte d sacada + 2 demi

suítes, 2 vagas de garagem. Excelente área sodal no

úffimo andar, oom espaço gourme� píscna, tudo en

tregue mobílado e deoorado. AcabamentoAlto Padrão.
Primeíras unidades a serem vendidas com oondições
especiais. CONSULTE. R.I. 23.260

3028: CENTRO - COBERTURA DUPLEX
cf linda vista, suite máster +'2 qtos, ótima
área festas cf piscina. Estuda propostas
envolvendo imóveis.

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE . .APENAS 2 APARTAMENTOS POR ffi
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. §

E
êii
::o
xr

<ii
::o
rr _

ro

o
,ro
c-

�
2
<ii
ro
UJ

.8
·w·
.S'
UJ

o
,ro

Cií
Q.l
UJ
o
"O
ro

n�l��iQI)L��gAE�g��II���p .�
-Apartamentos novos, cl suíte + UJ

2 quartos. Prédio c/2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, <ii

churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- $)

Ias + financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
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Plantão

478864.4021'
Plantão

47 8808.0247
Plantão

479210.0808
wwW.imobiliariahabitat.com.br www.itaivan.com.br
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L1058 - Casa - Baependi - Cf 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, gar .R$ 450,00
L1093 - Casa Alvenaria - Tres Rios do Sul - Com 01 suite, 02 quar
tos, bwc. social, sala, cozinha, area de servico, garagem coberta -

valor R$700,OO
L-2173 -Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, garagem.R$ 680,00 + condominio

L2252 - Apartamento - Água Verde - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, sacada e garagem. R$ 650,00 + .c�ndomlnio.
L2258 -Apartamento - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem. R$ 560,00 +

L2261 -Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc.
área de serviço, garagem. R$ 650,00 + condomínio

L2265 - Apartamento - Czemiewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem.R$ 600,00
L2290 - Apartamento - Baependi - Com 01 Suite, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, garagem.R$ 600,00 + condominio

L2298 - Apartamento - Vila Nova - Com 01 surte + 02 quartos, sala,
cozinha, BWC, área de serviço, sacada, garagem. R$ 950,00 +

Condomínio

L-2300 - Apartamento - Czemjewicz - Com 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem 1

carro. R$ 680,00 + condomínio

47 3275·.4477
SP�E

_ _ _ _ _ _
1

Beti 9936-6906

- 1 suíte + 1 quarto,
- Aptos 2 quartos
1 sUite + 2 quartos.

artir de R$ 129.900,00

L23o'i - Apartament� -" é'hicO d;P�ul� � Co�' 02 'q-�arto's,'bwc, sal��
cozinha + área de serviço, sacada. - R$ 500,00 + Condomínio

L-2303 - Apartamento - Sao Luis - Com 02 quartos, bwc, sala, cozi

nha, área de serviço, garagem (01 vaga) - R$SOO,OO + Cond.

L-2311 -Apartamento - Agua Verde - Com 2 quartos, sala e cozinha

integrada, sacada com churrasqueira, bw, área de serviço, 1 vaga de

garagem, R$ 550,00 + cond.

L2312 -Apartamento - Vila Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, BWC, área de serviço, sacada, garagem R$ 900,00 + cond.

L-2315.- Apartamento - Centro - Com 1 quarto, sala, cozinha, área de

serviço, garagem - Prédio com intemet- R$650,OO + cond.

L2317 -Apartamento - Centro - Com 02 quartos, bwc social, sala, cozinha,
área de seNiço, socada, 01 vaga de garagem, valor R$ 650,00 + cone.

L2319 - Apartamento - Agua Verde - Com 2 quartos, sala e cozinha

integrada, sacada com churrasqueira, bw, área de serviço, 1 vaga de

garagem, R$ 550,00 + cond.
L2320 - Apârtamento - Centenário - Com 2 quartos, sala e cozinha,
bwc social, área de serviço, 1 vaga garagem. R$ 650,00.
L2321 - FLAT - Czemiewicz - Com sala e rolinha coojugada, 1 Bwc social
no térreo, no segundo piso quarto e bwc cm Hidra. R$ 370,00 + Cond.

L2323 - Apartamento - Cenlro - Com 03 quartos + dependencia de

empregada, 2 bwc, sala, cozinha, área de serviço com sacada, sa

cada, e garagem. R$ 780,00 + �ond.
L2324 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 suite + 01 quartos, 1
bwc social, sala, cozinha, área de serviço, 'sacada com churrasquei
ra e garagem R$ 700,00 + cond.

l2325 - Aphtamento - Centro - Com 2 quartos, sala de estar, cozi

nha, área de serviço, banheiro social, sacada cÕnl churrasqueira, 1

vaga de garagem, (Prédio oferece piscina, 1 elevador, câmeras de

segurança) RS 850,00 + Cond.
.

l.2326-Apa1aIre1IO-Com lsuile+ 2quaf1ossala de_cozinha áea

de"",,*,_sociaIireadeseM;o.-acomdllma,q_lvaga
deg<ragem. (Edi1icio oeececereesce segua-JÇa, 2_pOcina,
plajgrourid, áea de_, mesa de sinLca e peboim.) R$1.150,oo + oond.

l2327 - Apa1aIre1IO - Genlro - Com 1 sul1e com saaa +·2 quartus sala
deestarsalade j>1t..-, oozinha, êea de sevçc, banheiro soce.seceía 1

vagade garagem, (pIédioo1elece 2e1evadores, àeaoe estes, cãrea de

seglllaflÇ3 e coteroen hOIário oomerr:iaI R$ 1.050,00 + oond.

l2328 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem. R$600,OO +

condominio.

L3019 - Sala Comecial- Centro - Com 32 m2, bwc - R$ 850,00.
L3021 - Sala Comercial - Centro - Com 38 m2 - R$>550,OO
L3057 - Sala Comerciel- Vila Nova - Com 90M2 + 20m2 de mezani

no, 02 bwc, ar condicionado instalado.R$ 2.200,00
L3059 - Sala Comercial - Com 34m2 R$ 450,00
l3075 - Sala Comercial- Vila Nova - Com 90m2, 02 bwc.R$ 1.900,00
L3079 - Sala Comercial- Vila Nova - Com aproximadamente 50m2 e

01 bwc. R$ 1.200,00 + condomínio.

L4015 - Galpão -Ilha da �i9ueira - Com 350m2 - R� 3.900,00
4017 - Galpão - Centenário- Com 02 pisos, 02 bwc's medindo212m2•

RI2.ooo,00

Rua Domingos Rodrigues da ,.ova, 483 Sala Dl

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

__________ �!lJÇ]lJ�_�e_� �f!1�Y�! �?!l!. 9���i_!J�lic!.�<l_� _e_ ��9lJ��f_!Ç�· _

LOCAÇAo
, Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - R$ 750,00 + taxas;
- Apartamento suíte + 2' quartos - Czerniewici - RS 770,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro> R$ 700,00 + taxas,

_

- Casa 1 suíte +2 quartos - Amizade - RS 1.650,00 + taxas;
- Apartamento 1 quarto - Centro - _A partir de RS 490,00 + cond; I'- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 1 quarto - Vila Nova - RS 600,OO(negociável) + taxas;

- Apto 1 suíte + 1 quarto, 2 vagas de garagem - Centro - R$ 1.000,00 + taxas;

1- Apto 2 quartos, garagem - Vila lalau - RS 680,00 + taxas; .

- Apto 1 quarto, garagem - Jaraguá Esquerdo - R$ 550,00 negociável + taxas;
- Sala Comercial NOVA - Bae endi - R 1.70000. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'-'RIll: 26 - Res., Primu)a - .\lilã·
Nova �111:Q§emi- ':]9biliáao, cl 2

salas, 2 bw2;:1'<.\(aga e demais

dep!ljJG:;-área útif72�QQ m2,
__
/ R$ 1.70.000,.00. "--'--.._

f'
I

{

i'

I
r
l

www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria @imobiljarialuna.com.br

Ref: 27 - Res. Mathedi II - Nova
Bri3sília - Apto 2 salas, 2 bwc, 2

vagas e demais depend., área útil
70,00 m2, R$ 175.000,00

Ref: 0388 - Água Verde.
Res. Comoditá. Apto 1 suíte,
.2 dorm., 2 vagas, área total

138,67 m2•

R$190.000,00

Ref: 0530 - Temos Apto
.em Nereu Ramos.

Aceita Rnanciamento
Bancário.MC MV

Valor.R$129.000,OO cl
entrada apartir de:

R$ 5.000 00.·

Ref: 14 João Pessoa. Res.
Cáceres. Apto com 2 dorm., 2

salas, área útil 62,00 m2•

R$155.000,OO

Apto 1 suíte, 1 dorm.,2 salas, 2
banheiros. Área útil 8O,00.fi12, R$

175.000,00

Ref: 0341 -.Resid. Torr.e Di Solli
Jaraguá Esquerdo. Apto com

elevador.2 darmo E demais
dependo ENTRADA DE R$
10.000,00. PARCELAS DE

. R$ 500,00 P/mês ate o
financiamento. R$150.000,OO

Ref: 0261 - Resid.Sah1à Rita-Barra
do Rio Molha. Suíte + 1 dormitório

Excelente acabamento. c/Sol da
manhã, 7S,12m2 Priv. + 11 m2 área

.

ext. � 159.900,00.

Luís.Apto, 2 darmo +churras.2
saeadas. demais ·depend.

c/ 66,002' área útil.
R$154.000,OO.

'ApíO.2 dOITIl,sendo 1 suíte, denais

Depend.ótimo acabamento.'

62,.72m2 área útil:

R$160.000,00.

INTER
V IE I S

O�l!!�
®l1J��@í}]l�
••ue:

VlTALLE CE
R$ 1'89.880,00 ......

��i!I-��,
�1!IlE�

EXCLUSIVO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS
473273 5443

PlANTÃO
47 fS4&J 5501
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3371- 768 .

iliBtiajaltífrRLiD11J8
- Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomlnio

Res. Flamboyant.
604,50m2• R$ 320.000,00
727,55m2 • R$ 370.000,00

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMOVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.IJ.

LOCAÇÃO'
• Sala Comercial- 67m' +1 garagem Bairro Vüa

LàJau. Valor R�OO,OO + R$60,OO cond .

• Ras, Saint Moritz • \fria Nova:Jjpartamento oom
três.donnitórios (sendo uma sufté), sala, oozinha

oom mobilia, áras de serviço, banheiro,. sacada oom

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• GalpãO· Guaramirim - Galpàb com 262m' em

•

Guaramirim. Valodi$ 2,100,00-

Apto • Vila Nova - Apartamento oom dois qu.rtos
(sendo, uma suite), sala, oozinha, area de serviço,
banheiro, sacada oom murrasgueira e garagem.

Predio oom elevador e saeo de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond,

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO oom tres
quartos (sendo uma suite), sala, oozInha, area de

serviço, banheiro, sacada oom churrasqueira e duas
gafllge!is. Pred.io oom eleVadOr e salao de festas.

Valor. R$ 1.000,00 + cond.

� ·"D1a Marlins - Casa COm três qua(fbs, duas
salas, oozinha, area.de serviço, dois banheiros,

garagem: Valor R$ 700,00.

Apto - Centro :Apartamento COm dois quartOs. sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada Com

.churrasqU€ira e garagem. ValQr R$ 680,00 + cond

APto • Nova Brasília - Apartamento oom dois
quertos, sqla, oozinha, area de serviço, banheiro,

sacada oorn chl1ITa&lueira' e garagem.
Valor R$ 660;00 + cond.

Apto - Baependi. Ed. Passares e iIores. APto oom uma
suite + 1 quartq, Sacada oom çhurrasqueira, Piso

percelanato. Valor R$ 900,00 + cond.

Apto - Centro - iI·apartamentos de alto padrao no centro
de jaragua do sul. Apto novo, 1 sune +"2 quartos.

Churrasqueira ihfl;grad,a à sala. CôZinh. sob medida.
Pi.so porc.élanato. Valor R$1:500,OO + R$100,00 cond,�������=---��--�--=-����������

'� A.miz.ade/Champ.agnat.. Re.sldencial Saint
Antoine, 1 Súíte, 1 Dormitório. Valor de

lançamento R$165.OIJO,OO. (RI. 7 2799)

Jaraguá Es.querdo· Res. Acre,
NOVO, 1 Suíte, :1 Dormitórios.

A partir de RS 25�.OOO,OO

!
j
1
1
1

li!

lo
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035 - Ribeirão Cavalo, casa de 021 :-Schoroeder, casa de alvenaria com
alvenaria com' aprox. BO,OOm'. e 173,OOm' e terreno com 450,OOm'. (aceita

terreno com 443,50m'. imóvel de menorvaíot
R$140.000 00 R$180.000,00

TERRENOS

002 -'"\I1la Nova,'casa de alvenaria com 70,00m' e temeno com 300,01 m'............................. . R$ 280.000,00
019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 OO,OOm' e terreno com 364,00m' R$-138.000,00
039,-Amizade, casa de aJvenaria ri 167,15rn'eterrero ri 375,00n'. (a:eiacamfoorooo��"'v.i:rooaléR$200.IXIl.OO)R$430.000,OO
040 - Rau, sobrado de alvenaria com 156,00m', aceita apartamento como parte de pagamento.
056 - Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,oom' R$130.000,00
069 - \I1la Lalau, casa mista com 119,00rri' e terreno com 390,60m' R$ 250.000,00
074- Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e temeno com 2A97,00m' R$ 650.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00rri' R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00rri' mais galpão. Terr. cf 1.574,10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$.500.000,00
t 83 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Temeno com 6OO,00m' .. R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m' R$180.000,00

smos

007 - Neneu Ramos, Sítio ri casa de madeira, ranchos, 03lagoasa oIanIacão de eucalipto, 1emeno com 62.000.0Qm2 Ri 240.000,00
030 - Santo Antonio - cf casa de alv., rancho, la oa, c área li 175.DOO,00m'. aceita imóvel de menor valo[ R 500.000 00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaime� de l�o,oom' e terreno coni 56.000,00m' R 650.000,00

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71 m' R$120.000,00
009-Centro-Apto t180,12rri' a área privativa e 112,57rri'de área total. (aceita1emeno comofomna de pagamento) .R$l99.000,OO

�g=%=-�nt�c��::=�WiÓ��.��.�e.l�,.s.��:.�a����.��.S.�n.�.���������ó��
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m' R$ 110.000,00
060· Centro - apartamento com área total de 153,63rri'.................................... .. R$ 275.000,00
063 . Cerno- apartamento com área total de 96,37rri' . R$175.000,00
066 - Centro - apartamento com área privativa de 214,07rri'.................. .. R$ 270.000,00

LOCACAo

Apartamento Centro............. . : .. R$ 650,00
Apartamento Centro . : � RFOO,OO
��:{t��e�?�oÁ�����idii::::··.·.:::::::.:·· :::::: :::::::.:::::::::::.:::::::::::.: ::::::::.:::::::::::.:::::::::.:::::::::..:.:�$�%�:��

I'

.I, I

Sche er.
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

ReSidenCial Atlanlis'- Vila Rau Apto 404 _ 4 andar.
2 quartos, banheiro, sala, cozinha" lavanderia, sacada

corn chu�rasqueim.Mfltragilm: 75,07rn2 R$155.0UO;OO
Matrícula' nO 62:001'. .

Barra do Rio Cerrn- Residencial Flórida - apto 202.
2 Quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59,34m2. R$135.000,OO.
__ _ Matríc�la: 62.898

Residencial Crystal Garden _ Três Rios do StJl
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$165.000,OO. Matrícula na 70.950. Apartamento com dois

quartos. R$135.00Q,00. Matrícula 70.956.

\

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga

de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do
apto: 59,00m2• Fase final de construção.

Valor: R$145.000,OO
R�gi�tr� �a incorp�ração N° 62.1!_4 R·1

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento .

Itacolomi 2, bairro AMIZADE.
Apartamentos a partir de R$ 155.000,00.

_In�orporaç.ão nO R.3.-59.l2L

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá

Esquerdo
. Lote 58

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajoara - João

Pessoa.

Lote23

R$ 95,000,00
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H0071 Residencial Pássaros e

Flores R$ 270.000,00

IH0068 GEMINADO R$120.0QO,QO
TRES RIOS DO NORTE COM 59

M2 AREA PRIVATIVA

'Bela Paisager:n . Area 20.000

m2• R$:990.ooo,oo Amizade

R$ 220.000,00, Centro

H651 A1éssio Serri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

H635 Ed. Dona Wall, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasilia, R$: 620,00

r H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasílla, R$: 480,00

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila
Lalau R$ 660,00

Residencial Montreal, lotes a partir de
R$ 90.000,00 com 320m2•

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H20S D Moradas da Serra
R$ 249.000,00, Nova

Brasilia

H0041 DON AFONSO

J�$14S.000,00 RAO
H0066 Ed. Le Petit 81 ,36m2

área R$ 170.000,00
Água Verde

-

H0084 Casa de Alvenaria 70m2
Vila Lenzi

R$ 180.000,00

HOO53 Waldomiro Bartel,
com 80 m2• Baependi,

R$175.000,OO

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

H107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$154.000,00

Centenário

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
----

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

Residencial Esperança, 01 Suíte
+ 01 Quarto, 71m2, Três Rios

do Sul, R$147.ooo,00

•
Residencial Mondrian

R$ 430.144,00 área privativa
de 107,39 m2 Baependi

H0076 Terreno com 3 ° m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

H0033 Residencial San
Pietro R$ 221.000,00 Nova

Brasília

LOT MENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir

de R$ 80.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00
--

H0056 com 67m2 de área

privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

-

.
H0070 GEMINADO A PAR
TIR DE R$192.000,00 TRES

RIOS DO SULDE R$137.000,00 AMIZADE

H0079 Apartamento,com
47m2 área privativa Agua

Verde R$106.000,OO

H32 Geminado 03 quartos Nereu
Ramos R$ 630,00

H34 Sobrado Residencial Piva, Vila
lalau R$ 1.060,00

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H671 Ed. Ulium apto 104, 02 quartos
Vila Lalau R$ 500,00 + Cond

H677 Ed. Imigrantes, 02 quartos
Rau R$ 500,00 + Cond

H678 Ed. Leticia Ap 201 Vila laláu
02 quartos R$ 560,00 + Cond.

H679 Ed. letícia Ap 301 Vila lalau
02 quartos R$ 560,00 + Cond.

H505 Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H802 Sala CML 32M'
Centro, R$: 850,00

HS18 Sala Cml117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H513 Casa CML 220M'
Centro, R$: 2.500,00

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia R$ 620,00

H673 Ed. Tulipa, Centro R$960,OO
+Cond

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasilia, R$: 500,00

H514 Sala CML 43M'
Vila Lenzi, R$: 800,00

H663 Apartamento Czemiewicz 01
Quarto R$ 670,00

H33 Casa Comercial, Centro
R$ 1.750,00 + IPTU

H666 Ed. Leticia Ap 303 Vila Lalau
02 quartos R$ 590,00 + cond

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila Lalau
02 quartos R$ 590,00+ cond

H35 Sobrado piso térreo, 02 quer
tos Vila Lenzl' R$ 600,00

H680 Ed. Santhiago Ap 104 Vila
Lalau 02 quartos R$ 450,00 + Cond.

H681 Ed. Isabela Ap 501 Centro
R$ 850,00 + Cond

HSll Galpão 308m'.

Baependi, R$ 4.200,00

HS17 Sala CML, Centro

6Om', R$ 490,00 + Cond.

HS22 Sala CML 40 m' Rrenze R$ 850,00 + Cond.

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova. R$: 3.000.00

H674 Residencial Bela Vista, 02

quartos Vila lalau R$ 700,00 + Cond.

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$ 650,00 .. cond

H37 Casa de Alvenaria, 04 quartos
Ribeirão Cavalo R$ 650,00

H675 Apartamento Czerniewicz 02
quartos R$ 670,00
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IMÓVEL . CAMINHÃO .. EQUiPo
AGRICOLA - CAP. DE GIRO .

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CRÉDITO DURADA
RS 950 Mil RS 82 MIL
RS 810Mll R$ 79 MIL
RS 625 Mil R$ 62 MIL
RS 535 Mil R$43MIL
RS 348 Mil R$ 33MIl
RS 310 MIL R$29 Mil
RS 255 MIL R$ 21 MIL
RS 210 MIL R$19 MIL
R$145 Mil R$14MIL
R$ )25 Mil R$]] MIL
R$110 MIL À combinar
-ACEITO CARRO E FGTS

'.(

• A empresa BBOM atuando no ramo

de rastreadores de, veículos, frotas
etc. .. Esta procurando 'pessoas

,

interessadas em se juntar a sua

equipe de Marketing de Rede.
'

Importante: Você não precisa abrir
mão de suas atividades atuais.

Interessado entra em contato com

Gilson pelo fone 47 9935-9307 ou .

pelo email: gilsonborba@gmail.com
• Contrata-se técnico em informática

com habilitação AB. Telefone 9972-
6065 Mundo Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos fazendo
o que sempre fez .. ". Seja pago para
fazer o que você já faz todos os dias
sem receber nada por isso. Faça
postagem de anúncios na internet

e receba em dólares". Maiores

informações: Juares Luz 47 8426-
2019 (Oi) / 47 9693-5560 (Tim).
Skype: juaresluz. www.telexfree.

corn/juaresluz
• Faço montagem e desmontagem de

móveis para lojas e particular; tenho

experiência e referência. Tratar
8475-2510

• Estamos contratando: Vendedor

Projetista de Móveis c/ experiência
em Promob e Montadores
de Móveis. Interessados ligar
para (47) 3273-0792 ou enviar
currículo p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

• Excursão para compras em São

Paulo, na 25 de Março. Valor R$
200,00: P/ mais informações 8412-

0129.

• Ganhe dinheiro postando anúncios
na internet; interessados entrar em

contato com Irineu no 47 9955-
0833 ou lbúdendorfêagmaíl.com

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco tempo.

- Mercado em expansão nacional e

internacional. 100% lucrativo, não

precisa oferecer: produto de porta
em porta, a empresa repassará
os produtos para o cliente final e

depositará os lucros diretos em

sua conta, ganhos de R$80,OO 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

/ G47) 8836-6000 Claro. Ou acesse

www.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas termais)
saída dOia 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.

• Fretês e mudanças, R$l,OO o km, a

partir de R$50,00. Tratar 9993-
4422

• Precisa-se de mensalista, disponível
no horário das 8h às 13h. (Barra do
Rio Molha). Próximo á Prefeitura

(Com referência). Contato Priscila
ou Felipe (9918-7268 / 9929-

2469).
• Trabalho como diarista, 20 anos

de experiência, ótimas referências.

9178-1437/8436-9283
• Pacote de viagem: -Peru: Macchu

'picéhu 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 1:Xs, parcelados. Tratar: 3371
3993 - 99738281.

'

• Viagem Pacotes Reveillon -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14 B.uenos
Aires / El Calafate (opcional Torres
Del Paine), Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com taxas,

parcelados. Tratar: 3371 3993 -

99738281.

• Viagem Reveillon México (cidade
, México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 -12 DIAS / to noites
- aéreo + terrestre. U$ 3.590,00

'+ 200,0'0 já com tx. por pessoa,
parcelados. Tratar: 3371 3993 -

99738281.

• Vende-se secadora de roupa 10 kg,
Brastemp, um ano de uso. Valor R$
1.000,00. Tratar 3373-4105.

• Vendo aparelho elíptico para giriástica
da marca Athletic Way em ótimo
estado por R$ 550,00. (47) 9969-

3009.

,
• Vende-se bicicleta masculina

Mountain bike 21 marchas com

amortecedor; em ótimo estado por
R$ 350,00. Mais bicicleta feminina de

passeío.l.S marchas por R$100,00.
(47) 9969-3009.

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas com 2
: Controles Wirelles. + 4 jogos: Gran
Turismo 5 - Residente Evil- Kilzone

3,30 Português - Medal OfHonor

Edição Limitada, Brindes: Cabo HDMI
e Filme Manda Chuva 3D. Preço: R$
1.000,00. Contato:Evandro 479662-
0985

• Vende-se bicicleta elétrica,
marca Two Dogs, cor branca, 2

meses de uso. Valor: R$ 1.950,00.
Contato:9173-4247.

• 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-Õ878

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.000,00
[negociável]. Telefone 3376-308<)

(apósas 17:30) Elizete.

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no [araguá
99. Mais informações telefone 3276-
1573 Jandir.

APARTAMENTO

• Alugo quitinete peça única 30mº c/
banheiro Rua: Ernesto Lessrnann

nº 615 Bairro Vila Lalau próximo ao

posto de saúde. RS 300,00 + ÁGUA E

LUZ. (96084484 E 3635 4443)
• Procura-se moça para dividir

apartamento. Sala, cozinha, 2

banheiros, sacado, garagem. Travessa

com a Rio Branco, Rua Leopoldo
Malheiro - Centro. Falar com Ana ou

Márcia, 9641-0082 / 3275-5000.

• Alugo quitinete peça única, 30m2, c/
banheiro. Rua: Ernesto Lessmarin

'

,nº615, bairro Vila Lalau, próximo
a Weg 2. R$ 375,00. C/ água. Fone:

9608-4484 ou 3635-4443.

• Vendo sobrado com área de 182

m2, próximo ao Hospital [araguá,
3 quartos (sendo uma suíte com"
closet e hidromassagern], cozinha
modulada, despensa, churrasqueira e

garagem ampla para dois carros. Piso

em porcelanato, portão eletrônico,
aquecimento solar. Quintal nos

fundos mm amplo gramado. Pronto

para ser fínanciadel 1J1ratar com

Rosana: celular (15) 8156"7373 ou

fixo (15) 3031-5356.

• Aluga-se Quitinete com garagem,
Emma Rumpel Bartel.Baependi,
R$460,00. Local bem seguro. Tel

-

.

9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
75m2, garagem, Miguel Salaí 75,
Centro. R$700,00. Edifício Gamaliel.
Tratar 9134-5434.

'. Aluga-se apartamento com 2 quartos'
75m2, garagem, Francisco Piermann

404, Vila Lenzi. R$670,00. TeI9134-
5434.

• 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 aptQ na Reinaldo Bartel

Baependi, com 03 guartos 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 no Rio Cerro II, com

120 m2 em alvenaria, local alto e

plano. Valor R$120.000,00. Entrada
+ parcelas, direto com o proprietário.
Te13058-2999 ou 9208-1727.

• 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 asfultada: Rua Adolfo
Antônio Emmendorfer; 1450, bairro
Rio Molha. Terreno côrn 800 m2,
20x40. 1,5 km Prefeitura, 2 minutos

do Centro. tralor R$95.000,00.

Aceito carro na negociação. Não faço
parcelamento. Tratar com Rafael
9948-1648.

• Vende-se casa, em Barra do Sul,
loteamento Baobá, Rua Perequê,
próximo ao posto, 97 rrr', 3 quartos,
sendo 1 suíte, banheiro social, ,

garagem.py Z 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 alv: 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)

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno Água Verde com

1000 m2, sendo 600 m2 de área

útil, final de rua, perto da Samae em

Jaraguá do Sul. R$ 190 mil. 9953-

5554

• Vende-se terreno 'em Schroeder
- próximo à Marisol, escriturado,
16x30 m. Telefone 9919-0441.

• Vende-se terreno Rua Alfonso'

Nicolucci, Água Verde, 341 m2, valor a

combinar. Tratar 9642-1720

• Oportunidade: Ótimo investimento

,
em Schroeder. Terreno na rua Tírnbó,
(na Rua da Câmara de Vereadores,
próx. Prefeitura, delegacia, mercado,
correio, escalá. posto de saúde). 390

m2, 13x30. Valor R$150.000,00.
Aceito carro na negociação. Não faço
parcelado. Tratar com Rafael 9948-
1648.

• Vende-se 1 terreno na praia de ltajuba
Barra Velha escriturado e aterrado R$
50.000,00 aceita carro, 500 m do mar

Fone 9936-7400.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m - 114400 m2). Há em

cima do terreno arrozéíra, ribeirão e

poço artesiano. Apenas 1 km da se

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.

COMPRA-SE

• Procura-se lavação de carros para
alugar ou vender. 9616-6303 ou

9157-1978.

• Compra-se ou aluga-se uma

garagem no Edifício Jaraguá. Paga
se à vista. Ap 54. Falar comSuzan
ou Dulce 3370-7160.

I

��I��_������-=���==�-=-�-���-����.���-�.-=����---=�����--���----���:�--'�-7������--����----�",Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref: d275

(47) 3084�0408 (47) 9655-5663_
91 03-7819�,
8429-9334

Ref: d257

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Ref: d271 Ref: d256 Ref: d233

Ref: d253 Ref: d261 .

Terreno pronto para construir
R$ 10.000,00 de entrada e saldo

Minha Casa Minha Vida - Terreno e

Construção

80.000,00

Terreno de esquina - Jgua Esquerdo
700m' - Excelente Localização

R$ 350.000,00

Ref: d267

Terreno de esquina cf 322 m' sem

benfeitorias, murado e plano

R$ 150.000,00

Ref: d272

Terreno no Centro de Jaraguá
com 420 m'

R$ 300.000,00

Ref: d269 Ref: d243

Terreno com 880m' Próximo ao

Supermercado TOP - Jguá Esquerdo

R$ .280.000,00

Terreno com 388m' no Amizade
. Pronto para construir e financiar

R$ 78.800�00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.: 3709 - Apto no Água Verde com 2
dormitórios, cozinha, bwc, sala de estar,

garagem, salão de festas.
R$ 110.000,00 .

Ref.: 3708 - Apto na Nova Brasilia com 1 suíte +
1 dormitório, cozinha e bwc mobiliado, sala de

jantár/estar, garagem, sacada, churrasqueira, salão .

de festas. R$190.000,OO

cozinha, bwc, sala de estar, garagem, sacada,
churrasqueira, salão de festas. R$ 170.000,00

Ref.: 3672 - Apto no Amizade com 2 dormitórios,
cozinha e bwc mobiliados, sala de jantar/estar, garagem,
sacada, churrasqueira, salão de festas. R$142.000,00

MOBILIÁRIA

PRESENÇA
(47) 3375.0505

9153;.1112' rt13549771�8478-7790

, •
• T�RRENO NA PRAIA

erreno 334m2, localizado em

frente ao Camping Barra do

Sul, a SOOm da praia. Barra
do Sul/SC. RS 35.000,00.

Nereu Ramos, terreno
contendo 2 frentes uma

para BR280 e outra para
luizSarti. Ótimo

investimento.
I

Estudamos propostas. .

(Aceita terreno com

. casa em Nereu Ramos). I

R$ 499.000,00,

cara 7.500m', com água
corrente, há 2Km do centro, BR·280,

Curupa/SC. R$ 85.000,00.

ma área
desmaiada de aproximado 6.000m',
locaU�. Eslr. Rio Natal, BQmplandt,

CorupájSC. RS 165.000,00.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone 471 3370-5000· Centro
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orada
brasil

(47) 3372�0555·
PLANTA0: 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.

REE810-SCHROEDER'CENTRO-02
DORMITÓRIOS. R$ 112.000,00.

-

REE618 - ED.MARANELLO - SALA
COMERCIAL COM 59,00M2.R$160.00Ô,00.

REF.808 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$ 120.000,00..

IMOBILIÁRIA

REF.968 - VILALENZI - 01 SUÍTE, 02

DORMITÓRfOS. R$191.000,OO
REF.971 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.

R$139.800,00.lNCORPORAÇÃO W 66.179
REF.834 - ANA PAULA - 03

DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.
REE915 - CHICO DE PAULO - 02

DORMITÓRIOS. R$ 128.000,00.
REE914 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02

DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00.

i

L

APAR'D\MENTo.S;
HER05l- APART-VIlARAU -01 DORMlTÓRIo.R$480.00.
REE185 - VIlA NOVA - ED.BELAVJS1A - 03 DORMlTÓRIOS.
R$700,00.
REF328 - VIlA NOVA - ED.coPENHAGEM - 01 suÍTE, 01

DORMITÓRIO. R$ 700,00.
REF.174- jARAGUÁ ESQUERDO - SAIA COMERCJALCOM

44,ooM2• R$ 700,00.
REF.122 - VILA RAU - EDJMIGRANTES - 02 DORMITÓRIOS.

l\lITÓRlOS. R$1.100,OO..
•.

REF.32l - VILA LENZI- APART - 01 DORMITORIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REF326 - AMIZADE.APART - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.

RESERVE SUA SAlAJÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

CASAS;
REF.231 - CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - '02 - - - - - - -

DORMITÓRIOS. R$ 550,00. Â oradaREF.245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS L
m

RIOS DO NORTE - R$ 360,00.
, '.O.'''IR'AbrQsil�'''' ALUGA

SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'
R$550,00.
REF.099 - ÁGUA VERDE - ED.oUNDA - 02 DORMITÓRIOS.
R$550,00.
REE241-CENTRQ-ED.NA'lALlASCHlOCHET-MOBIUADO

- 01 DORMITÓRIO. R$ 650,ooSEM MOBIUA: R$450,00:
HER169 - EDPADRE FEUDO - 01 DORMlTÓRIo. R$430,00.
REF.273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REF.280 - ED.DONA WM - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02

DORMJTÓRIOS. R$ 950,00.
REF.314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR-

REF,331- CASA DE MADEIRA - TIFA MARTINS - 03 DOR-

MITÓRIOS. R$ 550.00.
REF,226 - CASA DE ALVENARIA - JARAGUÁ ESQUERDO -

03 DORMITÓRIOS. R$ 1.000,00.

SALA COMERCIAL;
REF,049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COMER
CIAL COM 100,OOM2. R$ 2.200,00.
REF,276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM S1,00W.
R$600,00.

REF.319-CENTRO

RUA: PROCOPIO GOMES DEOLIVElRA.

REF.969 - TRÊS RIOS DO SUL - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$149.000,00

REE753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$ 150.000,00.

REF,268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM R$ 2.000,00.
SOO.ooM2• R$ 6.000,00.
REF.108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL GALPÃo.;
COM 140,OOM2. R$ 1.100,00. • - 2

REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL REF,308-GUARAMIIUM-AVAI-GALPAOCOM6s0,00M.

COM 8S.00M2• R$ 600,00. R$ 7.100.00.

REF.313 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM REF.291-F1GUEIRINHA-GALPÃOCOM344,00M2.R$3S00,00.
190,00M'. R$ 2.600,00. REF,278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM'1.200.00M2. R$
REF,320 - CENTRO - MARECHAb DEODORO DA FONSECA 13.200,00.

- SALA COMERCIAL COM 55,00M2. R$ 950,00. _,

REF.312 -ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA COM
GUARAMIRIM - GALPAO COM 1S00.00M . R$16S00,00.

60.00M2. R$ 600,00.
.

GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000.00M2. R$ 33.000.00.
REF,319 - SALA 1 COM 322.37M2. REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,00M2.
SALA 02 COM 280,00M'. R$ 5.500,00.
SALA 03 COM 224,8sM2• REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,OOM2•
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.

.

SALA 06 COM 20Z,ssM2•
SALA 07 COM 321.27M2•
SALA 08 COM 388,49M'. SCHOROEDER - GALPÃO COM 4üO,00M2• R$ 4.000,00.
SALA 09 COM 321,27M2• GALPÕES PRÓX DA MARISOL Cf 3s0,OOM2• R$4.900,00.
REF,327 - AMIZADE - SAlA COMERCIAL COM 1S0.00M2 .•

R$ 9.000,00. '

ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 350;00M2. R$ 4.900,00 .

ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,OOM2. R$ 9.800,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12hj13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO ÓE .EXPEDIENTE. APROVEiTE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
,

'

.
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(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

. SUA BUSCA POR

.IMÓVEIS NUNCA FOI

TÃO FÁCIL.

A MAIOR VARIEDADE. DE .IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

EM NOSSO JORNAL.

ANUNCIE AQUI 3055 1933

-- ----------�------ --� ----�

O CORREIO DO 1l()'O!
---- -- ----�--------------�

A vida acontece aqui.

3275.1100

SPACO.
--

Plantão 9921.5515
.

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul I se

MÓVEIS
CRECI3326 J

Imóveis para venda

LANÇAMENTO

Apartamentos: 3 dormitórios·

(1 suíte), sala de estar e jantar
com janela panorâmica, cozinha

grill, área de serviço e 2 vagas .hi�_

de garagem.

Possui. 2 dormito (1 suíte);
cozinha cl móveis planejados.
Área privativa 76,23 m'

roií
Possui 3 dormit.(1 suíte), cozinha
cl móveis planejados, sacada cl

churrasq. e 2 vagas garagem.
.. "

Imóveis para locação
CONHEÇA + OPÇÕES
Compre seu Apartamento
à partir de RS 125.000,00
Bairro Ilho do Figueira

CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito Aluguel; R$ 560,00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 700,00
CENTENÁRIO - Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 550,00
ILHA DA FIGUEIRA - Sala comercial235 m'(nova). Aluguel: R$ 2600,00
VILA LALAU - Galpão área 300 m'{ideal p/depósito) Aluguel: R$ 2200,00
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 700,00
VILA RAU - Sala comercial área 70 m',� eetec""m,,",. Aluguel: R$ 750,00
VILA LENZI - Apart. 3 dormit.(suite), demais dependo Aluguel: R$ 700,00

Financiáveis

COMPRA-VENDA-LOCAÇÃO

Com 400m2, 4 suítes, sendo no térreo 1 suíte (quarto de

visita), sala estar, lavabo, jantar com lareira, (conjugada CO,""

sala l\', sala jogos, cozi�ha). lavanderia. dispensa, garagem,
churrasqueira, piscina. No 2° piso: '3 suítes (sendo 1 máster)

No 3° piso: sala com lareira e escritório.

SOBRADO NA VILA NOVA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.chaleimobiliaria.com.br

Fone473371-150Q·Fax473275-1500 i mobil i á r i a���51IPtantio 419915-1500 - chate@chaleimoblliarla.com.br
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,

OFERTA
,

DA SEMANA!

APARTAMENTO
ACEITA

FINANCIAMENTO!!

Rua Deolinda Erminia Nichelati de
Carvalho - Jaraguá 84

Apto Térreo: 02 dormitórios, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com chur

rasqueira, O 1 vaga de estadonamento. Área
útil: 54,76m2

•

Apto Superior: 02 dormitórios, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com chur

rasqueira, 01 vaga de estacionamento, Área
útil: 62,82m2

A partirde R$ 115.000,00.

3376·5050 Plantão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - cont�to@imobiliariareal.net

Apartamento - Centro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 680,00 + condomínio

Apartamento - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

, R$ 600,00

Barra do Rio Cerro - 01 suíte, 01 dormitório,
01 vaga de garagem e demais dependências.

Area útil: 70,45m2• Valor R$ 160.000,00

Nova Brasília - Semi mobiliada
·01 suíte, 02 dormitórios, 04 vagas de !l,aragem e

demais dependências. Area útil: 270m . Terreno
com 378m'. Valor R$ 480.000,00

Barra do Rio Molha
Área de 360m2

Valor R$ 180.000,00

www.imobiliariareal.net

Casa - Jaraguá Esquerdo - 01 suíte, 02
dormitórios, 02 vagas de garagem e demais

dependências. R$ 1.700,00

Barra do Rio Cerro - 02 dormitórios, 01

vaga de garagem e demais dependências.
Área útil: 66m2• Valor R$ 135.000,00

Jaraguá Esquerdo· Mobiliada
. 01 suíte, 02 dormitórios, 02 vagas de garagem e

demais dependências.
Área útil: 197m'. Valor R$ 470.000,00

São Luís
Área de 365m2

Valor R$ 105.000,00

Casa - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00

Barra do Rio Cerro
Area de 336m2

Valor R$ 120.000,00

�
IRICARDO

Barra do Rio Cerro
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. Valor R$ 145.000,00

Nova Brasília - Semi mobiliado - OI suíte, 03 dor
mitórios, 02 vagas de garagem e demais dependên

cias. Area útil; 364m' Terreno com 400m'
Valor R$ 600.000,00

Centro
Area de 264m2

Valor R$ 430.000,00

,
CÓO 435 • CASA DE ALVENARIA. Bairro

I Jaraguá 99.1 Surte, 2 atos, 1 Banheiro Social e,
I demais dependências. 1 Vaga de Garagem.
I Valor RS 170.000,00.

"RESIDENCIAL ESCOllNHA' em
GUARAMIRIN.Balrro EscoJinha.2

Qtos,l Banheiro e.demais
dependências. Sacada c/Churrasqueira + 1

Estacionamento p/carro.
_ _ __!<IIC!I'_R§j20.0'O'O,'OI!- J

--------------�-�----------

,_

,

,
I
r
[
I
r

: CÓO 463 • APARTAMENTO. Bairro Amizade.2 i
: 0I0s.1 Banholro e, demais dependências. Sacada:
: c/Churrasqueira. :
[ 1 Vaga de Garagem. [

!._ Val�r R$130.000,00. �_�

I
•

... ---- ....

-------�I
I
r
I
,
I
I
,
I
I
I
I

i
I
r

I
I
I
,

I
Martins.1Sui1e, 2 0I0s.2 Banhelros e demais I

dependências. Toda mraoa riPor1ão 8etrônico.1
____1��_���._��_���'!l :

VENHA CONVERSAR CONOSCO.:

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

""'"

Ln
ln
�
N

DELL�
PRADI
IMÓVEIS

t.O�f1'RlDU� ua

2 OORt.tllORlllSSltl OI tmlJ"'NiÁl.tOJflflA�X
E tAVAYIl>ml M� t8�61�mUil1Bl.

_�",w..
A?1ll "l�m'fnll

l'P1OlR&6�

VAtORRS: ISSJ 1lIl,000tAllA - �_IltQ.�

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

AGILIZAMOS SEU
PROCESSO HABITACIONAL

I
J

i

I
I
II CÓD 457 • Apartamentó.Bairro Água
I Verde.2 Quartos,l Banheiro e,demais r

l·dependências. 1 Vaga de Garagem. Valor:
!�_�}!������!��::�!������J
,

--��-�-�-

,.. """'1

TEMOS IMOVEIS' PARA LOCAÇA0. 1
,
J

a
�
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I
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,

1
.

1
I
r
,
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• J
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47 35011000
P,lantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br
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Minha Casa
. Minha Vida
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Sala de' Jantar

(47) 84.o6�4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

.:J www.fb.com/promaconstrucoes
soluções c o n s t r ut i v a s

CREC112556.
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Empreendimenlos Imobiliários JKjMCj'a'fLtÁ�IA

MENEGOTTI

1-
IMOBILIÁRIA

Pierrnann

�
RENATO .JR

PIAZERA

11IIti";m'CREC15330 DUAL

� IMOBIUÃRIA

Jt\Cha�el
Ii,WtHJ-CQtfSTRU!OIl\E�Co.RfCRAlltlRAlTOA. GIRASSOL

IMÓVEIS'

I

1• IMOBILIÁRIAI
Piermann L

BarraSul
A imobiliária da Barra

IIVIOBILIÁRIA

Pie-rlnann·
LOCAÇÃD

cttgb�i�c� �fi�W����S5!o�?+d&���d��o
•

Apto com 2sgg��%�730:lJfl��8ri'J8�ll;róX. Iomar;

Apto com 1 t�:u+t?J��Y?L�r�Zo�1��1?ragem. Vila

Apto conÃ1�g:Ji�.t%����fkies�enl. Próx,

Galpão 98 m" + casa�or�MQ�&Jmit6riOS, Baependil

Galpão comí3i���E }\�4��lMmda de 154m2

Sala comercial com 60m2> 1 bwc. Vila Lenzi 1R.'ii f.íOlMJO

Sala comercial com 62m2, 1 bwc, Vila Lenzi 1R:$:6$OWO

Sala comerdal'com 1 bwc. ViJ� LeI17J lR.iiBOO/iC

Sala Comercial 58 mê, cenuo.Ra Z500,{JO
'

Casa com 1 suíte +Le�����fu�zy�a de garagem, Vila

Apto com 1 sfe�a:l&ID��o�o�d��&aragem, VIla '

I

Apto com 1 s��tfu.�gm!lJ8�2o�d�rgem, VJla

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com

churrasqueira e demais. 1,2km do
centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por

andar). R$ l85.000,0ó.

Ref.: 3871�
Casa geminada com 3 dormitóri

os, ·área contruida de 100m2
R$ 195.000,00

'Estrada Nova

Ref P3952 - Casa com 2 dormitóri
os, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1

área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137.000,00.

I
Ref. 5251 - Apto com 02 dormitóri-I
os, Gl sala, 01 banheiro, 01 área de

serviço, 01 vaga de garagem,
R$ 145.000,00

mitórios, 01 banheiro, 01 sala, 01

áreaje serviço, R$ 138.000,00,

r ,
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul- se

bertaimoveis. coms· vtv;»:"'"

o vm e

'CASAOCAll.�a:M2I'IJ{Xtvf'-
'01 9.JllE MASTER (C1Ll3EI] a:M &'()\Q'\, m ruJlli,
* .&\lA CUvllARElRA. 1A\NlO, ClJZlNH/\, IAVANC€RIA
• G'\R.'GB'vl ffiA m O\RRCG.
• &\il)\ Il\Rt\AR·aN�:K)NtlDJ Tiro srur EM TCU!3

as lXJRIvII1\ÍID3 E NA. &\lA

• fREIl\AA;áJ 1l\Rt\h:u\ Q\JENlE. ctSA 1lXl'\

M\.JRAIlà" E lARIJl'Wl'\ .

• r1ílLlI:l'lDE OC lKi'MENIQ ANAI\GAMIiNlO IlRElQ
.. Apartamento com 57m2
• com 02 Dormitórios e demais dependências
* Todo mobiliado
• O 1 vaga de garagem
• Valor: R$ 159.000,00

! * Casa com 170 m2 I
I

• Com 03 dorrnitóríos-e demais depend'll I

I
* 03 vagas de garagens II * Área do Terreno: 340 m2 Ii • Terreno. 375 m2 : I * Pronto para Construir

I * Valor: R$ 297.00Q,00 .1(* Valor: R$ 89.000,00 • j'---._--_ ... _-._--- _-' ,_._--------_ ... _--_.-._---_._--_..

• ENIRffi'l.Il\Rt\)U1HJDE 2013

\àkr, R$ ff'1XXX!/J)

• AffiRl}\N1ENIO a:M 64.3OM'
• 02 OORMffiiRlas, SAIA DE'ESIlIR E jANI)\R &'CADA COM

I. II Qil.IRRASQUElRA 1 IJIIV'C,

!
• SOBRADO GEMINADO 80,OOM> * APARTAMENTO COM 75M2 II' 01 VJIffi DE GtIR. ffi!;."VI&1O DE ENIRf.G\. PJ FEVER DE 2015

II • 02 DORMITóRIOS, SAlA, COZINHA, LAVANDERIA, I!I • 02 DORMITóRIOS E DEMAIS DEPENDêNCIA$!' M\Rll\MENTOS COM HSOS CERâMICOS, � C'ORRlI:l'\,

II' 01 VAM DE GARAGEM, SACADA. I * SACADA COM CHURRASQUEIRA I) ���=E:��mImAS COM I• POSSlBlUDADE DE TERCElRO DORMITÓRIO. )1 t
* 01 VAGA DE GARAGEM ii CORREçãOPFJ.DaJB/(ATéAENlREGí\ DAS CHAVES EAftS 1%

J,,'f;ll.()r:R$149.000� �
\. Valor:R$l.?�OO_._ f.�!:!'_��0'�(l�·�J.S:!..COO,02 _

J
• Bairro: BANANAL I

!
* Com área de: 97.000 m'

.

I.
• O 1 CASA. DE ALVENARIA COM 02 DORMIT., !

COZINHA,BWC. .

',01 GALPÃO DE 72 M',01 LAGOA, CANCHA DE !
I BOCHA, PLAN'I1\ÇÃO DE EUCALIPTO. I
\0.�������,�ENO_�NOR V��

1* Apartamento com 67m2
.

I
* 02 uartos sendo 01 suíte.

I
* ACabamento em massa corrida/porcelanato I

\
• Ql Vaga de garagem I

" R$ !:_62coOO,QQ,__.____ J

SOBRAOO GEMINAOODEAITO fl\DRãOl!! a:M 161,00 W j• StIJD'\ !MA AR CONDIOONADO T1lD SfUT EM 'fOOOS
Ios DORMITõRlas E NA SAIA, I

• MA$'.. CORRlDA, Gc$:J, aso roRCEIANi\TO, j
ffiffARA<;ãO mM áGU\..QUENTE! I '

• ÓIlMA L<X'IIlJZt\çãO EM Rl.l-\ 'ffiI\NQLIJLA.! I
LGfIPJ\MENTO GlAMPS El.\'SEES! RJSSUI ::; SUfll'S, I
• UWABQ, SIICi\l)A" St'IlA DE ESllIR. SAlA DE )ANll\R, t
CO"LlNHA, lAVANDERIA, ÁREA DE EE..'>D\S, I
• 02 VNJi'S DE GARAGEM. MURADO E CERCADO! fRAZO I
DE EN!REGA PARA FEVEREIRO DE 2014. í
'. VAJ.DR DE lANçAMEID S\Jj!'JTO II Al.JERA4iES SEM !
AVISO ffiéVlOl Pi\ClI.JIW)E DE PAGAMENID,

j• GOM FlNi\N0AMENJ1J DIRElD CDM ti CONSTRlJIDRi\!

'liooiíi .........._..... .... _�ar: R$ 3:�:�:� ..!- )

* Apartamento com 50m2
* 02 quartos e demais dependências
* 01 vaga de garagem
* R$ 128.000,00

Apartamento com 78,00m2 r
I 02 dormitórios sendo 1 suíte II.I 1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial. I

I·M_ll?Q,_QQQ.1.ºº ._. . .J

(W�}�j;:��1��?}�""J�� .; :;' 1",
-c

,

"

,,, :J{I[&: ]3'O\D4 -·Celil'1i<í::l'l1.:1UlO .

��1>,1f: �f: �� ,
.', � ".".

p ,

,

1'\[;1-: 13.001 - 1�)�lepcI1Lli :.

I

i

IlI:fll"".�.fl."'m,.,Ol"""'\h ..._I""""""''"''''lIle_.RS4'!l)lJ+aniliID I[REE 11040- teuuo - Apartamento OI suíte. 02 domtnénos. saía, cozinha, banheiro. área de serviço e garagem - R$ SOO.OO +
Iloo�

.

II REF. t 1045 • Três Rios do NOIte .' Apartamento 02 ôermírénos. sala/cozinha. banheiro. ãrea de St."tViço i,': garagem- RS 500,00 + I
t ! R$ 7o.00oond.. 1

11
REP. 11046· Vila Nova - Apartamento oi suíte + 02 dormuõrícs. sala,

copa/COzinha,.
banheiro, área de

$e{'\.-iço, sacada com Ichurrasqueira e 01 vaga de garagem . RS 900,00 + conô. .

I
REF. 11025 - Amizade - 01 suíte, 01 do'rroltór!o, sclacoarnha, bauhelro, área de servtço e OI �-aga de garagem - RS 1100,00 + J
cond. I

!'
REP. 11002 - Ilha da Flguelrd - 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço c 01 vaga de garagl."1n -.R$ 600,00 + Iccnd. '

.

REF. 11007 - Centro • Aparrarncnrc com 02 dorrnlrõnoe. sala/cozinha ocnjugaõas. banheiro, área de serviço e OJ vaga de garagem.]
.R$ 650.00 + conê.

.

!
I RER 11050· \rua Nova - Apartamento. cem OI suíte, 02 dormlrórios, sala, cozlnba. bannctrc, érea oe servtço e OI vaga de !
I garagem. 1\$ 880;00 + rondo

. .... . t
)' REE 11023 -Ilhada f'iguefra - xpanamerse com 01 suite. 01 domm6r!o, salWrozmha conJuglldns.. bauheiro. área de serviço e or

I
vaga de garagem. R$ 700.00 + cone.

II,REE 11019 - VUa Lalau - xpenamenrc com Oj surte,02 dormitórios, sala. cozinha. banheiro, área de scrvtço e 0'1 vaga de
_

.

I garagem, R$ 770.00 + ccnd

) SaIa Comercial:
"

I I Ift'ta)jt Ql1lltJ-S3bmlnmarm-s.çmr-13)m'·�25rn.cO l

II
I m=·"'""·S'"n"'tlill",n5Jm',,,"_o+O"'Il''''�·J''7D.10:hani I'I REF13)10 (('!'([I')·Si:Hl.müa:m40m1lU'tllalBU R'l:5S:."lJXI+\t1U J

l� !
.II RefI3(XX) Gali>"-Ap!t.'K":Ilm2t1ltll02_tSOO;,roB\\Cs,amt1h3e<lt",tleg;J!plo R$26.."OOO )�---_ .. _-----_._-_ .. _-_ .. _._----:-- -_._-----------_ .. _-_ ... _ ......._---_....
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3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6369. TERRENO
COMERCIAL NO AMIZADE.
RUA ROBERTO ZIEMANN.

FRENTE COM 17,65M; LADO
DIREITO: 22,70M; LADO

ESQUERDO: 29,70M; FUN
DOS: 14,40M. ÁREA TOTAL
DE 394,95 M2. O TERRENO

POSSUI UMA CASA DE
MADEIRA.

VALOR: R$ 350.000,00

REF: 6309. CASA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

CASA DE ALVENARIA COM
01 SUíTE + 03 QUARTOS, 02

SALAS, COZ, 03 BWC, LA
VANDERIA E 02 VAGAS DE
GARAGEM. TERRENO COM

409,50M2 (13,65 X 30,00).
VALOR: R$ 400.000,00

REF: 6359. APARTA
MENTO NO TRÊS RIOS DO

SUL. ÚLTIMA UNIDADE'.
APARTAMENTO tOM 02

QUARTOS, SALA, COZ COM
CHURRASQUEIRA. BWC,

LAVANDERIA E GARAGEM.
.

ÁREA DE 64,16 M2. OBRA
PRONTA.

VALOR: R$125.000,00

'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

L-IÁRIA

MENEGOTTI

1/'v1C:>BI LIÁR

MENEGO
www.imobili·ariamenegotti.c9m.br

e-mail: Imovels@lmoblllarlamenagottl.com.br
REF: 6451. TERRENO DE ESQUI
NA NA VILA LENZI. TERRENO DE

ESQUINA RUA IRMÃO LEANDRO
COM RUA PRESIDENTE CASTE

LO BRANCO. ÁREADE437,67M2.
FRENTE: 28,70M._FUNDOS 32,30.

LADO DIREITO 1"4,00M, LADO

ESQUERDO: 15,10M. O TERRENO
CONTÉM AINDA UMA CASA DE

MADEIRA E UMA CONSTRUÇÃO
DE ALVENARIA DE 48,00M.

VALOR: R$170.000,00

.REF: 6351. IMPERDíVEL.
CASA NO SÃO Luís. CASA
DE ALVENARIA COM ÁREA.
DE 114,90M2 E TERRENO
COM ÁREA DE 338,00 M2.
OI SUITE; 01 QUARTO; 1

BWC; COPA-COZINHA;
SALA DE TV; LAVANDE
RIA; CHURRASQUEIRA

E GARAGEM PARA 2 AU-
, TOMÓVEIS.

VALOR: R$ 240.000,00_

REF: 6352. RESIDENCIAL
El2A. APARTAMENTOS NO

TRÊS RIOS DO SUL. 02 QUAR
TOS, SAlA/COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, BWC, SACADA

COM CHURRASQUEIRA.
ENTREGA PARAABRIL DE

2015.PEQOENA ENTRADA +

PARCELAMENTO + FINANCIA
MENTO DIRETO COM A CAIXA

.

ECONÔMICA FEDERAL JÁ NA
OBRA. INCORPORAÇÃO: R.3
63823. VALOR: Á PARTIR DE

R$119.729,97

REF: 6422. TERRENO
CENTRAL EM SCHROEDER.
FRENTE COM 19,ÓOM; LADO
DIREITO: 70,00M; LADO ES
QUERDO: 70,00M; FUNI;JOS:

27,00M. ÁREA TOTAL DE
1889 M2. O TERRENO POS
SUI 01 GASA DE MADEIRA

DE 200,00M2 E UMA DE
ALVENARIA DE 100,00M2.

VALOR: R$ 580.000,00

REF: 6439. CASA NO AMIZADE
COM AMPLO TERRENO. CASA

DE ALVENARIA COM ÁREA
CONSTRUíDA DE 249,64 M2 .

SUITE COM CLOSET + HIDRO
+02 DORMITORIOS,ESTAR

JANTAR BWC,COZINHA,DES
PENSA,COPA,GARAGEM PRA
2 CARROS,AREA DE FESTAS

COM CHURRASQUEIRA E
BWC. TERRENO COM
ÁREA DE 3.795,00M2•

VALOR: R$ 750.000,00

REF: 6438. REF: 6438.
RESIDENCIAL TUBBS. LO

CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA,
BAIRRO AMIZADE. APARTA
MENTOS COM 02 QUARTOS.

SALA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA E GARAGEM.
ENTREGA EM DEZEMBRO
DE 2014. INCORPORAÇÃO

- R.6- 22.920. VALOR: Á
PARTIR DE R$ 140.000,00

LOTEAMENTO

GUILHERME MENEGOTTI
BAIRRO CRICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO

DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.

{
I

I
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LOCAÇA0
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-CASAS,

BAIRRO,GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N° 210 ' 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO JGUA'ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N

37- 02QTOS, S1, COZ, BWC, LAV:R$ 400,00

CASASCHROEDER- RUA AMAZONAS, N"287 -CENTRO

-02QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GARAGEM. R$ 580,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA HEDWIG FROE

LICH BRUNS, 173 02QTOS, SL, COZ SEMI-MOBILIADA,

BWC,·LAV E GARAGEM.R$ 800,00
RUA JOSE T.IUBEIRO, N" 4326 '03QTOS, S1, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 850,00.
RUA 768, N" 481 - 03QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TIlÍS IUOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N° 2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA-

RAGEM.R$ 425,00
RUA CONRAD ERDMANN,N 78 - 02QTOS, S1, COZ,

BWC, LAV E G�GEM.R$ 550,00
CASACORUPA - RUA ANO BOM, N° 1380 -02 QTOS, SL,

COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAIRRO VlLARAU -RUA JOSE DO PATROCtNIO, 37 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$590,00
BAIRRO VTLA LENZI -RUA ONELIA HORST,N" 307 -02

QTOS, SL, COZ, BWC,LAV E GARAGEM.R$420,00
RUA IRMÃO LEANDRO, 1815 -02 QTOS, S1, COZ, BWC,
LAV .R$ 655,00

BAIRRO TIlÍS 'IUOS DO NORTE -Hll.DA FIUEDEL

LAFIN, N" 138 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV:R$4S0,00
BAIRRO TIlÍS IUOS DO SUL- RUA CONRAD ERD'

MANN, 78 - 02 QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$SSO,OO
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA roxo JANUÃlUO Al

ROSO, 1067 -OI SUITE,02 QTOS, 5L, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM,R$ 1.200,00

APARTAMENTOS,

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, S1, Coz,
BWC, LAV, E GAR. R$600,OO EDIF. MENEGOTTI

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 ' OI SUITE,02
QUARTOS, S1, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 1.000,00 -EDIF.

LESSMANN

-GOV: JORGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.

FERRETTIlI
-- �UA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -OI SUITÊ,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR

R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA -DI SUITE, 02

QUARTOS, 5L, COZ, BWC, LAV,SACADA, GAR. R$

1.400,00 -EDIF. ANA PAOLA

'RUA JACOB BUCK, N° 71 ' 02 SUlTES, , 5L, COZ,

BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUEIRA, GAR. R$

1.300,00EDIF. RUTH BRAUN

-RUA JOÃO PICOLLI, -OI SUITE, OI QUAlUO, SL, COZ,

BWC, LAV,CHURRASQUElRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

ESMERALDA

-RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA - 02 QTOS, S1, coz,

BWC, LAV" GAR. R$ 630,00 -EDIF. MAGUlLU

-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, S1, CQZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00 -EDIF. FERRETTI I

-RUA BARÃO DO IUO BRANCO,SS3 -DI SUITE, 02 QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV: GAR. R$1.l90,00 -EDIF. BARÃO

SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$

1.000,00 EDIE DNA. WAL

RUA JOSE KRAUSE, N° 221 - OI SUITE, 02 QTOS, SI.. COZ,
BWC, LAY, CHURRÁSQUElRA GAR. R$ 800,00EDIE
BARCELONA

RUA ANGELO TOIUNELLI, N' 199 -DI SUITE, 01 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

720,00EDIF. COPENHAGEN

BAIRRO TIlÍS IUOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDEIUCO JOSE KLEIN, N°85 2QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$SOO,OO
BAlRRO BAEPENDl- RUA REINOLDO BARTE1. N°370'

2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R� 550,00
BAIRRO CENTENAIUO -RUA HEINRlCH LESSMANN,
421 '2QTOS, SI.. coz, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
-RU ALFREDO CARLOS MAIER, 59 - 2QTOS, SL, COZ,.

BAlRRO CZERNlEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N° -RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SI..' BWC,SACADALAVEGAR.R$6S0,00
960 - 02 QTO, SI.. coz. BWC, LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDlE GUILHERME

-BAlRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N° SOO -IQTO, S1, CQZ, BWC, LAv: R$420,oo
RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA JOÃO ANDIlÍ DOS REIS,SfN 'DI SUITE, 02 QT05,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

91O,00EDIF. BELA VISTA

RUA VICTOR,ROZEMBERG, N° 384 -DI SUITE, 02 QT05,
SL, coz, BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIF. PICCININI

, BAIRRO TIFA MARTINS -RUA '766, ADELAlDE TOF'

FOL -LOT.CElRUPA -2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°

160,6 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 350,00

BAIRRO,VTLA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N' 40 -

02QTOS, S1, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GARR$ 600,00
RUA EMMÉIUCH RURSAM, N° 45 'DI SUITE, 02 QTOS,

COz, BWC, LAY.E G>\R.R$SSO,OO

BAIRRO'JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DAL

lU PRADI, N° 126-2QT05, S1, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$SOO,OO
RUA WALDOMlRO SCHMITZ, N 160 -2QTOS, S1, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTIj:UR GUINTER, N° 225 ..

2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, N°49 '2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 450,00
BÃIRRO ÃGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 '2QTOS,
SI.. coz, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRASíLIA
BELTRAMINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRASILIA
BELTRAMIN

BAIlU\O ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, N° 87 -2QTOS, S1, COZ, BWC, LAV,SAC. Cf

CHURRASQUEIRA E GAR.R$S90,00·

KITlNETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCH\(A,
LOTE 148 -SÃO LUIZ - 01 QTO E COZ JUNTO, BWC.

R$ 250,00

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N°

916 -IQTO, SI.. COZ, BWC, LAVE,oAR.R$ 530,00
BAIRRO - VTLA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 -

OI QTO, COZ E BWC. - R$ 300,00

- 30X60 M2 R$1.I20,00

TERRENO,

RUA JOSÉ THEODORO IUBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA

CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N' 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAVE GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL -AV:MAR. 'DEODORO DA FON-

, 90M2 R$ 1.200,00

SECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N° 91

/""�'''',,,

,"
,,-,' '."

Conslilfe 'nossas'outras op ões no nosso site www.imobniariamenegotti.com.lj� ". '
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em pedeitos espaços de feliddade:
3 suft* I "garagens I COJnplet(lf á'lia $O(Ía� éntrE"jUe rnobilii:lda e d�(QradÇJ

.

tocalização central:
Rua FlOrianópolis I Jaraguá do sul-se

www.edic·omanhattan.net �7)327S 9500

Ed. Alinda .; Apto cI 02 quartos
e demais depend. Acesso
por ruas asfaltadas, sem

condomínio. Aceita financiam.
Bancário

-';lj'f"ij.J.I.I.i.

L]realsec

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
Tom JobimEdlfido

EDIFíCIO TOM JOBIM EDIFíCIO CÂNDIDO PORTINARI EDIFíCIO ÂNGELO MENEL

Edifício localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais dependências, acabamento Merenciado oom massa conida, laminado de

madeira, teto rebaixado em gesso,'preparação para spl�, sacada com churrasqueira,
Box para depósito na garagem. Âreas sociais mobiliadas e decoradas, A partir de

R$ 202.482,75 oonsutte as condições de pagamento.

Apartamentos NOVOS com suíte + 2 quartos, acabamento dfferenciado, exoelente

Iqcalização, sacada oom churrasqueira, área de serviço com sacada, opções oom 1
ou 2 vagas de garagem. O Edifício possui hal! de entrada e salão de testas mobiliados
e decorados. 2 elevadores, captação de água da chuva, intemet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visíta para oonhecer o apartamento modelo decorado. Apar-

tamentos oom valores a partir de R$230.000,00. Ace� financiamento bancário.

Apartamentos no centro de Guaramirim, o edificio possui _3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de
festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$ 166.970,09 com enlrada de
30% + 30 parcelas mensais em cub direto com a construtora, consulte opções

de pagamento em '60 e 90 meses.

Apto Central cl 01 Suíte' + 2

quartos e de mais dependo
01 vaga de garagem. Estuda

propostas. Aceita FinanCiamento

.. � �. - I �.

Sobrado gemina o C/1�
m2 sendo suíte + 2 Quartos. E
demais dependências. Com

porcelanato, Gesso rebaixado,
Terreno c/ 180 m'. Estuda

propostas, ACeita fioanciamento
bancário.

I&IU""'II, I

Casa alv, c/ 112 m'. sendo suite
+ 1 quarto e demais dependo

Terreno c/ 581 m' - Estuda apto
de menor valor no negócio. Aceita

financiamento bancário.

TERRENOS rena com 30011)2 em rua

pavimentada. R$13 O. Aceita financiamento bancário

-·ReI. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua

pavimentada. R$135.00tl,OO. Aceita financiamento bancário
- Ref. 2028 - Barrado Rio Cerro - Terreno de 453,8511)2. R$
130.000,00
- ReI. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 - R$ 105.000,00
- Rei. 201 9 - Terreno c/. 483 m2 em Santa Luzia no Loteam.
Girassol- R$ 85.0QO,00
- Ref. 2017 - Terreno c/360 m2 na R. André Vrtkoski - Barra
Rio Molha - R$125.000,QO
Ref. 2029 - Schrü.eder ..,Centro - Terreno plano c! 500 in2�.

R$120.000,OO
- Ref. 2035 - Itaiópolis/SC - Área de reflorestamento c!
674.000 m2 e 52.000 árvores de Pinus - R$ 960.000,00

-Rei. 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura com aprox.
58.000 11)2 + galpão e casa aIv. Valor: Conso�e-nos.

-Ref. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2• Valor:
Consulte-nos.
- Rei. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua
Walter Marquardt cl 560 m2 - R$ 450.000,00
- Ret. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980w.

�$ 400.000,00
� Ret. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,60w.
R$ 310.000,00
- Rei. 2006 - Centro - Terreno com 480m2. R$240.0QO,Oo'.
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casa

madeira. R$139.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

• Apen�s 20 apartamentos - 02 por andar
• 01 suite + 02 dormltórfos
• Livíng integrado à cozinha
• Ampla varanda com churrasqueíra

integrada ã cozínha
• Lavabo
• 02 vagas de garagem
• Salão de festas mobilíado e decorada
• Sala de fltness

,
• Play-graund
• Biclcletátio

Ret. 1000 -Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão eletrônico. R$ 1.000,00

Ret. 1003 - Centro P/ RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozma com annários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00

Ret. 1004 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, cozinha, área de serviço
com dependência de empregada e 01 vaga de garagem. R$ 900,00.

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidra + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

Solar do Ipê:"__ Centro - 3 suítes, lavabo,
churrasqueira integrada a cozinha, nome

office, living para 3 ambientes, área de

serviço ampla com bwc e 2 vagas -

CONSULTE-NOS

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro

social, saia com sacada e chunasqueira, co�nha, área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$ 900,00

Rei. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , saia, banheiro, cozíma, área de serviço,
sacada com chunasqueira e 01 vaga de garagêm. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, saia com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com chunasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2004 - Tna Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Ret. 2005 - Baependi - Com 01 sufie + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ BOO,OO.
Ret. 2006 - Centro - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, saia com sacada

e chunasqueira, cozma, 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.
Condomínio aproximado R$ 150,00.

Ret. 2010 - Tna Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem. R$ 450,00

• Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, saia com sacada, co�nha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

ReI.2013 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,
copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, chunasqueira com

garagem.R$1.100,00.
Ret. 2014 - Centro - Com 01 suíte, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha,

banheiro, sacada nos fundos com chunasqueira e garagem.R$ 1.100,00.
Ref. 2015 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos banheiro social, sala

com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga
de garagem. R$ B50,00

Rei. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 201B - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suíte com hidro fi 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 chunasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2024 - Água Verde - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2025 - CENTRO - Com 02 quartos, um deles com cama de solteiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e Cliado mudo, saia com sacada, estante, sotá,

mesa com cadeiras, banheiro, co�nha com móveis sob medida, coni fogão e

geladeira,área de serviço com máqUina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$ 150/1BO.

Ret. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com
01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Ref. 202B - Baependi - Com 01 quarto, salá, cozinha e área de serviço
conjugadas.R$ 450,00

Rei. 2029 - �Ia Nova - Com 02 quartos, saia com sacada, cozma, 01 banheiro,
área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ref. 2030 - Czemiewicz - Com 01 sufie + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada chunasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 9BO,00
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, saia com sacada, co�nha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2033 - NOVA BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozíma, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, saia com sacada e chunasque

ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada
com 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00

Ret. 2035 - CENTRO - Com O�quartos, sala ampla, banheiro, cozima, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o samáno) e garagem. R$ BOO,OO.

Ret. 2037 - V1LA LALAU - Com 02 quartos, sala, cozona banheiro, área de serviço
.

com 01 vaga de garagem.'R$ 570,00.
Ret. 203B - BAEPENDI- Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozíma, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2039 - CENTRO - Com 01 suíte + Oiquartos, banheiro social, saia com

sacada, cozma, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con
dominio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Ret. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, co�nha área de

.

serviço e garagem.R$ 720,00
Rei. 2042 - Centro - 01 suite com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

saias, 02 banheiros, cozma, área de serviço e garagem.R$1.300,OO
Ref. 2043 - �Ia Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cozíma, banheiro, área

de sevço com 01 vaga de garagem. R$ BOO,OO.
Ref. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro; área de

serviço. R$ 520,00.
.

Ret. 2046 - BAEPENDI - Com 01 sufie + 01 quarto, banheiro social, saia com
sacada e chunasqueira, cozíma, área de serviço 01 vaga de garagem. R$ 650,00.

Rei. 2047 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.

Ret. 2049 - CENTRO - Com 01 sufie -i- 02 quartos, sala com sacada e chunasque
ira, cozma, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.300,00

- Condominio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador.
Ret. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavanderia,

dependência com bwc (apenas o sanitâIio) e garagem. R$ 700,00.
Ret. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 5BO,00.

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,

1 quarto (planta original suíte + 2),
sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de

festas e bicicletário - R$ 290mil

2 qtos e cernas dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída -

R$ 260.000,00.

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - V1LA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. :1001 - CENTRO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00

Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente BOm' com banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3006 - Barra - Com 45 m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
Rei. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3:300,00

Ret. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m2, 02 em bao<D e no mezanino
.

também com banheiro. R$ 3.BOO,00.
Ret. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m2 e banheiro. R$ 550,00 reas.

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em awenaria com 06

salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$10.000,00
Ret. 4005 - VILA RAU - com 750m' de área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e 01·lavabo, coziriha. Área extemãcom 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. BicicletâJio na lateral com 40 m2 coberto. Possui
lransfonnador indusflial. R$ 6.500,00

Ret. 4003 - Guaramirim - Terreno com 700m2 sendo 425m' de área construlda,
mezanino com 50m2 escritório, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.

Cód. 0180 - Centro - Apartamento
c/ 1 suite + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado ..

R$ 340.000,00

Cód. 0128 - Baependi - Apartamento
2 quartos demais dependências, pré

dio com elevador, salão de festas, play
e garagem coberta - R$ 150.000,00

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento c/2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

playground - R$ 139.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- VENDE
- ADMINISTRA

UN DADES!!!

www.imobiliariabarrasul.com

Barra 111 �UGA
Imobiliária da Barra 9656 2950- vendas@imobiliariabarrasul.com

ULTIMAS

CondlomÍDio fechad.o com exceIlentel:Q'calização e acabamento.
Em freate 35 farnldad.es (CatóUea, $,ENAÇ), 5 min do. centro de

Jaragoá do �ul, com as facilidade e benefici.os do financiamento
do plano M:inha Casa Minh�·Vida..

Fase fiDal de acabamento., preços imbatíve-i.s!

Subsídio de até R 17.960,00 e parcelas menores que o aluguel!
�

Plantão: 9135-8601
9636-6160

,._

3371-0099IMOBILIÁRIA

Cód. 529 residencial Meliah, 3 dormitórios
sendo uma suite, 2 banheiros,1 vaga de

qaraqern, 90 m' de área útil. Entrega em julho .

de 2013. R$: 230 mil.

Cód 575 apartamento, Centro R$ 215 mil,

fom 82 m', uma suite mais 2 quartos, sacada I'

I com churrasqueira.

Cód. 530- APARTAMENTO- �Ia LaJau, com

62 m', 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.
Residencial Meliah. R$ 160.000,00.

w W· W . P a r c i m o v e j. s . c o m . b r

vilson@parcimoveis.com.br
dual@clual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód. 535- APARTAMENTO- Vila Nova, com 89 m',
2 dormãóríos, sendo 1 SUITe, 1 vaga de garagem.

Residencial Don Michael. R$ 250.000,00.

55**'%64'.

Cód 532 colocar escrita 2 ultimas unidades.
Residencial Ady Frutuoso, 2 dormtõríos, 1 vaga de

garagem, 61 m2 de área útil. R$ 140 mil
-

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dormitórios, 1
vaga de garagem. Próxrno ao Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2 dormitórios,
1 vaga de garagem. 1'1:":<imo a Recreativa da Celesc. R$

605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte, com 2
dormitórios, I vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Rgueira, com

30m', 1 banheiro. R$ 400,00.

Cód: 97 -APARTAMENTO- Vila Nova, com 139m', 3
dormitórios sendo 1 suite, 2 vagas de garagem.

R$ 1.450,00 + cond

Cód: 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com 450m',
terreno com l.1 OOm'. R$ 4.500,00.

Cód: 63- CASA- Três Rios do Norte, com 2 dormitórios,
1 vaga de garagem. Loteamento Fossile. R$ 550,00.

Cód: 98 - APARtAMENTO - Centro, 3 dormitórios, 1 vaga
de garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

Cód: 61 -APARTAMENTO -Czemiewicz, com 2
dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de garagem. R$ 550,00.

Cód: 36 - SALA COMERCIAL - Centro, Com 3Om'.
R$1.200,OO. DE FRONTE COM A PRINCIPAL.

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 - Tifa Martins, com 350m'.
R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
•

451m'. Loteamento Villagie. R$143.000,00.

OFERTA: Cód: 258 - TERRENO - Schroeder, com

500m' apenas R$ 70.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Riós do Sul, com

352m'. R$ 100.000,00. Excelente terreno de
esquina comercial. Frente el a rua principal..

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno com

920.000m', frente com 450m. R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com
325m'. Loteamento Dona Marta. R$ 7.5.000,00.

Cód: 281 - TERRENO - Ilha da �igueira, com

312m'. R$ 210.000,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova, amplo terreno com

8.256m'. Próximo ao centro. Valor sob consulta.

I
i
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Inspirado em conceitos modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: ° seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de .

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

www.seculus.net

---- ID'3, Q;�t't'O.s ---
- Ed. Amarillys, Vila Nova, a partir de R$ 900,00
- Ed. Barão do Rio Branco, Mobiliado, Centro, R$ 13�0,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer, Centro, R$ 1200,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 960,00
- Ed. Carvalho, Semi mobiliado, Centro, R$ 1300,00

- Ed. Veneza, Cozinha mobiliada, Vila Lalau, R$ 800,00
- Ed. Bartel, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Moradas da Serra, Nova Brasília, R$ 1000,00
- Ed. San Raphael, Mobiliado, Nova Brasilia, R$ 900,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 900,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, R$ 800,00
- Ed. Picolli, Centro, R$ 880,00

- Ed. Dianthus, Centro, R$ 1500,00
- Ed. Saint German, Vila Nova, R$ 950,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 1100,110

- Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasma, R$ 380,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasfía, R$ 550,00

- Ed. Dom Emmo, Nova Brasfia, R$ 550,00
- Ed. Dona Wal, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Coznha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

...�;:r""","

>---- L:·:�!�n:s ,----

- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Primula, Vila Nova, R$ 690,00
- Ed. Algarve, Cozinha mpbiliada, Amizade, R$ 650,00
- Ed. Brasflía Beltmmini, Agua Verde, a partir de R$ 600,00
- Rua Christina A. Pereira, São Luis, R$ 750,00
- Vale Europeu, Rio Cerro, R$ 390,00
- Ed. Antúrio, Jaraguá Esquerdo, R$ 685,00
- Ed. Veneta, Rau, a partir de R$ 595,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 680,00

.

- Ed. Ilha dos Açores, Mobiliado, Vila Lenzi, R$ 800,00
- Ed. Baependi, Mobiliado, Baependi, R$ 920,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Akira, Vila Lenzi, R$ 680,00

.

- Ed. Erica, Centro, a pertir de R$ 650,00
- Ed. Neumann, Vila'Lalau, R$ 690,00
- Ed. San Pietro, Nova Brasflía, R$ 800,00
- Ed. Moradas da Serra, Nova Brasflía, R$ 1100,00
- Ed. Suntlower, Nova Brasflía, R$ 700,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 650,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Figueira, R$ 650,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 720,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro, 840,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira, a partir de R$ 720,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00

- Rua Pres. Epitácjo Pessoa, Centro, R$ 670,00
- Ed. Alpes, Vila Lalau, R$ 680,00
- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,00
- Ed. Mianni, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, a partir de R$ 680,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobíliada, Centro R$ 950,00

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
- Casa alvenaria, 3 qts + 1 suíte, Amizade, R$ 140&,00
- Galpão, 2112m2, Rio Branco, R$14800,00
- Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,00
- Casa alvenaria, 3 qts, Centro, R$ 650,00.
- Casa alvenaria, 2 qts + 1 suíte, Caixa D'Aqua, R$ 730,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

----- 1C.1,sill..S -----

- 2 quartos, alvenaria, Nova Brasília, R$ 600,00
- 2 quartos, alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 3 quartos, alvenaria, Rau, R$ 730,00
- 3 quartos, mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 2 quartos + 1 suite, alvenaria, Vila Lalau, R$ 1225,00
- 3 suítes, alvenaria, Ilha da Figueira, R$1300,00
- 3 quartos, alvenaria, Czerniewicz, R$ 970,00
- 3 quartos, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1000,00
- 2 quartos + 1 suíte, alvenaria, Czerniewicz, R$ 1440,00
- 3 quartos, alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 3 quartos, mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 3 quartos, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1200,00
- 4 quartos, alvenaria, Rio Molha, R$ 900,00
- 4 quartos, alvenaria, Rio Cerro, R$ 1300,00

----scHl;QEDeR-
- Apto 2 qts, Semi mobiliado, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa mista, 3 quartos, Centro, R$ 500,00
- Apto 2 quartos + 1 suíte, Centro, a partir de R$ 700,00

_-SALAS CG�UR(lAIS -'o

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,00
- Rua Cei. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Christina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, 7;lm2, R$ 1300,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. superior, 150m2, R$ 1000,00

- Rua José Narioch, São Luis, pav. térreo, 150m2, R$1500,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 6-70,00
- Ed. Menegotli, Centro, 40m2, R$ 470,00
-Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$.12000,OO
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 53m2, R$ 1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 75m2, R$ 1600,00
- Rua Pres. Epilácio Pessoa, 40m2, R$ 600,00
- Rua Reinaldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed. MaJ1<et Place, Centro, 30m2, R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m2, R$1500,00
- Casa comercial, Rua Alfonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$ 1500,00
- Casa comercial, Rua Manoel Luiz da Silva, Vila Nova, R$ 3500,00

- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 11000,00
- Jaraguá Esquerdo, 526m2, R$ 4500,00
- Banra do Rio Cerro, 1692m', R$ 13800,00
- Centro, 301 ,6m', R$ 4000,00

eae...�ff.'

�J�;-------
� __ ...... �,.,....,"'-,_ a ,

- 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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Patrocinador Oficial

.

Ofertas ca peãs para
colorir o Brasil.

KIAPICANTO
. codJ37022

Apenas RS 43.000
�.,,�---...............

Faróis em LED

(âmbio Automático
q

I<IA SORENTO
axiS56023

RS 124.900,00
:ropôeUnha

�---KIA. OPTIMA
rocéolhí.!. 'Jb,;;ênâlJ.�

KIA SOUL --......-;

Estilo inronfundível

U Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito wa'dema;GrUbba,1.346 - Baeper<l'
Power Imporls.

Blumenau • Bal. Camboriú • jaragué do Sul
Joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidades para cada. modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/06/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km. o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de R$1.500 para o Kia.Picanto. R$
.

2.000 para o Kia Sorento. Fotos il4strativas.
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CRÉDITO
RS 35.000,00
RS 50.00,00
RS 70.000,00
RS 100.000,00
RS 120.000,00
�$140.000,00
RS 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517.,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,1)7

PARCELAS
R$
R$
R$
R$
RS
R$ 987,78
RS1.270,00
R$1.411,11
R$1.838.09
R$ 2.246,.56
R$ 2.6.55,02
R$ 2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS303,82

434,03
607,64
705,56
84f?,67

PROMOÇÃOR$65,00Nli\\tSC-1 -
. 900

,S12- R$3 ,

sarda" .

-

o de
tligien,zaÇ3$6500,Ucond.-R '

ít),
• Vende-se 0+ Pt\cu����;��ooo,oo.

�::��:��:��\ 12000 km. Tcl:

3275-6531 ou Q117·7165.

de se máquina de costura

_lvonci.
Iene faz

• ��:rl�Ck e fios de cost\lr�:alor
a

• Atelier d;;:Z:;:�onta�: 3275- combinar. 3376-0745 ES_ '�a e

I (eVisora ����� 91<J4.243S Marlene. Locação de esco�;;���63,
uxiliar �e _ e lessóas andaime. Contato Admlr,
1 experiência. • Renda �xtra. procuran�e�oras, 9615-6097 ou 8466-1814-

mo na garra dinâmicaS e empree .

m . Elétrica Weslo

'0 compatíVel malares 18 anos. que ���:crativo. .. Vendo Est�\�va _ 1 ano de uso,

ssados enviar desenvolver um neg.6 4500, semi 1\.
t 3370-8684

:1' rh@lelson. Trabalh,mda a partj�de s�: R$ Valçr 600,OO'3���S� JUli3ne.
a Rua Pastor casa. Aprenda a gall ar ':1 ou

ou celular 99 -

882 - Bitrra. FOlie: 600 reais (periodo pa� )
rtcdc V de-se compressor de ar Shults

d RS 2 000 mes, pe • en
RS1500 tratar com

acima ICneg6�iO própriO ct baixo 10bar. valor
1 '7885 32750128.

contrata �ntegl� ,

ento e alto retorna. Alexandre 910 -

. .

ferêncla com �V"e:�478.4,18-3292 -' 99B8h • Vende-se filhoteS de Plnscher. ir.

2S de !ulho.S77, 2��4. bemestaredinhelTO@ya 00.
3273-2347-

e 3371-:874 com.br
.• Vendo filhotes·de Pastor alemão

alheiro com
T I lARGAS Instalações de Gns de

branco.Tr: 3376-0608 Sandra

presa MetalOcX. e e

cozinha residencial. iR: 3371-
d borro yor\c5hlre, com

2946/9216-4866 '. 9277-

• �e:n: ;:�C5esevacinado. R$

e Dlsk frete e mud;llças:í;Õ_3414/ 500,00. ir: 3370-0719.

2798 /8465-62:l1/ 33
. duas câmaras frias

9708-4475.
. Baú· V��::�gelamento_ Tratar com

• Dísk Frete �m geral, ����l�;: �demar 3376-1481 cu 9973-

cem capaodad3e27d6'_'2100 8743.

:::�:I;:,ngua 8406-2 t83/
d ranchões para

médio e concursoS • SV esquadrias e Aluminl?�ãO • ';:�rl��� de mesas- Valor a

fi Manlene Maria . estruturas, sacadas. co�' combinar. Tratar com Luc\ana:

9955.5948. E-mail: grades de l)rOl��;�!Oe�:ldas em 3370-4924 cu 9934-4300

gmai\.Com. indu�����;_1665/9702-9093 • Vende-se berçO Infantil co�.
letrictsta; A empresa ��: Silvio. colchão. Valor a combinar.

e����0����l1d3de • Ofereço serviços de podas de 3370-0983
no

duba oesejãvel com árvore.s. Tr: 9158-0019. • Vendo oficina elétrica
es f

ssados eirizado para seguimento de motor

�� ���:;;ulO para rh@ e :;��ms�� ���odo. Te1: 9119- �I)m pesi�oa�eq::l:aC:!�� 'to.

om.brfoue��;.�e;;_ 6794. �n;��ooaContato 3273-661"'
O tele one ... cá faça a sua reserve

e Hotel paraed:s -. Teh 3375-2006 • Vende-se artesanato. tudo em

cpro ant:ec noa.
'ra tâbuade carne. vas<

/9146-4864-.. eda em, :�d��a�r com Wilson 3376·

• pousada C�n\na '�:�:des� 0726.
banho. taXi Do�

r (cuidamos do

�:s:���:�:�� casa). Tr: 9181-

9625.

!

1
1

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aproximados sujeÍlos a alteração sem aviso prévio.

����������;

R$150.000,00
R$ 160.000,00
RS 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 2-70.000,00

serto de rodas

adonaL<;. Auto

isãc. freio. pneu,
menta e geometria.
-3040.

Tubofibra do Brasil
nalista de Cadastro

dade de Massaranduba.
com elCperiênci�. Os

os deverãO enviar

para I"h@tubofibra.
u entrar em contato pelo

473379-5900.

RS 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000�00
R$ 185,001),00
RS 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

.R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ _2.052,00
R$ 2,1'09,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00

-R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguâ do Sul

CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

SALA COMERCiAL

• Alugo s�la come�;llc;�O�OO.
quitinetes, valor .

{)
Na Rua Valdemar RaU, 229 .

Tel: 3371-6968.

• A venda, f�oquia de r:nin1 ;i
anduiches a<;sadoS, sltuadod:.ua Relnald(l gau. Inaugura a

em julho de Z01Z.Tratar
479709-0649 ou laraguá@
vinhlha.com.br.

Tuboftbra d� B:�:para unidade o Ofereço servIÇOS de podas de

EletriCIsta �c b Desejável com. árvores rr. 9158-0019.
de Massaran u assados elrizado para
expenêncla. Os tnte��ulo para rh@ o Procuro serVIÇO �erctodO. Tel: 9119-
deverão enviar cum

ntraf em fazer em casa o la

tuboftbra.com.br ou e

473379. 6794
contato pelo telefone • faça a sua reserva

o Hotel para ca�s·. Tel' 3375.2006
com antecedenCla-

.

19146.4864.
o pousada Canina - hospedagem,.

h taxi Dog, atlvldades,
ban o,

.tt (cuidamoS do

passeios, pet SI er

.) Tr: 9181.
seu animal na sua casa.

9625.

�
• Compro apar.e ) 9953-5554.

(com Toca dISCO

3370-0983 ')

• Vendo oficina elétnca no

e bombas
. t de motores

segulp'::�o:1 qualiflcado para dar

com. o trabalho. Valor
continuIdade n

3273-6615.
R$50.000. Contato

• VeDde�se artesanato, tudo em

d
-

a tábua de carne, vasos,
ma etr , 3376-
etc. Tratar com Wilson

0726 .

5900-
b fibra do Brasil

A empresa Tu o
o

. d Cadastro
contrata AdnadhS�e �assaranduba-
Para a uni a e

.•. O
., e\ com expenenCla. s

Dese)av - enviar
interessados de�e;�bofibra .

c'lrrículo para r
contato pelo

com br OU entrar em

telefone 47 3379-5900 ..

. de pessoa do sexo
• Pre�l�a-se _

or de idade, para
femmtno• mal

tendente e caixa,
-

trab�lhar co��= da Figueira. Mais
comerCIO na Dinaldo -

informações tratar com

3273-2423 .

õnial Argentinal
o Excursão: patag

Ü 02/05/13-
Chile d.e 20/04I �aindo de porto
13 dias e 12 nOItes.

Ai

Alegre e seguindo a 8uin�scUshuaia/punta Arenas
.

'.

Pacote inclui aéreo/hoWl1
com rodoviátw e todos ��
locais com guia acampa

desde o Brasil. A pa

• A Assoc.l.açãO Rec�a�iva
dos Servidores Pl�bhCOS
MunicipaiS (ARSEPUM).
. fonn\l aos interessados que

:tá dlsponlvel -pa:a locação

a quad� do GináSIO de
atutmo

"Esportes no perlodo m

ontato
Interessados entrar em c

pelo telefone 3371-3232.

• Aluga-se sala comercial 30m2

arte do Museu da weg,

�$400,OO mensCl1. Te1327S'

2264.
-

• Alugo quartos. livll! d:ã:�:
e tez. em Schroedet. n

8
Marechal Calitelo Branca, 212 .

Tr: 3314-1488.

e Alugo quitinete de alvena,ria.
_

ao viaduto da VI a

t:�;:'�;r: 9220-0047 Daiana.

TERRENOS/LO,ES

APARTAMENTOS
Para dividir

• Procura-se moça di
to Bairro Baepen 1_

apartamen. . bTado.
A artamento semi mo 1 1

Aiuguel R$375,00 alu�el
R$60 00 de condomtnlO.

5+. dra 911 .

Interessadas ligar: San
)

9126 ou 9603·1280 (Fran

o Alugo apartan1ento c;:;;gem, na

quartos, 75 mt, com
ann aluguel

rua Francisco PIem>
, "' ( édia

$65000 + condomlnlO m

R '
_ ...... "'A c.4::{4

máquina de costura

Overloch R$800,00 e

80,003370.0983 ou

117 Paulo

do por um
As melhores ofertas e

eic lo?Procura

variedades você OMERCIAL

sala comercial com 3

�etes. valor R$ 1.200,00°.
ua Valdenmr Rau. 228 .

137�-6968.
�nda. franquia de �lnidO á
duíches assados, situa

ru� Reinaldo Rau.lnaugurad9
ro iulho de 2012. Tratar

� 7 9709-0649 ou jaraguá@
vinlnha.com.br.
A Assocl.açã.O Recreativa

•

dos Servidores Públicos

Municipais (ARSEPUM),
Informa aoS Interessados que

estâ disponlvel pa� locação
.

dra do GináSIO de

��;:rteS no perlodo matutino�
InteresS<ldos entTaf em �onta

o

pelo telefone 3371-323.
..

la130m�

encontra aqui!
se de pessoa do sexo

malar de idade, para

; como atendente e cal�.
.

na ilha da FigueIra. MaiS APARTAMENTOS
l�e5tratar com Olnaldo -

�
e ProCllr3-Se moça para dlvidirdi

::�'patagônla/ Arge'ntina/
,_

:a::;::�o� :���m:���o,'
e 20i04/13 a 02/05/13 -

Aluguel R$37S,OO alugu�
se 12noite5. Saindo de porto 1,.._ -'r

-

+ RS60.00 de condo..��'� 9115-
. do a BuenoS Aires/ lnreres.<;adas llgar:,3dn

.e segu:_ Arenas/ EI Calafate. 9126 ou 9603-"1280 (Fr.m)

,a/P�� ét"eoJl\otel/t'e.restre rumento com 2
e I:��ár�o e todos oS passeioS . Vende-se máq\lina d�;���O e

• �luu.grt°oasp,·7S mt. com garagem. na

mpanhante . d trlalOverloch' q 1 guel
com. g�i�� ��artlr de U$ 2.986 �e�sRS380.00 3370-0983 ou

(lIa FranciSCO Piennan�, a u

édla
e o ta

M ·on.os 7 p lo .. II" 650 00 + condom'nlO (m
eSSoa, parcellldos. ai

93 9927-311 au

lUde n< 2'1,00:\. l'r: 9134-5434.
ar fune - 337139 criança """ 'J

-,

CO::;�I��.·;S'l13Õ�OOO,OO. Tl':

� 04-8600. Crecl14482

CASAS
• . em Bar1<l do Sul •

e �����:nC�aob!t. rua �e�equê.
próxiroo 30 posto, �m�nheiro
quartoS, sendo 1 s

2 �tTOS
social. garagem pia semi n�va.

. �����;2;'���,OO" prestaçõeS

de: 1 salário mlnimo• acelta.seÓciO
rro ou caminhonete no neg

;,aelefone 3373-3511.

•

����:��ee;�'ê;�tro, com4Sgo T�Íei�ne 9901-8445jáiro.
m% escriturado. RS 95.000, .

\.,elSOn Mnlhas contr.lta com

'fT: 9104-8600�Cred 14482. •

urgênda Oob��:�!x�:
• Vem'e-se terreno t!���:�: 1'r: ::�:ir:I�!�or fom experl�CI�

Ramos, 5 hectares
6 trabalhar 111 turno na art a

3276-0264/ 8800-934 � :-:'10 CerTO. Salânos�d:����r
e Vende-se lote com �24m·, + beneflc\os Interc� rh@leison

12)1.27 Lot. Gadottllll- bairro currículo por e-rnal
R a pastor

Santo Antônio. RS 60.000.�0. com br ali tra�r n:82" Barra Fone

AccltotTota. TI': 9919-20: ��;:;�1s;;;.el
ar.

• Vet\de-se lote I,:om 999m,
a F' ma contrata

15x66 _ bairro 11.abei, Corup '. Farmác.\a. am
referênclà com

• Atelier de costura Maclle�,'o��275_ �:I����:r��;;6�õi4S Ester.

d oupas on...• .

::����:s91e9��2435 Marlene. • Locação de escor;�����C;3�
Procura-se pessoas andaime. conta�66_7814 Admir.

• Renda extr� enlpreendedoras, 96"15-6097 ou

�:�;!:�8 anos. que queiram
voo

• Vendo Esteira EI�tri�o�:S��
desenvolver um neg6clo lucrati 4500, semI nova 1 � 3370-8684

Trabalhandod: :ag�:h�; :�:RS Valor l:��;��i;��s11ullane
casa Apre.n I) ou

ou ce •

600 reais lpe���� :���eriodo e Vende"se compressor �d.�rS:;�ts
acima �en�ócio próprio c/ balXO tObar. valor R��_���5 32750128.
mtegt<! ,

.dto retorno Alexandre 91

mv�tirnent�:;8_3292/998B- se filhotes de Plnscher Tr:

CHÁCARA
• Vendc-se cbácara no �a��:ldl/

São Pedro, 240.000rn 'la 03,

mista ranchOS, cet"C3S., gd
água �orrente, 6.00.0 pes de
eucalipto. oportUt\tdade e

invcstlmento. A,cei'�:;'9185'oeveicu o.
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CITROEN
C3 PICASSO 2014
Gll.SFLEX

A PARTIR DE

R$46.9901À�

FABRICADO
N08RASJl

CONFI� TAMBÉM.
AVERSAO.AUTOMATICA
DO CITROEN C3 PICASSO. : FREIOS ABS • AIR BAG DUPLO· AR-CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA. VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E M'U_ITO MAIS!

• EXCLUSIVO PARA-BRISA ZENITH (EXCEtO VERSÃO
• NOVO CÃMBIO AUTOMÃTICO COM SISTEMA Fl

I

II

�
I'

CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

CITROEN
C4 PÀI:.LAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE
1

R$49.990
À VISTA

a.m + IOF. Cltroên C4 Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com

_CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a a

rsimulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/06/201:

A PARTIR DE
. 1

R$54.690
À VISTA

20.000 30.000 40.000KM 10.000

NOVOC3 4XR$ 81,00 4XR$135,OO 4XR$127,OO 4XR$135,OO

Ãl�a.�o/ .4XR$99,00 4XR$152,OO 4XR$132,00 4XR$152,OO

UNHAC4 4XR$100,OO 4XR$153,OO 4XR$139,OO 4XR$153,OO

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

t-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1:5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada

de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 48 parcelas
com taxa 0,99% a.rn + IOF. Citroên AirCross GL� 1:ey fl�!< �tª� 13(14 cQ_1)1 valor à vista de R$ 54.690,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0%

3Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Serviços de corte e podes de · Precisa-se de babá com integral, negócio próprio c/ baixo APARTAMENTO, condicionado e 02 vagas de
árvores. Telefone 9158-0019. experiência e referências, que goste investimento e alto retorno.

• Aluga-se apartamento no bairro garagem. R$ 197.000,00 - a vista.
de crianças, para trabalhar período Contato 47 8418-3292 / 9988- Tratar: 48 3034-1140 ou 8818-• Oportunidade de RENDA EXTRA. A
integral. Salário a combinar. Tratar 2844. bemestaredinheiro@yahoo.

Garibaldi. Livre de luz e água. 3022.
empresa BBOM atuando no ramo

no fone 8818-2211 ou 8829-9796. com.br
Fica a 2.00 m do asfalto. Tem

de rastreadores de veículos, frotas garagem separada .do AP. Possui • Alugo apartamento no Rau com
etc ... Esta procurando pessoas • Fretes e mudanças, R$l,OO o km, a uma horta. Para casal R$250,00, 2 quartos. Valor R$510,00. Falar
interessadas em se juntar a sua partir de R$50,00. Tratar 9993- individual R$200,00. 3055-8262 com Sandra 9993-2131.
equipe de Marketing de Rede. 4422 Lenir ou 8480-8262 Alemão.

• Vende-se apto novo na EstradaImportante: Você não precisa abrir
.• Precisa-se-de mensalista, • Alugo quitinete peça única Nova com 2 quartos, sala, sacadamão de suas atividades atuais.

Interessado entra em contato com disponível no horário das 8h às 30mº c/ banheiro Rua: Ernesto com churrasqueira. Entrada

Gilson pelo fone 47 9935-9307 ou
13h. (Barra do Rio Molha). Próximo Lessmann nº 615 Bairro Vila de R$ 10.000,00. Valor de R$
à Prefeitura (Com referência). Lalau próximo ao posto de saúde. 129.000,00. Tr: 47 8499-4778.pelo email: gilsonborba@gmail. Contato Priscila ou Felipe (9918- RS 300,00. + ÁGUA E LUZ. (9608com • Vende-se aparelho de TV 29 • Vende-se Apartamento no7268/9929-2469).

polegadas, em ótimo estado
4484 E 3635 4443) Bairro Amizade com 2 quartos,• Contrata-se técnico em informática

• Trabalho como diarista, 20 anos Philips. Valor R$350,OO. Telefone • Procura-se moça para dividir cozinha mobiliada, sacadacom habilitação AB. Telefone 99?2- de experiência, ótimas referências. 9969-5540 Valmor apartamento. Sala, cozinha, 2 com churrasqueira, 2 vagas de6065 Mundo Eletrônico.
9178-1437/8436-9283 banheiros, sacado, garagem. garagem. R$ 129.000,00. Tr:

,

• "Melhores os seus ganhos fazendo
• Vende-se secadora de roupa LO'kg, Travessa com a Rio Branco, Rua 9104-8600. Creci 14482

o que sempre fez ...". Seja pago para
-e Pacote de viagem: -Peru: Macchu Brasternp, um ano de uso. Valor R$

Leopoldo Malheiro - Centro. Falar
fazer o que você já faz todos os dias

Picchu c/ Cusco, Puno (Lago 1.600,00. Tratar 3373-4105.
com Ana ou Márcia, 9641-0082 / CASAS

sem receber nada por isso. Faça Titicaca) ,Arequipa e Lima.
• Vendo. aparelho elíptico para 3275-5000. • Vende-se casa no Rio Cerro II,08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias

postagem de anúncios na internet
/ 09 noites (aéreo + terrestre). A ginástica da' marca Athletic Way

• Alugo quitinete peça única, com 120 m2 em alvenaria, local
e receba em dólares". Maiores

partir de U$ 1.990,00 + U$ 250,00
em ótimo estado por R$ 550,00.

30m2, c/ banheiro. Rua: Ernesto alto e plano. Valor R$120.000,OO.
informações: Juares Luz 478426-

de txs, parcelados. Tratar: 3371 (47) 9969-.3009.
Lessmann ,nº615, bairro Vila Entrada + parcelas, direto com o

2q19 (Oi) / 47 9693-5560 (Tim). 3993 - 99738281. • Vende-se bicicleta masculina Lalau, próximo a Weg 2. R$ proprietário. Te1305S-2999 ou
Skype: juaresluz. www.telexfree.

Mountain bike 21 marchas com 375,00. C/ água. Fone: 9608-4484 9208-1727.
-

com/juaresluz • Viagem Pacotes Reveillon. -

amortecedor, em ótimo estado por ou 3635-4443. • Vende-se casa de alvenaria
• Faço montagem e desmontagem Patagônia Argentina: aéreo +

R$ 350,00. Mais bicicleta feminina com 92 m2, sendo dois quartos,terrestre 26/12 a 03/01/14. • Vendo sobrado com área de 182de móveis para lojas epartícular; Buenos Aires / El Calafate
de passeio 18 marchas por R$

m2, próximo ao Hospital Jaraguá. cozinha mobiliada e demais
tenho experiência e referência.

(opcional Torres Del Paíne), 100,00. (47) 9969-3009.
3 quartos (sendo uma suíte cômodos. Localizada no bairro

Tratar 8475-2510
Ushuaia. A partir de U$ 2.540,00 • PlayStation 3 Slin 160 Gigas com com closet e hidromassagem), Nova Esperança em Guaramirim.

• Estamos contratando: Vendedor por pessoa já com taxas, 2 Controles Wirelles. + 4 jogos: cozinha modulada, despensa, Valor: 120.000,00 [aceita-se carro, .

. Projetista de Móveis c/ experiência parcelados. Tratar: 33713993 - Gran Turismo 5 - Residente Evil - churrasqueira e garagem ampla' na negociação). Contato: Wagner
em Promob e Montadores 99738281. Kilzone 3, 3D Português - Medal Of para dois carros. Piso em

ou Gil pelos fones 9210-1415,
de Móveis. Interessados ligar Honor Edição Limitada, Brindes; porcelanato, portão eletrônico, 9655-8551 ou 9610-4736.

para (47) 3273-0792 ou enviar
• Viagem Reveillon: México (cidade Cabó HDMI e Filme Manda aquecimento solar. Quintal nos • Procura-se casa para alugar naMéxico) / Puerto Vallarta,currículo p/ e-mail: monica.silva@

GjJadalajara e Morelia. 27/12 A
Chuva 3D. Preço: R$ 1.000,00. fundos com amplo gramado. Vila Nova. Tratar 8840-1242

lojaespacomoveis.com.br Contato:Evandro 47 9662-0985 Pronto para ser financiado! Tratar07/01/14 -'12 DIAS /10 noites ..-

com Rosana: celular (15) 8156-
• Oportunidade: Vendo casa

• Excursão para compras em São - aéreo + terrestre U$ 3.590,00 • Vende-se bicicleta elétrica,
7373 ou fixo (15) 3031-5356. próximo ao centro, rua

Paulo, na 25 de Março. Valor R$ + 200,00 já com tx. por pessoa, marca Two Dogs, cor branca, 2 asfaltada: Rua Adolfo Antônio
200,00. P/mais informações 8412- parcelados. Tratar: 33713993 - meses de uso. Valor: R$ 1.950,00. • Aluga-se Quitínete com garagem, Emmendorfer, 1450, bairro
0129. 99738281. Contato:9173-424 7. Emma RumpeI Bartel, Baependi. Ri� Molha. Terreno com 800

• G�nhe dinheiro postando anúncios • ADV Aurora contrata: - • Vende-se adubo de aves. Faz R$460,00. Local bem seguro. Tel m ', 20x40. 1,5 km Prefeitura,
na internet, interessados entrar em Encarregado de Expedição; entrega. 3275-2354/8813-5808.'

9134-5434. 2 minutos do Centro. Valor
contato com Irineu no 479955- - Auxiliar de Expedição. • Aluga-se apartamento com 2 R$95.000,00. Aceito carro

0833 ou ibudendorf@gmail.com Disponibilidade para trabalhar
• Vende-se triturador de podas

quartos 75m2, garagem, Miguel
na negociação. Não faço

no terceiro turno. Aempresa (galhos e folhas), valor R$780,00.
Sala i 75, Centro. R$700,00. parcelamento. Tratar com Rafael

• Renda extra: Ganhe dinheiro
oferece: salário compatível com a

Tratar 9178-0878
Edifício Gamaliel. Tratar 9134- 9948-1648.

honestamente em pouco tempo. função, Plano de Saúde 50%, Plano • Vend-o casinha de boneca grande 5434. • Vende-se casa, em Barra do Sul,Mercado em expansão nacional e
Odontológico 50%, Seguro de em bom estado. Valor R$ 1.000,00 loteamento Baobá, Rua Perequê,internacional. 100% lucrativo, não
vida, Alimentação 100% gratuita,

-

(negociável). Telefone 3376-3089
• Aluga-se apartamento com 2

próximo ao posto, 97 rrr', 3precisa oferecer produto de porta quartos 75m2, garagem, Francisco
em porta, a empresa-repassará

vale transporte, entre outros .. (após as 17:30) Eli�ete. Piermann 404, Vila Lenzi. quartos, sendo 1 suíte, banheiro
os produtos para o cliente final e

Interessados enviar currículo para:
• Vende-se ponto comercial, R$670,00. TeI9134-5434. social, garagem p/ 2 carros,

coordenacaorh@advaurora.com.br, mobiliada, murada, semi nova.depositará os lucros diretos em Churrascaria e Pizzaria no Jaraguá
• Veride-se Apartamento no Bairro Valor R$120.000,00 + prestaçõessua conta, ganhos de R$80,00 a • Leison Malhas contrata com

.
'

99. Mais informações telefone
R$720,00 por mês durante um urgência: AUXiliar de corte, 3276-1573 [andir;

Vila Nova com 2 quartos, cozinha de 1 salário mínimo, aceita-se

ano garantimos total por ano de talhador com experiência; para mobiliada, sacada, 1 vaga de carro ou caminhonete no negócio.
R$960,00 a R$8.640,00, o melhor trabalhar 10 turno na Barra do

DOA-SE garagem. R$ 129.000,00. Tr: Telefone 3373-3511.

de tudo, a empresa oferece formas Rio Cerro. Salário compatível + ,
• Doa-se filhote com 3 meses, pelo bege 9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se casa de alvo com 125 m
de ganhos ilimitados com trabalho benefícios. Tratar na empresa, Rua, curto, com focinho preto, sem raça • Alugo quitinete peça única 30m com laje, garagem para 2 carros,
em equipe. Tratar (47) 9140-5014 Pastor Albert Schneider, 882, Fone: definida. Muito saudável, brincalhona, quadrados c/ banheiro. Rua: 3 quartos, sala, cozinha, copa,Vivo /(47) 8836-6000 Claro. Ou 3376-1378. de porte médio. 3275 -2264.

, Ernesto Lessmann nº 615, Bairro portão eletrônico, interfone.
acesse' www.bbom.com.br.

• Atelier de costura Marlene, faz • Precisa-se de dois guarda roupas de Vila Lalau, próximo a Weg 2, Próximo de Mercado, Faculdade.
• Excursão: GravataI (águas termais) -reforrnas de roupas, Contato: 3275- solteiro doados. Tratar 8840-1242 RS370,od ci Taxa de água. Fone: R$ 245,000,00. Fone 9919-1152

saída dia 11/10 (pela manhã 4315 ou 9194-2435 Marlene. (47) 3635-4443 e 9608-4484. ou 3376-3089 (após horário
- [araguá do Sul) e retorno dia COMPRA-SE

• Vende-se 1 Apartamento 72m2 Comercial)
• Renda extra. Procura-se pessoas -

13/10 após almoço. Valor por dinâmicas e empreendedoras, • Procura-se lavação de carros para em construção suite mais 1
CHÁCARA/SÍTIOpessoa R$ 495,00, inclui, viagem, maiores 18 anos, que queiram alugar ou vender, 9616-6303 ou quarto, 50 metros do mar R$

2 diárias hotel com café almoço e
desenvolver um negócio lucrativo. 9157-1978. 170.000,00 estuda proposta • Vende-se sítio em Tijuca, à 20

jantar. Tratar - 3371 3993 - 9973
Trabalhando a partir de sua aceita-se carro Fone 9936-7400. minutos das praias de Itapema.8281. • Compra-se ou aluga-se uma

4,700 m2• Valor R$ 70,000,00.casa. Aprenda a ganhar ate R$ garagem no Edifício Jaraguá. • Vendo apt? na Reinaldo Bartel
Telefone 47 9699-7862.• Serviços gerais, grama, pintura, etc, 600 reais (período parcial) ou

Paga-se à vista. Ap 54. Falar com
- Baependi, com 03 quartos e

Tratar 8846-7168, acima de R$ 2.000 mês, período Suzan ou Dulce 33,7,0,71�60 ...u),
cozinha embutidos, 03 ares- • Vende-se chácara em Campo

____,
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Alegre, sobrado com ZOO m2,
tanque de peixe, garagem
com churrasqueira, demais

. dependências. 48.000m2• Valor a

combinar. Tel47 9993-9826.

• 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

SALAS COMERCIAIS

• Vende-se um acervo de uma

vídeo locadora com 689 filmes

por apenas R$ 3.445,00. Quem
tiver interesse entra em contato

entra em contato com 'Gilson pelo
fone 473084-0023 ou 479935-
9307.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura
de telhas medindo 120m2••

10X12 p/ retirar no local em

Guaramirim valor a combinar.
Tratar:9122-7190.

• Aluga-se sala comercial, perto
Museu Weg, com 30 m2, e BW. R$
450,00.3275- 2264

• Aluga-se sala comercial na Barra

do Rio Cerro rua pastor Albert
Schneider _ próx. Leison malhas
com estacionamentos e boa

movimentação. Medindo í50m2
total ou 75m2 metade. Ótimo
ponto comercial. Tratar: 9185-

4615/9655-6743.
• Alugo quarto p/ pensionista

no centro, livre de água, luze
internet. Valor R$ 300,00. 9123-

5851 Vivo / 9946-3491 Oi.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno Água Verde com

1000 m2, sendo 600 m2 de área

útil, final de rua, perto da Samae
.

em [araguá do Sul. R$ 190 mil.
9953-5554

• Vende-se terreno em Schroeder
_ próximo à Marísol, escriturado,
16x30 m. Telefone 9919-0441.

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341 m2,
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 m2, 13x30. Valor

R$150.000,00

• aceito carro na negociação. Não

faço parcelado. Tratar com Rafael
9948-1648.

• Vende-se 1 terreno na praia de

Itajuba Barra Velha escriturado
e aterrado R$ 50.000,00 aceita

carro, 500 m do mar Fone 9936-

7400.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11' hectares

(143mx800m - 114400 nr'). Há
em cima do terreno arrozeira,
ribeirão e poço artesiano. Apenas
1 km da se 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

CHEVROLET

• Vende-se Meriva ano 2003, prata,
completa. 3371-9157

• Vende-se Kadett 98, GL 1.8

gasolina, em ótimo estado.

R$8.000,00 aceito carro de maio�
valor (Celta, Ford Ka ou Corsa

Hatch). Tel 9226-5009 Antônio.

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km. Preto,
aírbag, abs, bancos em couro,

cornpletíssímo tratar com Valdir
47-92104875.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206, ano 2010,
4 portas, preto. Único dono.
Entrada de R$1.800,00 + 48 x de

R$598,00. Telefone 3370-5591 /
9927-9944 Wilson.

• Vende-se Passion 207, 2009

completo, R$23.000,00. Tratar
com Denner (47) 9981-3102.

VOLKSWAGEN

• Assumo financiamento de Golf
acima de'2010 ou caminhonete a

diesel. Dou de entrada um Strada
Adventure 2.008. Tel49 9805-
1302 / 9993-9826.

• Vendo gol 1.0 - ano 1994 em

ótimo estado por 7.000,00. Tratar
no 3372-1303.

• Vende-se Parati ano 2000, 4

portas, branca. Preço a combinar.
Tratar 3371-9157.

• Vendo Golf Confort Line 2004,
completo,por R$ 21.500,00!.
Tratar fone: (47) 9979-0403

• Vendo Saveiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado
aro 16 por R$ 27.000,00, TR:
99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano

95, verde, motor AP 1.8. A aba do
filé. Telefone 9995-6372 Osni.

FIAT

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor

R$4.500,00. Com som valor

R$6.300,00, 2 módulos, caixa de
som grande. Fone 8890-9854
Marcos.

• Vende-se Palio 1.4, 2008,
completo, flex, 4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$24.800 (à
vista, s/ troca). Único dono. Ótimo
estado. Contato: (47) 9991-3390.

FORD

• Vende-se F250, ano 2006, com

113.000 km, prata. Preço a

combinar. 9637-9083.

• Vende-se Escort SW GL 1.8,
ano e modelo 98, cinza. Valor

R$9.000,00, aceito moto no

negócio. Tratar 3374-2228

• Vende-se Ford Ka ano 99, prata.
Só assumir prestações do

financiamento, valor R$368,00.
8412-0129 Rubens.

RENAULT

• Vende-se Renault Clio Privilege
1.0 16v completo _ 2003, prata.
Ar condicionado, rodas de liga
leve, 4 portas, vidro elétrico,
trava elétrica, direção hidráulica,
retrovisor elétrico, volante
escarnoteável, regulagem de som

no volante, manual, air bag duplo.
Valor R$·15.000,00. Negociável.
Tratar com Douglas Venturi (47)
9605-6352.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,4
portas, ar-condicionado, aír

bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 479917-8753
Tom.

TOYOTA

• Vendo Corolla Altis Prata
AutomátícoZü Iü/Zü l I 70.000
km. Garantia de Fábrica 6 meses.

Todas as revisões feitas na

Toyoville. Completo. R$67.000,00
Particular. 479177 -7003 Alfredo

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Volkswagen
17210, ano 2001 toco, graneleiro.
Valor a combinar. Troca por outro

caminhão menor. Tratar Itacir ou

Valdemar 3373-0190-.

• Vende-se caminhão Volkswagen
6.90, ano 85, com baú (5,30 x 2,30)
todo reformado. Valor R$40.000,00
ou aceito caminhão no negócio de até

R$50.000,.00.Tratar 9602-9784 ou

8481-6233 José.
• Vende-se caminhão Volkswagen, ano,

com baú de 2,3Ox 5,50. Todo reformado,
Valor R$4O.000,0. Aceito caminhonete
no valorde até R$50.000,OO. Tratar
9602-9784 / 8481-6233.

'OUTROS • Vende-se Honda Biz ano 2004,
preta, sem partida, emplacada até

04/2014. Valor a combinar. Muito
econômica entre 40 e 50 KM/L.
fone (47) 9178-0435 ou 3373-

1986. Dia de semana só após as

14hOO, fim de semana qualquer
horário.

• Vendo Scenic 2004 Autentique 1.6,
16 v, prata, completa (ar, direção,
vidros elétricos, air bag duplo,
manual), com 110.000 km. Valor
R$ 16.000,00 à vista. 9912-5561.

• Vende-se van de passageiros,
2009. Ford trans. Prata, 16

lugares. Valor a combinar. Com

serviço Tratar 3376-1109.

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, final9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

r

1:
I

FIESTA

• Vende-se Fiesta LO Hatch 2007, branco, em ótimo estado, 53.000

km, original, boa procedência. IPVA pago até 2014. Abaixo da FlPE:

penas R$ 16.500,00. 'Iratan 9128-5957/ 3376-OO8L

CASA DE ALVENARIA

• Vende-se casa de Alvenaria no bairro Vila Lalau contendo: Terreno com

409 m2, casa com 138 m2 construída, sendo OI suíte mais 3 quartos, sala,
cozinha montada com copa conjugada, OI banheiro, 01 dispensa. Área de
festas aberta com 92m2 contendo banheiro ,churrasqueira e lavanderia,
2 vagas de g�em. Local Próximo a Creche, escola, posto de saúde e

empresas. Valor R$ 550.000,00 negociável, aceita-se troca por terreno,

apartamento e casa de menor valor; pode ser financiada. Tratar no 3371-
2388 ou 9975-6438 com Natal Venturi ou 9605-6352 Douglas Venturi.

i
1
I'
I
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DIFICULDADE Lacerda espera um jogo complicado logo mais, às 20h, contra Floripa

Dois últimos
jogos da fase
inicial da Liga
FORA DE CASA Buscando pontos e o mando de quadra nas

fases flnals, jaraguaenses encaram Florianópolis e Cascavel

Lucas Pavin

TIm partida válida pela
..t.:..penúltima rodada da

primeira fase da Liga Futsal,
o Jaraguá Futsal (CSMjPré
FabricarjMannesjHLSj
FME) enfrenta hoje o Floria

nópolis, às 20h, no Ginásio
Juan Manoel dos Santos, em

Capivari de Baixo. Fechando'
esta fase preliminar, a equi
pe jaraguaense ainda encara

o Cascavel na próxima se

gunda, às 20h1S, no Ginásio .

Municipal da Neva, no inte
rior paranaense.

.
O técnico Sergio La

cerda afirmou que espera
maiores dificuldades contra

Florianópolis e disse que
o time vai se portar dentro

de quadra da mesma forma casa, onde somos muito for

que vem atuando nos últi- tes", ressaltou o pivô Hugo.
mos jogos. "Eles precisam Para esta partida, o time
vencer de qualquer ma- terá o desfalque do ala Assis,
neira, porque é o jogo que suspenso pelo terceiro car

vale classificação. Somos a
.

tão amarelo. Porém, poderá
equipe que menos tomou ter a estreia dos contrata
gols na Liga, o que prova o dos Henrique e Duda que
quanto estamos sendo efi- tiveram seus documentos
cientes na marcação. Con- enviados a CBFS e apenas
tinuarenios jogando' desta aguardam o retomo da en

maneira, com uma marca- tidade para poderem atuar

ção aplicada e jogando no pela primeira vez com a ca

erro dos adversários", disse misa do time jaraguaense.
Lacerda. O Jaraguá tomou De momento, a equipe jara
apenas 20 gols até aqui. guaense está na quarta colo-

"Temos que procurar cação da classificação, com

a vitória nestes dois jogos, 31 pontos conquistados. Em

para quem sabe pular para a 16 jogos, o time soma nove

terceira colocação que é mui- vitórias, quatro empates e

to importante, pois nas fases três derrotas, além de ter

decisivas jogamos dentro de marcado 36 gols.

CaocnpeonatoVarzeano
Tempo ruim adia os jogos da sétima rodada

-

.

f •

Devido às chuvas na re-

gião, a Fundação Municipal
de Esportes (FME) cance

lou os jogos da rodada que
seriam realizadas neste sá-

bado, do 310 Campeonato
Varzeano de Futebol. As

partidas foram remarcadas

para o dia 29, nos mesmos

horários e locais. A inte-

gridade física dos átletas, a

conservação dos gramados
e o conforto do público tam

bém foram motivos do can

celamento dos jogos.

OCP25
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Em Schroeder

Quarta rodada, do Campeonato Schroedense
A quarta rodada do

270 Campeonato Schro
edense . de Futebol será
realizada neste domin

go, com quatro jogos. O
Estádio Claudio Toma
selli recebe as partidas
União versus Nordeste,.
às 13h1S, e Unidos con

tra Aliança, às ish. Já

Em Rio do Sul

Sub-16atua
fora de casa

O voleibol SUb16 mas

culino de Jaraguá do Sul
entra em. quadra neste do

mingo, pela segunda etapa
do Campeonato Catarinen-

.

se da categoria. Em Rio do

Sul, a equipe Marisolj:fME
comandada por Luiz Car
los Rodrigues da Silva, o

Kadylac, enfrenta os donos
da casa, às 9h30, e Itajaí, às

14h30. Os jaraguaenses es

tão em terceiro lugar na clas

sificação e buscam o terceiro
título estadual da categoria.

no Tupy, se enfrentam
os donos da casa e Inde

pendente, às 13h1S, além
de Amigos da Vila versus

Néki, às lSh.
A liderança da compe

tição é da Néki com sete

pontos, mesma pontua
ção do Aliança; que perde
nos critérios de desem-

Em Ihirama

n-ês atletas
. no downhill

Com o apoio da FME,
três 'bikers' de Jaraguá do
Sul participam da tercei
ra etapa do Campeonato
Catarinense de Downhill,
que acontece no fim de
semana em Ibirama.
Allan Fischer, Rafael Be
cker e Leonardo 'Solano'
de Souza' representam
o município na disputá
promovida pela Federa

ção Catarinense de Ciclis

mo, que vale pontos para
o ranking nacional.

pate. Logo atrás vem o

Tupy (com seis pontos), o

União (com cinco), além
de Amigos da Vila e In

dependente (com quatro
pontos ganhos). Ainda
sem pontuar no campeo
nato, Unidos e Nordeste
amargam as duas últimas

.

colocações na tabela.

SCJaraguá
Jogador
misterioso

Apresentado o técnico

Mozart, o Sport Club Jara

guávolta suas atenções para
o mercado, em busca de re

forços para o elenco. A dire
toria do Leão anunciou que
está muito perto de contra-.
tar umgrande atleta do fute
bol brasileiro. Os dirigentes
mantém segredo quanto ao

nome do jogador, mas o pre
sidente Valdemir Da Silva
afirmou que na próxima se

gunda-feira deverá ser feito
o anúncio.

PROfESSORES PARA MINISTRAR AUlA.-S EM

JARAGUÁ. 00 SUL PARA'OS CURSOS TÉCNICOS EM:

• ADMIINIS1RAÇÃO
• RECURSOS HUMANOS

• CONTMIUDADE

• COMÉRCIO EXTERIOR.

• l.OGíSTICA

" SEGURANÇA DO l'RADAlHO

.

Neces:sál:io tel' fmnlação SupedOl" nas áreas dos cursos.
aCima tE demais mrsos:: letras..

' Matemática.. Direito,
Infonnátic:a.

'

Interéssados encaminhaI' curriculo identificando no

assunto' do e-mail sua formação Superior até o dia

25/06 para --''-'--...........'---'----'- �..o;....;;;;�;;;.;;;...;...;..;.o....;;;._
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Pelo 1o lugar do grupo,
Brasil enfrenta a Itália
EST ATÉG!A Com um empate, Seleção garante
a liderança do grupo e "foge" da Espanha

Lucas Pavin

Precisando apenas do empate
para se classificar em primei

rolugar do Grupo A da Copa das

Confederações, o Brasil enfrenta
a Itália neste sábado, às 16h, na

Arena Fonte Nova, pela última

rodada da primeira fase.

O técnico Luiz Felipe Scolari

teve uma grande baixa ontem.

O volante Paulinho, que sofreu

uma entorse no tornozelo es

querdo em treino na última se

'mana, voltou a sentir dores no

local na vitória sobre o México

e não poderá entrar em campo
contra os italianos. Desta forma,
a ideia da comissão técnica co

mandada por Felipão é não for- .

çar nenhum jogador, já pensan-

Vasco

Deve sair
A diretoria do Vasco

procurou o meia Carlos
Alberto para negociar a

renovação do seu contra

to, que encerra no dia 2 de

agosto. Porém, pelo pri
meiro encontro, será mui
to difícil que ele permane

ça no clube. Isto porque,
os dirigentes sugeriram
uma redução salarial de

50%, algo que irritou bas
tante o jogador.

do na semifinal da competição.
No treino desta sexta-feira, o

treinador optou por utilizar Her

nanes no lugar do corintiano. E o

jogador da Lazio deverá mesmo

ser o substituto dele na partida
contra a equipe europeia. O za

gueiro David Luiz, com uma mi

cro-fratura no nariz, foi avaliado

e não será problema para o duelo
diante dos italianos.

Na Itália, o treinador Cesare

Prandelli também terá desfal

ques importantes para armar

seu time. Ü meia Andrea Pirlo,
maestro da equipe, não jogará
por estar com uma contratura na

panturrilha direita e foi vetado

pelos médicos. Já o volante Da

niele de Rossi está suspenso pelo
terceiro cartão amarelo.

WAGNER CARMONIPCOMM

A@.I·
. pevl

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br -,

(47) 3275-7024

capacitacao@apevi.com,br

Tênis

Dupla campeã
A parceira entre Bru

no Soares e o austríaco
Alexander Peya alcançou
mais um grande resul
tado nesta sexta-feira. A

segunda melhor dupla do
mundo venceu os britâni
cos Colin Fleming e Jona

than Marray com parciais
finais de 3/6, 6/3 e 10/8,
após 1h12, e conquistou' o

título do ATP 250 de East

bourne, na Inglaterra.

JUNHO:
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Informa abertura de processo seletivo

CHANCE
Com a lesão
de Paulinho,
Hernanes

. deve herdar
a vaga no

meio de

campo da

Seleção
Brasileira
contra a

Itália

Co, das C nf derações
Sem suspensão

A Fifa não irá suspender a Copa das

Confederações devido as manifestações
pelo Brasil. Segundo um comunicado

enviado pela entidade, nem Fifa, nem o

COL (Comitê Organizador Local) discu
tiram essa possibilidade. A interrupção
da Copa das Confederações, porém, é

prevista na Lei Geral da Copa, caso não

haja segurança suficiente no país-sede.

Palmeira

Atacante de saída
o atacante Maikon Leite está perto de

deixar o Palmeiras, ao menos por um pe
ríodo. E o destino deverá ser um clube do

Catar, que fez uma proposta de emprés
timo ao alviverde. A negociação está bem

encaminhada, mas ainda é mantida em si

gilo, e apenas a troca de alguns documen

tos impedem o desfecho da negociação.

Flamengo
Estreia de Mano

Representantes de Flamengo e São

Paulo estiveram na manhã desta sexta-fei

ra em Uberlândia para confirmar amistoso

que será disputado entre as duas equipes
na cidade mineira, no dia 29, às 19 horas.

Esta partida marca a estreia do técnico

Mano Menezes, ex-Seleção Brasileira, no

comando do rubro-negro.

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL:

Formação Superior completa em Pedagogia; com

Habilitação ou Especialização em . Educação JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até dia 30f06

Infantil; Experiência em sala de aula com

educa ão infantil. Car a horária: 40h semanais

Acompanhe os processos seletivos do SESCfSC através do
sitewww.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

- ANALISTA DE CUS:rOS .

- ANALISTA FISCAL

- COORDENADOR JINANCEI,RO
- TÉC. SEGURANÇA TRABALHO

A empresa oferece benefícios como Plano de Saúde,
Bolsa de Estudo, Restaurante e Oportunidade de

Desenvolvimento Profissional.

Interessados enviar currículo para recrutamento@zanotti.com.br

�outras oportun"dades no nosso site www.zanotti.com.br
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VICTOR BAUER
Família e estudos

Victor Bauer, blumenauense
nascido em 6 de agosto de 1934,
filho de Alberto Bauer e de Elfrida
Knuth Bauer. A família mudou-se

para Jaraguá do Sul quando Victor
tinha dois anos de idade. Casou
se em 1956 com Elvira Henschel

Bauer, e o casal teve quatro filhos:

Estadista e político
Victor Bauer foi um misto de

"Estadista e Político". Revelou-se
um estadista de virtudes magnâni
mas, quando assumiu a Prefeitura

pela primeira vez (1966/1970). Foi
o tempo em que nossa cidade ab
dicou do início ruralista para efe
tuar uma verdadeira "Revolução
Industrial". O prefeito Victor Bauer

adaptou-se às circunstâncias, har
monizando o próprio comporta
mento administrativo à exigência

Pulsofirme
As palavras mais importantes

em todas as línguas são pequenas ..

Amor, Deus. São palavras que saem

com facilidade e preenchem espaços
vazios em nosso mundo. Entretanto,
existe uma palavra também muito

pequena que temos dificuldade em
,

Paulo Roberto, Marilu, Victor Jú
nior e Alberto Neto; onze netos e

quatro bisnetos. Iniciou e concluiu
seus estudos no Colégio Marista
São Luís. Seu primeiro professor
foi o Irmão Ernesto Daniel. Prestou

o Serviço Militar no 130 Batalhão
.

de Caçadores, em Joinville.

de um novo tempo. No segundo
mandato (1977/1983), o "estadis
ta" deu 'lugar ao "político": homem

.

de grande tirocínio, habilidade e

discernimento político, alavancou
inúmeros benefícios para a região.
Fortaleceu nossa força política jun
to ao governo estadual e federal ao

lançar Octacílio Pedro Ramos para
concorrer a uma cadeira na Assem

bleia Legislativa. Octacílio foi eleito

por quatro legislaturas:

dizer: "não". Há momentos em que
ao dizer sim para os outros, você está
dizendo não para si mesmo. Os gran
des homens disseram um "NÃO"
bem grande muito mais do que sim.
Victor disse muitos nãos, inclusive

para seus correligionários políticos.

ABERTURA DQ.JASC DE 1980

Prefeito Victor Bauer, deputado Octacílio Pedro Ramos,
Felipe Abrão Neto e Esperidião Amin

Cantinho da saudade
No domingo, 16 de junho de

2013, Victor Bauer partiu para a

eternidade. A vida é uma peça de
teatro que não permite ensaios.
Tudo o que se faz em vida tem eco

na eternidade. Vitor Bauer foi uma

figura gigantesca como ser huma-

no e como político. O tempo não

para! Só a saudade é que faz as

coisas pararem no tempo. Despe
de-se o homem público, nasce um

mito. Ficará eternamente em n�s
sos corações, bem ali, no cantinho
da saudade. I ) I I 'I I I ,. I I , t I I t f I
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ALUNOS 00 111,29 E 32 ANO -

COLÉGIO MARISTA
SÃO luis - 1943

Victor Bauer é o 39 aluno da

·segunda fila de baixo p/cima,
da esq./para direita. Ordem

Aleatória: Guido Fischer,
Enno Janssen, Rogégio

Zattar, Edegar Winter,
Norberto Piazera, Norberto

S. Emmendoerfer, Hans
G. Mayer (Nutzi), Adolpho

Mahfud, Rainer Wiele, Bisoni,
Álvaro Bataglia Jr., Manfred

Albus, Waldemar Grimm,
Starzack, Marinho Rubini,

Enke, Renato Ruysan

E TRAUMATOLOGIA se

3370..Q366 I 3370-1867

f},. f}O/(,éII/. IVJII
Diretor_�CRM-5C8S'iS RQE44n

.

Principais obras executadas
Criação do Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto). Instalação da

Ferj(Fundação Educacional Regional de Jara

guá), hoje Católica de Santa Catarina. Aquisi
ção dos imóveis onde hoje -estão edificados a

Scar; Acijs e Senai.Inauguração da Praça Paul

Harris. Criação da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu). Acesso ao

Morro da Boa Vista. Rodovia que liga Jaraguá
do Sul a Corupá. Ponte Tavares Sobrinho e

Bertha Weege. Instituiu o brasão e a bandeira
de Jaraguá do Sul.

No mundo dos esportes
Apesar do envolvimento

político 24 hora por dia, Vic
tor Bauer sempre deu grande
apoio ao esporte jaraguaerise:
instituiu o primeiro campeo
nato Varzeano; era sócio be
nemérito do Baependi; sócio
e torcedor de coração do Aca
raí. Quando iniciou o segundo
mandato, em 1977, de imedia
to candidatou Jaraguá do Sul

para sediar os Jogos Abertos
de Santa Catarina em 1980. O

pedido foi aceito, e de imedia
to constituiu a Comissão Cen
tral Organizadora dos JASC,
nomeando como presidente o

vice-prefeito, Sigolf Schünke..
A cidade se preparou como

nunca, tanto para receber as

equipes visitantes quanto para
os jaraguaenses brilharem na

competição. Em 15 de março
de 1977, foi inaugurado o Gi
násio de Esporte Arthur Müller

que se tornou na época a "Ca
tedral" do nosso esporte. Foi
construída uma nova pista de
atletismo no Baependi; a pis-

. cina no Beira Rio recebeu me

lhorias; houve investimentos

municipais, estaduais e fede
rais para construção da pisei-

.

na do Baependi; construiu-se
stand de tiro em Rio da Luz;
otimizou-se as canchas de bo
lão no Baependi e no Vieirense;
bocha no João Pessoa e Acaraí;
foram efetuadas conclusões e

reformas em todos os ginásios
de esportes da cidade, ou seja,
os Jogos Abertos de 1980 dei
xaram um grande legado para
os desportistas jaraguaenses.

Herdeiro político
Ainda menino, o filho Paulo Bauer acompa

nhava com muito interesse a movimentação de

políticos na residência de seus pais. Tomou gos
to e, incentivado pelo pai, ingressou na política
ainda jovem. No tempo de faculdade, tornou-se

Foram dadas condições ple
nas para todas as modalida
des inscritas na competição.
efetuarem' treinamentos em

excelentes condições, além de

participarem em competições
preparatórias, campeonatos
estaduais e nacionais. Como

resultado, nos Jasc Jaraguá do
Sul não foi apenas anfitrião,
mas, sobretudo, protagonis
ta de grandes conquistas nas

.

modalidades de: atletismo, na

tação, ginástica olímpica, han
debol feminino, bolão, bocha,
futsal, tênis de campo, tênis de

mesa, xadrez, basquete, volei-
.

boI e tiro. Ao longo de todo seu

mandato de prefeito, os atle
tas jaraguaense brilharam em

competições, estaduais, nacio
nais e internacionais.

líder estudantil. Foi eleito e exerceu o mandato
de deputado estadual. deputado. federal, vice

governador, tendo assumido como governador
do Estado em exercício em 13 vezes. Atualmente
exerce o mandato de senador.
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cess a feira (asa & Construção5
Expositores querem 2ª

edição da feira Santa

Catarina Casa & Construção
ainda em 2013

.

Qresultado da Feira Santa Catarina Casa &

Construção que aconteceu no último fi
nal de semana na Arena Jaraguá, superou as

expectativas' da organização e dos expositores,
95% deles querem realizar a 2a edição ainda
neste ano. "A 1 a edição do evento foi urn suces

so, superou nossas expectativas em relàção aos

negócios realizados e prospectados pelos expo
sitores," comenta Marcia Alberton, diretora da

Epísteme Eventos. Foram 37 expositores parti
cipantes do ramo de imóveis, móveis, decora

ção, material de construção, artesanato e pres
tação de serviços. Mesmo que o público tenha
sido menos que o esperado (12 mil visitantes),
foram efetivados negócios de aproxirnadamen-

, te R$ 2.530.000,00 (dois milhões quinhentos e

trinta mil reais) com urna prospecção de mais'

R$ 11 milhões. "Quando criamos este projeto,

tínhamos certeza que seria um evento díferen-
. ciado e que atrairia os visitantes para realizarem
bons negócios. Esta feira tem um perfil total
mente diferente das que organizamos até ano

passado somente no segmento de imóveis. Per
cebemos que oferecer tudo parao lar em um só

lugar, foi a idéia mais criativa que podíamos ter

tido. Muitos visitantes ficaram impressionados.

com os produtos que encontraram no evento,

alguns nem tinham conhecimento que em Ia
raguá existia este tipo de produto. Os exposi
tores estavam-empolgados e satisfeitos com o '

resultado já no sábado pela manhã e preocu
pados se o movimento aumentasse muito pois
não conseguiriam atender a todos. Para nós da

Episteme Eventos, foi um grande desafio re

alizar este evento, nosso grande retomo foi a

manifestação dos expositores para realizarmos
urna segunda edição".

A Episteme informa que a segunda edição
acontecerá de 18 a 20 de outubro, até final de'

junho a prioridade de escolha do espaço será

para os que participaram da 1 a edição e a par
tir de julho abriremos para todos que tiverem
interesse em párticipar.

.J

NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODOS
OS EXPOSITORES PELA PARCERIA:

Home Center Breithaupt (Patrocinador)
Essencial Móveis (Patrocinador)

Ademilar Consórcios
Arte Telhas

Bagattoli E!11preendimentos
Banco do Brasil

Bela Casa Pisos e Laminados
Classe Móveis

Construtora.e Incorporadora Correa (Joinville)
Deli Pradi Imóveis

Delta Imóveis
Denan Pisos e Decorações

Entrelar Imóveis
Estofados Krause

F�orisa Floricultura
AS Consórcio (Grupo Herbal)

lmoblllárla Jardim
Imóveis e Design

Importatti Produtos Importados
Jadrilar Estofados

Kris Molduras
Kuka Imóveis

Lafayet Ambientes
Lile Móveis

Mendonça Automação
Morada Brasil

Nipponsul Colchões
Purificadores Europa

Revista Casa e Construção - Edit. Escala
Rio Vale Casas Pré-Fabricadas

Rose Cortinas
RS Móveis

RV Empreendimentos (Balneário Camboriú)
Sono e Saúde

Valler Decorações
Vidraçaria Joel

WS Imóveis
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