
Diversão

Para curtir!
Scar

Circo sueco em
malabarismos
Atração internacional se
apreserita hoje à noite
em Jaraguá do Sul .

Zero Grau tem agito
do cantor Serginho.
Comum menu

musical eclético.
Uma ótima dica

para reunir os
. amigos!
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11 M1X
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SÁBADO/DOMINGO, ?-9 E 30 DE JUNHO DE 2013

Dieter direciona
p' a a'redução
das passagens

Em entrevista exclusiva, prefeito de
.

�

Jaraguá do Sul disse que estudá a

criação de um fundo para subsidiar
os custos do transporte público e

faz um balanço dos seis primeiros
meses da administração.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Jubileu 75 anos

Acijsmostra a força
Resgate histórico da entidade empresarial de
Jaraguá do Sul destaca o início do processo de
urbanização e amudança do perfil econômico
domunicípio, com o apoio à expansão
comercial e industrial. PÁGINAS 4 E 5

Atendimento questionado
Serviço doINSS em debate
Audiência pública será realizada segunda-feira
de marihã na Câmara para discutir a situação do
serviço da agência de seguridade social na região.
Demora para a realização das perícias será um
dos temas abordados. PÁGINA 8

Futebol amador
'"

Arbitros se qualificam
Curso de aperfeiçoamento é direcionado para
os juízes dos jogos do campeonato amador
disputado em Jaraguá do Sul. Apreparação
também tem o objetivo de ajudar a evitar a

. violência dentrode campo. PÁGINA 24

f
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PONTO DE VISTA

ROMEO·PIAZERA_JÚNIOR
• Advogado

Sumiço conveniente
Em tempos de manifestações públicas da sociedade bra

ileira, que literalmente foi às ruas para protestar e cha
mar a atenção especialmente da classe política e dos nossos

governantes para a gravidade de problemas relacionados
com a educação; saúde, segurança, corrupção, etc., uma
pergunta não quer calar: onde foi para o intrépido ninja de
Garanhuns que durante oito longos anos insistia em estar

presente diariamente namídia?
Sim, nosso ex-presidente Lula, como nunca antes hou

ve outro na história deste país, em tempos demanifestações
públicas colllo a que estamos vivenciando diariamente, to-

e- das justíssimas, diga-se de passagem, ressalvados os atos de
vandalismo que devem ser combatidos com firmeza, caso ti
vessem ocorrido hámais de 10 anos, seria o primeiro a subir
no palanque e descer o pau, como se diz na gíria truculen
ta petista xiita. Ond� está Lula? Será que está cuidando do
bebê de Rosemary, aprimeira-amante aspirante à primeira
dama do Alvorada? Ou será que está chorando lágrimas de
crocodilo no túmulo do companheiro Chaves?

'Nada disso, na verdade, o nosso ex-presidente que
nada sabia e nada tinha a ver com o que cheirassemal, di
zendo sempre que era vítima de intriga da oposição, não
deve ter coragem nem de sair na rua para comprar um
mísero pão. Para quem antes ficava procurando um flash
atrás do outro para ser notado, deve serummartírio ficar
neste ostracismo não é mesmo?

O Lula realiza um sumiço conveniente somente a ele,
pois é nestahora que deveria irpara as ruas e cairnos braços
do povo, também para ouvir o que a população está dizendo
sobre a nossa educação, saúde, segurança, corrupção, classe
política etc., e que tomaram o governo deleuma marca re

gistrada maldita de como não se deve fazer as coisas nestas
áreas. Apareça Lula, mostre a sua cara e veja qual é o Brasil

.

que você ajudou a construir e como ele está doente.:

Paraparticipar desta seção envie SUllSfetos e sugestões
para flredàêao@ocon-eiorlopooo.com.br

O Programa de Pôs-graduação em Engenharia
Elétrica da Udesc, em Joinville, está com inscrições
abertas para os cursos de Mestrado Profissional,
MestradoAcadêmico e Doutorado. São oferecidas 15
vagas para cada curso. Os interessados devem P:t::0-
curar a Coordenadoria de Ensino de Pós-graduação,
das 12h às 18h, até 17 de julho. A inscrição também
pode ser feita por via postal (exclusivamente Sedex/
Fedex), desde que postada até a data limite de 12 de

julho. Informações 4009-7914.

COMENTÁRIO

Primeiro o mérito

• Forca
Os populistas estão oferecendo uma nova "corda"

para os desavisados se enforcar. É mais um cartão para
crédito facilitado para a compra de móveis e eletrodo
mésticos. O que vai acontecer? A maioria vai comprar
novas unidades do que já tem em casa, endividar-se,
acabar com o casamento, deixar filhos a ver os navios
da vida à deriva e isso sem contar que muitos vão mor
rer antes do tempo em razão das ansiedades produzidas
pelo endividamento. Faz tempo que digo isso, prego no
deserto. Depois não se queixem. Os populistas somem
na hora da prestação de contas ...

1\.Tão, não vou recuar. Sempre
1� lutei pelo gozo dos direitos
só "depois" do rigoroso e inadi
ável cumprimento do dever. Há
muito vagabundo solto, nas ruas

e nos corredores das empresas,
querendo direitos sem cumprir
antes, e bem, os devidos deveres.
Vou continuar batendo o bumbo
da vida pelo som do mérito, pela
sentença bíblica de a cada um se

gundo suas obras.
Volto a "exigir" de qualquer

insatisfeito, em qualquer tipo de

manifestação de protesto, que
antes me apresente a carteira de
trabalho e o boletim escolar. Pela
carteira de trabalho vou saber de

quem se trata, ali se resume a vida
do trabalhador; e o boletim escolar
me mostra se estou diante de um
aluno ou de uma lata de lixo... Ao

LUIZ CARLOS PRATES

nópolis. A pesquisa consistia - e

foi muito boa a sacada dele - em

_ perguntar aos jovens que anda
vam para lá � para cá, o que signi
fica PEC 37. Quase todos, ouvindo
a pergunta, disseram: Ãh! Não ti
nham a mais remota.idéia do que
significa PEC 37, que você sabe é

Proposta de Emenda Constitu
cional de n" 37 - noartigo 144 da

Constituição Federal etc etc.
Ah, e outra 'coisa: um vaga

bundo que depreda o patrimô
nio público, saqueia lojas, pinta
e borda não tem perdão, não
adianta o vagabundo depois pe
dir desculpas na televisão ou na

delegacia. Ele tem que sentir no
"couro" o que é sair da linha, dos
trilhos da lei. Fora disso, todos
têm e devem sair às ruas em pro
testos. Certo? Acho bom!

-

"aluno" aplaudamos, incentive

mos, abramos portas, elogiemos e .

premiemos. Já os "lixos hwnanos"
varramos para o devido lugar.

Não é possível dar ouvidos a
.

quem não sabe o que está fazen
do no meio do povo, isso sem fa
lar que safado que cobre acara é
bandido e bandido tem que levar

ferro, ferro ou chumbo ... · Aliás,
. falando nisso, um amigo meu, ou-

.

tros amigos o chamam de irônico,
-

debochado e até de louco, saiu

para uma pesquisa entre alguns
manifestantes das ruas de Floria-

na vida depende só da pessoa. No caso de quem traba
lha, seja qual for o trabalho, fazê-lo com esmero, dedica

ção, bem-feito. No caso dos jovens estudantes, estudar .

muito, sem gemidos nem cansaços. E assim com todos
e em tudo. Sempre buscar o melhor, ser digno diante
do empregador, dos clientes, da farrúlia, dos amigos, de
todos e em tudo. Tão fácil. Fora disso, a pessoa não me
rece ouvidos nem ajudas. Certo? Acho bom.

, ·lUJlrmlAS
-QUINA
SORTEIO N' 3224

, 36 - 55 - 59 • 63 - 72-

• Falta dizer
Graças a Deus, vivemos a sociedade da liberdade, da

democracia edo capitalismo, quer dizer, todospodem tudo
e como quiser. Claro, dentro da lei. Então sem essa 0800
- gratuidade - seja no que for. Quem tem uma empresa,
de ônibus, por exemplo, tem que ter lucro, ora bolas! De

graça? Só vacinas e para os pobres. Só. Certo?Acho bom!

• Habilitados
O que mais me deixa irritado é ver tanta gente se

queixando � yida sem se dar conta de que ser alguém

t OBITUÁRIO
• MARIA 18ABELALVESVIEIRAmorreu na

quinta-feira (27), �� Jaraguá de Sul,Ela tinha 58 anos e

deixoumãe, esposo, filhos,irmãos,demais parentes e amigos..
Á cerimônia de despedida foí re�izada no Crematório
Cataríiíense, em Nereu Ramos.

ERDWIG RAASCHmorreu na quinta-feira, dia 27.
Ele tinha 76 anos e deixou irmãos, cunhados, fillhos, genros,
noras, netos, bisnetos, dem-ais parentes e
amigos.O sepultamento foi realizado no cemitério do Bairro

Ribeirão Grande da Luz.

WERNERSIEVERTmorreu na quinta-feira passada, dia 27,
em Jaraguá do Sul. TInha 75 anos e deixou filhos, genros, noras,
netos, demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no
cemitério do bairroRio da Luz I.

NEOCmJULIA}�O i<:RAUSEmorreu na.última quinta-feira
(27), em Schroeder. Tinha 36 anos e deixou enlutado os pais, a
esposa, filhos, irmãos, sogro, sogra, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério de Schroeder.

•

ao passageiro
O usuário do transporte público de Jaraguá doSul pode

utilizar· � linha telefônica gratuita.0800-6458585 do Siste
ma de Informações dos Usuários (SIU) para saber iÍifor
mações da operação da empresa concessionária e também
apresentar sugestões-de melhorias. Esse serviço serve de
monitoraméntc da qualidade do atendimento prestado.

�
Facilidade para
quitar dívidas

A Prefeitura de Schroedet está com um programa de faci

litação do pagamento dos débitos de moradores que estão na
dívida ativa domunicípio. O parcelamento poder ser feito em

até.36 vezes. As pessoas interessadas devem procurar o. setor
de tributação da Prefeitura. Informações: 3374-650b.

I'
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CHARGE EDiTORIAL

Mamemopara debater
. sobre o transporte

.

Fale conosco

I

A comissão montada pela Prefeitura

.rlpara analisar o transporte público ria

cidade deve apresentar na semana que
vem um relatório sobre o trabalho desen
volvido pela empresa Canarinho.

Como esse serviço está sendo questio
nado em todo o País, é um bommomento

para todos sentarem à mesa e ajustar as
deficiências, aperfeiçoar as ações positi
vas e trabalhar de forma participativa.

.

Uma decisão é certa. A postura da
atual administração não é de brigar com
a concessionária, mas sim criar condi

ções para o transporte coletivo seja valo
rizado e vire um atrativo para que a gran
de parte da população, ainda dependente
do carro, se torne usuária dos ônibus.

Isso é positivo para o trânsito da cida

de, que terá menos carros nas ruas. Será
bom para o passageiro, que terá condições
de conhecer melhor o serviço oferecido e

poderá ajudar a melhorar o atendimento.
E muito útil para a concessionária. Com
mais passageiros, mais clientes.Aempresa
poderá ser vista de forma mais simpática
pela pop1.ilação caso atenda essa demanda
em potencial de forma satisfatória: com
mais linhas, menos atrasos e frota que ofe
reça conforto aos passageiros.

"
As políticas de governo estão todas
favoráveis à melhoria desse setor.

As políticas de governo estão todas fa
voráveis àmelhoria desse setor. Da mes
.ma forma como estão sendo estudadas

condições para que as passagens sejam
reduzidas, através de subsídios do gQ:
vemo federal. Esse é o melhormomento
para discutir o sistema de transporte.

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

.. Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas:2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771· Plantão Entregas: 2106-1919·99021380·9161
DESDE 1919 4112 • Horário de atendiroento: 8h às 17h.3o • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo Uda

.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo .

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

promoção:

Inscreva-se em sua escola ou na Unidade do SENAI mais próxima de você.
Para mais informações acesse www.sc.senai.br ou ligue 0800 48 1212. BRASiL

PArS RICO � PAfs SEM POBREZA

execução:

��SENA/�'
A INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Iniciativa da FIESC
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ACUS
PELOBEM
COMUM
DO VALE

JUBilEU 75 ANOS

Desde a criação, em 1938, entidade tem como foco a discussão

e a realização de melhorias que beneficiam toda a microrregião

Di com um objetivo principal que, em 22 crorregião. Até quatro anos antes, segundo
.r de junho de 1938, um grupo de empre- a historiadora Silvia Kita, as indústrias e

sários se reuniu no extinto Salão Buhr, no estabelecimentos comerciais instaladas na

Centro de Jaraguá do Sul. Naquele dia, 31 cidade estiveram vinculadas à vizinha Join

lideranças locais fundaram aAssociação Co- ville. Depois da emancipação, no mês de
mercial e Industrial do município. À frente março de 1934, uma lacuna ficou evidente,
dela, estavam Arthur Breithaupt e Walde- sendo preenchida somente em 1938. "Du- ,

mar Grubba, os dois primeiros presidentes rante este tempo, fomentou-se a associação.
da recém-criada entidade. Existiam pessoas que falavam da necessi-

Na pauta dos sócios, a intenção primor- dade de se fundar urna instituição comum a

dial era dar mais peso político às reivindi- todos no intuito de buscar interesses perti
. cações da comunidade e, assim, conquistar nentes ao escoamento da produção e vinda
melhorias que beneficiassem toda a mi- <' dematéria-prima", complementa.

LIDERANÇAS·ENGAJADAS
Nos anos anteriores e seguintes à fun

dação da Acijs alguns nomes figuravam
continuamente na lista das lideranças
mais engajadas da cidade. A famíliaGrub
ba, chefiada por Bernardo, proprietário
de engenho de arroz, fábrica de mantei

ga e queijo e comércio, tinha o herdeiro
Waldemar como representante nas asso

ciações de Joinville e Jaraguá do Sul. Ao
lado dele, estava o sobrenome Breithaupt,
reconhecido pela atuação do empresário

JARAGUÁNOSANOS 30
No final dos anos 30, quando a Acijs foi

fundada, Jaraguá do Sul ainda era uma típi
camorada de interior. Todas as ruas domu

nicípio, emancipado de Joinville naprimeira
metade da década, eram de chão batido e a

população hão ultrapassava a marca dos 22
mil habitantes. No entanto, a cidade já des

pontava no cenário estadual comum grande
número de empreendedores atuantes nos

mais diversos segmentos. Neste período,
nasciam e se fortaleciam algumas empresas
que,mais tarde, levariam o nome de Jaraguá
do Sulpara o país iÍlteiro. Marca registrada
dos povos colonizadores da região, com ên
fase para os alemães, italianos e húngaros, o
empreendedorismo ficou aindamais latente

Arthur, igualmente dono de comércio e

engenho de arroz.

Mas, além dos dois, outras personalida
des históricas da cidade tiveram forte atu

ação na época. De acordo com Silvia Kita,
não se pode esquecer o envolvimento dos
irmãos Gosch, de Reinoldo Rau, MaxWi

lhelm, José Emmendõrfer, Ângelo Rubíni,
WolfgangWeege, Arnoldo Schmitt, Walter

Hertel, Rodolpho Hufenüssler, bem como

da família Marcatto.

namedida em que o tempo passou..
Conforme a historiadora Silva Kita, nos

anos de 1930, começava-se também a ur

banização da cidade. Naquela época, 18mil
pessoas ainda moravam em áreas rurais. O

impulso para as melhorias da região central
foi dado pelo prefeito Leônidas Cabral Her
bster. Nomeado pelo Estado, ele ficou no

cargo de 1938 até 1945 e colocou em prática
obras públicas e regulamentações importan
tes. "Foi construído o prédio da Prefeitura, a
estação ferroviária e as primeiras calçadas",
explica. Coube a Herbster, ainda-a implan
tação de uma lei que extinguia as criações
de porcos no Centro e a obrigatoriedade da

. instalação debanheiros ..

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,
A atual presidente,
Monika Hufenüssler

conrads, com o tio
e ex-presidente

Rodolfo Hufenüssler

A instituição não foi feita

apenas de presidentes. Cada
um deles teve apoio de

vice-presidentes voluntários.

Monika Conrads,
presidente da Adjs

FAMÍLIADE PRESIDENTES

O primeiro empresário a presidir a

Acijs foi Arthur Breithaupt, porém, ao
longo dos 75 anos da entidade, ele acabou
não sendo o único da família a assumir o

cargo. Assim como o avô, os-netos tam
bém cumpriram mandatos à frente da

associação. "Fomos levados à presidência
quando tivemos condições de participar
dela mais ativamente", ressalta Bruno

Breithaupt.
De acordo com ele, a ihstituição sem

pre teve papel de destaque no desenvolvi
mento da cidade devido à união da classe

empresarial, que fomenta o associativismo
desde a década de 1930. Mesmo sem ter

acompanhado as ações do avô na Acijs,
Bruno Breithaupt se diz envolvido pela
causa. "Eu era criança, então não recordo
dele atuando, mas, sempre gostei de estar
na associação", comenta. O empresário
ainda destaca que o foco dos trabalhos foi
melhorar a condição econômica de Ja

raguá do Sul. Assim, abriu espaço para o

cresciniento da indústria e do comércio e,

consequentemente, à geração demais em
pregos e qualidade deVida à população.

Empresário Bruno Breithaupt é neto do fundador da Acijs, Arthur
Breithaupt, e também assumiu. o comando da entidade entre 1982/1984
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'�mSTÓRJADAACIJS SE
CONFUNDE COMADE JARAGUÁ"
Dentro dafamíliaHufenüssler, além da atual

presidente da Acijs, Monika, há outros dois ex

líderes: Rodolfo, um dos dez primeiros a condu

zir a instituição, e Christiane, aprimeira mulher
levada ao cargo na trajetória da associação. E
é sobre essa história e os desafios do futuro que
Monika Conrads destaca:

OCP - Qual a importância da instituição
-

para o desenvolvimento de Jaraguá do Sul?
Monika Hufenüssler Conrads - A história

da Acijs, em muitos aspectos, se confunde com a

história da cidade. A grande vocação empreende
dora fez aeontecer o desenvolvimento e baseado
nos princípios da "união' que faz a força" que se

construiu uma comunidade com grande qualida-
.

de de vida. A instituição é a legítima representante
dos empreendedores jaraguaenses, desde 75 anos

atrás até os dias de hoje.

OCP - Quais os desafios que ainda preci
sam ser enfrentados?

Monika - Sempre haverá desafios, que são os

principais motores do desenvolvimento. Manter o
ambiente de nossa cidade propício ao desenvolvi
mento do empreendedorismo, isto é, o lugar escolhi
do por muitos empreendedores para iniciar e fazer
crescer os seus negócios, é uma das diretrizes estra

tégicas. Isto significa que precisamos pensar na sus

tentabilidade em suas vertentes de meio ambiente,
social, cultural e econômica. Neste mundo em cons

tantemudança é grande o desafio demanter o que foi
conquistado e construir o futuro.

OCP - Como é para você presidir uma en
tidade que também já foi liderada por ou
trosmembros da família?
Monika - É uma grande responsabilidade e

uma honra presidir uma entidade que tem uma

"galeria de ex-presidentes" como a Acijs. A cada
momento os desafios aconteceram e foram tra

tados com maestria e grandes resultados. Mas, a
instituição não foi feita só de presidentes. Cada
um deles teve apoio de suas empresas e de uma

equipe de vice-presidentes voluntários que em

muito contribuíram para que estes resultados
acontecessem.

COM O ESPÍRITO DO ASSOCIATIVISMO

Outro empresário que contribuiu
de maneira significativa para a histó
ria da Acijs foi Vicente Donini. O in

dustrial ocupou o cargo entre 1992 e

1994 e, junto com sua equipe, deixou
um importante legado. Durante os

anos que esteve à frente da entida-
.

de, ele se preocupou em fortalecer os

princípios do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (Cejas).

Por isso, a Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas e do Em

preendedor Individual do Vale do Ita
pocu), na época funcionando de forma

1944 - 1962

Wolfgang
Weége

1976 - 1978
Waldir Octavio

Rubini

1987 - 1990

Sigof Schünke

2000 - 2002
Christiane '

Hufenüssler

isolada, foi levada para dentro do espa
ço ocupado pelaAcijs.

Neste mesmo período, uma comi
tiva formada por empresários de Join
ville, Blumenau, Brusque e Jaraguá do
Sul viajou à Alemanha para conhecer
os núcleos setoriais existentes naque
le país. O modelo serviu de exemplo à

implantação.da iniciativa no municí

pio. "Levamos issomuito a sério e, logo.
no começo, já chegamos a 12 grupos.

Hoje, temos cerca de 20 em atividade",
complementa Donini.

Também na década de 1990, foi

1962 - 1966
Geraldo Arthur

Marquardt

1978 - 1980

Henrique Reis

Bergan

199Q - 1992
Gilmar Antonio

Moretti

2002 - 2004
Paulo Luiz da
Silva Mattos

iREGltmRO
u�,",,�Á.\m�ifjj(Ilii'>:,�vV,
• O jornai O Correio do

Povo, na edição do dia
6 de agosto de 1938,
noticiava a criação da

Associação Comerciai e
Industrial de Jaraguá do
Sul (Acijs). Foi publicado
o estatuto da entidade. O

primeiro artigo revelava
o objetivo da associação
na cooperação para o

desenvolvimento do setor

produtivo do município.

1966 - 1970

Eggon João
da Silva

1980 - 1982
Pedro
Donini

1992 -1994
Vicente Donini

2004 - 2006
Paulo Rubens
Obenaus

projetado o 'Jaraguá de 2010', um pla
no que vislumbrava a cidade 30 anos

depois. Na lista de melhorias requi
sitadas estavam necessidades como

a construção de um presídio, de uma

agência regional da Celesc, da Delega
cia daMulher e da Regional de Polícia
Civil e de um quartel da Polícia Militar.
De acordo com Vicente Donini, já nes

,

ta, fase, aAcijs possuía um forte sentido
de continuidade nos projetos conside
rados importantes para o município.
"Esta é a beleza de uma entidade de
classe como aAcijs", observa.

-'
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GALERIA DE EX�PRESIDENTES

1938 - 1940 1940 -1942
Arthur Breithaupt Waldemar Grubba

1970 -1972
Rodolfo Francisco

Hufenüssler

1982 - 1984
Bruno

Breithaupt

1994 -1996
Décio da Silva

2006 - 2008
, Paulo César

Chiodini

1972 - 1974
Flávio Orlando

Rubini

1984 - 1985
Oswaldo
Pereira

1996 - 1998

RobE:lrto
Breithaupt

2008 - 2010
Guido Jackson

Bretzke

1942 - 1944
Arnoldo Schmitt

1974 - 1976
Rubens

N,icolúzzi

1985 -1987
Alidor
Lueders .

1998 - 2000
Eduardo Ferreira

Horn

2010 - 2012
Durval Marcatto

Junior

. '

Presidente
entre os

ànos de
1991 e 1994;
o industrial
Vicente Donini
fortaleceu a

entidade com

a implantação
dos núcleos
setoriais
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"FODlOS direto no
r

coração dó problema'
Ee completa neste fim de semana

.

seis meses no cargo. Período curto
para grandes mudanças, mas que já
deixa marcas de como deve ser a ges
tão de Dieter Janssen (PP) àfrente da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Osfocos
de trabalho continuam sendo os mes-:

mos abordados sistematicamente du
rante a campanha eleitoral, economia
dos recursos públicos, transporte çole
tivo eficiente, saúde, educação e trans

parência. Na entrevista exclusiva que
concedeu à coluna ontemDieter diz que

OCP - Com seis meses no car

go a população começa a cobrar
resultados. Quais devem ser as

principais ações do governo da
qui até dezembro?

Dieten Janssen - Nestes seis me

ses já conseguimos mostrar um estilo,
traçar nossa linha, que é a mesma em

que a população depositou seu voto de

confiança, de economia de recursos plÍ_
blicos, seriedade e eficiência. Já estâmos
mais sólidos, entendendomelhor todo o
processo. Não queremos nenhum proje-,
to faraônico, queremos eficiência. Neste'
período já padronizamos os procedi
mentos. Agora vamos trabalhar pesado .

para ser referência em diversas áreas.

,
, Só com uma gestão pública
eficiente e séria é possível atender

. aos anseiós da população.

OCP - Quais serão as refe

rências� .

Díeter - Para começar a mobilida- .

de urbana', vamos mais do que dobrar
a quantidade de ciclovias e ciclofaixas.
Também estamos programando melho
rias nas calçadas. Estamos já partindo
ainda para melhorar a luminosidade,
aproveitando para trocar as lâmpadas
tradicionais por LED. Na questão do,'

ônibus, estamos focarido nos iti
nerários e linhas.A região cen
tral deve contar com ônibus
Inais leves e Inais frequen
,

teso Também estamos es-
tudando a criação de

,

a

trabalhapara transformar omunicípio
em referência de gestão pública e tam

bém em algumas áreas como mobilida- ,

de urbana, saúde e educação. Uma das
possibilidades é a contratação de uma

assessoria Çlo renomado Vicente Fal
coni com custo bancado pela iniciativa
privada. Outra novidade éa criação de
um Fundo que deve servir para subsi
diar o transporte coletivo permitindo.
que as tarifasfiquemmaisbaratas. So
bre este e outros assuntos, acompanhe
o que disse oprefeito:

um fundo para que a gente possa bara
tear o passe de ônibus.

OCP - Quer dizer que a Pre
feitura deve subsidiar a tarifa de
ônibus?

Dieter .. É uma espéciede subsídio,
mas criando outras fontes, não tirando
do Orçamento Geral. Uma das possibili
dades é aumentar o número de vagas de
estacionamento rotativo, outra é aumen
tar o ISS ligado à cadeia dos automóveis.
Venho dizendo que precisamos ter um
transporte coletivo melhor e isso tam
bém passapor uma passagem mais justa
para o bolso do trabalhador. Na questão
das obras, a Ponte do Rau já está enca
minhada e a construção deve iniciar no
segundo semestre. Além disso, temos
outras sete ou oito pontes desenhadas,
vamos só estudar para saber qual a or
dem de prioridade. Ainda estamos en

gatilhando quase R$ 50 milhões para
pavimentação junto ao governo federal
e pelo Programa Nosso Asfalto temos
a meta de pavimentar pelo menos três
ruas pormês, o que temos conseguido.

OCP - E ameta de ser referência
em gestão pública?

Dieter 2 Só com uma gestão pública
eficiente e séria é possível atender aos an
seios da população. Temos aumentado
nossa capacidade de investimento, que é

.

umpasso importante, temospadronizado
.

os procedimentos e outra possibilidade,
que estábem engatilhada, é a contratação
de uma consultoria do Vicente Falconi
em conjunto com algunsmunicípios. .

OCP - Quanto deve 'ser o custo

Precisamos construir uma sociedade
mais sustentável, continuar no
modelo atual é inviável para todos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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desta assessoria?
Dieter:- De R$ 400 a R$ 500

mil, mas vamos buscar recursos
nà iniciativa privada. Seria uma

assessoria de um ano tendo em

vista o él,wuento da eficiência do
recurso RlÍlplico.

-

De deZeIllbro
até hoje já aumentamos _ã nossa

capacidade de investimento,mas
podemos maiS.

OCP - Além disso, o se

nhortem trabalhado bastan
te a questão do lixo.

Dieter - O tratamento do lixo
deve ser outra referência nomu

nicípio. Nas próximas semanas

vamos distribuir uma sacola es

pecífica para reciclagem. Aomes
mo tempo aAmvali estuda qual a
natureza do nosso lixo para que
a gente possa decidir o que fazer
com ele, uma usina de queima, ou
o caminho que se apontarmelhor.
Precisamos construir uma socie
dade mais sustentável, continuar
no modelo atual é inviável para
todos, está esgotado, por isso va
mos insistir nesta questão.

OCP - E a saúde, é o desa
fiomais dificil?

Dieter - Não acho que seja di
ficil, é grande. Vamos contratar 29
novosmédjoos no concursqpúblí
co que está· sendo preparado. O
salário deveserem tomode 25% a

mais do queo atual. É umdesafio
grande símanas já estamos fazen
do a dife�ça. Veja, por exemplo,
na comparação com o primeiro
quadrimestre do ano passado, au
mentamos em 11% o número de

.:consultas _ básicas, aumentamos

em 15% a realização de exames de
ultrassonografia, em 41% o núme
ro de tomografias, aumentamos
em 79% o número de ressonância

magnética e com isso o número
de atendimento nas emergências
dos hospitais já caiu 15%. Os nú
meros comprovam que já esta-

mosmelhor. Claro que queremos
mais e por isso vamos construir
a UPA, contratar novos médicos,
aumentar o salário.Agoramesmo
estamos finalizando projeto que
repassa R$ 1 milhão a mais para
Secretaria deSaúdepara daragili
dadeâs consultas eeXames.

criação de um fundo para

que a gente possa baratear
o passe de ônibus.

OCP - Nas últimas sema-_
nas.os brasileiros foram às
ruasparapedirmudanças.A
população de Jaraguá do Sul
também participou. Que lei
tura faz deste movimento?

Dieter ;_ Tenho acompanha
do e apoiado, vieram me pedir
ajuda para comprar cartolina e eu
dei R$ 50. Enquanto for esta ma
nifestação pura, dos estudantes,
semaquela coisa de classe e par
tido, eu acho bacana.Apopulação
quer mudança, não estou falando
da nossa presidente, é mais até
junto ao Congresso, pela serie
dade e agilidade nas votações. O
mais importante é que a popula
çãoviu que tem força.

'OCP - Qual seria seu mo
delo de reformapolítica?
_

Dieter - Para ser sincero,
sempre fui mais voltado à gestão,
a questão políticanão é omeu for
te. Mas está claro que temosmui
tos partidos, ninguém sabe que
linha este ou aquele partido vai

-seguir e isso precisamudar.

OCP - No protesto desta
semana, aCâmara foialvo. O
recado dado é de que a pro-

_

posta de aumento do núme
ro de vereadores e a compra
de um terreno .para nova

sede não são bem vistas.
Qual a sua opinião?

EDUARDO MONTECINO

Dietér - p:u. sempre fui con
tra o aumento do número

-

de
vereadores, porque vejo que a

população quer economia para
que este dinheiro seja investido.

_ Mas tamb�respeito quem de
fende que uro··maior número de
vereadores pode significar uma

. fiscalização maior ao Executivo.
Quanto à. s· penso que'este

ões no
eâhor j'
preço da passagem, implân- .

fado corredores, se tomou

garoto propaganda do trans
porte coletivo e vem desde
a campanha dizendo qúe é

preciso melhorar, deixar o
sistema mais atrativo. Foi
uma ação visionária?
Dieter - As pessoas têm fala

do que eu estava sintonizado com
o que a população queria. Fomos
direto no coração dó problema e

achamos um furo que foi a publi
cidade nos ônibus. Com esta re

ceita, que não estava listada, con
seguimosbaixar o preço datarifa.
E até agora estamos vencendo a

batalha na Justiça. O fato mos

trou que não havia acompanha
mento das plánilhas, mas agora é
diferente, o governo está atento e

vai continuar atento.

OCP - Há margem para
nova redução da tarifa de
ônibus já que o governo fe
deral desonerou o setor a

partir destemês?
Dieter - Nós estamos com

as planilhas aqui e estamos

analisando para verificar a pos
sibilidade de uma nova queda
nos preços sim.

OCP- E a reforma admi
nistrativa?

Dieter - Está ficando pron
ta, mas é o que temos dito, di
minuição dos cargos, Turismo
subordinado à Fundação de

Esportes. Além disso, a Code
jas pode ser extinta e esta se

mana foi discutida a possibili
dade da Diretoria de Trânsito
se transformar em autarquia.

Lei da ligação
Foi aprovada em primeiro

turno pela Câmara de Verea
dores de Jaraguá lei que proí
be ligações de energia elétrica
e de água ejou esgoto em no

vos loteamentos irregulares e

_ áreas consideradas de risco. A

proposta revoga a lei municipal
5483 que impedia as ligações de
luz e água em todos os imóveis
sem alvará de construção.

Recuo?
Ao chamar a manifestação de

quinta-feira, na Câmara, de 'fracas
so'.por ter reunido menos de 100

pessoas, o vereador Ademar Wm
ter (PSDB) deixa subtendido que
não vai recuar na ideia de apresen
tar a proposta de aumentar o nú
mero devagasparlamentares, de 11

para 19. Porém, entre alguns verea
dores, a possibilidade vai perdendo
força. Já quanto à sede nova, a in
sistência parece que vai ser maior.
A opção por um terreno que já é

público poderia ser a solução.

(47)3275-01 00
Avanço

Nos altos e baixos da semana, a

presidente Dilma Rousseff.parece
ter conseguido unificar o discurso
da base aliada em defesa da realiza

ção do plebiscitopara reformapolí
tica. Abatalha será agora em tomo

das perguntas que serão feitas à

população e também sobre quando
entrariam em vigor 'as novas re

gras, em 2014 ou 2016. A oposição
já divulgeu nota contra, a proposta.

Primeiro, o meu
O problema é que os partidos

não pensam em longo prazo, que
rem primeiro saber quem pode ser
beneficiado ouprejudicado noplei
to logo em seguida. Esta é uma das
razões pelas quais o Pais ainda não
conseguiu fazer a reforma política.
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Famílias vão para lar temporário
ABRIGO Três casas invadidas no bairro João Pessoa serão

desocupadas e moradores receberão auxílio da Prefeitura

Natália Trentini

A s famílias que invadi
.1"\ram três casa de um

conjunto habitacional da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul terão de deixar o local
até segunda-feiram (10).
Na semana que vem vence

o prazo dado pela Justiça
para que desocupem os

imóveis localizados na Rua
Gemerson Rodrigo da Sil
va, no Bairro João Pessoa.

Para evitar que as fa
mílias fiquem sem abrigo,

a Prefeitura, através da
Secretaria de Habitação,
achou uma alternativa pa
liativa para acomodá-las
no prédio onde funciona
va o Centro de Referên
cia da Assistencial Social

(Cras), localizado no mes

mo bairro.
A partir de segunda

feira elas terão de dividir
esse local. O prédio conta

com dois banheiros e co

zinha. Divisórias de ma

deira foram instalads para
separar a área. da sala em

outros três cômodos.
Apesar da ajuda, uma

das famílias não aceitou a

proposta da Prefeitura e

o morador. disse que não
vai deixar o local ocupado
ilegalmente. "Se eu tives
se condições não iria para
esse lugar. Ainda não sei se
vou mesmo aceitar sair da
casa", afirmou José Eris
valdo da Silva, 27 anos. ,

Já Luis Augusto da Rosa,
27 anos, deve fazer a: mu

dança com a mulher, Mar�
ta, e os quatro filhos.

Preocupação é com as crianças
Segundo o secretário de

Habitação, Antônio Mar-
.

cos da Silva, as famílias

desalojadas poderão per
manecer no prédio do an

tigo Cras pelos próximos
seis meses. A solução foi

pensada, principalmente,
para garantir um teto para
as crianças. "Essas pessoas
serão acompanhadas pela
equipe da assistência' so-

cial para que nesse período
consigam creche para as

crianças, cursos de capa
citação e todo apoio para
que possam ter condições

-

de se manterem por con-

ta", disse o secretário
Nas próximas sema

nas, as três casas ocupadas
irregularmente serão des
tinadas para' as famílias
VÍtimas da enchente de

2008, que aguardam na

lista de espera. Problemas
na documentação impedi
ram que a Prefeitura en

tregasse antes o projeto de

construção. O processo de
desmembramento, ligação
a rede de energia e alguns
reparos são os últimos
detalhes para que as resi
dências possam ser devi
damente ocupadas.

LÚCIOSASSI

S€)'ll.(J�'ÃO Prefeitura disponibilizou o antigo prédio
onde funcionava o Centro de Assistência Social (Cras)
do Bairro João Pessoa, para ajudar as famílias de José

Erisvaldo da Silva (O) e Luis Augusto da Rosa (E)

EJeu�ooep
• Matéria do dia 4
de junho mostrou
a situação das
famílias que
têm dê deixar as
casas ocupadas
no loteamento
do Bairro
João Pessoa

Essas pessoas serão

acompanhadas pela
equipe da assistência'
social da Prefeitura.

Á·fft'tiffi�' d�! Silvai"
sEfer-e�ãti� d�, l\tábli'-iícç'âó'

�.
Apevl

INSCRiÇÕES:
www.apeví.com.br

, (47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br
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Audiência pública discute perícias do ll\TSS
A longa espera para

atendimento dos médicos

peritos do Instituto Nacio
nal do Seguro Social (INSS)
de Jaraguá do Sul será o

foco da audiência pública
da próxima segunda-feira
(1°), a partir das 9h30, na
Câmara de Vereadores. Se

gundo um levantamento
feito pelo vereador, Pedro
Garcia (PMDB), as perícias
médicas demoram entre

60 e 90 dias para serem re

alizadas na região.
Ainda de acordo com

o parlamentar, a agência
do INSS de Jaraguá do Sul

.

atende os cinco municípios
da região, somando mais
de 226'mil habitantes. "Até

. final do ano passado tinha

apenas quatro médicos,
um saiu e hoje temos ape-

- nas três peritos para toda a

região", contou o vereador.
Além de apresentar casos

de pessoas que esperam

pelo atendimento, Garcia
irá propor a contratação de
três a quatro médicos, no
mínimo, e melhorias na es

trutura física do prédio.
,

Os critérios para a con-

cessão do benefício deapo
sentaria também serão dis
cutidos na audiência. Para
a reunião estão confirma
das as presenças da geren
te executiva da agência do
INSS de Joinville, Kathia
Maria Moreira Braga, do
chefe da seção de saúde do
trabalhador, Cláudio Luis
do Nascimento e da ge
rente executiva da agência
de Jaraguá do Sul, Juliana
Klitzke Borges.

Ademoranoatendimen- , ria perder meu emprego.
to e a dificuldade de conse- Consegui antecipar o aten

guir os benefícios na agência dimento, mas foi pela Jus
do INSS são algumas razões tiça", contou.
que motivaram a tecelã Au-

_

Auciléia disse que pre
ciléia Kopsch Konell, 37 tende participar da audiên
anos, a procurar na Justiça cia na segunda-feira. "Acho
os direitos aos benefícios. desumano o que eles (INSS)

Essa semana ela rece- fazem com a gente. Todo
.

beu a decisão da ação que mês temos os descontos no

garantiu para ela o adian- . salário, mas quando a gente
tamento da perícia médica. precisa deles tem que pas
Por conta de uma cirurgia sar por todos esses proble
de varizes, Auciléia recebeu mas", desabafou a tecelã.
atestado médico e se afas- .

tau do trabalho. Porém, o !���}��t
prazo venceu e a empresa

• O Quê: Audiência Pública

não pode aceitar a funcio- sobra atendimento na

agência dó INSS
nária sem que fosse libe-

• Quando: segunda-feira, dia 10
. rada pela perícia. "Eu teria de julho, a partir das 9h30
que ficar mais de 30 dias

• Onde: Câmara de Vereadores
afastada do trabalho e sem de Jaraguá do Sul, Rua
receber, e o sindicato me . Getúlio Vargas, 621, Centro
alertou que assim eu pode- ��ll\I<!l!j�'Uil:�",jf
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Noite circense
OPORTUNID�DE Ainda há ingressos para a apresentação da

companhia sueca, neste sábado à noite, no Centro Cultural

Bárbara Erice

.r A poucas horas do início do espetácu
�' . .filo, o público de Jaraguá do Sul ain-

.

da tem a chance de assistir às acrobacias
da companhia sueca Cirkus Cirkõr, Os

ingressos estão à venda na bilheteria do
Centro Cultural da Scar. Os valores va

riam de R$ 60 a R$ 100, conforme a filei
ra. A apresentação única acontece neste

sábado, às 20h30, no Grande Teatro.
"Wear it Like a Crown" é sobre riscos·

e possibilidades de fazer as coisas acon
tecerem. No palco, seis artistas mistu
ram humor e seriedade em números
com bolas de ping-pong, serras elétri
cas, facas e acrobacias. Por trás do es

petáculo, o diretor, Tilde Bjôrfors, apre
senta uma viagem pelo corpo humano.

Principalmente, pelos dois hemisférios
do cérebro: o direito, responsável pela
criatividade; o esquerdo, responsável
pelo pensamento lógico.

Desde o início das apresentações, há
três anos, essa peça já circulou em países
como Alemanha, Dinamarca, Noruega,
Holanda, Estados Unidos e Argentina.

Ao todo, "Wear it Like a Crown" soma

quase 400 apresentações. Pela primei
ra vez em turnê pelo Brasil, a equipe de
onze pessoas da Cirkus Cirkõr apresen
tam-se em Blumenau, Pomerode, Cha
pecó e Jaraguá do Sul no mês de junho.

"A natureza é espetacular, é maravi
lhosa. Estivemos a maior parte do tempo
em Santa Catarina e essa é a parte ger
mânica do Brasil. Então, é como se es

tivéssemos longe de casa, mas continua
mos na Europa. A sensação é um pouco
estranha: há casas europeias, comidas

europeias, mas no Brasil", contou a ge
rente da turnê, Camilla Hammarstrõm,

Rotina
A equipe da companhia é formada

somente por suecos, mas tem o apoio de
uma tradutora brasileira. Em cada cida

de, o grupo hospeda-se em hotéis e os

artistas permanecem em ritmo de treino
nas academias locais. Segundo Camilla,
é necessário ensaiar constantemente os

truques, acrobacias, malabarismo - mas,
além disso, eles são atletas e precisam
manter o corpo-forte para o espetáculo.

-

Somos uma empresa que acredita e valorizo a c(Jllfm::il.ução
única de cada profíssional. Venha fazer porte do nossa equipe i

Ang'fioni seleciono poro trabclhar em suas unidades de Jaraguá do Sul:

Chefe/Líder de Padaria Balcão Produção'
Oferecemos:

- Possibilidade de crescimento profissional;
- Seguro de vida;

- Refeição no local;
- Vale Transporte:

- Prêmio Assiduidade;
- Assistência Médica; .

-Assistência Odontológica.

Req",;sitos:
- Ensino médio completo;

- Experiência em coordenação de equipes;
- Padaria Produção: Experiência Técnica

- Disponibilidade de horário e trabalho aos

finais de semana.

Envie seu éurrículo para o e-mail isolete.ponticelli@angeloni.com.brlmarizete.stanqe@ongeloni.com.br
com pretensão s�/arial até dia 03/07/2013. Telefone para contato 473274-3700/3275-7900

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

3215-3415
www.fellowsidiQmas.com.br
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O CAI (Cen1roAuõdiYo Jamguá) cf� o quehá demelhorem réCtlrsos, tecoología&e sofisticação em
AparelhosAuditivos digiWs. sendo aparelhos íitodemos, versáteis eideaís para sua perda auditiva.

Venda assísIêndamica de�ItttSAuditivos e acompanhamento fonoaudiológrco.

Temos também acessóOOs que auxir!aJII 00Wdado e manutenção de seu aparelho; (silica,
I pilhas. pastilhas para r� de 1IloIdes, confecçã,o.demoldes em acrilk:oe silícone, tampão

para banho e natação oofoOOo e controle remotoSistema FM).

Garantia e cOndições especiais; â vista 10% desconto ou parcelamos em até 101 sem juros.

eensulte ummédico otorrinoIaringelogisfa.

V"lSite-nos, teremoS prazer em atencfê.Io.

Av. Marechal Deodoróda Fonseca,m· CEP89251·100 fONES:!:�:����:��::
Centro Jaraguá do Sul se caj@caj.com.br
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Leitor fiel
O leitor fiel do dia é o grande médico, Dou

glas Faria Corrêa Anjo. Ele está sempre ligado
nesta coluna para ficar por dentro das melhores
novidades de nossa sociedade. Valeu mesmo!

Bom dia!
'f
i Bom dia, urbe. Hoje é dia 29

de junho de 2013, um super sába
do para todos" Nesta data se co

memora o Dia de São João é São

Pedro, Dia da Telefonista, do Pes
cador e dia da música sertaneja,
deu para entender? Isso mesmo.

A nossa região oferece points que
trazem como vertente um dos es
tilos de música que nunca sai de
moda. Confira na coluna de hoje!'
Antes, uma frase para você refle
tir: "se tiver que amar, ame hoje.
Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se
tiver que chorar, chore hoje. Pois
o importante é viver hoje. O on

tem já foi e o amanhã talvez não
venha" (Chico Xavier).
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�\ Os meus amigos Cristiano Siewerdt,Willian
Lux e Rodrigo Fogaça dividiram mesa, quarta-feira,
no Resturante Lehmann's. Vem novidades!

Galinhada F1de�ioada-obem

,

é melhor: toda a renda arrecada
com o ingresso será destinada
para a Associação de Síndrome
de Down de Joinvile (ADSD).
Eu classifico como "demais".

Saboreamos ontem à noi

te, na bela área de festa da

Transportadora JJ Sul, leia-se
Flávio Rausis, uma deliciosa
"Galinhada Ensopada" pre
parada pelo esmerado chef,
Elpídio, da Construtora Beta.
O prato foi de degustar de joe
lhos, agradecendo aos Deuses

Gregos. Muitobom. Presenças
de Plácido Rausis, do prefei
to Dieter Janssen, Jaime Ne

gherbon e outros bacanas.

A Construtora Correia, do

grupo Correia, prepara, para
o dia 20 de julho, 2a Feijoada
do Bem. Música" animação,
confraternização e, claro, a sa

borosa iguaria de feijão preto
e seus acompanhamentos, irão
marcar o evento. Programe-se
desde já, convide sua família e

participe deste momento espe
cial, que será realizado na Zum

Schlauch, em Joinville. E o que

AlohaPÚb
No domingo tem Grupo

Soul Assim, no Aloha Pub. Está
aí uma ótima dica para você
reunir a galera e contar tudo O

que aconteceu durante a sema-',
na, que tal?

ARQUIVO PESSOAL

,,�
Parabenizando
a minha

querida leitora
Mariléia

Murara, da
Lunelli Têxtil,
homenageio
todas as

telefonista pelo
dia.Tim tim

pra vocês!

imlWtS�
Valdecir

Soares,da
Ravelli, foi
o grande

aniversariante
da semana

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Zé da Farmácia, com seu

jeito simplezão de ser, vem
comandando com fidalguia
a presidência da Câmara de

Vereadores. Um dos melhores.
... lO

Enquanto isso, nas terras de
São Sebastião, fiquei sabendo
que dois empresários pediram

dissolução da sociedade. Motivo:
as cunhadas não conseguem
pular na mesma "quadrilha".

+, .' .'

o grupo Boca na Bica, liderado
pelo gentleman Devanir Danna,
também já confirmou presença
na Stammtisch, dia 3 de agosto,

no Pavilhão Municipal de
Eventos. Bom demais!

Parabéns!
O personal trainer e baterista dos bons, Wilson Salve, o

Tio Wil, faz aniversário amanhã. Ele vai comemorar a data
com muito remelexo ao lado de sua constelação de amigos e

familiares. Felicidades, saúde e sucesso é mínimo que eu te

desejo, brother!

(41) 3055·0024
(411 3022-1355

W�Wy
Os jovens
Eduardo

Campregher
e Vanessa
Demathe,
conferindo
o happy do
Madalena

Sertanejo
O cantor-Gabriel.Borges, m<:>

vimenta o sabadaço, com som

sertanejo na Upper Floor, em

Guaramirim. Vai perder? London mosa Epie Concept Club, vai rolar um
house "arretado" com a apresentação
do projeto How 2 Play. Um super
sucesso no Brasil, que atrai as pesso
as mais descoladas do high. A noite
também tem agito com os DJs Diego
Alvez e Liza Fly. Eu indico!

Sam'bar ;

Já no London Pub, quem dá o tom

hoje à noite é a dupla sertaneja, Elton
& Fernandes. Anotado?

A esquina da Avenida Al
berto Andaló mais top, leia-se
o Zero Grau, tem hoje à noite o

agito do cantor Serginho. Com
um repertório bacanérrimo e

um menu musical super ecléti
co, esta é uma ótima dica para
reunir os amigos!

Epic Club
Hoje o espaço dos irmãos, Rodrigo

e Eduardo Fogaça, e de Fernando Ra

boch, deve soltar gente pelo ladrão, se
é que você me entende, ou seja, super
bombar, É que nesta noite, lá na char-

Pensando bem...

"A vida é linda! Mesmo em meio a

tantas dificuldades, Deus nos quer fe
lizes. Eu vivo para contar essa notícia!"

VARIEDADES
FIM DE SEMANA; 29 E 30 DE JUNHO DE 2013

moagoncalves.@netuno.com.br
-r

(

I + A gatinha, Marcela,
a irmã do Lucas'
e da Bruna e filha
dos meus amigos,
Marcelo e Isolete,
comunicadores da da
98.5 FM Radio Espaço
Aberto Massaranduba,
comemora hpje dois
aninhas: Mil bicoçasJ '

t. Omeu abrêço de
hoje, cheio' ae energias

.

positivas, vai para Débora
� Tere, d,uas figuras
amigas da Melânia, no

. Baependi. Elas também
,

.qcompanhaín o nosso

Ihg�Aquele abraço!

ance de acertar sua conta
·iud.ar Guaramiri'm a crescer.

PREfEITURA DE

GUARAMIRIM
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Urban Arts: "arte é para todos". Criada por

. ;J:!���;:i:;�:{:�'ej�=� ========�==iPioneira na divulgação e comercialização
de artes digitais, a Urban Arts reúne artis
tas de diversos setores (fotógrafos, pintores,
designers, ilustradores) do Brasil e do resto

do mundo. Eles enviam trabalhos para uma

curadoria interna e, caso sejam aprovados
,começam a ser vendidos tanto nos espaços
físicos como no site da Urban Arts - www.ur

banarts.com.br - por preços acessíveis e com

diversas opções de acabamento.
� =
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Assistentes cerradas ao meio, levitando, pessoas na
plateia hipnotizadas, evocação de espíritos, leitura
de mentes ou desafios às leis da natureza. Se hoje
podemos assistir a filmes cheios de computação
gráfica ou animações, devemos isso aos mágicos. Eles
foram pioneiros em brincar com a nossa imaginação
e acreditar que coisas impossíveis podem acontecer.

Fascinados pelo tema, Mike Caveney e Jim

Steinmeyer decidiram criar oquia definitivo sobre
mágica esquadrinhando essa arte desde 1400 até

1950. O resultadofoi o -livroMagic.

Magic possui mais de 850 imagens raras,jotografias
eflyers e pinturas de Hieronymus Bosch e Caravaggio
sobre o tema. O texto conta a história da arte

performática dos mágicos desde as ruas de pequenas
vilas e cidades medievais até hoje e passando pela
idade de ouro entre os séculosXIX e início do século
XX, contando a história de ícones como o escapista e

ilusionistaHarry Houdini.

O livro pode ser encontrado livrariasaraiva.com.br

Paulieo e Vini OCP12
www.ocponline.com.br
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G paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com tJ@cabanacult Ocabanacult

Exposição Substratos

Jaraguá do Sul, meados de 1986, nasce a banda de
rockMáCompania, é sem o H mesmo, formada por Pau
lo Andrade nos vocais; Sergio Leone na guitarra; Nei Le
one no baixo; Paulico na guitarra; eMoacir (padeiro) na
batera. Depois ainda tocaram conosco o Cepa (Jean Le
one) eo Bola (Fernando Haring). Média de idade dessa
galera era 23 anos. Uma 'mulecada' que curtia rock'n roll
e precisavase expressar de alguma forma. Por isso esco
lheu a música para tal. Lembro que Jaraguá, na época,
tinha muito pouca opção de entretendimento, ficando
restrito à boate e Choperia Caêsar's Club, do ilustríssi
mo Cesar Silva. Tocávamos exclusivamente no espaço
aberto da choperia do Cesar, onde se aglomeravam os

jovens do rock de Jaraguá. Uma ocasião tocámos em um

comício do então candidato a deputado, Paulo Bauer, em
algumas festinhas particulares, mas era muito raro, e no
aniversário da cidade, quando a Prefeitura montava um

Vivemos inseridos num sistema
, capitalista que, segundo Zygmunt
Bauman, é de natureza parasitária,
ou seja, formado por organismos,
fortes que se alimentam de outros

organismos, os mais fracos. Após
conduzir o organismo hospedei
ro à exaustão, o parasita parte em

busca de outro do qual possa ali
mentar-se e manter-se nutrido por
mais algum tempo.

Partindo desta discussão e da

observação do contexto em que
vive, da cidade em si e de seu fun

cionamento, Chilenus construiu
um conjunto iconográfico para re

presentar este ciclo, na discussão
entre público e privado, liberdade
e trabalho, dando forma à um pai-

o nel, realizado na galeria de arte do

Sesc, em Jaraguá do Sul.

Como um dos instrumentos de
seu processo de criação, Chilenus

DIVULGAÇÃO

utiliza-se de um caderno, no qual
realiza esboços e dá forma às suas
ideias que mais tarde serão concre

tizadas, seja em vídeo, fotografia,
desenho ou pintura.

Esta exposição é composta com
as sobras desses elementos, subs
tratos

o

do sistema, substratos de

ideias, dispostos agora de forma
não linear, quase aleatória, possi
bilitando ao público a entrada em

seu universo imagético, e qualquer
porta é a porta de entrada.

A exposição Substratos do pro
jeto Arte no singular está na galeria
de arte do Sesc, das 13h30 às 17h.

palco em frente a ferroviária. Fora isso, não havia muitos
espaços: Não tinha os bares como tem hoje. Era mui
to difícil começar uma carreira musical naquela época.

,

Lembro também que na mesma época surgiu a banda
Cicatriz, dos amigos Evandro, hoje comandando o Ina

tura, Veto - irmão do Evandro - tocava guitarra. Tinha o
Sandro Siebertnabatera e oTito nos vocais. Tempobom,
ingenuidade musical total, muitas lembranças boas. Ca-

chê não existia, era um X salada
e uma Coca-cola pra cada um.

Mesmo assim era divertido. So
lano Som era o PA que tínhamos
disponível. Fizemos algumas
parcerias com o Deto Solano. No

começo, a maioria das músicas
do repertório eram próprias,
pois não sabíamos tocarmúsicas
de outras, com o tempo fomos
aprendendo e os covers foram
entrandono repê: Camisa deVê
nus, Replicantes, Stones, eram
as preferidas. Tempo bom, que
não volta mais, e lá se vão mais
,de 25 anos.

FOTOS ARQUNO PESSOAL

c-_
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Alimentos energéticos: uma abordagem
da dietoterapia tradicional chinesa

SAÚDE
FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE JUNHO DE 2013

Na filosofia tradicional chinesa, a

busca pela saúde baseia-se no reequilí
brio das polaridades Yin e Yang e todas
as suas correspondências no ser humano
e no Universo.

A dietoterapia chinesa faz parte dos
conhecimentos da Medicina Tradicional
Chinesa (MTC) e tem uma abordagem da

alimentação com base na relação entre

os cinco elementos (madeira, fogo, terra,
água, metal), nos sabores (azedo, amar
go, doce, picante e salgado), na tempera
tura e cores dos alimentos, na forma dos
alimentos e sua relação com os órgãos, e
nas estações do ano.

Uma alimentação balanceada naMTC
leva em consideração a constituição fí
sica do indivíduo, o clima onde vive e o

estado de saúde atual. Procura também
inter-relacionar o funcionamento dos

órgãos com os alimentos e sabores, com
base em uma fisiologia energética e con

ceitos fundamentais de equilíbrio e saúde
exclusivos desta filosofia.

É como a famosa frase de Hipócrates:
"Faça do seu alimento o seu remédio".
Alimentar-se bem, segundo a dietotera-

pia chinesa, significa ingerir o alimento

que contenha a'energia necessária para
determinada situação, promovendo a

integração das energias presentes no ali
mento com o corpo e a mente.

A alimentação tem papel fundamen
tal na promoção da saúde humana. Na
Medicina Tradicional Chinesa, existem
dois tipos de alimentos vitais, o Celes
te (ar-oxigênio) e o Terrestre (comida),
que sofrem intensas alterações sazo

nais, geográficas e climáticas. Essas
duas formas de energia, vão fazer parte
do nosso corpo, nutrindo, fortalecendo,
reparando, harmonizando as funções
energéticas e fisiológicas.

Os alimentos compreendem dois as

pectos: o nutritivo (composição química)
largamente estudado em Nutrição, e o

energético, ligado aos conceitos do Yang,
do Yin e às funções energéticas que esses

alimentos produzem no corpo. O conhe
cimento integrado desses dois aspectos é

que vai proporcionar melhor adequação
para alimentação em todas as fases da
vida - primeira infância, infância, ado
lescência, adulto, gestante e idoso.

De maneira geral, os

alimentos "quentes" se

riam as carnes, massas,

doces, cereais, legumino
sas, sementes e os alimen
tos "frios" são as folhas e

legumes. Existem alimen
tos indicados para cada es

tação do ano, assim como

para a condiçãoindividual
de saúde de cada pacien
te. Um alimento é yin ou

yang em relação,ao outro

ou a determinada estação as estações, o'dia e a noite. O ritmo for
ou ainda dependendo da parte da planta talece o ser humano e o aproxima da na
(raiz, caule" folhas, frutos), do seu aro- tureza. Junto com a alimentação, o ritmo
ma e paladar. E todas essas relações en- do sono-vigília é essencial para manter
tre alimentos e aspectos energéticos são umaboa saúde.
aplicadas terapeuticamente ainda hoje É preciso uma avaliação dos aspectos
na China. da MTC pará determinar a dietoterapia

Na dietoterapia chinesa também é adequada para cada indivíduo. Porém, a
importante considerar o ritmo do horário aquisição de hábitos saudáveis (boa ali
das refeições, do intervalo entre elas, o <rnentaçâo, sono regular, exercício físico,
.ritmo do funcionamento dos órgãos, das respiração adequada) e 'uma vida emo

idades e fases da vida as quais passamos. cional equilibrada fazem .parte de um

Na natureza tudo que é equilibrado tem contexto amplo e verdadeiro de saúde
um ritmo próprio: o ritmo solar e lunar, física e emocional. Cuide-se!

Festajuoina e férias: prato cheio para as cári.es
Os açúcares e amidos contidos

em bolachas, biscoitos, doces, fru
tas secas, refrigerantes, batata frita,
combinam-se com a placa bacteriana
e produzem substâncias ácidas que
atacam o es'malttt do dente. Quando
isso ocorre, a pessoa fica mais susce

tível à cárie.

Depois de enfrentar finais de sema

na de festa junina, chegam as férias. E
os que gostam demais dos quitutes ju
ninos, estendem a comemoração pelo
mês de julho com as festas julinas.
Mais que quadrilhas, viagens ou tarde
em frente a TV, é�sê'cenário tem algo
em comum: os doees,

No caso da saúde bucal, a quantida
de de açúcar consumida é menos im

portante que a frequência. Os açúcares
e amidos contidos em bolachas, biscoi- '

tos, doces, frutas secas, refrigerantes,
batata frita, combinam-se com a pla
ca bacteriana e prcdazem substâncias
ácidas que atac es,lllalte do dente.
Quando issO o

suscetível à cárie..•.•

Segundo Q cirurgião-dentista

Hugo Lewgoy, alimentos à base de
sacarose (açúcares) devem ser con

sumidos com cuidado. "Quanto mais
ingerimos açúcar, maior é o tempo
noqual os dentes são expostos à aci
dez, e; assim, pode ocorrer a rápida
perda de minerais e o surgimento de
cáries", diz.

Para evitar que a boca seja uma

morada confortável para bactérias,
sempre que ingerir açúcar, lance mão

.

da escova. A higiene bucal é o melhor
meio de prevenir problemas odontoló
gicos. "Utilize escovas de boa, qualida
de, seJ4l:pre do tipo ultramacías e com

grande. quantidade de cerdas, escovas
unitufo, fio dental e escovas interden
tais", recomenda Lewgoy.

Paciência

..f\}em das ferramentas, o momen
to ,em que se escova os dentes também

�ante. Uma di�ta e�uili�t�da e

co
.•..

uCa quantidade de açúcâr· não
reqller uma escovação imediata. O.ideal
é �rar a saliva exercer sua função de

elevar o pH oral - de 30 minutos a duas
horas. "Com o pR da boca estabilizado,
evita-se a abrasão provocada pela esco

vação em um momento em que o dente
está submetido a um processo de des
mineralização provocadô pela acidez do

GEITY lMAGES

alimento", explica o especialista.

Gostoso, mas perigoso .

At�nçã0 também para os alimentos
açucaratios, ácidos emuitõ duros. "Os fa
mosospé demoleque e rapadura têmum

potencial maior de causar problemas,
pois, além da presença da sacarose po
dem provocar a fratura dental", afirma.

Deixando de lado os vilões para falar
dos mocinhos, o consumo de alimentos
com nutrientes que contribuem para a

formação e manutenção da saúde oral
são importantes para' o organismo em

geral � para a formação da estrutura dos
dentes. "Temos que ter uma alimenta
ção equilibrada'em todos os grupos ali
mentares, principalmente aqueles com

micronutrientes de que a saúde bucal
necessita como vitamina C, cálcio, mag- •

nésio, fósforo e flúor, além da vitamina
D que, junto com o magnésio, ajuda na

fixa
.'

cálcio", dizanutricionista�...

(;;hristianeVitela,
.

iii-"
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Quer compartilhar suas habilidades na cozinha? Envie receita e foto de sua autoria em

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

Receita básica de panqueca
A panqueca é algo bem simples de fazer. Basicamente é uma massa à base de ovo,
leite e farinha, servida enrolada com recheios doces ou salgados, e ainda como

prato principal nas principais refeições do dia.
.

o 2 xícaras (chá) defarinha de trigo
o 21/2 colheres (chá) defermento
químico empó
01/2 colheres (chá) de sal
o 1 unidades de ovo

011/2 xícaras (chá) de leite
o 2 colheres (sopa) de manteiga
derretida(s)

Peneire a farinha com o fermento
e o sal. Misture o ovo como para
omelete, .acrescente o leite; junte
à farinha e mexa até a massa ficar uniforme: Acrescente a manteiga derretida.
Frite as panquecas, utilizando aproximadamente, 2 colheres (sopa) da massa

cada para cada uma, em uma frigideira bem quente e levemente untada com

manteiga ou óleo. Doure dos dois lados. Seja rápido para não queimar.

Recheio de panqueca de qui
noa com espinafre e peito de
peru
o 1/4 de cebola ralada
o 1/2 maço de espinafre limpo epicado
o lh colher (sobremesa) de azeite de oliva
o 1/2 xícara (chá) de peito de peru picado
o Sal a gosto

Refogue a cebola e o espinafre no azeite, acrescente o peito de peru e refogue por
mais 2 minutos. Escorra a água que soltar do espinafre. Bata no liquidificador ou

Panqueca de camarão
o 1 quilo de camarão pequeno
o 3 colheres (sopa) de azeite
01 cebola
01 tomate

o 1/2 pote de requeijão cremoso
01 colher (sopa) defarinha de trigo
o 500 gramas de molho de tomate
o Sal epimenta a gosto

Afervente o camarão por cinco minutos e reserve. Coloque em uma panela o azeite e

refogue a cebola. Acrescente então o tomate sem pele, omolho de tomate, o camarão,
o sal e a pimenta. Cozinhe por algunsminutos e acrescente a farinha mexendo sem

parar. Montage: Coloque o recheio na massa, enrole as panquecas e coloque em um

.refratário, Se preferir acrescente molho e queijo ralado e leve ao forno para gratinar.

RECEITAS E FOTOS: MDEMULHER.ABRIL.COM.BR

. Panqueca trufada
com castanha de caju
o 250 g de chocolate ao leite picado
o 250 g de chocolate meio a1!largo picado
o 1 lata decreme de leite sem soro

o 1 colher (sopa) de rum
o 100 g de castanha de caju triturada

Em um recipiente ponha os chocolates, o creme de leite e derreta em banho-maria.
Retire do fogo, mexa bem até ficar homogêneo. Misture o rum e o caju triturado.
Recheie as panquecas, enrole e sirva com calda de chocolate.

�,

,
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Vocabulary: how to improve it
"The limits ofmy language mean the limits ofPlY
world" (by LudwigWittgenstein). "Os limites da
minha linguagem significam os limites do meu
mundo". Podemos entender essa frase de vários

pontos de vistas. Coloco apenas dois aqui, ambos em
sentidos bem objetivos: se falo somente uma língua,'
conheço o mundo somente através dela. Segundo,
para expandirmeus limites e expressar o que sinto
e necessito, bem como entender as pessoas, preciso '

de palavras, em qualquerlíngua. Daí, a importância
do vocabulário. "Then, how can we improve our
vocabulary in English?" ( Então, como podemos
melhorar nosso vocabulário in English?)

Mônica Bicalho escreve dois artigos para orientar
os professores a ajudar seus alunos amemorizar
vocabulário. Em um deles, ela lembra o quão eficaz
é aprender "chunks", isto é, grupos de palavras

que formam expressões de uso muito comum, por
exemplo, ''bytheway" (aliás) e "frommypoint of
view" (do meu ponto de vista). Besides, you should
know the strategieswhich better work for you. (Além
disso, você dever saber que estratégiamelhor funciona
pra você). She mentions: reading and repeating out
loud, taking notes, make a list ofnewwords, drawing,
translating, making sentences, andmaking stories
(athttp://www.englishexperts.com.br/2oo9/oS/18/
como-ajudar-os-alunos-a-aprender-vocabularioj.)

"Flashcards 'are also useful to help youmemorize new
vocabulary". Flashcards também são úteis para ajudá
lo amemorizar vocabulário. Usando cartões (que
podem ser feitos com papel comum), anote as palavras
que queira aprender em um lado, e, no outro, uma
frase.um desenho ou a tradução da palavra. Tenha
os com você e revise as palavras sempre que tiver um

OCPlS
www.ocponline.com.br

tempo livre. Ifyou like reading and listening, take a

look at these two sites: http://www.speakenglish.
, co.ukj?lang=pt e http://www.englishspeak.com/pt/.
São sítesmuito bons com vocabulário dividido.em

palavras e frases por área, para você ouvir e repetir.
Repetir: palavra-chave quando se quer aprender algo
novo em qualquer área! Cheers!

No Caminho dos Cânions também
está São João do Sul que abriga a úni
ca fonte hidrotermal salgada do país.
Suas. águas terapêuticas, classificadas
entre as melhores do mundo, jorram
a urna' temperatura de 38°C e são in

dicadas-para o tratamento de diversos

problemas de saúde. A cidade é rica
em belezas naturais e seu maior. atrati
vo é a comunidade da Barrinha. Dessa
vila de pescadores, situada às margens
da Lagoa do Sombrio, saem passeios
de barco, que devem ser agendados no
Restaurante da Cida, famoso na região.

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

INGLÊS PERSONALIZADO

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

customized language fearning

TURISMO

Caminho dos Cânions
de Santa Catarina
Oextremo Sul de Santa Catarina é vista por todo o Caminho dos Cânions.

urna grande aventura. Balneários Cidades como Jacinto Machado, Praia
agitados contrastam com cidades de Grande e Morro Grande atraem turis
vida simples epovo hospitaleiro.Abele- tas, principalmente aventureiros,' que
za natural é exuberante. Na divisa com' . buscam adrenalina nos abismos de
o Rio Grande do Sul, estão localizados mais de mil metros de altura.
os cânions dos Aparados da Serra, Os Já os cânions dos Aparados da Ser-

, cortes abruptos nas montanhas sãoíco- ra são urna atração à parte. A cidade de
nes do ecoturismo nacional e atraem tu- Jacinto Machado abriga a entrada do
ristas que buscam adrenalina em meio Cânion Fortaleza. Com 7,5 kmde exten
à magnitude da natureza. Araranguá,

'

são e abismos de mais de i.ioo metros,
urna das cidades mais prósperas da re- é o maior da região e urn dos maiores

gião, é cortada pelo rio de mesmo nome do país. O trajeto até os cânions é uma
e reúne praia, dunas e furnas. aventura por trilhas centenárias, antes

, A diversidade geográfica pode ser percorrida pelos tropeiros.

FOTOS,SANTUR/DIVULGAÇÃO

Outra cidade da rota é Morro Gran

de, repleta de arrozais e contornada por
morros e planaltos, fica no ponto onde
a Serra Geral recebe o nome de Serra
do Realengo. Abriga o Cânion Realen

go, com 1.250m de altitude. Do topo,
pode-se admirar o Pico do Monte Ne

gro (1.40om), ponto culminante do Rio
Grande do Sul, em São José dosAusen
tes. Para chegar até o cânion, é preciso
agendar na prefeitura o acompanha
mento de urn guia local. O acesso é difí

cil, e a caminhada requer preparo físico.
As furnas e a Queda do Risco, outras
atrações naturais deMorro Grande, são
mais acessíveis. Ficam a cerca de iokm

do núcleo do município, n� comunida
de de Três Barras.

,

Timbé do Sul fica fica no sopé da
Serra Geral e a paisagem inclui cânions
e cachoeiras. Praticantes do voo livre

procuram a cidade pelas 'rampas na

turais', sendo a mais famosa conhecida
como 'Poço do Caixão', a 1.228m de alti
tude. O local é palco de urna das etapas
do Festival Sul-Brasileiro deVoo Livre.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto destrata Samuca quando o menino pergunta
por Ester. Ester desmaia no bunker. Alberto liberta Ester,
mas a ameaça, caso revele o que sabe no depoimento que
fará à polícia. Cassiano vai à casa de Alberto avisar que
está com Samuca e nota algo errado com Ester. Donato

convida Bibiana para assistir ao shaw de Elba Ramalho

e lhe dá um vestido de presente. Elba diz a Cassiano que

gostaria de conhecer Veridiana, que recebe um terço de

Nossa Senhora da cantora. Alberto pega Samuca na es

cola e diz ao menino que vai levá-lo para passear em uma

praia deserta. Elba conta para Uno que conheceu uma

mulher que escreve livros de cordel, contando histórias

parecidas com as histórias de Veridiana, insinuando que
a moça possa ser Maria Adília. Ester é indagada sobre as

joias durante seu.depoimento à polícia.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho marca um encontro com Bárbara e manda

Malu colocar uma câmera em seu quarto. Perácio interro

ga Brenda para saber do dinheiro da venda dos quadros
de sua mãe: Rosemere vê Palmira' con'versando com Uli.

Amora garante a Bento que vai assumir o romance dos

dois. Douglas tenta beijar Giane. Brenda consegue enrolar
Perácio. Rosemere chama a atenção de Filipinho e Rena

ta. Silvério vê Giane tentando andar de salto alto. Malu
• instala a câmera no quarto de Bárbara e se esconde no

Saramandaia

Novela das' 23h da Globo empata com a estreia de "O Astro"
Dia 24 estreou "Saramandaia", a nova novela das 23h es

.crita por Ricardo Unhares e baseada na original de Dias Go
mes. Segundo os números consolidados, a história da cidade
de Bole-Bole ficou com 28 pontos de média, o mesmo índice
da estreia de "O Astro" e próximo de "Gabriela". Porém, es-

banheiro. Plínio afirma a Celinha que não magoou Irene.

Tina vê Bárbara com Fabinho no quarto e manda uma

mensagem paraNatan, Áurea hipnotiza Damáris. Bárbara
confessa o que fez contra Irene para ficar com Plínio. Na
tan invade o quarto de Bárbara.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Paloma tenta convencer Bruno a deixá-Ia levar Pauli

nha para casa . .Jonathan elogia Félix para Edith e Tamara.

Pilar cobra atenção de César. Edith pede para Félix não

usar Jonathan para se aproximar de César. Patrícia e Mi

chel ficam juntos. Renan tem uma crise alérgica com o

jantar que Perséfone prepara. Elenice descobre que Glau

ce retirou um prontuário do arquivo e conta para Joana.

Paloma garante que vai levar Paulinha para sua casa. Val

direne tenta animar Márcia. Ordália convence Bruno a dei
xar Paulinha ficar com Paloma. Patrícia disfarça o carinho

que faz em Michel. Perséfone conta que passou a noite na

emergência com Renan. Michel agride Niko por causa de

Patrícia. César avisa a Félix que precisa investigar a acu

sação feita por Lutero, e o vilão pensa em pedir a ajuda de

Eron. Thales encontra Nicole em seu apartamento. Vega
se espanta com a presença de Atílio e estranha seu com

portamento. Joana confirma a Lutero que Glauce sumiu

com o prontuário de Luana. Aline entrega um presente a

César no momento em que Félix e Eron entram no consul

tório. Atílio entra na sala de César, e Félix fica em pânico.
Ninho chega para vlsltarPalorna e Bruno se irrita.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
"Carrossel" faz o SBT
termuito lucro em 2012

"Carrossel" veio em um bom momento
para o SBT. Ainda fragilizado pelo rolo en

volvendo o Banco Panamericano, a novela
infantil auxiliou a emissora a conseguir um
lucro muito grande. O canal do Sílvio Santos

lucrou 52 milhões de reais. O lucro alcança
do é quase 20 milhões a mais que em 2011,
ano sem "Carrossel". 2013 ainda será um ano

bom, pois durante metade do tempo a novela
ainda esteve no ar com seus trocentos produ
tos licenciados. Para julho, a aposta fica com

"Chiquititas", a nova novela infantil com· a
dura missão de segurar na cadeira as crianças
fascinadas pelas histórias na Escola Mundial.

Mas.não foi apenas "Carrossel" quem deu

muito, o recente esquema de parcerias entre
apresentadores contratados e o SBT tem se

mostrado muito bom para os dois lados.

Sonia Braga concorre
a prêmio com Selena

. o 280 Annual Imagen Awards, premia
ção realizada desde 1985 pela The Imágen
Foundation, poderá ter uma brasileira como
a vencedora do prêrriio de Melhor Atriz. A

premiação destinada à comunidade latina
de Hollywood terá Sonia Braga concorren

do ao prêmio de Melhor Atriz. Selena Go

mez também concorre na mesma categoria.
A brasileira foi indicada por sua atuação
no telefilme Meddling Mom. Por sua vez,
Selena concorre por seu trabalho em The
Wizards Return: Alex vs. Alex (O Retorno

dos Feiticeiros, no Brasil). Lana Parrilla foi
indicada por sua performance como a vilã
de Once Upon a Time e Monica Raymund
por Chicago Fire. A cerimônia de premiação
será no dia 16 de agosto no Beverly Hilton
Hotel International Ballroom, em LosAnge
les. A escolha dos vencedores será feita por
uma comissão de jurados,

ses outros remakes conseguiram mais pontos de pico. "Sara
mandaia" trouxe o retorno do realismo fantástico às novelas,
e, aparentemente, foi bem recebida. Os efeitos especiais estão
bonitos, a maquiagem está bem feita e o texto está bem atual

por conta das recentes manifestações.

Horóscopo
..

Ummilhão vezeszero ézero, ou seja, não
.

coloque sua tnte,nsidade onde não tem nada.

Tati Bernardi

i3Áries20/3 a 19/4 - Fogo
. Procure se recolher um pouco

mais neste sábado. Aproveite pra
fazer uma autoanálise e corrigir
alguns comportamentos. A Lua

ingressa em seu signo, realçando
o seu lado mais Impulsivo. A pai
xão vai dar um novo tempero à sua
vida sentimental. Cor: vinho.

·Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Não é hora de pensarpequeno,
mas de investir em projetos mais
ambiciosos. A comunicação será
o seumaior trunfo, mas não se es

queça da concorrência.A noite fa
vorece a expressão dos sentimen
tos e as manifestações de carinho.
Tome a iniciativa! Cor: cinza.

� Touro.

Ü 20/4 a 20/5 - Terra
.

..

.

. Convém trocar ideias, com-

partilhar projetos e aceitar a cola

boração das pessoas do seu convi
via. Alguns contrátempos podem
tumultuar sua tarde. Aja 'mais
discretamente ao lidar com a vida

�
amorosa e o seu relacionamento
vai fluirmelhor. Cor: azul.

Escorpião
23/10a21/11-Água

Compromisso e trabalho vão

estar em harmonia com prazer,
diversão e entretenimento. Tenha

cuidado, porém, para não fazer

promessas ou assumirmais com

promissos do que possa cumprir.
Interesses em comum vão fortale

cer a vida amorosa. Cor: marrom.

Gêmeos
2115 a 20/6 - Ar

Aproveite o astral para obter
o reconhecimento que merece.

O dia possibilita um aumento ou

uma promoção. Sua vida social

ganha um novo embalo, mas não
provoque o ciúme de quem ama.

No romance, o clima é de grande
cumplícídade, Cor: verde.

se aprofundar nos assuntos e si

tuações porque nada do que for

superficial conseguirá te satisfa
zer.À tarde, tenha cuidado com os

excessos. O romance vai de vento
em popa - é hora de ser feliz com

quem ama! Cor: azul-escuro.

Câncer
21/6 a 21/7 -Água

A Lua na Casa da Fé confere

força e motivação para você lutar

pela realização dos seus desejos.
Você vai estar mais convincente

do que nunca. O seu progresso vai

repercutir favoravelmente na vida
sentimental: é hora de ser feliz.
Cor: azul-claro.

Capricômio
22/12a20/1- Terra

Bom dia para os acordos em

geral. Você vai demonstrar habi
lidade para melhorar o entrosa

mento com as pessoas à sua volta.
O dia favorece a troca de ideias e

as atividades em equipe. No amor,
seus desejos podem bater de fren
te com os do outro. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

É um momento em que terá
maior necessidade de silêncio, re
flexão e recolhimento. Não se dei
xe abater pelos contratempos que
surgirem no decorrer do dia. Você

pode ter uma grande vitória no

campo sentimental, então, confie
no seu taco! Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Não deixe de lutar pelos seus

interesses de trabalho. Hoje é um
bom dia para valorizar o que faz:

Mudança de cargo ou emprego

pode vir a calhar. O excesso de

franqueza pode' causar um mal
estar a dois. Boa sorte para iniciar
um romance. Cor: verde-claro.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

É O momento de priorizar as

tarefas prazerosas e de dar vazão
à sua criatividade. A Lua ativa a

Casa da Fortuna, mas é preciso
cuidado com o excesso de otimis
mo e ambição. Romance com pes
soa que faz parte do seu cotidiano
terá a proteção do céu. Cor: preto.

\

23/8 a 22/9 - Terra

Você vai estar mais

receptivo(a), e capaz de captar o
desejo dos outros com facilidade.
O astral revela uma consciência

crítica acerca das coisas que estão
em sua vida, mas que não servem
mais. No amor, o momento pede
recolhimento. Cor: tons escuros.
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

WiUtirando

Piadas
Presente

Duas mulheres conversando no cabeleireiro:
- Nossa, que anel bonito! É diamante?
- Não, ganhei do meumarido mesmo!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - Diariamente

- 14h20, 16h40, 19h,21h20
ARCOPLEX 2
• Universidade Monstros - Animação - Dublado - 107 min - Diariamente -

14h, 16h10, 18h20,20h30
ARCOPLEX 3
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente - 14h1 O, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

JOINVILLE

• GNC GARTEN
• Guerra Mundial Z - 14:00, 19:00 . 3D • DUB . Fantasia
• Guerra Mundial Z . 16:30, 21 :30 - 3D . LEG . Ficção
• Depois da Terra- 21 :50 . LEG . Ficção
• Universidade Monstros- 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 -

DUB . Animação
• Minha Mãe é Uma Peça- o Filma- 13:45, 15:45,
17:45,19:50,21:40· NAC - Comédia

• Se Beber, Não Case! Parte 3·13:20,18:00,20:00-
DUB - Comédia

"

• Velozes e Furiosos 6 . 15:30, 22:00 • DUB • Ação
• Todo Mundo em Pânico 5 • 14:10, 16:00, 18:15, 20:10,
22:10· DUB - Comédia

• Universidade Monstros- 13:30, 16:15, 18:45,21:10 -

3D· DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Universidade Monstros- 13:45, 16:30 . 3D • DUB .

Animação
• Guerra Mundial Z - 19:00 - 3D DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z • 21 :40 • 3D LEG . Ficção
• Minha Mãe é Uma Peça- o Filme- 14:00, 16:00, 18:00,
20:00 . NAC • Comédia

• Se Beber, Não Case! Parte 3 • 22:00 - LEG • Comédia
• Todo Mundo em Pânico 5 • 13:20, 15:20, 17:20, 19:20,
21 :20 - LEG . Comédia

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir "números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria se afasta

.para o oceano

Sábado: Nevoeiros ao amanhecer
e sol entre nuvens no decorrer
do dia. À noite há condições de
chuva isolada em todas as regiões.
Domingo: Emboa parte do

. Estado o dia será de sol entre
nuvens. À noite chove de forma
isolada no norte do Estado.

�"
�
j .'

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

Ensolarado

��w*,:�.\�
Parcialmente
Nublado

�,
y l J"

SEGUNDA
Instável

MíN: 13°C
MÁX: 20°C

Nublado

LUAS •�.MINGUANTE 30(6 .-,� Chuvoso

• NOVA 8(6
T�RÇA •.CRESCENTE 16(6 MIN: HOC

.CHEIA 23(6
, MÁX: 22°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Arrasado, devastado
2. Gênero de ervas na qual se inclui a maconha
3. O estanho, entre os químicos / Serpente que ocor

re no Brasil, conhecida também como boipevaçu
4. Adorno de penas para a cabeça, usado pelos indí

genas por ocasião de festas / (Matem.) Símbolo'
de limite

5. Em informática, personagem imaginária criada

pelo usuário da Internet à sua imagem e seme

lhança, para-uso em ambientes de realidade vir

tual/ Redução de siohá
6. Aquela a quem se corteja
1. As iniciais do escritor francês Verne (1828-1905),

de "Vinte Mil Léguas Submarinas"
8. Diz-se de computador, com o qual se estabelece

a conexão
9. Dirigir a embarcação /Abreviatura dos discos gra

vados em microssulco
10. (Red,) Prédio de apartamemos com serviços de

hotelaria / Bebida que se toma em xícaras
11. Primeira nota da escala musical/Fazer muito

12
certa coisa, por hábito ou prazer

12. Dança de roda infantil
13. Sujar de Iodo, barro.

VERTICAIS
1. Completamente aberto

.

2. Uma das fases da Lua I Recipiente próprio para
beber

3. Sigla do estado de São Joaquim e Cricióma I De
pernas tortas I (Quím.) O cianogênio

4. Calçado, geralmente de sola dura, que cobre o pé
/ Que se rebaixa ou humilha sem dignidade

5. Agravar com tributos / Discurso ou escrito picant�
ou maldizente .

6. (Ingl.) Volta completa em uma pista / Traçar riscos
em / Clube Atlético Mineiro

1. O técnico de futebol Braga / A sigla inglesa para
disco digital de vídeo / (Red.) Uma grande sala

. de espetácuias
8. Limite / O ato de ver, espiar
9. O fundamentalista islãmico Bio Ladeo / Não ir

além.

2

4

5

7

10

13

234 567 8 9

II
11
II

II ,

II
II

II II II II II
II

II
II

II
II

11 " )

j
1
}
}

]I1Jed 'ewesQ
'6 'epl1lllO ÍlS!A!O 'S 'aUla 'Oi\(] 'Iaq� 'L, 'WV:J 1e1e\l 'del '9 'runYs 'mJauo ",
'1!lUas 'oWd.S '� 'u:J Íljaqwll:J ':JS 'E 'odoO '.AQN ''O 'oPIllP.OUROS3 '� :SI'If:JIlH3I\

'.mawBlu3 'E� 'epURJK)"U
J'PIA '90 '�� 'Y40 :ll.rj� 'o,ên '.maIDH '6 'opessaov's 'Ar "L ·epeJow.N '9 'RS
:rnl.A� 'S 'lU!l "OD:) 't '.Aada,; 'us 'E 'sIQllue� '2 'OP'IOSS� '� :SI�lNOZIHQH

OVlnlOS

fClÇrCt
A RECREATIVA
PASSATiMPOS rmELrSOOB

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para
A

ocea
ocP 18
www.ocponline.com.br

Marinho e Arnolda Bortolini completam 50 anos de
casados. A festa será neste sábado no salão Pedra

Branca. A família deseja muitas felicidades a este casal
maravilhoso. Segura que aí vem uma nova lua de mel!

Renaldo. e Marli Kopp. Ele completou
50 anos no dia 25. Desejamos a ele
toda a felicidade deste mundo, muita
saúde e amor. A confraternização será

neste sábado com uma deliciosa feijoada ..
Família e amigos estarão presentes

Mauro Bramorski e sua esposa
Nilca Janaina Faes Bramorski
curtiram o excelente show God
SaveThe Queen - ATribute to

Queen, em Joinville

CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - CRI/DIVULGAÇÃO

A Festa Junina do Grupo da Terceira
Idade Zélia Schimitt Haffermann ocorreu

no dia 19, no Salão da Igreja Matriz
São Sebastião. Na foto os coordenadores

do grupo: Amandos Klabunde e Léa
Medeiros Klabunde. A turma é formada

por 205 idosos e 15 voluntários

Sabor em tudo que faz

@metalnox

ORBHES
Colchõe.s
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"--'-Acrílicos
\..JSantaClara

é forte, e

MOMFORT

contato@beatrizsasse.�om.br.
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Agathe Ender Volles completou 80 anos no dia 18. O esposo Bruno, os
filhos, genro e nora, netos e bisnetos desejam saúde e felicidades

Comemoraram Bodas de Prata os casais: Mário e Evelise; Gervasio e

Eliane; Luiz e Madalena. A cerimônia ocorreu no Seminário Sagrado
Coração �e Jesus, de CoriJpá com recepção no restaurante, no dia 22

BeGA
GRANDE

�
d/I

Decabor
'II.UI I CA""'!lAI

www.decabor.com.br

MARCATTO
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Carlos Eduardo completa
3 anos neste dia 30. Os

pais Fernando e Tatiane,
a irmã, dindos e dindas,
desejam feliz aniversário

Parabéns aWellton
Prochnow. No dia 30

completa 22 anos. Abraço
de seus pais e irmãos,
que te amam muito

ZeÍlilda Maia (Ziza)
completou 50 anos no
dia 27. As filhas Leticia,
Schennia e Bruna, os

genros e netos desejam
muitas felicidades,

saúde e paz para essa

super mãe e avó. Nós te
amamos!

Amanda Staehelin Salai

completou 10 anos no
dia 26. Seus pais Álvaro e

Andrea Salai desejam toda
felicidade do mundo

Esta é a linda Dione Berndt,
representante a Miss Plus
Size de Jaraguá do Sul, O
evento acontecerá no dia

7 de setembro, em Joinville.

Jaraguá será muito bem

representada. Seus amigos
desejam boa sorte!

Tania Mara Strelow está de
aniversário neste dia 30.
Quem deseja os parabéns,
muita saúde e sucesso é
sua sempre amiga Angela

Elisa Schroeder

Os padrinhos Elisander e Patricia e a amiguinha
Nicole desejam felicidades para afilhada Maria

Eduarda. Ela completou 2 aninhos no dia 19

Ariane Buzzi e Juliano Cardoso casam-se

neste sábado no Salão do Pesque Pague
Marquadt. Familiares e amigos desejam

muitas felicidades e muito amor

Feliz aniversário para a "bisa" Paula Larsen,
que comemora aniversário no dia 1de julho.
Sua filha Odila, seus netos Onésimo, Soraya,
Flavio, Samir, Dayane, Eról e bisnetos Kathi,
André, Gugui, Evelin, Ana Clara e Julius

desejam muita saúde e paz

Os pais
Elisander
e Patricia
e todos os
familiares

desejam
felicidades

para
princesa

Nicole, que
completou

1 ano
dia25

DEBORACUNfUVD�GAÇÃO

Gabriel Renan Forlin

completou 4 anos no dia'

15, em verdadeiro estilo

jipeiro. Parabéns!

Maria Aparecida Pacher

completou 8 anos e recebe o

carinho da família e. amigos.
Já se passaram 8 anos e

cada vez estamos mais

orgulhosos de você, filha
amada, neta

estimada, bailarina,
capoerista, modelo e aluna
dedicada. Você é muito

,

especial, parabéns!

comemora seu primeiro ano

neste domingo, dia 30. Os

pais Daiane e Leandro, o
opaWaldemiro e a oma Lori

desejam toda a felicidade
do mundo e muita saúde
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Adriana Demarchi
Alexandre S. Rizzotti
Andrei Dili
Andréia M. de Albuquerque,
Armínio Fischer
Celso J. Gasparetto
Cenir de Fátima
Clara B. Andreghetoni
Dalton Hanemann
Dalva Rahn
Edilane Floriane
Eduarda Nyland Mattos
Eliane Silveira
Endriu Kazmirski
Evete F. Swulf
Fabio Ehlert
Glaci E. N. MorÇlis
Guilherme Moretti
Jairo dos Guimaraes e Souza

Kétsya Julianne Grandberg
Leonardo J. de Souza
Lurdes Dai Pra
Maicon M. Junkes
MarioHafemann
Marlete K. Steilein
Mauricio R. Giosele
Paula G. Berti
Paulo Cezar Becker
Renata Cerutti

Sergio Paulo Stephani
Susana L. Steinert
Tania L. da Silva
Terezinha Furlani
Wilmar Trentini

I
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I
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}
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Adelina Ap. M. de Freitas
Adilo Kanchen
Álido Krueger
Arnildo Carlini
Carla Ariane Sieverdt
Carlos Antonio Tobias

Dagmar Zanella
Dianata lucia de oliveira
Eliete F. Drews
Emerson Egon Mohr
Eudes Lucia F. Bianchini
Everson D. Urbim
Fabiane Butzke
Fabiane Butzke
Francisco Urbanski
Gabriela Barabas
Gislaine Hanemann
Hideraldo Colle
Jair Kanszewoski

Kelly Rebelim Maciel
Kevin K. Hanemann
Lair M. Rombo
Leila Modro
Leocalia G. Wehrmeister
Letícia Nunes de Oliveira
Luan A. da Silva
Márcia Pereira
Mareio L. Krueger
Maria Nilda Petry de Lima .

Paulo H. Buchmann
Pedro J. da Maia
Priscila Jensen
Raul Horongoso
Rubens Alcaia
Sandra Ap. Szirkowoski
Sivete J. Zipf
Valdina SchurkoWski
Valdino Rouverder
Vali Koperke
Vanderleia Andre

Wolfgand Strelow

!
,
,

é
I
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o integralismo
""

em Jaraguá
Caminhava tranquilamente pela Reinoldo Rau quan

_
do uma jovem senhora passou pormim e de relance

vi o que ela carregava. Era "A rosa verde", um de meus

livros, e imediatamente fiquei lisonjeado e alegre de ver
o livro circulando por aí (no ano retrasado ele fora ado
tado pelo projeto "Asas da imaginação"da Unimed e

estudado em dez escolas jaraguaenses).
O livro foi escrito há dez anos atrás, e publicado em

2005 pela Editora da UFSC, e é uma reflexão sobre a

cidade de Jaraguá do Sul em formato ficcional: o enre
do atravessa três gerações de uma mesma família, em
pelo menos oito décadas. E confirma as tendências po
líticas direitistas que sempre foram evidentes na cida
de (não à toa a cidade foi um pala integralista no início
do século passado). Um bom resumo do livro é este: na
década de-1930, unia paixão leva Bertoldo a engrossar

-

as fileiras da Ação Integralista Brasileira, movimento
de extrema-direita na Cidade Integralista de Jaraguá.
Baseado em fatos reais, o livro expõe o assassinato do

" carlos.schroeder@gmail.com

O garoto ficava atrás do balcão de vidro com os re

médios à mostra, sempre atento às instruções dos mais
experientes. Além de farmacêutico, Gruenwaldt era

chefe integralista do Núcleo municipal e diretor do se

manário integralista Jaraguá."
Na época, com todo este material em mãos (li

vros, fotos, arquivos, entrevistas em áudio e vídeo),
não sabia que rumo tomar, era como se eu estivesse

.

numa floresta, perdido e sem perspectiva de sair, e só
pudesse olhar para o alto, entre as copas das árvores,
o céu, a claridade. Por fim, resolvi construir um en

redo fora dós padrões, sem linearidade alguma e que
brincasse com leitor, fiz do livro um jogo de varetas:
cada vareta tirada pelo leitor -deixaria o livro ainda
mais aberto. E sai da floresta.

E assim é "A rosa verde", um livro que estuda o

integralismo e suas consequências na cidade em que
vivo, mas também desafia o leitor a montar um in
trincado quebra-cabeças. O livro pode explicarmuita
coisa que acontece hoje na cidade, pois o passado é

sempre o melhor aviso.
<;

DESTAQUES DA SEMANA__w_ww_oocp_on_line_ocom_ob_r_

líder do movimento na cidade e de dois impor
tantes afiliados do partido. Quase setenta an�s
depois, o cenário abrange um técnico de com

putadores, uma esquizofrênica e dois escritores:
um que se suicida misteriosamente, como He

mingway, e outro em plena crise criativa. A estes.

personagens; misturam-se gatos e Juliette Bino
che. Histórias que se ligam num romance dentro
do romance e levam a um jogo de gato e rato do

qual nem o leitor sai ileso.
Para construir este mosaico e' ter um emba

samento histórico preciso, empreendi uma pes
quisa minuciosa e mergulhei fundo no Acervo do

Arquivo Histórico Municipal e contei com a ajuda
de historiadores, e principalmente, entrevistas de
memória oral. Contei com a ajuda de várias teste
munhas oculares dos eventos do início do século

passado, e uma das principais foi Conrado Pinter,
que aparece desta maneira no livro:

"Conrado Pinter, filho de húngaro com ale

mã, morava perto da estação de trem, local onde
o maquinista sempre parava e dava ao pai dele

alguma lenha, um pequeno furto

consentido, eram amigos. Con
rado'--ajudava, ficava embaixo

enquanto o maquinista jogava a

lenha e ele e o pai agarravam os tocos.

Num trágico dia, um pedaço de lenha

atingiu em cheio a cabeça do garoto,
que agonizou por nove dias entre a

vida e a morte.

Ricardo Gruenwaldt, proprietário
da Farmácia Estrela e seu farmacêu

tico, Afonso, salvaram o garoto, que

passou a trabalhar como aprendiz de
auxiliar de farmácia e a morar na casa
de Gruenwaldt, cujo primeiro andar

abrigava o estabelecimento e, numa

pequena sala, um tipógrafo compunha
e imprimia o jornal Jaraguá.

Conrado era muito afeiçoado à fa
mília Gruenwaldt e trabalhava com

afinco. A farmácia só fechava aos do

mingos, e Ricardo atendia em qualquer horário, des
de que estivesse em casa, bastando ouvir- o soar da

campainha.

Canarinho é
multada em R$ 18
mil pelo Procon

Quatro meses depois de anunciar

que a empresa concessionária do trans

porte público, a Viação Canarinho, é
multada pela demora em cumprir de
creto que revogou o reajuste das tarifas
de ônibus em Jaraguá do Sul, o Procon
finalizou ontem os-estudos apontando
em R$ 18mil ovalor da infração.Aem

presa já foi notificada.

Jaraguá e

Guaramirim
fazem protestosolllíne '

Moradores de Jaraguá do Sul e de Gua
ramirim pediram por melhorias, em ma

nifestações feitas na Câmara e nas ruas na

noite de quinta-feira (27). Estima-se que
cerca de 100 pessoas tenham participado
do protesto em Jaraguá do Sul e aproxima
damente 400 moradores tenham saídos às
ruas em Guaramirim. Confira a galeria
de fotos e matér-ias no OCP Online ..

Polícia investiga dois
assaltos em Jaraguá do Sul

\
.

Dois assaltos na segunda-feira (24), um a

residência, no bairro João Pessoa e outro a
.

posto de gasolina na Ilha da Figueira, preo
cupam moradores. A polícia investiga e pede
para a população entrar em contato caso sai
bam de alguma informação que ajude nas

investigações do caso. Assista ao vídeo no
Plantão Policial do oCP Online.
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WllllAM FRITZKE

E:Sli'ECfAfL Caminhoneiro e equipe trocam informações sobre itens de segurança

Orientações
sobre cargas

•

perIgosas
ESTRtAOAIS o transporte destes produtos exige cuidados

específicos também para os socorristas, em caso de acidente

"ção era demonstrar aos

próprios socorristas a di
versidade de produtos e

os procedimentos' bási
cos em caso de acidentes.

Bombeiros Voluntários ·de : "São raras as ocorrências
com produtos perigosos,
mas precisamos estar pre

parados sempre. Por isso

trouxemos os alunos para
ver na prática",. explicou o

bombeiro e especialista no
assunto, David Marcellino.

Muitos caminhoneiros

elogiaram a ação, prin
cipalmente com o foco

preventivo. "Quanto mais

informação, mais seguro

Debora Remor

Ütransporte de produ
tos perigosos foi alvo

da blitz orientativa dos

Guaramirim, na tarde de

ontem, em frente ao posto
daPolícia Rodoviária Fede

ral, na BR-280. Dez cami

nhões foram parados e os

equipamentos de seguran

ça verificados. Em um caso

houve notificação pela PRF
devido à falta de itens bási
cos como lanterna de freio
e pneus desgastados.

O objetivo da opera-

a gente viajá", declarou o

motoristaValdirDratznski,
depois de mostrar onde fi
cavam os cones, extintor de

incêndio, fita isolante.
O Samu também acom

panhou a blitz e o aprendi
zado se concentrou no tipo
de produto transportado.
"A experiência foi positi
va porque é o treinamento

que não recebemos antes.

Aprendemos a reconhecer
as fichas de emergência,
buscar informação exata

para atender com mais ra

pidez", disse o técnico de

enfermagemVictor Breuel.

S1s_,i�
Motorista bate em poste e foge do local

Alguns moradores do
Bairro Ilha da Figueira fi
caram sem energia elétrica
durante a madrugada de

sexta, depois queUmveícu-

-

lo quase derrubou um pos-
te na Rua Martin KocheIla.
O .Troller teria saído da

pista e atingido o poste por
volta das 23h30 de quinta-

feira. O motorista fugiu do
local do acidente e o pro

prietário do veículo deve

responder pelos danos ou

apresentar o responsável.

Jaraguá
Assalto tem solução
rápida e dupla é presa

Dois homens foram
, presos em flagrante, acu

sados de praticarem um

assalto em uma loja de

produtos eletrônicos , na

tarde de ontem. Uma das
vítimas perseguiu a pé
os assaltantes, enquanto
ligava para a Polícia Mi

litar, que conseguiu deter
9S suspeitos. Dentro do

.

veículo foram encontra

dos os produtos roubados
e

-

um revólver calibre 38
municiado.

O estabelecimento co

mercial foi invadido por
dois homens encapuzados
e armados, que anuncia
ram o assalto, por vol
ta das 14h de ontem, no
bairro Rau, em Jaraguá
do Sul. O proprietário e

um cliente foram algema
dos e deitados depois de

Presídio Regional e o veí- O motorista de um ôni-

culo foi recolhido. bus da empresa Canarinho
foi vítima de assalto nanoi
te de quinta-feira, em Gua
ramirim. O funcionário, de.
40 anos, acionou a Polícia
Militar por volta das 19h30
relatando que um dos pas
sageiros, possivelmente
armado, roubou cerca de

R$ 120. O suspeito desceu
do coletivo no Bairro Avaí
e teria fugido a pé.

entregarem a carteira. Os
bandidos levaram 24 celu

lares, avaliados em R$ 500
cada, além de dinheiro.

"Assim que eles saí

ram, eu,corri até a porta
para ver qual seria o carro

de fuga. Enquanto acom

panhava, a pé, fui tirando
a algema e ligando para a

Polícia", contou o proprie
tário da loja, de 32 anos.

O Corsa .prata, com pla
cas de Jaraguá do Sul, foi
abordado pela PM já no

Bairro Nova Brasília.

Segundo a PM, os sus

peitos, 19 e 21, confessa
ram ainda o assalto a um

posto de combustível, na
Ilha da Figueira, na ma

drugada de terça-feira. Eles
foram encaminhados ao

LÚCIOSASSI
I

PRODUTOS; Celulares foram recuperados e a arma e

o carro, usados pelos suspeitos, apreendidos pela PM

NOTA DE AGRADECIMENTO

Dayan Roberto de Souza

14/05/1982 - 16/06/2013
Em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, sentimos
o conforto e a solidariedade de todos que partilharam
conosco os momentos de dor quando do falecimento do

jovem Dayan Roberto de Souza. Nós, José Alfredo, 'Edi
mara e Roberta Souza, viemos através desta mensagem

agradecer profundamente a todos que conosco rezaram,

choraram, se emocionaram·e amaram nosso estimado fi

lho. Aos familiares e amigos, um especial agradecimento
pela luta perante a dor da perda, assim como ao Dr. Ama

ro Ximenez Júnior, que demonstraram quão importante é

a amizade e o carinho em difíceis e dolorosos momentos.

Agradece a especial cerimônia realizada pelo Padre João

Boing.
Família Souza - Corupá- SC

Mandado
Homem é
liberado

Um foragido da justi
ça foi preso na manhã de

ontem, durante uma abor

dagem de rotina da Polícia

Militar, rio Bairro Baepen
di, em Jaraguá do Sul. O
homem de 31 anos estava

com mandado de prisão
em aberto, expedido pela
comarca de Cascavel, no

Paraná, por homicídio e

não ofereceu resistência.
Ao chegar na delegacia, os
policiais civis descobriram

que a Justiça paranaense já
havia cancelado o manda
do de prisão. O homem foi
liberado no início da tarde.

J
)

.. '"
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Assaltante,
ataca ônibus

.

(

NOTA DE FALECIMENTO

E AGRADECIMENTO

Com pesar, a família de Re

nata Rauh Ulrich, comuni
ca seu falecimento, às íon
do dia 18 .de junho, com a

idade de 88 anos, no Hos

pital SãoJosé.
Agradece aos parentes,
amigos e vizinhos pelos ges
tos de carinho, aos médicos
e enfermeiras do hospital
e em especial ao Pastor

'William Bretzke pelo apoio
espiritual e ao Pastor Da

niel, pelas palavras de con

forto na despedida.
Culto em Memória reali

zou-se às 9h do dia 23 de

junho na Igreja Luterana

Apóstolo Pedro.
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Senai
Estão abertas até 5 de julho as inscrições

para os cursos técnicos gratuitos do Senai en

quadrados no Pronatec. O aprendizado é desti
nado para 20 e 30 ano da rede pública. Os alunos
recebemmaterial escolar, lanche e auxílio trans-

porte. As aulas iniciam no dia 5 de agosto.
'

Inspetores de processos
Garantir o controle dos processos internos

de uma organização através de inspeções di
recionadas e assertivas para aumentar o re

sultado da empresa. Esse é um dos objetivos
da qualificação promovida pela Apevi. A ati
vidade acontece de 10 a 4 de julho, no Centro

,

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Crescimento
da economia

O Banco Central, através do Relatório
Trimestral de Inflação, divulgado na última

quinta-feira, rebaixou a previsão de cresci
mento do Produto Interno Bruto de 3,1% para
2,7%. Devemos lembrar que no início do ano
o governo anunciavaum crescimento de 4,5%,
que logo ficou fora de cogitação. Ao que tudo
indica teremos mais um "pibinho".

Lourival Karsten

Etanol
" para evitar o aumento contínuo na

importação de gasolina, torna-se
necessário investimento para dobrar
o volume de produção do etanol até
2020. Atualmente, o setor vive uma

profunda crise com diversas unida
des paradas e inacabadas enquanto
seriam necessárias mais 100 usinas -

segundo os especialistas - para atin

gir a produção necessária. De acordo

O escritório Lima &UmaArquitetos, de
Jaraguá do Sul, passa a assinar projetos de
lojas da rede Bob s em instalação na região
Sul do País. Ahomologação por parte 'da
BFFC (Brazil FastFood Gorporation) foi
recebida durante reunião no Rio de Janeiro

, ocorrida na quinta-feirapassada. O grupo
também representa a Pizza Hut, KFC, Doggis
e a cafeteria In BoccaAI Lupo. Segundo
Edson Uma (foto), que participou do
evento, a novidade é-de grande significância
para o escritório. "Para nós representa
reconhecimento. Com essa homologação,
estamos atingindo omercado de arquitetura
do Sul do Brasil", destaca o arquiteto.

com a Única - União da Indústria de

Cana-de-Açúcar - os investimentos
necessários são de US$ 10 bilhões.
Resta saber quem vai apostar nes-: .

te segmento, uma vez que o BNDES
acena com R$ 6 bilhões este ano. As
refinarias 'da Petrobrás não têm con

dições se suprir a demanda por gaso
lina, que só tende a aumentar com a

expansão da frota nacional.

o Resort Ribeirão Grande
comemorou, ontem, 11
anos de atividade. Esse
estabelecimento é um grande
destaque me nossa região.

• AODRiíl
Atuando fortemente na

produção de máquinas
e equipamentos, a
empresa completou, ontem,
'19 anos de atividades.

.'. ,AP.VI
A Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocú comemora hoje 34
anos de atuação na luta pelo
crescimento da região.

FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE JUNHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,0% 29.MAIO.2013
TR 0,000% 28.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA ·0,32% 28.JUNHO.2013

NASDAQ +0,704% 28.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 16,18 ·1,22%
VALE5 ,27,05 +1,31%
BVMF3 12,36 +0,32%

POUPANÇA 0,5000 29.JUNHO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO· BRENT -0,43% US$102,510
OURO 0,00% US$ 1235,360

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM.
'

2,2310 2,2317 +1,63%
DÓLAR TUR. 2,1900 ' 2,3100 +1,76%
EURO 2,9034 2,9052 +1,34%
LIBRA 3,3939 �,3968 +1,24%

Inflação em 2013
O relaxamento no controle da

inflação está cobrando o seu pre

ço. O Banco Central divulgou em
.

seu Relatório Trimestral de In

flação uma elevação, da previsão
para o ano de 5,t�6 para 6%. A

confirmação desta estimativa le
vará a inflação deste ano para um

patamar superior ao do ano pas
sado. Lembrando que o governo

já adotou diversas medidas, mas
elas não se mostraram muito efe
tivas até omomento.

Aluguéis
O Índice Geral de Preços-Mer

cado (IGP-M), sistematicamente
utilizado nos contratos de aluguel,
subiu 0,75% em junho, depois de
ficar estável em maio. Esse indi
cador é pesquisado pela Fundação
Getulio Vargas.

Montadora
árabe

O grupo sino-saudita
AmsiaMotors assinou pro
tocolo com o governo de

Sergipe para a construção
da primeira montadora de
veículos naquele estado.
Trata-se de uma monta

dora chinesa, que atua em

parceria com investidores
da Arábia, Saudita. O ne

gócio é estimado em R$ 1

bilhão. O Nordeste está se

tornando a sede de diver
sas unidades de produção
de veículos. Elas incluem
a Fiat, em Pernambuco, e

Jac ,na Bahia, onde já exis
te uma unidade da Ford.

•
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BAUMANN HA 20 ANOS
UMA EMPRESA DE AÇO
Temos h istória, pois

somos feitos de pessoas

Há 20 anos a Baumann ini
ciou suas atividades, na

época executando serviço de

jateamento de areia e pintura,
onde logo agregou serviço de
borracharia e também latoaria
e pintura de automóveis.

Buscando ampliar sua gama
de produtos e serviços, iniciou
os trabalhos com venda de cha

pas de aço e materiais oxicor

tados, que veio a diversificar o
ramo de atuação da empresa.

Mantendo a linha da diver

sificação passou a contar com

novos processos de corte bem
comomais precisos e de maior

capacidade, entre os quais
podemos destacar: Oxicorte

CNC, Plasma CNC, Laser, Jato
D'agua, Puncionadeira, Ser
ra Fita, Guilhotina, também

passou a fazer conformação
de materiais através de dobra
deiras de grandeporte e calan
dra. No início da sua atividade
trabalhava apenas com chapas
de aço carbono, após passou a

comercializar chapas de aço
inox e alumínio e diferentes

. ligas de aço carbono.
A Baumann conta com par

que fabril próprio commais de

5.000m2, localizados na Bar

ra do Rio Cerro - Jaraguá do

Sul, conta com uma equipe de
100 colaboradores, e processa
aproximadamente 600 tonela
das de aço por mês nos diver
sos processos de fabricação da
empresa.

Isso faz da Baumann refe
rência em cortes e processos
industriais na região, possibili-

tando realizar cortes nos mais

variadosmateriais e espessuras,
atendendo as solicitações de
váriosmercado e setores, desde
cortes geométricos básicos até

os mais complexos e precisos,
passando também pelos cortes
artísticos, para atender deste a

pequena empresa até as gran
des multinacionais de todas as

regiões do Brasil.
"Isto é possível graças ao

investimento constante na

busca das melhores prati
cas, parcerias 'com clientes e

fornecedores, treinamentos
constantes da equipe, maqui
nas com tecnologia de ponta,
sendo elas nacionais e impor
tadas, além de consultores téc
nicos capacitados para dire
cionar o melhor processo para
cada caso. Isto nos mantem

sintonizados com as futuras
tendências de mercado." Des
taca o fundador Elemar Bau

mann, o qual evidencia a pre

ocupação da empresa com o

seu maior capital, as pessoas,
onde os colaboradores partici
pam de diversos projetos de
senvolvidos pela empresa que
visam . melhorar o ambiente
de trabalho, a capacitação téc
nica e humana e a integração
entre os setores criando assim
uma gestão participativa.

Os 20 anos da Baumann es-
.

tão fundamentados na transpa
rência e seriedade, naqualidade
dos serviços, na agilidade na en
trega e na inovação dos serviços
oferecidos para o mercado re

gional e nacional.

o fundador da empresa Baumann, Elemar e sua esposa
.Erica, e seus filhos Fabiano (E) e Eduardo Baumann (O)
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Arbitros passam por reciclagem
INICIATIVA Associação de Árbitros (AJA)
qualifica seu quadro, para diminuir queixas

Lucas Pavin

�om o objetivo de apri
Vrnorar a arbitragem da

região, a Associação Jara

guaense de Árbitros (AJA)
iniciou na noite desta sexta

feira (28) urn curso de reci

clagem, realizado noAuditó
riodaWeg.

Palestrante da noite, o

árbitro da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
Jeferson Schmidt falou uni

pouco sobre sua carreira;
ética e relacionamento de

equipe; conduta de atle

tas, dirigentes e empresas,
além de como os cerca de

50 profissionais presentes
(entre árbitros, assisten
tes e mesários) devem se

comportar antes, durante e

após as partidas.
O curso segue neste sá

bado com atividades du
rante todo dia. Pela .manhã,
haverá palestra com um

membro da Polícia Militar,
informações jurídicas com

o advogado Ricardo Bari
chello e abordagem sobre

regras de futebol, relatórios
e a postura dos juízes den
tro de campo. Pela tarde, os
"alunos" encerram o 'curso

com atividades práticas.
"O curso é fundamental,

até porque os árbitros es

tavam solicitando isto. Foi
muito' importante também
essa palestra com o Jefer
son Schmidt que é juiz de
alto nível da CBF, porque
os motiva a ir para o campo
com mais vontade e estarão

mais preparados daqui pra
frente", disse o presidente da
AJAChales Moesch,

Além disso, o dirigen
te explicou o motivo de ter

poucos profissionais na re

gião. "Para ter mais árbitros
e assistentes trabalhando,
tem que haver motivação na

.

parte financeira. Muitos não
vão à campo, principalmente
no amador, pois a diferença
é enorme. Enquanto tem jo
gador que recebe até R$ 400
por jogo, o árbitro recebe
apenas R$ 150 e bota a cara

á tapa, porque realmente

gosta do que faz", concluiu.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PONTO FINAL Curso para juízes tern-o objetivo de acabar com as brigas, corriqueira no futebol amador

.

Entidades aprovam a iniciativa daAssociação
Segundo o coordenador de

eventos da FME, José Marcos Ra

nucci, e o presidente da liga Jara

guaense de Futebol, Rogério Lauro

Tomazelli, o curso é fundamental

para o andamento dos trabalhos de

arbitragem na região.
.

"A primeira questão importante
é reciclagem dos profissionais. Eles

passam por uma longa temporada e

ter uma explanação de urn árbitro
. da CBF faz com que eles repensem
amaneira de conduzir uma partida.
Acredito que a arbitragem da nos

sa região precisa de urna postura, .

onde o critério seja igualitário para
os dois lados eni um jogo. Além dis

so, temos a intenção de encontrar

novas pessoas que queiram se jun
tar a esse grupo e comecema arbi
trar na região", disse Ranucci.

"O curso é super importante,
porque da forma que está sendo
conduzida �s partidas não dá. O

nível da arbitragem na região está
muito baixo .e precisa melhorar",
finalizou Tomazelli.

Futebol de base

Molequinhos e Leõezinhos entram em campo no fim de semana
.

Os dois clubes profis
sionais da cidade entram

em campo neste fim de
semana pelo Estadual. Em
partidas válidas pela sexta

fadada da Divisão Princi

pal, o Juventus terá pela

frente a Chapecoense. Em
sexto na classificação, com
quatro pontos, o Juvenil,
comandado por Eduardo

Rodrigues joga primeiro,
às 13h30. Na sequência,
será a vez da equipe Júnior

treinada pelo técnico Már
cio Ventura, que ocupa a

sétima colocação, também
. com quatro pontos. Os jo
gos serão realizadas neste

sábado, no Estádio Muni

cipal, em Cordilheira Alta.

o Navegantes Esporte Clu
be. A preliminar da parti
da será feita pela equipe do
juvenil, às 13h30. Logo de
pois entra os juniores, às

15h30. Os jogos serão no

campo do Botafogo.

Os Molequinhos vêm de
derrota para o Criciúma
em casa. Já a Divisão de
Acesso - que deveria ter

começado na última quar
ta-feira, mas em virtude da

reformulação na forma de

disputa da- categoria pro
fissional não teve inicio -

terá o seu pontapé inicial
. no domingo. Representan
te da cidade, o Sport Club
Jaraguá terá como adver
sário na primeira rodada
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"!l • de:P À partiro "', 319
,................,�R$ 202.16 ,

_=2:&MoNmoiiMOO� AC::::;====���VES�'·.-:Z:-"p�·REM�'::'"":.""""

" IlESIDI!NCIAL � RESIDENCIAL
Apartamentos: jiHALL DE ESTRADA MOBILIADA, . Apartamento:

.,' MASSA CORRIDA, ELEVADOR, ESPAÇO i COM 02 DORMITÓRIOS, SALA BI
GOURM6T.MEDIDORES DE ÁGUA E 'I' EStÁfl, COZINHA, BWC,ÁREA DE
'GÁS INDIVIDUAIS, PISO PORCELANA SERViÇO, SACADA COM

CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE
GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVA 54,87m'

Jaraguá EsqU<sl{

BRASÍLIA h:
BEL"fRAMINI 'l

I'

Apartamento: 'iii,

COM 47,3911'1', 02DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, BWC, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO E01 VAGA DE
GARAGEM.

LE1ER

R$ 95.000,00

MONET
RESIDENCIAL
Apartamentos:

1 SUrTE + 2 DORMITÓRIOS
SALA DE ESTAR/ JANTAR i
SACADA COM CHURRASQUEIRA ,I

P.RÉDIO COM 2 ELEVADORES E ÁREA
DE FESTAS. 1 VAGAS DE GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVA 89;QO m"

PART,R Df.

:$ 219.000,00

ALIANÇA
RESIDE'NCIAL

Apartamento:
COM 65,1011'1' 02 DORMITÓRI.QS, SALA f
DE ESTAR/JANTAR, CHURRASQUEIRA 1.\

'

, COLETIVA E DEMAIS DEPENDtNClAS.
ÁREA PRIVATIVA 65,10m'

R$ 150.000,00

-LEUPRECHT�
1lESIDENC1AL
Apartamento:

COM 2 DORMITÓRIOS + l\SUITE
SALA DE ESTAR E JANTAR

BWC, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
E 3 VAGAS DE GARAGEM

�E�
R$�"::':"�

R$ 240.000;00

/ MARCOLINO
. IlF.sID,ENCIAL

Apartamento:
3 DORMITÓRIOS SALA DE ESIAR E
JANTAR, COZINHA 2 BWC, SACADA
COM CHURRASQUEIRA
1 VAGAS DE GARAGEM,
ÁREA PRiVATIVA 93,19 ni'

, R$ 300.000,00

'1�1Jl '�RESIDENCIAL 'j
Apartamento:

COM 121m', 015UfTE,02 DORMITÓRI- ,i

05, SALA DE ESTAR E JANTAR, LAVABO, 1.\
COZINHA, BWC, ÁREASERVIÇQ,

, SACADA COM CHURRASQUEIRA, 02
VAGAS DE'GARAGEM, S'ALÃO DE
FESTAS E 02 ELEVADORES.
'ÁREA PRIVATIVA 121,€1'0 m2

R$ 420.000,00

R$ 130.000,00

HORIZON 'i,
'7 RESIDENCIAL ,�

Apartamentos: ii
A PARflRDE8.7m' COM 2 II
DORMITÓRIQ$.+ 1 'SUrTE, SALA j
pEJANTAR/ESTAR, COZINHA, 1,\

• ÁREA I9E.SERVIÇO; 02 VAGAS DE
GARAGEM, VARANDA COM fl-

CHURRASQUEIRA, BWC.PRtDIO \

� COM SALÃO DE FESTAS,
ill' ELEVADOR, PORTARIA. E�APART'RD

.......__...llIIIlooIi..16·� R$ 245.195,82

IMIGRANTE,S', ..
RESIDENCIAL �
Apartamento: Iii

2 DÚRMITÓRIOS, BWC, COZINHA
COPA, SALA DE E�TAR, ÁREA DE 1,\
SERViÇO E UMA VAGA DE GARAGEM,
PRÉDIO COM SALAo DE FESTAS, \
ÁREA PRIVATIVA 70,00m' \

R$ 139.000,00
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LEIER

CASA �:
COM 214m2,0l SUrTE 'i
02 DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E I/i
JANTAR, LAVABO, BWC, ESCRITÓRIO, !
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, {'DEPÓSITO, CHURRASQUEIRA, JARDIM ,I

r I. E 02 VAGAS DE GARAGEM,
ÁREA TERRENO 406,00 m2

R$ 330.000,00

CASA 'li;,

OM 85m2, 04 DORMITÓRIOS, SALA
E ESTAR E JANTAR, BWC, COZINHA E II
2 VAGAS DE GARAGEM.
REA TERRENO 420,00 rn-

R$ 210.000,00

TERRENO �
COMERCIAL 'j

ÓTIMAOpçÃO PARA INVESTIDORES. li'
TERRENO DE ESQUINA COM
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PÓXIMO À A
SUPERMERCADOS, LOJAS, ESCOLAS, I

CRECHES E POSTO DE SAÚDE.
ÁREA TERRENO 1.184,00 m2

suIte-nosCo"
.

TÊRRENOS
eód : 1637-02 - R$1,25.000,OO - Amizade - 357,05 m2
eód : 1685-02 - R$125.000,00 - Ilha da Figueira -.383,27 m2

,e6d : 1681-02 - R$. 650.000,00 - Ilha da Figueira - 750,00 m2
eód : 1678�02 - R$ 450.000,00 - Baependi - 490,00 m2
eód : 1477-02 - R$100.000,00 - Suaramirim/Se -150,00 m2

.

eód : 1558-02 - R$ 340.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 900,00 m2
eód : 1538-02 - R$152.000,00 - Chico de Paula - 729,35 m2

,eód : 1403-02 - R$ 89.000,00 - Três·Rios do Sul- 340,00 m2
,eód : 1355-02 - R$ 380.000,00 - São Luís - 781,00 m2
eód : 1339-02 - R$115.000,1i0 - Nereu Ramos - 332,00 m2

eód : 1344-02 - R$ 270.000,00. -Ilha da Figueira - 9.401,00 m2

CASA

COM 80m2, 02 DOMIRTÓRIOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, BWC,
ÁREA DE SERViÇO, QUINTAL E 01 VAGA (\
DE GARAGEM.
ÁREA TERRENO 805,00 m2

R$130.000,00

,CASA �
COM 158m2, Ol SUrTE, 02 DORMITóRI- '�OS, SALA DE ESTAR E JANTAR, I,
COZINHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO,
DESPENSA, DEPÓSITO, ÁREA DE

FESTAS, CHURRASQUEIRA, QUINTAL E
02 VAGAS DE GARAGEM.
ÁREA TERRENO 420,00 m2

R$ �80.000,00

CASA
COM 49,83m2 02 DORMITÓRIOS, 01
SALA DE ESTAR/JANTAR E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS.
ÁREA T�RRENO 486,64 m2

ACEITA FINANCIAMENTO

I

0000
R$ 165.0 ,

�. •

'
- III •

,,-
__.'

'

.....;1....-.' .... .� �;;;��, .,,�w�. �:, :�. '. _�.�.,,� .�.:: ç_,-.-.-,-� ",'''' . , -#;. • ,'�.

: . Filial Amizade: 3273-1485 ou'3273-1486, -Filial'llhãda 'Figueir'il::337-jf06lr�uJ370-9067"'Filial SãoLuls: 3273-��20 j
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Residencial
° De(('EWl;((O-

I '-

1

4 Pavimentos - 16 apartamentos
Sacadas revestidas com pastilhas

Preparação para spllt na sala e dormitórios
Salão de festas com churrasqueira e bwc

Massa corrida rio interior dos apartamentos'
Agua, luz e gás individuais.

Incorporação sob o n° R.3-62.749
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

�,
,

IMO:VEIS DE

LANÇAMENTOS

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
. Área privativa de 66,19m2'

. 02 dormitórios

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

Entrada + financiamento bancário!

..

Ref. 5027 _ Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitórios

.Área privativa: 77,31 m2

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

Entrada + financiamentobancário!

Área privativa de 79,30m2
Suíte + 0'1 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!
-

A partirde 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

II)
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o
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Ql
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>ATENDIMENTO Segunda a Sexta _ 8h às�l2h e:13h30 às .18h.15 -"Aos·,Sábados _' PLANTÃO DE VENDAS .
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IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1 048 � Centro - Jaraguá do Sul - SC
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• Ref. 2486 Centro
• Terreno com ótima localização.
• Área do Terreno: 1.364,40m2
• R$1.690.000,00

• Ref. 2625 - Nova Brasília
• Terreno com ótima localização.
• Área do Terreno: 1496,00m2
• R$1.200.000,00

·Ref: 7421 - Rau
.Suíte master + 02 demis
·.Área imóvel: 270,oom2
.R$ 650.000,00

• Ref. 2502 Vila Lenzi
• Terreno com ótima localização.
• Área do Terreno: 448,00m2
• R$ 1800.000,00

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

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

·Re . 6705 - Baependi
=Sulte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 33Q,oom2
.R$ 750.000,00

·Ref. 4789 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel:145,00m2
·R$ 275.000,00

.Ref. 7469 - Guaramirim
·03 dormitórios
·Área imóvel: 150,00m2
.R$ 390.000,00

·Ref. 7559 - Centenário
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 170,00m2
·R$ 280.000,00

·Ré. 7378 - Nova Brasília
·02 Suítes + dormitórios
.Área imóvel: 304,oom2
.R$ 560.000,00

•Ref. il746 - Baependi
• Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 125,00m2
·R$ 225.000,00

·Ref. 2534 - Amizade
•Terreno com ótima localização.
.Área do Terreno: 1.715,05m2
·R$ 290.000,00

·Ref. 2521 - Água verde
·Terreno com ótima localização.
.Área imóvel: 1.092,00m2
·R$ 590.000,00

·Ref. 7497 - João Pessoa'
·Suíte + 03 dormitórios
·Área imóvel: 277,00m2
.R$ 380.000,00

•Ref. 5129 - Centro -

·03 Suíte + 01 dormitórios
.Área imóvel: 560,59m2
·R$ 1.650.000,00

1111 I II
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·Ref. 5363 Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 112,90m2
·R$252.000,00

·Ref. 7578 - Vila Lenzi
·São 02 casas

.Área imóvel: 399,00m2
·R$175.000,00

·Ref. 7532 - Três Rios do Norte
·03 dormitórios
.Área imóvel: 145,25 rn"
.R$ 215.000,00

·Ref. 2471 - Nova Brasília
·Terreno com ótima localização.
.Área imóvel: 148,01 m2
·R$ 580.000,00

• 111111

1.

t
r

·Ref. 2653 - Vila Lenzi
• Terreno com ótima localização.
·Área do terreno: 155.798,94m2
·R$9QO.000,00

.1

.Ref.7446 - Centro
• Imóvel comercial / 03 dormitórios
.Área imóvel: 290,00m2
.R$1.200.000,00

o
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·Ref. 6645 - TIfa Martins
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa imóvel: 150,oom2 •

.R$180.ooo,OO

·Ref. 2431 - Nova Brasília
·Terreno com ótima localização .

.Área do Terreno: 1530,90m2
·R$ 850.000,00
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Quer vender seu
,

•

Venda com a melhor.
·A Ifaivan conta com uma equipe especializada
em avaliação de imóveis, sejam eles resid.enciais,
-

industriais· ou .comerciais.·

itaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
���--��� -----------.......----- ��Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iitaivan
5 ,IMOBILIÁRIA

Rua PresidenteEpitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850
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Fone: (47) 3055-3412/8822-9850
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1.048 Centro - Jaraguá do SUl - se

www.itaivaJ1.rom.br
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.Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo

.02 dormitórios
•Área privativa: 63,91 m2
·A partirde-R$159.366,52
·Pronto para morar!

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

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

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

Res. Bolgari

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

.Ref. 5407 - Amizade

.Suíte + 01 dormitório

.Área apartir de: 76,26m2

.A partir de R$ 180.000,00
·Entrega Setembro/2014

.Ref. 5395 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 107,00m2
•A partir R$ 388.615,00
.Entregue em Setembrp/2013

.Ref. 4843 - Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 93,15m2
·A partir de R$ 266.000,00
=Pronto para morar!

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

.Ref. 5278 - Jaraguá 99
•02 dormitórios
.Área privativa: 47,83m2
.A partir de R$ 108.832,16

·Ref. 5042 - Amizade
·02.dormitórios
·Área privativa: 53,37m2
·A partir de R$ 154.231,26
.Entrega Dezembro/2013

VITALLE RESIDENCE

• Ref. 5392 3"

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

•Ref. 5357 - ltapema .Ref. 5036 - Vila Nova ·Ref. 5005 - Centro
·04 Suítes .

.02 dormitórios ·Suíte + 01 dormitorio
.Área privativa: 404,16m2 ·Área privativa: 64,00m2 ·Área privativa: 68,23m2
·A partir de R$ a consultar ·A partir de R$195.950,42 ·A partir de R$202.482,75
·Pronto para morar! ·Entrega: Agosto/2015 ·Entrega: Maio/2014

5' Res. Serenitá �8
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·Ref.5058 - Nova Brasília -Ref. 4935 - Baependi
'"
w ·Ref. 5356 - lta�ema·Suíte + 02 dormitór.os tn

-Suíte + 02dormitórios .... ·03,04 ou 05 uítes.Área privativa: 9O,93m2 .Área privativa: 123,45m2 .Área privativa: 226,26m2.A partir de R$ 225.000,00
=Pronto em Agosto/2015

-A partir de R$ 322.730,37 ·A partir de R$ a consultar
.Pronto para morar! ·Pronto para morar!

·Ref. 5358 -Itapema
·04 Suítes
·Área privativa: 459,00m2
·A partir de R$ a consultar
·Pronto para Morar!

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

.Ref. 5004 - Centro/Guaramirim

.02 dormitórios
·Área privativa: 80,96m2 .

·A partir de R$ 245.471,07
·Entrega Maio/2014

Res. Gamaliel

·Ref. 4783 - Centro
.02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2
.A partir de R$ 215.000,00
·Pronto para morar!

.Ref.4937 - Baependi

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 102,01 m2
.·A partir de R$ 453.952,71
=Prcoto para morar!

.Ref. 5253 - Amizade
·Suíte + 02 Demi
·Área privativa: 127,39m2
·A partir de R$ 450.000,00 .

.Entrega 5etembro/2015

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

-

�rola do Vale
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• Ref.4987 �
• Bairro: Baependi �
• Suíte + 02 dormitórios �.Área Privativa: 115,74m2 ::

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

·Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
.Área privativa: 62,47m2
·A partir de R$141.000,00
·Entrega Agosto/2014

·Ref. 5090 - São Luiz
• 02 dormitórios,
·Área privativa: 6O,44m2
·A partir de R$149.ooo,00
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'IMÓVEIS
PRO'NTO'S

.itaivan
;!

� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - J�raguá do Sul - Sç

Conquiste o bem-estar e a comodidade
de ter tudo ao seu alcanee�

o ,

!Cu
V>
cu
...

(])
�
cu

cu

til
o
:t=
(])
':;'
til

til

'(jj
>
'o
E

Fona; (4'7) 3055�3412! 8822..9850
Rua Prés. Epitáclo·Pessoa. 1.048 Centro ... Jaraguá do Sul .. se

wwwJtaivan.oom.Dr
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ü IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
LOCAÇÃO

-Ref. E- 53
-Bairro: Amizade
-Área do Terreno: 655,15m2
-R$660,OO

-Ref. A-964
-Baírro: Vila Lenzi
-02 dormitórios .

-R$ 480,00+ condomínio

• e. -

-Bairro: Ilha da Figueira
=Suíte + 02 dormitórios
-R$ 1.650,00

-Ref. B-854
=Bairro: Amizade
=Suíte + 02 dormitórios
-R$1.;350,OO

-Ref. A-946
-Baírro: Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-R$ 1.100,00 + condomínio

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

-Ref. A-912
-Bairro: Amizade
-02 dormitórios
-R$ 530,00+ condomínio

-Ref. A-963
-Baírro: Centro
-Suíte + 01 dormitórios
-R$ 880,00

-Ref. A-951
-Bairro: Centro
-02 dormitórios
-R$ 770,00 + Condomínio
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www.ivanaimoveis.com.br
Eliane 9121-9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·11223370·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC OfertasWlidas até: 06 de�Iho de 2013

Ref.1200-ChimdePoulo-Lot.Firenzi -Casa alvenariamm Dl suíre,
02 donnifóri9s, bwc soáal, sala esIlJr, cozinha,lavanderia, área festas,
garagem. Areo do rosa: 155,80m2. Terrenomm área: 350,OOm2.

. RS 265.IXXJ,oo . MI46.799

Ref.2191-AguaVerde-Rei Bergomo-Aptos.mm 02 donnitórios,
bwc soáal, solo esIlJr, sorodo mm dlUrrasqueim, cozinha,lovanderia, Dl
vogo garagem. Área privativo: 65,06rn2. R$141.1XXJ,IXI. financiado

pelo planoMinha rosa minha vida. MI n:tl.6

ReI. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com 121,OOm2
privativos) Dl suíte, 02 demi suítes, lavabo, demais depen., 02
vogas. ÚlTIMAS UNIDADES. Entregôpara,dezembro de 2013.

R.l26.047. A partir de RS 365.000,00

Rel.2150 - Baependi - RAZIEL RESIDENct - contendo: 03 surres, lavabo,
sala estar e janlar"sacada com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 02 va
gas de garagem. Area privativa 128,72m2. 02 elevadores, espalo filness,
brinquedoleca, medidor individual de água, hall de enlrada decorado e

mobiliado, 02 aparlamenlOs por andar, 02 coberturas duplex.
R.I nO 25.232, Valor: a partir de RS 360.000,00

Ref. 2229 - Vila lalau - RESIDENCIALTRENTO

Apto 02 donnilórios, bwc soáal, sala estar, socada com
dlUrrosqueira, cozinha, lavanderia,Dl vogo garagem.

Área privativo: 54,oom2. Preço:'R$ 129.000,00 . MI55.492

, Ref, 2228-Jaraguá Esquerdo - EDIFíCIO SILVIO PRÁDI- Aplo 01 Suíte c/
sacada, 02 dorrnftário, bwc sodal, sola de estar e jantar,sacada;rozinha,ároo

de servilo c/ churrasqueira 01 vaga de garagem. Perrnan\l(1l móveis
sob medida na surre,rozinha e banheiros e área de seMlo. Aroo privativa

do oportamenlo: loo,oom2. Preço: RS 280.000,00, MI53.699

aare
9111."

___ '.1A-
ReI. 1198 - Jaraguó 84 - Cosas geminadas

Duas casos geminados com 78,OOm2 privativos cada, sendo 03
donn�. sola em dois ambientes, cozinha,lavanderia, bwc, garagem.

RS 154.000,00 cada. MI35.628

Rel.2230 - Jaraguó Esquerdo - Res. Jorre Di Soli - Apto com

02 dormitórios, bwc social, solo estar, socado com churrasqueira,
cozinho, lavanderia, Dl vogo estacionamento coberto. Area

privativo: 60,70m2 e 67,04.lnco�oração. sab matrícula n.o 5.340.
VALOR A PARTIR DE RS 150.000.00

, ,,,

IMOVEIS ;:;;

ETA;
(47) 3275-0100

iitMn'Ã'Ô (47)§'1�"DôliliNéJ08 E FElRiADô§

I
�, !W!\!!!!\!V!!Jn!l1:i

AMIZADE - Apartamento com sala, sacada,
lsuíte + Z quartos, banheiro, cozinha,
área serviços, Garagem coberta. Aluguel
R$700,OO + taxas.

VILA LENZI - Apartamento sala/cozinha
conjugados, 2 quartos, banheiro, despensa,
lavanderia. Não tem garagem. Alog�el R$
480,00 + Txs.

VILA lENZI- Ed. Dom Pedro, 1 suíte
com sacada + 1 quarto, sala com sacada
(churrasqueira), banheiro social, cozinha,
área de 'serviço, garagem coberta. Aluguel
R$690,OO + Txs.

CENTENÁRIO - Res. Ilha Bela - Apartamento
com 1 quarto, sala, cozinha planejada / fogão
/ forno elétrico, banheiro, área de serviço,
área externa e garagem coberta. (disponível
em maio), Aluguel R$630,OO + Txs.

SÃO lUIZ - Apartamento com 2 quartos,
saia/COZinha, área de serviço, banheiro, esta
cionamento. Aluguel R$S90,OO + Txs.

CENTRO - Apartamento com 2 quartos (ar
mário com 6 portas), sala com sacadinha, co
zinha planejada, banheiro, área de serviço,
garagem' coberta. Aluguel R$700,OO + txs

VILA LALAU - Apartamento com 1 quarto,
sala com churrasqueira, cozinha/área de
serviço, banheiro, garagem coberta. Aluguel
R$530,OO +Txs.

CENTRO - Ed. San Rafael-.Apartamento com
2 quartos, sacada ao redor de quase todo o

imóvel, churrasqueira, cozinha com armário,
banheiro, garagem coberta. Aluguel R$730,OO
+TlCs.

VILA NOVA - Apartemento r suíte máster
+ 1 quarto (original3 'quartos), 2 vagas de

garagem. Aluguel R$1.300,OO +Txs.

OPORTUNIDADE INÉDITA
Adquira seu terreno com a construção da casa,
com uma pequena .entrada e o saldo financiado!

Escolha seu' Terre.,o.1

:�'''A1'AnTAMENTOS
BARRA DO RIO CERRO - Apartamento com

2quartos {1 com guarda roupas, banheiro social,
cozinha planejada, área de serviço, área exter

na, garagem coberta. Aluguel R$ 700,00 + 'lxs.

CENTRO - Sobrado com 1 suite (sacada) + 2 quartos,
banheiro Social, sala, cozinha, lavanderia, garagem,
Aluguel R$l.250,OO +Txs.

CENTRO - Casa com 2 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, banheiro, garagem. Otima localização.
Aluguel R$700,OO + txs.

VILA LENZI - casa 'com 3 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, banheiro, garagem coberta. Aluguel
R$l.000,OO +Txs,

CZERNIEWICl - Casa com 3 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, garagem coberta. Aluguel
R$l,OOO,OO + Txs,

CENTRO-Marcatto Center- Excelentes salas
comerciais. Consufte..nos

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas comerciais
novas prontas- de 107m2 e 129m2 (com mezanino),
Estadonamento fácil. Consulte-nosl

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas comerciais
novas (em construção - previsão de obra pronta se-

tembro/2013), salas de 129,20m' a 283,36m' (com
mezanino). Estadonamento fádl. Consutte-nosl

BARRA - Rua Luiz Satler esquina com Feliciano
Bortolini, aproximadamente 40m2• Estacionamento
fácil, R$700,OO+taxas,

VILA LENZI- Sala comercial 40m2• Aluguel
R$ 480,OO+tx5.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA,. VEND · ADMINI

Fone: 47 3276!!1003
RA

47 9685-2442
Plantão

47 9685-2444
Creci/SC 2.807·J imóveis

Com 322,10m2 - Suíte + 2

Dormitórios, Banheiro,
1 Vaga Garagem, Cozinha,

Mobiliada, Sala de Estar/Jantar,
Sala de TV, Portão com Espera,
Sistema de Alarme, Área para

Piscina, Área de Festas,
Acabamento em Gesso, Piso
Laminado nos Quartos e Poço

Semi-Artesiano.

Com 60,19m2 • 2 Dormitórios, Sala
de Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

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

R$ 110.000,00
PODE SER FINANCIADO

Com 64m2 - 2 Dormitórios,Com 523,66m2

R$ 370�000,00
Com 47,39m2 - 2 Dormitórios,
Banheiro, Sala de Estar/Jantar,

Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

R$ 105.000,00

Cozinha, Sala, Banheiro e Lavanderia.

R$ 154.000,00
R$ 130.000,00

Jaraguá 99 E 178
--� - ---- --

Com 110m2• Suíte + 2 Dormitórios, 2
Banheiros, Sala de Estar/Jantar, Cozinha;
Piscina, Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.

R$ 185.000,00

Terreno com 79.400,OOm' + Rancho com 200m' +

Rancho com 50m2 + 1 Lagoa + Nascente + Água
corrente + Aproxímadamente. 40 mil m2 de pastagem.

Com 360m2

PRÓXIMO AO MERCADO DO MANO

R$ 49.000,00
Com 378,75m2

Com 70m2 -2 Dormitórios, Banheiro, Sala,
Cozinha,Lavanderia e 1Vaga de Garagem.

R$ 85.000,00 R$ 165.000,00R$ 265.000,00

Barra do Rio Molha E21a

Com 60m2• 3 Dormitórios,
Banheiro, Sala, Cozinha
e 1 Vaga de Garagem,

R$ 130.000,00
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3372-1122
VIVENDA

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
I M O V E I S,

(reei 2354-3J

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 1 Sábados: 8h30 às 12h

,".

REF.1570 - RES. PÁSSAROS E FLORES
PRONTO PARA MORAR apto cf 80m', 1 Suite +

01 dorm., sacada cf churrasqueira fechada cf
ReikLe 01 va a. R$ 280.000,00

IVILANOVA

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

REF.1512 - RES. SOL NASCENTE apto C/ 53m'
NOVO, 02 dorm., sacada cf churrasqueira e 01

vaga. R$140.0oo,OO

REF 1576 - Apto novo 02 dorm sala cozinha

lavanderia 01 vaga.Area pnv 67,00IT)'. Proximo
creche municipal R$ 130.000,00

REF 1526 - Res. Algarve - apto mobiliado com
02 dorm, sacada com churrasqueira e 01 vaga.
R$ 145.000,00

CASAS
R61;�7 - NovaQrasiIia-3� sala, coz, 1avand,!JiIà!IeIn' 1\$1980.00
REF.822-NovaBiasiIia -3dt11n, 2 salas, coz, Iaviril, gaagem.R$15OO,00
REF.943·CzemieWk2 - 4 tklm1, sala, coz,2 bwc, Jawnd, gamgem - RS 780,00
REF.223-Vila LaIau - 3 dorm, sala, coz, bwc, Javand, g;ragem - 1\$ 780,00
REE940 - Centro· 2 dorm, sala, bwc, Síl3la,coz (rmb1iéKIa), gamgem. 1\$1100,00.
REF. 657 - Centro - Suíle, 03 dorm. e gar. p/3 carros. - R$ 3.300,00
REF. 582 -Ilhada Figueira - 2 dorm, sala, coz, garagem - R$ 600,00
REF. 909 - Amizade -1 suílll, 2 darm, sala, coz, bwç, Iavand, garagemRS1250,00
REF. 918 - TIfaMartins· 3dôrm• sala, COZ, lavand, garagem - R$490,00.
REf. 921 - Amizade· 1 sltile, 2 dorm, sala, coz, bwc, lavand, garagem
- R$1350,00

-

REF. 915 - Vila Nova -1 suite, 2 dorm, 4 salas, COl, bwc, lavand, piscina,2
vagas de garagem - R$ 3000,00

.

APARTAMENTOS
REf. 581 • Nova BrasHia -1 dOI1l), sala, COZ, bwc - R$�O,OO .

ru;E391 - Rau • 2 dorm, sala, COZ, lavand, garagem· R$450,00
REF. 944 - Centro - 2 dorm, sala eslar/ jéll1lar, coz, tavand, sacada e gar.- R$62O,oo
REF. 819 • Chico de Paula -1 suíle, 2 dorm, sala, COZ, lavand, 2 vagas
garagem - R$ 800,00.
REF. 087 • Centro -1 suíle, 2 dorm, sala, coz, lavand, 2 sacadas, 2 vagas
garagem· R$1300,00

REF. 729 - Czemiewicz· 2 dorm, sala, coz, bwc e garagem ,00.
REF. 728 • Czemi�wicz • 2 dorm, s�la, c;oz, I:lwc, sacada c/ . e

garagem - �Q5!J,OO.
.

REF. 941 • VOa Lalau - 1 dontt, coz, bwc e garagem - R$480,00.
REF.934 - Centro - 2 dorm, sala, coz, lavand, e garagem· R$ 600,00.
REF. 754 - Centro - 1 dorm, sala, coz, bwc, garagem - R$ 450,00
REF. 927 • Vila. lenzi ··1 suite, 2 dorm, sala, COZ, lavand, sacada c/ churrasq. e
2 vagas de garagem - R$1000,00
REF.683·ÁgtIaVerde - 2 donn, sala, coz.sacadac/churrasq, garagem - 1\$ 550,00.
REF. 660 - Ralt· 2 dorm, sala, COZI bwç, lavand, garagem· R$ 550,00.
REF. 926 • Água Verde -1 suíle, 1 dorm, sala, COl, sacada c/churrasq e

. garagem - R$ 800,00
REF. 518 - Roo - 2 darm, sala, coz, Iavand, sacada e garagem - R$550,00.
REF.612 - Rau·1 suBe, 2 dorm, sala, coz,2sacadas e g;ngem - 1\$ 820,00
REF. 887 - Amizade -2 dorm, COZ, area serv, sala, bwc e gar. -RS 500,00
REF. 642 • Centro � 1 dorm, sala, cozinha - R$ 430,00
REF. 823 - Vila lenzi -1 sUíIe,2�011l1, sacada c/ churrasq. - R$2100,00.
REF. 850 - Centro-f suíle, 2 dorm,�(mob), garagem -R$970,00
REF. 328 - Barra - 2 dorm, COl, sacada c/ churrasq, gar. - R$ 650,00
REF. 661 - Centro - 2 dorm, sala, COl, garagem - R$ 600,00
REF. 489 - Barra do Rio Molha - 2l!orm, coz (mob), bwc, sacada c/ churrásq,
garagem· R$ 680,00.
Rel.520 • Centro· 02 dorm" sala, coz., lavanderia - 650,00.

dorm., Cozinha e Banheiro .Mobiliados e 01

vaga. R$117.000,OO

REF. 1575 - Brasilia Beltramini - apto 02 dorm.
Sala cozinha/lavanderia 01 vaga. Area prívaíiva
48,OOm' - R$106.000,OO

1tE591-1laqmI-3_�sá,OOZ(I1ÚI),Iavinl,�·R$8OO,OO
.'� 929 • Vila Nova.-1 SjIí1e, 2 dorm, sala, coz;liWand, sacada cf
churrasq. e. garagem'+R$850,00.

.

SALA COMERCIAL
REF. 935 • Centro· de 3 a 5 salas c/i bwc - R$1500,00.
REF. 875 - Casa Comercial- Centro - 3 dorm, 2 salas, éoz, 2 bwc, 2 vagas de
garagem - R$ 3000,00

.

REf.468 • Centro - sala c/32m2, bwc - R$ 670,00
flEF.702 • Centro· sàla c!BproximadamIl!1Ül22tft2 - 1'\$ 430,00
REF. 903 • 95 m2 • 2 bwc •R$ 8000,00

'

REF. 855 - Barra -185 m2 - 2 bwc, depósito e sacada - R$ 2000,00
REF. 908 - Casa Comercial- Vila Nova - 7 salas, com 4 vagas de
estacionamento - R$ 3000,00
REF. 920 - Centro - terreno cf + ou - 2800 mz - R$ 7800,00

GALPÃO
REF.670· BR 280 KM57 -galpão com 1.12fHn2• R$1t.OOO,00

, REI: 838 - Guaramirim - 35.0 m2 - R$ 3.500,00.
REF. 890 - Vieiras - com 1000 m2 • R$ 8000,00

TERRENO
Rel.910 - Amizade· 640ffi2, terreno de esquina - RS 650,00

REF. 929 - Apto Novo - 1 suíte,
2 dorm, sala, GOZ, sacada c/

cherrasq, e - R$850,00

)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

-

Rua Jorge Czerniewicz, nQ 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às lZh I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às lZh

APartamentos o partir de

R$ 220.000,00

- REF.1524
- Ótima

Locoüzoçôo, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por

andar;
- Apartamentos
com 1 Suite + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

gÇlragem;'
- Apertamentos
com 1 03,40m2 de

área privativa.

REF.141 3 - Ótima localização, na Rua 25 de
Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de festas e playground. 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),
106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2 - Privativo-

86m2 Privativo Suíte. + 1 dorm., Ampla sacada com churrcsqueiro,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha. Hall de entrada,
Área de festas e PlaygroL!nd decorados.

- REF.1470 - Banheiro

- 77,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opçôo pera
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)

- Sala de estar e jantar - Excelente padrõo de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, área de festas

.

_ Área de serviço
decorados e mobiliados

- Sacada com churrosoueíro - Ótiina �ocaiização, Bairro São luis.

- REE1540
- ótima locallzaçõo, no �alrro Ilha da

Figueira;
- 60,75m' de órea privativa - 2

Dormit6rios;
- 67,18m' de órea pnvonvc- 1 SuJle +
1 Dormitório;

- ül voga de garagem;
- Sola em dois Ambientes;
- Socada com Churrasque�a;
- Cozinho;
- Álea de Serviço;
- Banheiro;
- Valores a pcrítr de R$ I,sS.OOO,OO

- REF.1530

- Óllma�litaçãó, no Ilaim;j 1lês Rios do StII:

- Sacado com ChL!rrasqueiIa;

- .Apartamentos com 2 dormftórios;

- 01 vaga de estacionamento, coberta;

-,6paI1amentos com 59,7m> de Óleo privativa.

Apenas 6% ele entrado

Fbr1icipante do progrm1O Minho Casa Minho Vida.

i 0,B}}ilOCIe ser uIlízodo como entrtIdo no fironcIcmênfo junlo à Cff.

INCORP R.3-63.823

ELZA
Ri'SIVENCIAI.

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

ReI 1545 - Ótima localização, na Rua João 02 Vagas de Garagem;

Manoellopes, Bairro Jaraguá EsqÜ:r-dO. - Sala em Dois Ambientes;
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Privafivos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- REF.1319 - - Ótima localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade.
.

- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- scccdo C0m Churrasqueirq;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

Apartamentos a partir de

R$ ·UI9.00Q,OO
I

REF 1610

Localizado na Rua:

Bertoldo Hort, Bairro Rau
- 83m2 de área privativa
- 01 suíte + 02 dormitórios
- 02 vagas de garagem

.

- Prédio com piscina
- Salão de festas

mobiliado
- Sala de ginástica
equipada
- Playground

Entrega para malo/201 5.

,

JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616'
Plantão: 47 9125.9001

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

ILHADA
FIGUEIRA

cóo. 628 - Imóvel

com ampla visibilidade
comercial, ideal pi

clínicamédica, escritório
advocacia, c/2 escritórios,
3 salas, bwc, cozinha,
estacionamento.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 801 - Amplo terreno
com área de 880m2, linda vista, .

plano e pronto p/ construir.
Situado próx. ao Mercado Top,

RS280.000,00

CÓD.469 - Amplo terreno c/695m2 (19,00 x
36,60), próx a faculdade, ideal p/ prédio.

DERS270.000,00
PORRS250.000,00

CÓD. 191 - Imóvel com ótima localização comercial,
área central em frente ao Restaurante Califórnia possui .

amplo terreno de 480m2 c/casa em alvenaria de 219m',
ideal p/clínica médica. escritórios e lojas.

CÓD. 752 - Loteamento Adernar Duwe,
terreno plano em rua asfaltada, pronto pI

construir contendo área de 324m2.
.

RS 85.000,00CONSULTE-NOS!

CASAS

AMIZADE
ALTO PADRÃo

CÓO. 716 - Casa c/1 suíte
master + 2 suítes, escritório,

sala estar/jantarnY, bwc social,
lavabo, área festas, piscina
c/ deck, depósito, garagem,
ambientesmobiliados, piso

laminado e porcelanato, rebaixe
em gesso, água quente.
CONSULTE-NOS!

SÃo FRANCISCODOSUL

CÓD. 731 - 1 suíte com' hidra, 2 quartos,
sala estar, cozinha I sala jantar, banheiro
social, lavanderia, área de festas com

lavabo, 2 vagas de garagem, toda murada.

R$350.000,OO - ANANCIÁVEL

CÓO. 833 - Casa mista 110m2 área
constr., c/3 dorm., sata, cozinha,

lavanderia, garagem
R$ 98.000,00 ·ACElTACARRO

SOBRADO -AMIZADE

'I't
-!I'

CÓD. 701 - Casa c/136m2, 1 suite com closet,
2 dormitórios, sala de TV, banheiro social, copa
e cozinha integradas, área de servico, área
de festas com churrasqueira, garagem.

R$295.000;oo· ACEITA
TERRENOMENORVALOR

CÓD. 814 - Casa c/3 dorm., bwc social, sala
estar/jantar, coz.,lav., área festas c/churrasq.,

garagem p/2 carros, lindo jar.dim.

CÓD. 817 - Linda casa com pé direito
alto, c/1 suíte, 2 dorm., sala estar/jantar, coz.,

lav., bwc social, área de festas c/churrasqueira,
ampla garagem, móveis planejados.

R$ 320.000,00· FINANCIÁVEL
RS 300.000,00 -

'

ACErrATERRENO

CÓD.803 - Sobrado c/1 suíte, 3 dorm, 2
bwcs, sala e/sacada, cozinha,escritório, área
de festas o/piscina, lavanderia, garagem.

RS 5�0.000,00

,-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANTÃO!P
OS ABERTOS

EST� SÁBADOS.AO AS 12M•.
DAS,M

I
- (

(

[
I
í

(
LANCAMENTOS��==========��a

DRIESSEN RESIDENZ - CENTRO

Excelente localização no centro da cidade,
o empreendimento oferece,salão de festas e

hall decorado, fitness, brinquedoteca,
2 elevadores, 12 pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes; área privo A partir de
76,62m2, com 1, 2, ou 3 dorm (com suíte), sala estar!

.
jantar, cozínha, lavanderia, bwc social, sacada c!

churrasq.,1 ou 2 vagas de garagem, possibílidade
de climatização em todos os ambientes, ótimo

acabamento com padrão PROMA

CONSULlE-NOS!

ED. RAZIELRESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015

APARTAMENTO:
• 3.suítes - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

Rua Augusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Clube

Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lárninado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

HORIZON 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 cf churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaco gourmet e hall

de entrada decorados e mobiliados.

APAR11RDER$245.000,OO
'.-'

.

RESID. SAN LOREtaO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Localizado em região nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla
sacada cf churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa

de 75m2 e ótimo acabamento.

APAR11RDER$160.000,OO
-�A+PARCELASE

FINANCIAMENTOBANCÁRIO

-------------------APARTAMENTOS�================�,·

MORADASDASERRA
- NOVABRASíUA

CÓO_ 733 - Apto área privo 70m2, 1 suíte
+ 2 dormsala estar/jantar, cozo integrada,
sacada c/churrasqueira, bwc social, 1 vaqa,
ambientes mobiliados. prédio com elevador,

piscina e salão de festas.

CÓD. 836 - Próx. Justiça Federal, apto. c/120m'
área priv., 1 suite, 2 dorrn., sala estar/jantar, bwc
social, cozinha, lav., sacada c/churrasq., 1 vaga,
porcelanato, prep:Split, rebaixe em gesso.

R$275.000,00 - RNANCIÁVELR$250.000,00

MORADADO SOL
-VILA NOVA
CÓD. 743 - Excelente

localização, próx. ao centro,
apto. c!1 suíte, 2 dorm., sala
estar/jantar, bwc social,

sacada c/churrasq., 1 vaga
garagem, cozinha e bwc

mobiliados.

RS295.000,00 -

FINANCIÁVEU
ACErrA IMÓVEL

,

RESID.ACRE -JGUÁESQUERDO

CÓD. 698 : ótima localização 2 apartamentos por
andar, Apto. cf103,4m2 área priv., cf 1 suíte, 2 dorrn,

sala estar{Jantar, bwc, sacada cf churrasq., lavanderia,
1 ou 2 vagas garagem, elevador, salão festas.

RS252.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓO. 546 - Loft com 1 suite, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, ficam todos os móveis e
eletrodomésticos, salão de festas e elevador.

·R$190.000,OO - RNANClÁVEL

RES. JARDIM DEMONET
CENTRO (ALTO PADRÃO)

:-_'!J'!!'II!!""""'!e::!'.. �'S: \
< .

CÓD. 713 - Amplo apto. com áre� privo de
244m', ambientes mobiliados, acabamento

refinado. 4 suites, 3 vagas garagem. prédio oferece
estrutura completa, apenas 1 apto por andar.

CONSULTE"-NOS!

000_820 - Apto. cl2 dcrm, sala estar�antar,
.

sacada cf churrasqueira, cozo infegrada,
lavanderia, bwc social, 1 vaga, pronto p/morar.

. R$139.000,OO - FlNANClÁva
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I

Residencial Ady Frutuoso - R.I. 15,397 - Bairro Czerniewicz I
3 pavimentos + amplo salão de festas R$140.00�,OO ..;1

y-ml
C---1

I
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004 - VILA NOVA

Apartamento com 2 quartos, .

BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00 '

625-ILHADAFIGUEIRA

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, cozinhamobiliada, BWC,
lavanderia, garagem, edícula com
2 quartos, sala e cozinha conjugada,
bwc e depósito. R$430.000,00

®

gvgc
Você escolhe sua conquista

tEn

Edifício Menegotti
Apartamento com 1suíte ,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

Casa residencial com 5 quartos,
2 bwc's, 2 cozinhas, garagem, .

dispensa, lavanderia, sala e mais
.

uma área fechada de 15m2•
R$ 380.000,00

SOOOO2 - FSfRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com 'sala
comercial no piso inferior e apar-
tamento no superior.

.

R$ 450.000,

Sobrado com 2 apartamentos para
aluguel: Superior com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada com
churasaqueira. Inferior: 3 quartos
,2 saias, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
sacada, garagem. R$ 390.000,00

Terréno com 2 casas. Excelente
oportunidade. R$ 230.000,00

560 - CENTRO

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem.
R$135.000,00

1235 - SCHROEDER

Casa' residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavanderia e garagem.
R$ 160.000,00

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quarto,
sala de jantar,escritório, cozinha
,lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,00

593 - JARAGUA ESQUERDO

58� - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas,lavanderia,
bwc, 1 vaga de garagem não
coberta, área de festas, play
ground... R$ 123.000,00

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

•

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Condomínio Flamboyant
Casa em alvenaria, com 1 suíte
máster com closet, 1 suíte, 2 quaJ;'
tos, demais dependências, área de
festa, piscina, etc. R$ 1.850.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sála de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwé, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
pi 4 carros, poço arteciano,60m da
praia R$ 320.000,00

558 - João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
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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, hwc,garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00

.

Apartamento com 1 suíte, 2'quartos, BWC, lavabo, terraço,
salà.sala de jantar, cozinha/copa.lavanderia, 2 sacadas "vaga de

garagem. R$ 350.000,00

607 - AMIZADE 599 - BARRADORIOCERRO

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

CA0009 - AMIZADE

Casa com 1 suíte, 2 quartos,
piscina e demais dependências.
R$ '550.000,00

2 Casas residenciais com 3

quartos, sala, cozinha, bwc,'
lavanderia, garagem. 2' casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan
deria, varanda. R$460.000,00

ww\Y.engetecimo eis ..com ..br
���2f'I-(� .... (&;�$1"'040 � J�ragl1" do SuVSC

598-CENTRO

CAOO37 - BARRADORIOCERRO

Barra do Rio Cerro, Casa com 4

quartos, 2 BWC's, área de festas
e piscina.
R$ 210.000,00

.

Apartamento com 2 quartos, sala"
BWC e demais dependências.
R$ 120.000,00

i

1

610- VILA NOVA

,
Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de

pendências. R$ 700.000,00

586- VILA LALAU

Apartamento coin 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$ ,

165.000,00

Casa residencial com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavande-
ria, edícula com quarto e bwc,
piscina, garagem para 2 carros.
R$180.000,00

561- CENTRO

Apartamento com 2 suítes + 1
suíte master com closet, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,00
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ii 20 ANOS COM VOCÊ!

Rua Barão do Rio Branco. 650 I Centro I Jaraguâ do Sul I se I 47 3275 50,.00 I girolla@girolla.com.br I www.girotla.com.br

www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com

760m2 - 30,40metros de frente, cI casa alv. cI
3 quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA
FINS COMERCIÁIS. CONSULTE.

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO' 1081: AMIZADE - CASAALV. d suíte 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

d290m2, - suíte + 2 quartos, área de. + 2 quartos, área de terreno livre nos CASA ALV. c/ suíte + 2 quartos, área
festas. Otima vizinhança. R$ 550mil fundos. R$ 230mil festas. R$ 430mil
- aceita troca com apartamento.

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cf 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cf 3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil

- '.

1193: ILHA DA FIGUEIRA:" CASA ALV cl
suíte + 2 quartos, área de festas.
R$450mil

1227: JGUA ESQUERDO - CASA ALV
NOVA ÓTIMO PADRÃO cI suíte máster + 3

qtos, área de festas, terreno cl614,88m2. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1228: JGUA ESQUERDO - CONDOMiNIO
AZALÉIA - CASA ALV. cI 320m' - suíte
máster + 2 suítes, ampla área de festas, pis
cina, terreno cl1.520m2. R$ 890mil

1195: ILHA DA FIGUEIRA - CASA 1199: BARRA DO RIO CERRO -

ALV. d 195m2 - 3 quartos, terreno d CASA ALV. d 2 qtos, terreno d
. 1.827,50m2. R$ 450m2 367,50m2• R$ 200mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
. Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1068: AMIZADE - CASAALVENAR- 1016: IMÓVEL CENTRAL - Terreno
IA d suíte + 2 quartos, churrasque- com 1.000m2, d 2 casas de alvenaria. 1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL:- terreno c/ 356,50m2 a casa alv. c/ 10 côrno-
ira, garagem pI 2 carros. R$ 300mil Excelente localização. CONSULTE! dos. BAIXOU DE RS 420mil para RS·340mil- Estuda proposta cJ apto.
- Pode ser financiada.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pls
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV - São 2 casas

de alvenaria, terreno c/ 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1226: JGUÁ ESQUERDO - ÓTIMA
CASA cf suíte master + 3 qtos,
área festas cf piscina. R$ 950mil

350m2, terreno cl 504m2 - sulte+ 3 qtos,
área de festas cl piscina e churrasqueira.
R$ 600mil

1074: AMIZADE - CASA c/2 qtos, terreno
amplo. R$ 250mil

1078: AMIZADE - SOBRADO cl suíte + 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cl 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV cl 1347: SÃO Luis - CASA ALV cl suíte

3 quartos. BAIXOU PARA R$ 497mil suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno c/4qOm2. R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
carros. R$ 318mil garagem p/2 carros. R$ 300mil
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75 5000
PLANTÃO, f 47 99Z9 775Q

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

3007: A MELHOR VISTA DA CmADE ESTÁ AQ.UI: MILANO
RESIDENZIALE - PROMA CONSTRUÇOES.

VENHA CONHECER O APARTAMENTO DECORADO E SE ENCANTE!

APENAS 2 APTOS PI ANDAR. EXCELENTE PADRÃO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de
plantas. Localização privilegiada.: Entrada +

reforços + parcelamento.

3028: CENTRO - COBERTURA DUPLEX
c/linda vista, suíte máster + 2 qtos, ótima
área festas cf piscina. Estuda propostas
envolvendo imóveis.

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
103,40m" de área privativa - suíte c/sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

47 3

LANÇAMENTOS

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite 3001: CENTRO --: APTO EX-
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem. CELENTE c/ suíte + 2 qtos, ·2 gara-
R$ 350 mil gens, MOBILIADO. R$ 583mil

3116: JGuA ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HORJZON - APTOS Cf SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCARIO. R.I. 65926

3003: CENTRO - APTO NOVO --:

SAINT TROPEZ - apto c/ 1 qto. Pré
dio c/ elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço frtness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

lilrallil
IMÓVEIS

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
el suíte + 1 quarto. R$ 169mil

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

3417: OPORTUNIDADE : VILA NOVA - 3009: CENTRO - APTO el suíte 3016: CENTRO - APTO el 3 qtos,
TORRE DI LUNA- aptopronto para morar +:2 qtos, apenas i aptos pi andar. 2 bwcs - ótima localização.
c/2 qtos. R$140mil-pode ser financiado R$ 280mil - ótima localização. .R$ 199mil

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. 3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte + 3008: CENTRO - APTO RES. ÁGATA c/

HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 aTOS. 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. suíte + 2qtos, ótimo estado. BAIXOU DE R$
270mil PARA R$ 250mil-APROVEITE! .

R$ 147.500,00

APARTAMENTOS PRONTOS

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES.

ACRE; - suíte + 2 qtos. A partir de
R$260mil

3050: CENTRO - ED. CATARINA ER
SCHING -Apto semi-mobiliado, sulte + 1

qto. Prédio com piscina, salão de festas,
hall decorado. R$ 235mil- Financiável

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1

QUARTO. ENTRADA'+ PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ zós MIL. R.I. 1-60.083 - ENTREGA

EM MAlcr2013 - ÚLTIMAS UNIDADES

I, I I

3108: eZERNIEWleZ-MORADADEMADRID(Muller
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suíte d sacada + 2 demi

suites, 2 vagas de garagem. Excelente área saciál no
último andar, com espaço gourmet, píscina, tudo en

tregue rOObiliado e deoorado.AcabamentoAlto Padrão.
Prirreiras unidades a serem venáidas com cordições
especiais. CONSULTE. R.I. 23.260

3025: CENTRO - MANHATTAN(REALSEC)
- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .s
CIDADE. APENAS. 2 APARTAMENTOS POR �
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. §
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- Apartamentos novos, cf suíte + </)

2 quartos. Prédio el 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, �
churrasqueira e piscina. PRONTO </)

PARA MORAR. Entrada + parce- $)
Ias + financiamento.
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IMOBILIÁRIA

47 3501.1000 ·47 3371.8009 47 3055.3412
Plantão

479210.0808
Plantão

47 8864.4021
Plantão

47 8808.0247
www.imobiliariabeta.com.br www.imobiliariahabitat.com.br www.itaiyan.com.br
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COMPRA - ALUGA
I

ADMINISTRA

I

--------------------��
'"

�
&a re��lilade. fVpcf'.f"(I (fu/lrPI"(I/I(I:r.rtl
IMÓVEI$

1056 � casa - Com 01 com 1243 - Casa- Com quartos, sala,
hidromassagem, 02 quartos, sala, copa, coZÍJ1l1a, bwc, varanda, área de seviço,
cozinha, área de selViço, bwc, dispensa, garagem, depósito, área.de festa com
sala infantil, garagem - R$·190.000,OO bwc, terreno com 450m2 "'R$ 21 0.000,00

!..- �.;;.;;R;..;;;;U;,;;.,A_.•. A;.;;;N;;..::::::;;a;.;;;;:E=L;.;z;O="",�C.;:;;;..H=......IO;;;;..C,;::..."==ET, 20 ".CENTRO • ..IARAGUA DO SUL • ae

47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues da Kova, 483 Sala 0.1

Beti 9936-6906
Winter - 9909- 1998

www.splend,oreimoveis.co,m
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

.

Alugue seuilTl_<)vel com cred_ibilidade e segura�ça:__ _ __ _

'

Apto 1 suíte + 2 quartos
....... ......, 118m· privativo.

�CIIam,..,...
Bt �"O.ooo,q_o

Apto com 1 suíte + 2 quartos;
.suíte com hidromassagem.
churrasqueira na sacada;
110m2 de área privativa.;
2 vagas de garagem

R$ 246.000,00 Finariciável..
Avalia negócio com casa.

- Casa 1 suíte +2 quartos - Jaraguá Esquerdo - RS 1.850,00;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - RS 500,00 + taxas; I- Apto 1 suíte + 1 quarto - Vila Nova - RS 600,00(negociável) + taxas;
- A to NOVO.2 uarto - Á ua Verde - RS 650,00 + taxas:

LOCAÇAO
- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - RS 750,00 + taxas;
- Apartamento suíte + 2 quartos - Czerniewicz - RS 770,00 + taxas;
- Apartamento 7 quartos - Centro - RS 700,00 + taxas,

- Apto 1 suíte + 1 quarto, 2 vagas de garagem - Centro - RS 1.000,00 + taxas;

1- Apto 2 quartos, garagem - Vila Lalau - RS 680,00 + taxas; .

.

- Apto 1 quarto, garagem - Jaraguá Esquerdo - RS 550,00 negociável + taxas;
- Sala Comercial NOVA - Bae endi - R 1.70000. .

1
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VITALLE RESIDE-NCE
R$ 189.880,00 a partir

PEQUENA ENTRADA + SALDO PARCELADO,
.

CONSULTE -NOS

R.1. 72347

LOCAÇÃO'

Rel: 0500 -Jaraguá Esquerdo.
Horízón Residencial Edifício eorn

elevador. l1all de erttrada
mobiliado e decorado, salão de
festa mobiliado e decorado, alt0
padrão de acabamento. Aptos

com .instalação para ar split,. piso
laminado e porcelanato, gesso e

massa corrida. A partir de
RS 245.00',00, RI 65.9,26

Ref: 27 - Res. Mat1ledi II - Nova
'BtasHia - Apto 2 salas, 2 bwc, 2
vagas e demais depend., área úti.l

70,00 m2, R$ 175.0'0'0',00'

ReI: 0530 - Temos Apto
.

em Nereu Ramos.
Aceita Rnanciamento
Bancário.Me MV

Valor.R$129.000,O'O cl
entrada apartir de:
R 5.000' O.

Apto 1 suíte, 1 domt,2 salas, 2
bant'teirds. Área útil 80,00 mZ; R$

175.000,00

Ref: 14João Pessoa. R�s.
Cáceres. Apto com 2 dorm, 2

salas, área útil 62,00 m2•

R$ 155.000,00

. tio Rio Molha. Suite. + 1 dormitório
Excelente acabamento. C/Sol da

manHã. 78,12m2 Ri\(. +11m2 área
ex!. R$ 159.900,0'0'.

<' Piscina
Elevador

Salão Festas
Academia

. PlayGround .

QUER CONSTRUIR SUA CASA?

Loteamento Guilherme Menegotti, lotes a partir,
R$ 80.000,00 Pagamento Facilitado:

Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto
Temos parceiros que ajudarão

..,

., ��ó���
(47)3371-2117

..,.
....
(J)

õ
w
o::
o

o apartamento 107m2
3 Dormitórios sendo 01 suít

02BWC
Sala c/Janela Panorâmica

CozinhaGrill

'!\part.VilaRau.02 domIitórios.,ooz.sacadacldurasque!raelJ"lB9<!!l1.Ed.VenefD R$700,OO
'!\part. SCHROEDER -.02 """".• ooz. sacada� e�. PfOX. MarisoI R$ 650,00
'Apart.Cenlro 03do<Jni1óOOs.� cigaragem EdiIi<;o GaIdênIa RS 000,00
·Apart.Novafk'asilla 02dooní1órios.� dgaragem. Edlfico Klein RS 550,00
'!\part.llhadaFíguelra 02dooni1ó(íos, rozlnhaIsaia clgaragem EdiIi<;o BelaVIIIfa RS 550,00
·!\part.VílaNova 01suíte+Oldom1i1ório11. OOzIsaia sacadad� Ed.1lIaI<:o R$ -7110,00
•Apart.Centro- 01 5UJIe + 02dQrrnítóffo$. cozlsala sacadad� Ed.TuUpa lU SIlO,OO
Apart. Centr<HllsuJle+01domlí1óóos,ooz/$ala sacada d�. Ed. Raphla R$ 1l5O,IIO
SalaComerclal- d!l7m'J"'.... aoMercadoI.ariB>a.TrêsRiosdoSul RS 150,00

• MAIS CONDOMiNIO VENDE R$ 105.000,00 . VENDE R$ 180.000,00
Apart. Aguá \lerde, 2 dorm, sala. coz, Nova Brasllia· Apart, 02 dorm. sala

salão de festas. play ground, Jantar, Cozinha Mobiliada, sacada n Apart. 01 suite, 2 dormitórios, sacada Vila Lalau, Excelente Casa, Coz. mObiliada

ra e. quarto e sala 83m',Sol da manha. churrasqueira e vaga garagem. 01suite + 1 darmo área de Festas

Rua .João Plcolli, 104 * Centro - .Jaraguá do sul/se. Plantão Vendas: 8404-8498(01) 1.9183-2333 (vivo) I 969S-S446(tim). :
"-'_ ...... w· .....·,._w " ...... ,, __ ...�' ���_,�...�'�_."��.'_� • �.__�. ._. �� . � • __ ._. •. .. ._ ----- _...__ -'._'--- --------------•• ----------------------.--.----.----;---------

www.interimoveis.net
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VENDAS
4732735443

fItAl\I1'ÃO
4784845501

APAI"fAMENI'O

<IitCllNTOS
�WW*M
:iiiIoI.41llfS'TM
�
Hb.OfiBW;O

IMNEENOWlHfO

.....13E�
·�Of_ ':7M.ll

��ÇM't
1!UA1IO�l$'J
íI'lUt!ililiú�Oó_.:k

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.I].
-

oe ÇAO
• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vilá

Lalau. Valor R$800,00 + R$60,OO co,nd;

• Ras. Saint MoriIz· Vila Nova:�rtamenro com!rês dormrrórios (sendo ume suíte), sala, cozinha
com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

chUlTllsqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$1.05O,00 + Cond. .

··GaIpão • GuaramiJim • GalJl!io com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

.

Apto • Vila Nova·Apartamento com dois quartos
(� uma surre), sala, cozinha, area de servíço.
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto.· Vila Nova·Apartamento NOVO com Ires
quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de

servíço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor. R$ 1.000,00 + cond.

casa- Tira Martins· Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

A.pto . Centro·Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de servíço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Vator RS 680,00 + cond.

Apto· Nova Brasilia • Apartamento com dois
quartos, sala, cozinhe. area de serviço. banheiro.

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.

Apto· Baependi. Ed. Passaros e flores. Aplo com uma
suite + 1 quarto. Secade com churrasqueira. Piso

porcelanato. Valor R$ 900,00 + cond,

Apto· Centro· 4 apartamentos de alto padrao no oentro
de jaragua do sul. Apto novo. 1 SuITe + 2 quartos.

Churrasqueira integrada à sala. Cozinha sob medida. .

__.-::..._
Piso porceIanato. Valor R$1.500,OO + R$ 100,00 cond.

www.imobiliariajardim.com
R�a Reinaldo Rau, 585 . Centro - Jaraguá dó Sul

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2 • R$ 320.000,00
727,55m2 - R$ 370.000,00

AmizadelChampagnat • Residencial Saint
Antoine, 1 Suíte, 1 Dormitório. Valor de

lançamento R$165.000,00 (RI. 72799)

Jaraguá Esquerdo. Res. Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios
A partir de R$ 252.000,00

Rau - Sobrado NOVOI 1 Suíte, 2
Dormitórios, 2 Garagens.

R$ 440.000,00
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003 . Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' R$1.800.000,00

�1!·�����E�JJg�������!g���N�:Ó6�:::·:::::·:::.·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::.:.:.:.:.::.::.:::::·:::·::::·:::::·:::::·:::::::::::::::·:::�i�lUgUg
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' .R$ 960.000,00

IHh!1��r�j�i��1��§�·�?\i?���?����/�?i?����ii�����\������������{?i{i\/?iii?\�?{i7fif�lfll!f!!
055· Rio Cerro I. -terreno com área agroximada de 12.000,00m' (com 02 galpóes) ....•...........................................R� 480.000,00

���::i��l����Hi��:�}Jm:;:·;�·:·:·:::::·:·:·:·::::·:·:·:·:·::::.::.::.::::.:.::.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.::.::.:.::.::::.:::.:.::::::.:.:.::.:::::::::.::.::.:.::.:::·�·:·:·:·:::::·:h:i�g:gg&gg
089· AmizadeNterreno CHAMPS ELYSEE com 360,,00m' ,

: fi$145.000,00
107· BR 280, ereu Ramos· terreno com 78.000,uOrn22 ....•.....•.....•••..••.•.....••••.••...•............•....•..•..•....•.•.•••••.....••.••••. R$ 2.000.000,00
109· Nereu Ramos, área de 11.470.p0m'.(ótimo pf indúsbia). Aceita imóveis .R$ 450.000,00

Ili���1t;�{?1�������2;:\\"}.:\·:/;:\"}i::;;;;;;:"};:··
..

\;:
..

; ..:\/;;:\ ;;:·:·:·:·:\;:·.;:"}:·::;·\;;:/;:/:/:/.::·:\i;:/:;}J�li:lli:ll
002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01m' R$ 280.000,00
019 - Nereu Ramos - casa mista com 1 00,00m' e terreno com 364,00m' : R$ 138.000,00
039 - AmizaOO, casa de aMJmria cf 167,15m' etenero cf375,00rn'. (<<:ela COO>l 100m cE pagarre10apaitJneIjD 00 wcEaléR$2(XHXXI,OOj R$ 430.000,00
040.,. Rau, sobrado de alvenaria com 156,OOm', aceita apartamento como parte de pagamento,
056· Nereu Ramos, geminado em alvenaria com 90,00m' R$130,000,00
069· Vila Lalau, casa mstacorn 119,00m' e terreno com 390,60m' R$ 250,000,00
074· Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00m'..... .. : R$ 650,000,00
136· Rau, geminado'em alvenaria com 199,00m' R$250,000,00
150· João Pessoa- casa de alv. cf aprox. 280,00m' mais gaipão. Iert cf 1.574;10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 . Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,ÚOm' R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,0.0m' e terreno com 2.033,45m' .R$180,000,00

smos ' '.

007 - Nereu Ramos, Sitio C/ casa de madeira, ranchos, 03lagoasJ plantacão de eucalipto, terreno com 62,00Q,Ó!Jm2 RI 240,000,00030· Santo Aritonio· cf casa de alv" rancho, la oa, c áreaue 175,tJOO,00m', aceita imóvel de menorvalor. R 500.00000
, 033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxàime�de 1 �o,oorn' e terreno com 56,000,00m' R 650.000,00

005 --Água Verde - apartafnento com área total de 52,71 rn" : .R$ 120.000,00
009-Centro-Aptn cf 80,12m' a área privaliva e 112,57m' de área1otai. (aceita terreno comoforrna de pagamento) .R$199.000,00
017 - Centro - Apartamento com área privaliva de 117,27m' e área 10tai de 134,67m'.(aceita apto em Balneário Camboriu) R$ 300.000,00
027 - çerno apartamento com área privativa de 83,40m' ...............................' : R$ 159.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m'................................. .. R$ 110.000,00
060· Cerno- apartamento com área total de 153,63m' R$ 275.000,00
061 . Vila Nova . apartamento com área privativa de 49,33m' : : R$ 120,000,00
063· Cerüo- apartamento com áréa total de 96,37m' .. R$175.000,00
066 - Cernro- apartamento com área privativa de 214,07m' R$ 270.000,00

LOC/.CAO
-- ..... -- .

Apartamento Centro : , , " , .. ,. , " ." , , , ,.,

�g:�t��e�lgÁ�����;��:: .. ,:.:.:.:,�:,:::: = .. :::.:.:.:.:::: ..= :,:.:,:,:.::::: ,:,:,::::: ,:.:,:,:,:,:::::: ..:,:.:,:,::::::,::,:,:,:,:,.::::

c
www.schellercorretordeimoveis.com.brCorretores de Imóveis

Residencial AUan:tls -Vila Bau Apto 404 - 4.amlar
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, saeada
com churrasqueir.a.Metragem, 15,07m2 R$ 155.000;00

MªtríQula nO 62.001. ,.
.

•

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida..,. apto 202,
2 Quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira, 59,34ri12, R$135.000,OO.
MªtÓ,ÇjJla: 62,898

Apartamento com dois dormit6rJos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderta, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento, Prédio com área de testas, Metragem do

apto: 59,00m2, Fase final de construção.
Valor: R$145.000,OO

Registro da_incorporação.�o 52.Ui R-1

RESIDENCIAL GENESIS - RuaTenente Hugo Alves
Garcia esquina com Herrfque Foerster, Loteamento

Itacolomi 2, bairro AMIZADE.
Apartamentos a partir de R$ 155,000,00,

Incorporação nO R,3-59.3§ª

TERRENOS
Loteamento Paim

SpTings
J,araguá
Esquerdo
Lote 88.

R$ 182.000,00

Loteamento

Marajo.arâ -.João
Pessoa.

Lote 23·

R$ 95.000,00

1_Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECtU8W

:www�lmobiliariahabitat�
ANOS E BONS NEGÓCIOS

itat�com�br

Terreno com 330,60m2 Loteamento Jardim Europa R$ 96.000,00

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$ 149.336,00

. Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela. Paisagem. hea 20.000

m2• R$:990.ooo,OOAmizade

área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio' - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00
.R2 7-444

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 160.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81 ,36m2
área R$ 170.000,00

.

Água Verde

H0041 DON AFONSO

R$J_45.000,00 RAU
H205 D Moradas da Serra

R$ 249.000,00, Nova
Brasilia

H0083 Terreno com 422,50
m2 Amizade R$ 130.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.500.000,00
'I'!!'��'"

Vila Lenzi
R$180.000,OO

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$ 154.000,00

Centenário

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baepen....,d...i__......

H0014 Residencial Mondrian
R$ 436.288,00 área privativa

107,39 m2 Baependi

H0033 Residencial San
Pietro R$ 221.000,00 Nova

Brasília

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me-H0074 Casa de Alvenaria H0079 Apertamentocom

'.Rau. 140 m2 de área con- tragem 342m2• Valor Apartir 47m2 áreaprivativa AguaR$ 220.000,00, Centro struída. R$ 300.000,00 de R$147.000,00 Verde R$106.000,OO
----���������------------------------------�----�--------�------------------------------------�

•

APTOS PROX: WEG E
MARISOL

H676 Ed. Santhiago Ap 303 Vila lalau
02 quartos R$ S4Ó,OO +cond.

H646 Apartamento, 02 Ouartos. Vila
lalau R$ 660,00 '�,

H648 Apartamento. 02 Ouartos. Vila
lalau R$: 690,00.

H666 Ed. Leticia Ap 3.03 Vila Lalau
02 quartos R$ 590,00 + cond-

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila Lalau
02 quartos R$ 590.00+ cond

H671 Ed. Ulium apto 104, 02 quartos
Vila lalau R$ 500,00 + Cond

H674 Residencial Bela Vista, 02 quar
tos Vila Lalau R$ 700.00 + Cond.

_

H34 Sobrado Residencial Piva, Vila
Lalau R$ 1.060,00

H678 Ed. Letícia Ap 201 Vila Lalau
02 quartos R$ 560,90 + Cond.

H679 Ed. Letícia Ap 301 Vila Lalau
02 quartos R$ 560,00 + Cond.

H680 Ed. Santhiago AR 104 Vila
Lalau 02 quartos R$ 450,00 + Cond.

APiOS ÓTIMA
LOCALIZAÇÃOI

H651 Aléssio Berri, 03 Ouartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

H0056 com 67m2 de área

privativa. Vila Lalau, 01 Suíte
+ 02 Quartos. R$: 169.000,00

H0071 Residencial Pássaros é
Flores R$ 270.000,00

. H635 Ed. DonaWall. 03 Ouartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H654 Ed. Ana Isabel R$ 1.400,00
Centro.

H660Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia R$ 620,00

H663Apartamento Czemiewicz 01
Quarto R$ 670,00

H668 Apartamento Firenze 02
quartos R$,650,00 + cond

H32 Geminado 03 quartos Nereu
. Ramos R$ 630,00

H33 Casa Comercial, Centro
R$ 1.750,00 + IPTU

LOCAÇÃO COMERCIAL
H523 Sala CML 63m2 Centro

R$ 2.000.00 + Cond.
H513 Casa CML 220M'
Centro. R$, 2.500,00

H514 Sala CML 43M'
Vila Lenzi, R$: 800,00

H802 Sala CML 32M'
Centro. R$: 850,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasília, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro
6Om', R$ 490.00 + Cond.

H522 Sala CML 40 m2 Rrenze R$ 850,00 + Ccnd.

H806 Sala CML 6Om' Centro R$ 850,00

H524 Sala CML 50m2 Nova Brasilia r$ 1.000,00

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00

.

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
Oocalizado no Calçadão)

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasllia, R$: 480,00

H38 Casa Comercial R$ 1.800,00 +
IPTU, Centro

H39 Casa Comercial ou Residencial
Otima Localização! R$ 1.000,00 Centro

H501 Sala CML 6OM'
Nova Brasilia, R$: 500,00

H505 Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6.500.00

H675 Apartamento Czerniewicz 02
quartos R$ 670,00

H509Terreno 11.300m2
Vila Nova. R$: 3.000.00

H677 Ed. Imigrantes. 02 quartos
Rau R$ 500,00 + Cond

H511 Galpão 308m'.
Baependi, R$ 4.200,00

H37 Casa de Alvenaria, 04 quartos
Ribeirão Cavalo R$ 650,00

H512 Sala CML 185M'
Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

I

1
I
�
1
1
I
1

I

j
1
r

1·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE JUNHO DE 2013

Condomínio. Apartamento
mobiliado. Faltando apenas,
a mobília do quarto que será
locado. sé tiver interesse ligar
para Sandra: 9115 9126(oi).
96030218 (Tim) crnl3274
2332.

IMÓVEL . CAMINHÃO. EQUIP.
AGRICOLA " CAP. DE GIRO"

QUITAÇÃo DE' FINANCIAMENTO
CRÉDIIU BURADA

RS 950 MIL RS 82 MIL
RS 810 MIL RS 79 MIL
RS 625 Mil RS 62 MIL
R$ 535 Mil R$43MIL
RS 348 Mil RS33MIL
RS310 Mil RS 29 MIL
R$ 255 Mil R$21 MIL
R$21O MIL R$19 MIL
RS 145 MIL R$14 Mil
RS 125 MIL sn MIL
RS 110 MIL À combinar
ACEITO CARRO E FGTS

• 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

ibudendorf@gmail.com
• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco

temp�. Mercado em expansão
nacional e internacional.

100% lucrativo, não precisa
oferecer produto de porta em

porta, a empresa repassará os

produtos para o cliente final e

depositará os lucros diretos em

sua conta, ganhos de R$80,00
a R$720,00 por mês durante
um ano garantimos total por
ano de R$960,00 a R$8.640,00,
o melhor de tudo, a empresa
oferece formas de ganhos

. ilimitados com trabalho em

equipe. Tratar (47) 9140�5014
Vivo / (47) 8836-6000 Claro.
Ou acesse www.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas
termais) saída dia 11/10(pela
manhã - Jaraguá do Sul) e

retorno dia 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel
com' café almoço e jantar. Tratar
- 3371 3993 - 9973 8281.

• Serviços gerais, grama, pintura,
etc. Tratar 8846-7168.

• Precisa-se de babá com

experiência e referências,
que goste de crianças, para
trabalhar período integral.
Salário a combinar. Tratar no

fone 8818-2211 ou 8829-9796.

• Fretes e mudanças, R$l,OO o

km, a partir de R$50,00. Tratar
9993-4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h
àsLâh, (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com

,

referência). Contato Priscila
ou Felipe (9918-7268 / 9929-
2469).

• Trabalho como diarista, 20
anos de experiência, ótimas
referências. 9178-1437 / 8436-
9283"

• Pacote de viagem: -Peru:

Macchu Piçchu c/ Cusco, Puno
(Lago Titicaca) ,Arequipa e

Lima.08/10/13 A 18/10/13
- 11 dias / 09 noites (aéreo .

+ terrestre). A partir de U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs,

parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14.
Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paine),
Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com

taxas, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 99738281.

• Viagem ReveillonMéxico

(cidade México) / Puerto
Vallarta, Guadalajara eMorelia,

27/12 A 07/01/14 - 12 DIAS i
10 noites - aéreo + terrestre U$
3.590,00 + 200,00 já com tx.

por pessoa, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 99738281.

• ADV Aurora contrata: -

Encarregado de Expedição,
- Auxiliar de Expedição,
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno. A empresa
oferece: salário compatível

com a função, Plano de Saúde

50%, Plano Odontológico 50%,
Seguro de vida, Alimentação

.

100% gratuita, vale transporte,
entre outros. Interessados
enviar currículo para:
coordenacaorh@advaurora.
com.br

• Leison Malhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte,
talhador com experiência; para
trabalhar 10 turno 'na Barra do

Rio Cerro. Salário compatível +
benefícios. Tratar na empresa,
Rua Pastor Albert Schneider,
882. Fone: 3376-1378.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-4315 ou 9194-2435

Marlene. '

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio
lucrativo. Trabalhando a partir de

. sua casa. Aprenda a ganhar ate
R$ 600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2.000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredtnheírorsi
yahoo.corn.br

• Vende-se Elevacar com

plataforma para 3.000kg.
Tratar 3376-1481/9973-8743
Edemar.

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor
cinza, marca Burigotto (modelo
tucano). R$ 200,00 e Bebê

Conforto, marca Galzerano R$
70,00. Os dois em bom estado.

Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

Philips. Valor R$350,00.
Telefone 9969-5540 Valmor

• Vende-se secadora de roupa ln
.

kg, Brastemp, um ano de uso.
Valor R$ 1.000,00. Tratar 3373-
4105.

• Vendo aparelho elíptico para

ginás,tica da.marca AthleticWai
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 passeio 18 marchas

por R$100,00. (47) 9969-3009.

• Playêtatíon 3 Slin 160 Gigas com
2 Controles Wirelles. + 4 jogos:

.

Gran Turismo 5 - Residente

Evil- Kilzone 3, 3D 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 9178-0878 .

• Vendo casinha de boneca

grande em bom estado. Valor R$
1.000,00 (negociável). Telefone
3376-3089 (após as 17:30)
Elizete.

DOA-SE

• Doa-se filhote com 3 meses,
pelo bege curto, com focinho

preto, sem raça definida. Muito

saudável, brincalhona, de porte
médio. 3275 -2264..

• Precisa-se de dois guarda
roupas de solteiro doados.
Tratar 8840-1242

COMPRA-SE

• Procuro imóveis com potencial
para investimento. 479670

8770. rogerioebe@gmail.com
, • 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 com

Suzan ou Dulce 3370-7160.

CQMÉRCIO
• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no

[araguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 [andir,

APARTAMENTO

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi.
Valor:R$ 375,00 + Luz e

• Aluga-se casa no bairro
Garibaldi. Livre de luz e água.
Fica a 200 m do asfalto. Tem

garagem separada da casa.

Possui uma horta. Para casal

R$250,QO, individual R$200,00.
3055-8262 Lenír ou 8480-8262

Alemão.

• Alugo quítínete peça única
30mQ c/ banheiro Rua: Ernesto

Lessmann nQ 615 Bairro Vila
Lalau próximo ao posto de

saúde. RS 300,00 + ÁGUA E LUZ.

(96084484 E 36354443)
• 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
Lessmann ,nQ615, bairro Vila
Lalau, próximo aWeg 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 'hidromassagem),
cozinha modulada, despensa,
churrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em

porcelanato, portão eletrônico,
aquecimento solar. Quintal nos
fundos com amplo gramado.
Pronto para ser financiado'!
Tratar com Rosana: celular (15)
8156-7373 ou fixo (15) 3031-
5356.

• Aluga-se Quitinete com

garagem, Emma Rumpel Bartel,
Baependí, R$460,00. Local bem
seguro. Tel 9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos 75m2, garagem, Miguel
Salai 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,QO. TeI9134-5434.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada, 1 vaga de ga_ragem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600.
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3084-0408 (47) 9655-5663..
91 03-7819 �
8429-9334'

(47)

(47)

(47)

Acesse: www�dauerimoveis ..co .br

G e; v Ctt JIl;d; o- o-p _
o- v t lÁ! JIl; ÍId; Cttd; e; JI e; b- o- JIl; JI JIl; e;� ó- c; ÍI o- JI !

Venha comprar seu imóvel conosco!

Ref: d278 Ref: d249 > Jaraguá Esquerdo < Ref: d128

.

Suíte, 2 dorrn, BWC, sala de estar,
jantar, cozinha mobiliada, área
serviço e garagem para 2 carros

Suite master cl hidro, 2 dorm, copa,
cozinha, sala TV, escritório, área

serviço, festas, depósito e garagem

Surte, 2 derm, BWC, sala, cozinha
mobiliada. garagem para 2 carros,
Toda murada e portão eletrônico

Suíte com hidro, 2 dorm, sala,
cozinha mobiliada, BWC mobiliado,
2 vagas garagem fA.P: 110m2

Suite, 2 dorm. sala, cozinha, BWC,
área de serviço, garagem. Excelente
acabamênto. Pode ser flnaneiada

Casa com 1 dorm, sala. cozin'ha,
área de serviço e garagem. Terreno

com 301m2
- -

I
" - --

�
� - - � � -. � , _. "�- -- -- - ---- - -� -- ----- - - ---�- -_- - - ----- -------- ---'1--------�------,-.------,

R$ 198.000 00 : RS 340.000.00 RS 129.000,00 RS 3ôO.OOO,DO , RS 250.000,00
'

RS 275.000.00 I
J!

,

A",''''<J:'''''�(O'>r<co!"tf�O'l\) '1.U'>;,'-'10 '1 �,p.;;, c ... d
' 1

2 dorm, (1 com sacada), BWC, salas
integradas, cozinha, área serviço,
sacada cl churrasq I A.P: 69m2

Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, BWC,
sacada com churrasqueira.

Excelente. aeabarnsnto I A.P: 80m2

Suíte, 2 dorm, BWC, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,
sacada nos fundos I A.P: 88m2

Suite, 1 dorm, sala, cozinha, área
serviço com sacada, sacada com

cAurrasgueira I AP: 76m2

Apto na Planta cem 2 dorm, cozinha,
sala. ewc, sacada. Financiado

direto com a construtora

Suíte. 1 dorm, sala, cozinha, área
de serviço, sacada churrasqueira.

A.P: 77 m2
- -- -.----- -. , .. -- -. -

------·"T
. - ,,-- --------- -----------,-------

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

R$ 160.000,00 ; RS 173.000.00 RS 2l0.000.00 RS 159.800.00 RS 158.000.00 RS 139,900,00
!

. OI._";t"t",,, ,�'I.I+.< V",, ,.)!<>,
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Ref.: 3607 - Apto no Rio Molha com 2 donnttórios,
cozinha, bwc, sala de estar, garagem, sacada,
chunrasqueira, salão de festas. R$ 170.000,00

(.7) 337M50S
.....""1//

,:;;:;-...,,,,,,,,,,,-,,hea 7.2a� m', multo
II,. bem .locaUZâdll em �',

JIIereu'Ramos, teReno �
c�nt!!n«!o 2 frente� uma I
para QII280 e outra para I

LuizSarti, Ótimo ,
Investimento. I

EStlldall)ós propostas: �.(Aceita teReno com B
casa em !Vereu Ramos); �R$·499.000,OO. "

;':f!ii_�'&ilj;�-@i:���...,;�oox;.�%ii:!
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'EN� • COMPRA. CONSTRUçAO. INCORPORAÇlO
santerimoveis.com Fone 47 3·370-5000 Centro Guaramirim
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IMOBILIÁRIA

orada
brasil PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-1700 I CLEVERSON 915&-6677

.:�!:�\i�'�i!li�!!�'BI"irJi"f�.�jtla;�..!f;�IK;'iI1J�il1iH�...rlk�91JInRI·�!lf].�jn'�il1.aJ==iiii••••iiiiiii••_.liillillllil.11_11.;••':;....,..,__

(47') 3372-0555

TERREN·OS Á PARTIR DE R$ 79'.800,00
ESSA É PRA VOCÊ: TERRENOS PRONTOS PARA CONSTRUIR, RUA ASFALTADA TODO LEGALIZADO, PODE SER FINANCIADO PELO PLANO

IIMINHA CASA, MINHA VIDA", COM PEQUENA ENTRADA E USO DO FGTS. DISTANTE 4,OOKM DO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL, VOCÊ
NÃO PODE PERDER. APENAS R$ 79.800,00. VENHA, CONHEÇA E RESERVE SEU LOTE JÁ.

REF.996 - BAEPENDI- 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$195.000,00.

REF.946 - TRÊS RIOS DO SUL - 01 SUÍTE,
-

02 DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.

INCORPORAÇÃO N" 37.975

REE1004 - BARRA DO RIO CERRO - COM

537,OOM2• R$140.000,OO.
REF.1003 - JOÃO PESSOA - 02

DORMITÓRIOS. R$ 138.000,00.
REF.1009 - BARRA DO RIO MOLHA - 01

SUÍTE, 02 DORMiTÓRIOS. R$ 300.000,00.

REF.810 - SCHROEDER- CENTRO - 02
DORMITÓRIOS. R$ 112.000,00.

REE532 - GARIBALDI - SÍTiO COM

307000,OOM2• R$ 750.000,00.
REF.972 - TRÊS RIOS DO NORTE -

02 DORMITÓRIOS. R$ 120.000,00.

MITÓRIOS. R$ 1.100,00.
REF.321- VILA LENZI- APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARAMOÇAS).
REF.326 - AMl7ADE - APART - 01 DORMITÓRIO.R$ 550,00.

APARTAMENTOS;
.

REF.051-APART-VILARAU-oi DORMlTÓRIO.R$480,OO.
REF.185 - VILA NOVA - EDBElAVlSIA - 03 DORMITÓRIOS.
R$700,00.
REF.328 - VILA NOVA - ED.CüPENHAGEM - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO.R$ 700,00. CASAS;

.

REF.174 - jARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMEROAL COM REF.334 - CASA COMERCIA COM 140,00M2• R$1.700,00.
44,ooM2R$700,00. REF.231- CASA DE ALV - TRÊS RIOS DO NORTE - 02

REF.122 - VILA RAU - ED.lMlGRANTES - 02 DORMITÓRIOS. -DORMI1:ÓRlOS. R$ 550,00.
R$550,00. REF.245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS
REF.099 - ÁGUAVERDE - ED.oLlNDA - 02 DORMITÓRIOS.
R$550,00.
REF.241-CENTRO-EDNATALlASCHIOCHET-M08llJADO

- 01 DORMITÓRIO. R$ 650,00.sEMMOBIUA: R$ 450,00.
REE169 - EDPADREFEUCIO - OlDoRMrróRIo. R$ 430,00.
REF.2,73 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$ 550,00.
REF.280 - ED.DONAWAl, - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REF.314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR-

__,.. orada
,

',"'-IMOS;LlÁRIA rOSI
ALUGA

SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 200M'
RIOS DO NORTE - R$ 360.00.
REF.331- CASA DE MADEIRA -TIFA-MARTlNS - 03 DOR

MITÓRIOS. R$ 550.00.
REF.226 - CASA DE ALVENARIA - JARAGUÁ ESQUERDO -

03 DORMITÓRIOS. R$ 1.000,00.

SALA COMERCIAL;
REF.337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM 100,00
M2 CADA SALA, 02 BANHEIROS ADAPTADOS CADA SALA.

R$150Q.OO.
.

REF.969 - TRÊS RIOS DO�SUL - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$149.000,OO

REF.753 - ÁGUA VERDE - 02

DORMITÓRIOS. R$150.000,OO.

REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl - SALA COMER
CIAL COM 100,00W. R$ 2.200,00.

.

REF.276 - VILA RAU'- SALA COMEROlAL COM sl,00M2,
R$600,00.
REF.268 .: VILA LALAU - SALA· COMERCIAL COM
sOO,00M2. R$ 6.000,00.
REF,108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
COM 140,00M2 R$1)OO,oo .

REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA' COMERCIAL
COM 8s,00M2• R$ 600,00.
REF.313 c CENTRO - SALA COMERCIAL COM
190,00M'. R$ 2.600,00.
REE320 - CENTRO - MAREtHAL DEODORO DA FONSECA
- SALA COMERCIAL COM ss.00M2, R$ 950,00,

.

REF.312 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIA COM

60,00M2• R$ 600,06.
.

REF.319 - SALA 1 COM 322,37M2
SALA 02 COM 280,00M2.
SALA 03 COM 224.8sM2.
SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,ssM2
SALA 07 COM 3Z1,27M2•
SALA 08 COM 388,49M2•

SALA 09 COM 321,27M2. .
•

REE327 - AMI2ADE - SALA COMERCIAL COM ls0,00M2•
R$ 2.000,00.

GALPÃO; _

REE308 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM 6s0,00M2.
R$ 7,100,00,
REF291 - FlGUEIRINHA - GALPÃOCOM 344,00W.R$3.500,00.
REF.278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M2. R$
13.200.00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.500.00M2• R$ 16500,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M2 R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7s.0,00M2.
R$ 5.500,00.
REF.269 r GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M2.
R$ 9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,00M2 R$ 4.900.00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,O_OW. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M2• R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MARISOL C/3sD,00M2. R$ 4.900,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO; DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
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'"
(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

I----�-�--�::----·
----.-�----------�------.-

I

SUA BUSCA POR

IMÓVEIS NUNCA FOI

TÃO FÁCIL.

A MAIOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
I DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

l__ �����=9� __ �_.__����__�_

: () t()UUI]() I)() P()\f)

3275.1100
Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 031 Vila lalau (apósa Marisol)

Jaraguá do Sul 1 se
M JÓ M E I �S
'ORECI 3326 J

Imóveis para venda

Yitalle
RESIDENeE

FIN®� FUNQ'ONA1S

Apartamentos: 3 dormitórios

(1 suíte), sala de estar e jantar
,
com janela panorâmica, cozinha
grill, área dá serviço e 2 vagas
de garagem.

Imóveis para locação
CENTRO. - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormlt, Aluguel: R$ 560.,0.0.
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, demais dependo Aluguel: R$ 70.0.,0.0.
CENTENÁRIO - Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 550,Qo.
ILHA DA FIGUEIRA - Sala comercial 235 m' (nova). Aluguel: R$ 260.0.,0.0.
VILA LALAU - Galpão área 30.0. m' (Ideai pi depósito) Aluguel: R$ 220.0.,0.0.
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 70.0.,0.0.
VILA RAU - Sala 'comercial área 70. m;'."�"""""'��l. Aluguel: R$ 750.,0.0.
VILA LENZI - Apart. 3 dormit.(suíte), demais dependo Aluguel: R$ 70.0.,0.0.

Compre seu Apartamento
à partir de R$125.000,OO
Bairro Ilha da Figueira

Financiáveis

Com 400m2, 2:1 suítes" sendo no térreo·1 sQíte (quarto de'

visita), sala estar, la�, jantar com lareira, (conjuga'da com

gos, cozi ;t), laYcU)dedá; dispen�, OJg�m,'
.

pi�in piSo; :3 sijttes ,se�"o ter.)
No 3° piSo: SilI� ÇOm lareira e êScritório.

SOBRADO NA VILA NOVA

r
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EMA www�Qhal imobiUarla.com.br
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OFERTA
DA SEMANA!

APARTAMENTO

ACEITA

FINANCIAMENTO!!

Rua DeolindaErminiaNíchelati de
Carvalho - Iaraguá 84

Apto Térreo: 02 dormitórios, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com chur

rasqueira, O1 vaga de estacionamento. Área
útil: 54,76m2

Apto Superior: 02 dormitórios, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, sacada com chur

rasqueira, OI vaga de estacionamento. Área
útil: 62,82m2

Apartir de R$ 115.000,00.

3376-5050 P/an,ão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Borlolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net

Apartamento - Centro
02 dormitórios e demais.dependências.

R$ 680,00 + condominio

Apartamento - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 600,00

Barra do Rio Cerro - O 1 suíte:O 1 dormitório,
01 vaga de garagem e demais dependências.
Área útil: 70,4Sm2• Valor R$ 160.000,00

Nova Brasília - Semi mobiliada
01 suíte, 02 dormitórios, 04 vogas de �aragem e

demais dependências. Área útil: 270m. Terreno
com 378m'. Valor R$ 480.000,00

Barra do Rio Molha
Area de 360m2

Valor R$ 180.000,00

wwwJmobiliariareal.net

Casa - Iaraguá Esquerdo - 01 suíte, 02
dormitórios, 02 vagas de garagem e demais

dependências. R$ 1.700,00

Casa - Bma do Rio Cerro
02 dormitórios e demais dependências.

R$ 500,00

B3.rra do Rio Cerro
02dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências, Valor R$ 145.000,00

Nova Brasllia - Semi mobiliado - O 1 suíte, 03 dor
mitórios.Dâ vagas de garagem e demais dependên

cias. Area útü: 364m2 Terreno com 400m2
Valor R$ 600.000,00

Centro
Área de 264m2

Valor R$ 430.000,00

Barra do Rio Cerro - 02 dormitórios, 01
vaga de garagem e demais dependências.
Ãrea útil: 66m2• Valor R$ 135.000,00

[araguá Esquerdo - Mobiliada
01 suite, 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

Barra do Rio Cerro
Área de 336m2

Valor R$ 120.000,00

�
�RICARDO

CÓD 423· CASA"+ EDíCULA. Bairro Rio
Molha.1 Sune,3 0I0s,2 Banheiros e demais
dependências.3 Vagas de Garagem, Podão

Eletrônico. RS 350,000,00.

. CÔD 435 - CASA DE,ALVENARIA, Bairro

i Jaraguá 99.1 Suíte, 2 atos, 1 Banheiro SaciaI e, !
demais dependências, 1 Vaga de Garagem. i

. __�alIlr�$�70.000,OO, _ _ j L

"RESIDENCIAL ESCOUNHA" em
GUARAMIRIN.Bairro Escolinha.2

Otos,1 Banheiro e,demais
dependências:.. sacada c/Churrasqueira + 1

Estacionamento p/carro.
__ ��f!!r.!!t!�.o·OOO,OO. _.. ..�_

!
l'
i'
1
• i,li I

j CÓD 463 - APARTAMENTO.Bairro Amizade,2 !
i atos,l Banheiro e, demais dependências.Sacada !
: c!Çhurrasqueira.

'

! 1 Vaga de Garagem. :
,-, . __ . ,,_ . .vaJo�R$130.000,OO.. . 0

CÔO 457 • Apartamento.Bairro Água
i Verde.2 Quartos,1 Banheiro e,demais '

, dependências.1 Vaga de Garagem. Valor!
; de R$ 120.DOO,DO.Pode ser Financiado. i
í.._�._ •• ., • __ • ., __ " 0. .., __ ."

CÓO 418> Casa de Alvenaria. Tifa
Martins.1Suíte, 2-0t0s. 2 Banheiros e demais

dependências, Todá murada C/ Portão 8etrônico I
-,.,-_!,��-�,��:.�����:��-----j

1'''1
, TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO.

VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM
"

APRESENTAÇÃO DE ,FIADORES.

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

....

in
in
�
N

U
w
a::
u

IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU
PROCESSO HABITACIONAL

1.OlWWIIO_1· ...._'*

200RMllORIO$$AllllffSIM�""'_
ElAfAllDltll.__........

_DU4._.
»mAl-_

APIO ..........

YALOR RS: 135..000.80CAIIl·�mtISA
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br
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Casa Alvenaria 80m2 - 3 Quartos
R$ 160 mil - Avaí em Guaramirim

Casa Alvenaria 440 m2 - 3 quartos
R$ 380 mil - Avaí em Guaramirim Escolinha em Guaramirim Amizade em Guaramirim

Escolinha em Guaramirim

Ref. 393
. Casa Alvenaria 142m2

1 Suíte e 2 Quartos - R$ 350 mil
Centro Guaramirim

Terreno de 62.306m2 - R$ 150 mil

Poço Grande em Guaramirim
Casa Alvenaria 70m2 - 2 Quartos

R$ 135 mil- Rio Hern em

Schroeder

Casa Alvenaria 100m2 - 3 Quartos
R$ 140 mil- Ilha da Figueira em

.

Guaramirim

Chácara de 82.123m2 com uma

Casa de 90m2 - R$ 350 mil
Rio Branco em Guaramirim

Apartamento com 3 quartos sendo
1 Suite - R$ Sob Consulta

Baependi em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamentos de 63 a 119 m2 .

Barra do Rio Cerro em Jaraguá do Sul
Ref. 428

Apartamentos a partir de 77m2

Jaraguá Esquerdo em Jaraquá do Sul
Ref. 429

Apartamentos de 79,53 a 107m2

Nova Brasília "em .Jaraquá do Sul
Ref. 430

��
FENPAR

EMPREENDIM�lOS
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Disponível na
AppStore

Disponível no
GoogIe� Google Play

CRECl 12,556. (47) 8406-4447
3376-2299
3371'-6310

www.pronia.com.br
comercia'@proma.com�br

IÓ facebook.com/PromaConstrucoes
soluções construtivas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários J�.f
MENEGOm

� IMOBILIÁRIA

!t\Chdl"ef
H.W�I.fCONSTRtrTORAfl!fCllRPGIWlllRAlJDA.

')
IMOBILIÁRIA

Piermann

I
IMOBILIÁRIA

Piermann

BarraSul
A imobiliária da Barra

10
GIRASSOL

IMOVEIS

••

&
RENATO .JR

PIAZERA.

Insr.N;mCRECI 5330

11

PcfrCrmóveisPlantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099

Cód. 530· APARTAMENTO· Vila Lalau, com
62 m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Meliah. R$ 160.000,00 ..

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br .

dual@dual.imb.br
www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód 543 apartamento Czerniewicz com 104

'm2 de área útil, 3 dormitórios sento 1 surte, 1

banheiro, 2 vagas de garagem R$ 242.140,00

Cód. 535· APARTAMENTO· Vila Nova, com 89 m2,
·2 dormitórios, sendo 1 suite, 1 vaga de garagem.

�, Residencial Don Michael. R$ 250.000,00.

CONSULlE NOSSASOP:ÇÕES!lE lERRENOS EGALPÕESI

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 dormitórios, 1
vaga de garagem. Próximo ao Colégio. R$ 485,00.

fZ��:�;g�te�T���� �oR�������g':��l1�$
605,00.

Cód: 85-APARTAMENTO- Três Rios do Norte, com 2
dormitórios, 1 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 suíte, 2 vagas ae garagem.

R$ 1.450,00 + cond

Cód: 95 - CASA COMERCIAL -Vila Lenzi, com 450m2,
terreno com 1.100m2. R$ 4.500,00.

Cód: 63 - CASA - Três Rios do Norte, com 2 dorrrüórios,
1 vaga de garagem. Loteamento Fossile. R$ 550,00.

Coo: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 dormitórios, 1 vaga
de garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

•

Cód: 60 - APARTAMENTO - Czemiewlcz, com 2
dorrn�órios sendo 1 surre, I vaga de garagem. R$ 500,00.

Cód: 61 • APARTAMENTO· Centenário com 1 quarto, 1

banhe�Wurias��e1���n��g� �a'!i�:��$'�;8�� com

c��ioo�g��=cÕ���mp��'

Cód 177 • CASA GEMINADA,. Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vagá de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,OO.

Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com
.

403m'. R$ 90.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS

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: CM: 258 - TERRENO - Schroeder, com
500m' apenas R$ 70.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m'. R$ 100.000,00. Excelente terreno de

esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno com
920.000m', frente com 450m. R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO =Nereu Ramos, com
325m'. Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

Cód: 281 - TERRENO -Ilha da Figueira, com
312m'. R$ 210.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 �-�Alia�m�e�d�a�2�5FL""""'...i.:.....t_2__-.i ...2j
Centro - Iaraguá do Sul- SC

www.bertaioveis.com,

O
.

e Im 5v

'ü'&\ DE AMNARlA (Thj 2a:l,CXl'v!'
'01 SUiTE MASIfR (a..c:tET) CO\il S'fAD\ Cl2 SlJ1IE.
• SA.lA (Thj J..ARfJRA.lAYAllO CDZINHA, lAVA!\1[ffiJi\

CS !XlRMfIÚID) E Ni' SA.lA
• JCABA.NlENlD EM t.�OJRRI[}\ GEB3J, ASO
JUm.AN.'JO,
*� 9\RAfiru'.. ÇUFNlE CN'A'lUlA.
MLJRA[)', E jARrnlAI}I. .

• F!ilI.lI}\[)E: DE IKAMENlQ fW\NJAMENID llREIO I

* Apartamento com 5701'
* com 02 Dormitórios e demais dependências
* Todo mobiliado
• O 1 vaga de garagem
• Valor: R$ 159.000,00

• SOBRADO GEMINADO 80,ooM' I• 02 DORMITóRIOS, SAlA; OOZINHA, LAVANDERIA,
• 01 VAGA DE GARAGEM; SACADA., I
• POSSIBILIDADE DE TERCEIRO DORMITaRIa. I
\àlor: R$ 149.000,00

'

* APARTAMENTO COM 75M2
• 02 DORIvUTóRIOS E

DEMAIS DEPENDêNCIAS,
* SACADA COM

CHURRASQUEIRA
* 01 VAGA DE GARAGEM

Valor: R$ 160.000,00 ·i

J
------------------�

<-
SOBRAOOGEMINADODEArrO PADRãO!!! mM 161,CDM'
• St\[l<\ PARA AR OONDICONADO 1'lFü sarr EMíDOOS

CS OORMITóRlCS E NA SAlA.
• MA$'\ OORRJU'" GESSO, ASO roRCElANATO,

FRffiIRAÇãO PARA áGUA. QUENTE!
• ánMA l.JXt\LIZAçãO EM RUA 1RANQUII.A!
l.OID\MENlD'01AMP3 ELYSEES! FOSSUI 3 SOilES,
• LAVABO, SACADA. SAlA DE ESIlIR. SAlA DE JAloID\R,

.

OOZINHA lAVANDERIA.ÁREA DE FESIl'S,
• 02 Vt\Gt\S DE GARAGEM. MURADO E CERCt\OO! PRAZO
DE ENTREGA, Fl'\RA FEVEREIRO DE 2014.
• VALOR DE lANÇ'\MEro SlJjEII'O A AlTERAçõES SEM

AVISO ffie'VIO! FKllJDADE DE 11\GAMEN'lO,
• OOM rlNr'\NClI\MEN'lD DIRE'lD CDM A OONSlRUIDRA!

"'""
\{lIor: R$ 320.OCD,OQ

• Sala comercial COIl1 60m2
'01 BWC
• Vitrine blindex
• Lateral de Rua Prindpal/Acesso a arena
• R$ 95.000,00

* Casa com 170 m2 I :;:..::..:..;;.:.;�����
• Com 03 dormitórios e demais dependo
• 03. vagas de garagens
* Terreno: 375 m
* Valor: R$ 297.000,00

* Área do Terreno: 340 m2
• Pronto para Construir
• Valor: R$ 89.000,00

I * Bairro: BANANAL
1 * Com área de: 97.000 01'
I • OI CASA DE ALVENARIA COM 02 DORMI!, j,* Apartamento com 67m2

I
COZINHI),BWC.

,

• I • 02 quartos sendo 01 suíte. 'li',01 GALPAO DE 72,M'.01 LAGOA, CANCHA DE I * Acabamento em massa corrlda/porcelanatoBOCHA, PLANTAÇAO DE EUCALIPTO. * 01 " d I
• ACEITA IMÓVE;L E TERRENO DE MENOR VALOR. .' vaga e garagem
"':_YaIor: R 650.000 00 / I"::_R$ 160.000,00 ,/

* Apartamento com 50m2
I
* 02 quartos e demais dependências
* O 1 vaga de garagem
* R$ 128,000,00

Apartamento com 78,00m2
02 dormitórios sendo 1 suíte

; 1 vaga de garagem
Local Tranqüilo e residencial.
R$ 150.000,00

. 1·M'l1cm.l:'iq'Cld.�OI d:.llnàlU�\ lnrhit\ álWd:!�tJ.le�·RS <l8JJ..u+ anlro
.

REf. 11040 - centro- Apartamento 01 sujre, 02 dormitórios, sala, cnainha. banheiro, área de serviço e garagem _. RS 800,00 +

II!�. t 1045 -Três Rios do Nort't! - Apartamento 02 dormlrõnos. sala/cozinhe, banheiro, área de serviço e garagem - lU 500,00 + l: RS 70.00 cond.
I ,REF. 11046- Vila Nova- Apartamento OI suüe + 02 dormitórios, saía, copa/cozinha, banheiro. área de serviço, sacaria com

churrasqueira e O! vaga de garagem - RS 900.00 + rondo
REF. 11025· Amizade . OI surre. OI dormilório._salaJcO".linha, banheiro, área de serviço e OI vaga de garagem - RS 1100,00 +
ccnõ.

I REF. 11032 - Ilha da Figueira - 02 dormitórios, sala; cozmha, banheiro. área de serviço c OI vaga de garagem- RS 600,00 +
comi.
REF. 11007 - cenrro . Apenarnerno mm 02 dormüõncs. saJa/ct)zlnha conjugadas. banheiro, área de servic,'O e 01 vaga dr,

garagem'l: ,_..! ::';�':O���dN(l\"a. Apartamento com OI :>uire, 02 dormftoríos. sala, cozinho. banhetro. área de servçc e OI vaga de

'� i .

fi �� t. r garagem. R$ 880.00 + ccnd.

'i
l REF. 11023 - Ilha da figueim· Apartamento com 01 suíte, 01 dormítórlo. satazcozlnha conJugadns. banheiro. área de SCr.vIÇll e OI

..,l..;. j vaga de garagem. R$ 700.00 + cond.

!Ir I
REE 11019· Vila Lateu- Apartamento com 01 surre. 02 dormitórios, sala, coanha. banheiro. área de serviço e OI vaga de

! garagem. R$ 770,00 + cond. I

,
...___, .

sala Comen:iaL 1
.

�lm!aDl'ÜJ1>O."*,<m.m;nl"'"",,",,,�"R;= JI � . ílft'U>13-CDI1O-�a:JlDOOlIDI15J�([lIlta:mo+01\�tr�'R$im:D+a:rd
�n����O� 729,82 m' com 02 banheiros

l:.Jroto.l1m>.'''a:nmli",n''ffi'�In_'R$ffilID+'''d
,

:1'\_, Rff 13(0). GaIpoío . ApnK 3ro112 <1l!1l�_&lÍ1lfu. 03 ImQ\ """ú"': áJm de!lJ4:OO. R$ 2HXJ.00
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VALOR: À PARTIR DE

RS 252.000,00

I /'V\ c:> B I L I Á R I A �lft1ÓveIs
MENEGOTTI ...... ", .. ,,' s , "" .• ,

www.imobiliariamenegotti.com.br· 33·71-0031
e-mail: imoveis@imobiliariámenegotti.com.br Rúa Barão do Rio Branco, 545 - Centro

'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS ÀALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
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-CASAS:

BAIRRO:GU4MIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, W 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV B GA

RAGEM.R$ 580,00

BAIRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N

37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAVRS 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, W 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM. 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. RIBEIRO, N° 4326 -03QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 750,00.

RUA-768, W 481 - 03QTOS, SL, COzo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO TRllS RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N° 2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 425,00
CASA CORUPA - RUAANO BOM,N" 1380 -02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOS!;: DO PATROCÍNIO, 37 -03
QTOS, Si, COZ, BWC, LAV ÉGARAGEM.R$590,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,W 307 -02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$420,00
RUA IRMAo LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL, COZ;BWC,
LAv R$ 655,00

BAIRRO TRES RIOS rio NORTE -HILDA FRIEDEL

LAFIN,W 138 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAVR$450,00
BAIRRO TRESRIOSDO SUL- RUACONRAD ERDMANN,
78 - 02 QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEMR$ 550,00
BAIRRO jGUA ESQUERDO -RUA JOÃO jANUARIO AI

ROSO, 1067 -OI SUITE,02 QTOS, Si, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 1.200,00

APARTAMENTOS:

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, E GAR. R$600,00 EDIE MENEGOTTl

-GOv. JORGE LACERDA, W 373- 02 QTOS, Si, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.

FERRETTlII
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, W 600 -OI SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR!1ASQUEIRA GAR.

R$ 850,00 - EDIF. JULIANA
-RUA PROC. GOMES DE OLNEIRA ·01 SUITE, 02

QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA, GAR. R$

1.400,00 -EDIF. ANA PAOLA

-RUA JACOB BUCK, W 71 - 02 SUITES, , SL, COZ,

BWC, LAV,SACADA Cf CHURRASQUElRA,....GAft. R$

1.300,00EDIF. RUTH BRAUN

-RUA JOÃO PICOLLI, -OI SUITE, OI QUARTO, SL, C0Z,
BWC;LAV,CHURRASQUEIRA, GAR. R$ 850,00 -EDIF.

ESMERALDA
-RUA PROC. GOMESDE OLIVEIRA - 02 QTOS, Si, COZ,

BWC, LAV" GAR. R$ 630,00 -EDIF. MAGUlLU
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 630,00 - EDIF. FERRETTI I

-RUA BARÃO DO RIO BRANCO,553 -01 SUITE, 02 QTOS,
Si, COZ, BWC, LAV,GAR R$ 1.190,00 -EDIF. BARÃO
BAIRRO CZERNlEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N°

960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA Cf CHUR

RASQUEIRAE GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME

-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA,W 500 -IQTO, Si, COZ, BWC, LAV R$420,00
RUAMARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.RS 440,00
RUA JOÃO ANDRÉ DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$

91O,00EDIF. BELA VISTA

RuAVICTOR ROZEMBERG,W 384 -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDIE PICCINlNI
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF

FOL -LOT.CORUPA -2QTOSc SL, COZ, BWC, LAV'E

GAR.RS380,00
BAIRRO:IDA MARTINS -RUA JOSE NAI1LOCH, W
1606 -02QTOS, Si, C?Z, BWC, LAV E GARRS 350,00
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ,W 40
- 02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.

R$ 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, W 45 -OI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$

1.000,00 EDIF. DNA. WAL

RUA JOSEKRAUSE,W 221 - OI SUITE, 02QTOS, SI:, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS BOO,OOEDIF.
BARCELONA

RUA ÃNGELO TORINELLI, W 199 -OI SUITE, 01 QTO,
SL, COZ, BWC, LAV, CHUR!1ASQUEIRA GAR R$

nO,OOEDIE COPENHAGEN

-RUA WALDOMIRO'SCHMITZ,W 160 -2QT<?S, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00

BAIRRO:jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI

PRAQI,W 126-2QTOS, o", COZ,BWC,LAVEGARR$ 500,00
RUAWALDOMIRO SCHMlTZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 550,00

• BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER,W 225--

2QTOS, Si, COZ, BWC, LAV E GARR$ 550,00
RúA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, W49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV EGAR.R$ 450,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDlE BRASfLIA
BELTRAMINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, W 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDlE BRASfLIA
BELTRAMIN

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER
.

VERBINEN, W 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. Cf

CHUR!1ASQUEIRA E GAR.R$590,00
BAIRRO TRES RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO

FREDERICO JOSE KLEIN, N°85 2QT0S, SL, COZ, BWC,
LAV,SAC. Cf CHUR!1ASQUElRA EGARR$500,00
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTEL,W370-

2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO CENTENARIO -RUA HEINRICH LESSMANN,
421 • 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 550,00

-

- RU ALFREDO CAI1LOS MAIF.R, 59 - 2QTOS, Si, COZ,
BWC,SACADA LAV E GAR.R$ 650,00

KITINETE

BAIRRO -SÃO LUJS -RUA FRANCISCO HRUSCHICA,
LOTE 148 -SÃO LUJZ - OI QTO E COZ JUNTO, BWC

R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,W
916 -IQTO, si, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 530,00

BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 -

O IQTO, COZ E BWC. - RS 300,00

TERRENO:

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA
- 30X60 M2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N° 258 -03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR .RS1.800,OO-I00M2
SALA COMERCIAL -AVMAR. DEODORO DA FON

SECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,00 .

SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, W 91
- 9ÓM2 R$ 1.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em. perfeitos espaços de felicidade:
3 S�lít�s. 1 l 90t�gen$ I CQlllpleta 6rea $Ocie'J entregue nrl�iIi;;)d:1 e deeQrr,ida

1"'0JPOr��'Ql'IttID��

[]rêalsec
Y.IWW��

LocalizaçãQ·centràl:
Rua FlorianópOlis t Jaraguá do Su' ...SC
www..edificJomanhattân.net
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Apartamentos no centro de Guaramirim, o ediffcio 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 entrada de

30% + 30 parcelas mensais em cub direto com a construtora, consulte opções
de pagamento em 60 e 90 meses.

Apartamentos NOVOS com suite + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, OJlÇÕ!>S com 1
ou 2 vagas de garagem. O Edifício pcssui hall de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, internet coletiva, entre outros
beneficios.Agende uma visita para conhecer o apartamento modelo decorado.Apilr-

tamentos com valores a partir de R$230.000,OO. Aceita financiamento bancário.

EdifíciO localizado no centro de Jaraguá do Sul, com apartamentos de suite + 1 qu�rto
é demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com 'Churrasqueira,
Bcx para depósito na garagem. Áreas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$ 202.482,75 consulte as condições de pagamento.

-Ref. 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura
com aprox. 58.000 m2.+ galpão e casa alv. Valor:
Consulte-nos.

.

-Ret. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2.
Valor: Consutte-nos.
- Ref. 2020 - Barra do Rio Molha., Terreno de esquina na

Rua Watter Marquardt cf 560 m2 - R$ 450.000,00
- Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2•
R$ 400.000,00
- Ref. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,65m2•
R$ 31 0.000,00
- Ret. 2006 - Centro - Terreno com 480m2•
R$240.000,00.

- Ret. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa Luzia no

Loteam. Girassol- R$ 85.000,00
- Ref. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vitkoski -

Barra Rio Molha - R$ 125.000,00
.

Ref. 2029 - Schroeder - Centro - Terreno plano cf 500
m2... R$ 120.000,00
- Ref. 2035 - Itaiópolis/SC - Área de
reflorestamento c/ 674.000 m2 e 52.000 árvores
de Pinus - R$ 960.000,00
- Ret. 2013 - Terreno plano cf 3.097 m2 de frente

p/ R. Horácio Rubini - Valor:'Consulte-nos.
- Ref. 2036 - Terreno em Porto Belo/SC c/7.026
m2 de frente p/ mar - Valor Consulte-nos.

._

j
)

I

/

I
J

l

i

1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I FIM DE SEMANA, 29 E 30 DE 'UNHO DE 2013 www.parcimoveis.com.br

� I'MOBILI RI

!t\chil�el
H. WOLF CONSTRUTORA E.INCORPORADORA LTDA.

Cód. 129 - Amizade - Aparta
mento cf 2 quartos, sacada com

churrasqueira, garagem coberta,
prédio com salão de festas e

playground - R$139.500,00

Cód. 0140 - Amizade - Apartamen
to, 2 quartos, sala, copa, cozinha,

bwc, lavanderia e garagem
RS-128.000,00

Cód. 2151 - Jaraguá 99 - Apartamento, 2
quartos, 1 bwc, cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira fechada com vidro e 4

vagas de garagem - R$ 150.000,00 - Aceita
imóvel na praia.

Cód. 0135 -João Pessoa - Casa
com 3 quartos, 1 bwc, demais de

pendência, churrasqueira, varanda e

garagem coberta - R$ 198.000,00

. 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

Cód. 0180 -.Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída -

R$ 260.000,00.

climatizada, suíte cf cíoset + 2 quartos,
área de festa com churrasqueira, piscina

com deck e cascata - R$ 600mil

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo- Soo
brado com suíte com closet e hidro +
2 dormítórlos, copa com churrasqueíra
elétrica e forno de pizza, demais de-

..

pendências e piscina - R$ 750.0�0,00
I, I .Ih I

Páfetmóveis

ReI. 1000 - Jaragua Esquerllo •.Com 03 quartos, sala, cozinha, 02 banheiros, área
de serviço, dep. de empregada, garagem com portão elelrônlco. R$ 1.000,00

ReI. 1003 - Centro P/ RNS COMERCIAIS - ALVENARIA· com 10 quartos, 04 bano
heros, cozinha com armálios, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret.i 004 - Jaragua Esquen:lo .. Com 03 quartos, sala, cozinha, área de serviço

com dependência de empregada e 01 vaga de garagem. R$ 900,00.

,
APARTAMENTOS

Réf. 2000 - CENTRO - APARTAMEr-ITO· Com 01 suite + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ret. 2002 - Centro· Com 02 quartos, • sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz interna relógio indMdual. R$ 700,00.
Ret. 2003 -IlHA DA AGUEIRA· Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com éhurrasquffira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 - Tifa Martins· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00. •

Ret. 2005 - Baependi • Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Ret. 2006 - Centro· Com 01 sufie + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 1.000,00

ReI. 2007 - VILA RAU : Com 02 quartos, sala com sacada,
cnzlnha.banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

I Condomínio aproximado R$ 150,00.
Ret. 2010 - Tifa Martins· Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ret. 2012 -ILHA DA FIGIj!:IRA .. Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Rel.2013 - Jaragua Esquenío- Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,

copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com
garagem.R$ 1.1 00,00.

Ret. 2014 - Centro· Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.1 00,00.

ReI. 2015 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos banheiro social, sala
com sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01. vaga

de garagem. R$ 850,00
ReI. 2017 � CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00
Rei. 2018:" CENTRO APARTAMEr-ITO • Com 01 suite com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área.de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Rei. 2019 - Centro· Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem .. R$ 650,00
ReI. 2024 - Água Verde· Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
ReI. 2025 - CENTRO· Com 02 quartos, um deles com cama de solteiro e o outro
com cama de casal, guarda roupa e criado mudo, sala com sacada, estante, sotá,
mesa com cadeiras, banheiro, cozinha com móveis sob medida, comtogão e

geladeira,área de serviço com máquina de lavar roupa, 01 vaga de garagem.
R$ 900,00. Condomínio aproximado R$ 150/180.

Ret. 2026 - cemo- Com 02 quartos, sala. cozinha, banheiro, área de serviço com
01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Ret. 2028 - Baependi • Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço
conjugadas.R$ 450,00

Ret. 2029 - \,jla Nova· Com'02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,
�rea de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret. 2030 - Czemiewicz • Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada churrasqueira e pia, cozinha mobiliada, área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 980,00
Ret. 2032 - CENTRD GUARAMIRIM . Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vagá de garagem. R$ 700,00
Rei. 2033 - NOVA BRASILlA • Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

.

com 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00
Ret. 2035 - CENTRO· Com 03"quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitáJio) e garagem. R$ 800,00.

Ret. 2037 - VILA LALAU . Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.

Ret. 2038 - BAEPENOI· Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00. .

ReI. 2039 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de.serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

dominio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de lestas coletivo com elevador.
Ret.2041 . Centro· Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720;00
•

Ret. 2042 - Centro· 01 suíte com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02
salas, Q2 banheiros, cozinha. área de serviço e garagem.R$ 1.300,00'

Ret. 2043 - \,jla Nova· Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 800,00.

Ret. 2045 - Baependi • Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro; área de
serviço. R$ 520,00.

Ret. 2046 - BAEPENOI • Com 01 su�e + 01 quarto, banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
Ret. 2047 - VILA LALAU • Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinfia, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ret. 2049 - CENTRO· Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e cherasqce

ira, cozinha, área de serviço, banheiro social. 01 vaga de garagem. R$1.300,00
• Condomínio apro�mado R$ 250,00, prédio com elevador.

Ret. 2052 - CENTRO· Com 02 quartos, sala ampla, 'banheiro, cozinha, levandena,
dependência com bwc (apenas o sanitáno) e garagem. R$ 700,00.

Rei. 2057- BAEPENDI· Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área
de serviço,com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

.

banheirus, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
ReI. 3001 - CENTRO· Com apro�madamente 90m' e banheiro. R$1.500,00
ReI. 3005 - CENTRO· Com apro�madamente 80m' com banheiro. R$1.500,00
Rei. 3006 - sara- Com 45 rri' com banheiro e eStacionamento em frente.R$ 700,00
ReI. 3007 - CENTRO· Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Ref. 3010 - BARRA· Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com baQheiro. R$ 3.800,00.

-

ReI. 3011- CENTRO· Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ret. 3012 - BARRA· Com aproximadamente 400rri' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
ReI. 3022 - CENTRO· Com apromadaneme 60m', com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 9QO,00
•

GALPÃO
ReI. 4000 - CENTRO· Com aproximadamente 1.1 O.Om' em alvenana com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$1 0.000,Q9.
ReI. 4005 - \,jLA RAU • com 750m' de área térrea, com 03 salas para esc ritMo
+ 02 banheiros e 01'lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m' aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletáno na lateral com 40 m' coberto. Possuí
..

transformador induslJial. R$ 6.500,00
ReI. 4003 - Guararninm· Terreno com 700m' sendo 425m2 de área construída,

mezanino com 50m' escritóno, na frente estacionamento. R$ 4.000,00.
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- VENDE

ALUGA - ADMINISTRA
3376 0015 -Iocacao@imobiliariabarrasul.com

-

CASA ALTO-PADRAO
-

PARA LOCAÇAO
-

-

-

-

-

- r
Mais informações sobre
este e outros imóveis:

www.lrnoblllariabarrasul.corn

.IIVIOBILIÁRI·A

Piern,ann
OCACÃD

.

"I
Ca1gfi�CO������riO;S��?J,�)�&��d�o

Aptocom2���Ór� t�ld����x. Tomar.
Apto com 1 �:u+ll������o���em. Vua

Aptoco��.t��a?.&�.próx.
Galpão 98 rol + casa�ry.&��ewtórios, BaependiJ

Galp�ocom��;�al/���de 154m2

Sala comeràal com 60m2, 1 bwc. víla Lenzi I RS 600,00

SaJa comercial com 62m2, 1 bwc. Vila Lenzí / R$_650,�
Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzi I &:&b;OO

Sala Cornerdal Sâ 012, centro, RS 2;5OO,(K ICasa com 1 suíte + ie�'il�óri��� de garagem, Víla

Apto com 1�2 =re�o����o�em, Vlla

Ref 18 - Apto com 03 dormitórios. Ol
Isala, 02 banheiros, O 1 área de serviço. I

De frente para omar todos os cômo
dos climatizados. R$ 450.000,00. !

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-,'os, Dl sala, Dl banheiro, O'l área de

serviço, O 1 vaga de garagem,

1 R$ 145.000,00

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. l,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por ,

andar). R$ 185.000,00.

mitórios, O 1 banheiro, O 1 sala, oi
área de serviço, R$ 138.000,00,

Ref. 3106 - Apto comDl suíte + 02
I orrnitórios + bwc social + sala 'estar/

! jantar c/ churrasqueira + 01 vaga de I
garagem, R$ 183.000,00, entrega

:1 para Julho/2013, pronta p/ morar. !

Ref.: P38711: Apto com 1 suíte + 1

I
dormitório, sala, cozinha, bwc, 1 vaga
de garagem. Área privativa de 62 m"

Entrega JUNHO/2013
R$ 149.000,00

I
!
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Inspirado em conceitos rnoderrios.o Residen

cial Cândido Portinarí rompe com p tradicional

e ganha Um 'novo,estílo: ° seu.

Criado para transformar seus dias agradáve,is
ele 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:

- Ed. Ulium, ""Ia Lalau, R$ 470,00 .

•

- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Canoinhas, Centro, R$ 450,00

.
- Rua Dona Antonia, Nova Bras"!a, R$ 380,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília, R$ 550,00
- Ed. Dom Emmo� Nova Brasília, R$ 550,00
- Ed. DonaWal, ""Ia Novã, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Coznha mobiliada, Centro, a partir de R$ 480,00

- Ed. Amarillys, Vila Nova, a partir de R$ 900,00
- Ed. Barão do Rio Branco, Mobiliado, Centro, R$ 1380,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerier, 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. 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$ 1100,00

1 -

t��"""",�"y�
,---- 02 QlJ_�lnOS ----

- .

- 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, Cozma m,obiliada, Amizade, R$ 650,00
- Ed. Brasma Beltramini, 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
- E'd. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 630,00
- Ed. )Iha dos Açores, Mobiliado, Vila Lena, R$ 800,00
- Ed. Baependi, Mobiliado, Baependi, R$ 920,00
-Ed. Hungria, Co�nha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Akira, Vila Lenzi, R$ 680,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. San Pietro, Nova Brasãa, R$ 800,00

-

- Ed. Moradas da Senra, Nova Brasília, R$ 1100,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasília, R$ 700,00
- Ed. Astral, Ilha daRgueira, R$ 650,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Rgueira: R$ 650,00
- Ed. Platanus, Centro, R$-720,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,QO
- Ed. Mianni, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Paris, Baependi, R$ 630,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, a partir de R$'680,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Co�nha mobiliada, Centro R$ 950,00

�, '!!'1l-C':·"·""·------ \ !!'I!t!"',.t-.-------
, \i�'� _"','

- 2 quartos, alvenaria, Nova Brasilia, R$ 600,00
- 2 quartos, alvenaria, Rau, R$ 720,00
- 3 quartos, alvenaria, Rau, R$ 730,00
- 3 quartos, alvenaria, Vila Lenzi, R$ 850,00
- 3 quartos, mista, Vila l.enzi, R$ 780,00

.

- 3 suites, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 3 quartos, alvenaria, Czerniewicz, R$ 970,00
- 3 quartos, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1000,00
- 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

- Ed. Primavera, Amizade, R$ 620,00
- Casa alvenaria, 3 qts + 1 suíte, Amizade, R$1400,00
- Galpão, 2112m',.Rio Branco, R$14800,00
- Salas Comerciais, Avai, a partir de'R$ 670,00
- Casa alvenaria, 3 qts, Centro, R$ 650,00,
- Casa alvenaria, 2 qts + 1 suíte, Caixa D'Agua, R$ 730,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

www.seculus.net

----SCHROEDER----

- 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 suite, Centro, a partir de R$ 700,00

�...��

_--- SALAS!COMERCIAIS ---_
��:�

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430;Ô0
.

- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m', R$ 2500,00
- Rua Christina Adriana Pereira, São Luis, R$150b,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, 73m2, R$1300,00

.

- Rua José Narioch, São Luis, pav. superior, 150m', 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$ 670,00
- Ed. Menegolli, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$ 1"2000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, NoVa Brasnía, 53m2, R$1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasnia, 75m2, R$1600,00
- Rua Pres. Epílácio Pessoa, 40m2, R$ 600,00
- Rua Reinaldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed. Market Place, Centro,.30m2, R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m2, R$1500,00
·-.Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$1600,00
- Casa comercial, Rua Exp. Gumercindo da Silva, Centro,.R$ 3000,00
-.Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$ 15.00,00

.

- Casa comercial, Rua Manoel Lutz da Silva, Vila Nova, R$ 3500,00

GALPOES ----

- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 11000,00
- Jaraguá Esquerdo, 526m', R$ 4500,00
- Barra do Rio Cerro, 1692m', R$ 13800,00
- Centro, 301 ,6m', R$ 4000,00
- Chico de Paulo, 240m', R$ 1530,00

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da Rgueira, 3000m', R$ 1000,00
- Centro, 1400m', R$ 4000,00
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE. C.ITROE:n
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LE 11l0nOE JARAGUÁ DO SUL - Av. Pref..Waldemar Grubba, 1909, Vila Lalau - NOVOTEL (47) �27O-18� 8
FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

.J ' A O O R E C I T R OEN' WWW.LEMONDE.COM.BR

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroén C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 48 parcelas com
taxa 0,99% a.rn + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0
16V 12/13 com valor à vista de R$ 82.990,00. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.rn +

IOF. TC de R$ 629,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.
F

. _ . ,'. _. ,

Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas. até 30/06/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revIsoes em seu ve�ouio reg;ular:rnente� r"lI'

I
.-
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�ARCELA.S
R$ 3Q3,82
R$ 434.03
Ii$ &07,64'
R$ 70S,��
Ft$ 84,&,67
R$ 981.18
R$1 ..270,0.0
R$M11J1
R" 1.838,0.9
R$ '2.246,56
R$ 2.ô5!i,,02
R.$ ,2.859,2�

.. I

/
._
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•

IPatrocInadorOficial •

cod.j319.23

APena� RS 3�.900

�QIl1P3
mm�a�
·�e_iPGiI'

til .

Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependí

Po_er I_polis
Blumenau • BaL Camboriú " Jaraguá do Sul

joinvilte • 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 aprovacão. Garantia de 5 anos ou 100,QOO Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 1.500 para o Ki� Picanto. Fotos

ílustrstlvas.

I
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TriumphTigerExplorer 1200 com
muita potência - bigtrails

FONTE

UOLCARROS

Pontuais, educados e sem ro- ,

deios, como sé os ingleses sabem
ser, os engenheiros da Triumph
afirmaram categoricamente que
a alemã BMW R 1200 GS era a

referência no segmento bígtraíl
e a rival a ser batida: Seria exage- ,

ro dizer que a turma de Hinckley
copiou a GS, mas sem dúvida ela
foi a Inspiração para outra grande
moto, aTiger Explorer 1200.

Conjunto óptico duplo, para
-brisa ajustável manualmente, vi
sual rústico e robusto commuitas

peças aparentes, um completo
pacote eletrônico, computador
de bordo e a marca registrada dos
alemães, a transmissão final por
eíxo-cardã, tudo está nessa big-

, trail inglesa. E mais um impor
tante "molho inglês": o potente
motor de três cilindros em linha,
com 137 cavalos de potência a

9.300 rpm, que supera o daR 1200
GS e seus 110 cavalos.

Podem até argumentar que no
segmento o consumidornão busca
desempenho, nem muitos cavalos
em altos gíros..Mas isso é só até
acelerar amáquina inglesa.

Ao analisar outras especifica
ções técnicas do tricilíndrico de
1.215 cm" de capacidade, 12 válvu
las, DOHC e refrigeração líquida,
nos deparamos com o torque má
ximo de 12,34 kgfm já a 6.400 rpm.
Ou seja, muita força em um giro
bem distante da potênciamáxima.
Indícios de ummotor vigoroso em
uma ampla faixa de rotações.

Na prática é isso mesmo: seja
em quinta ou em sexta marcha
basta torcer o acelerador eletrô
nico (ride-by-wire) para os giros
começarem a crescer e a velo
cidade ultrapassar os limites de

qualquer rodovia. Sem dúvida,
o conjunto motriz é um dos des

taques desta bigtrail. Ainda mais

quando se ouve o ronco em altos

/

giros, um convite a acelerar por
muitos emuitos quilômetros.

Sem dúvida, a exploradora
inglesa chegou com boas armas

para brigar pela preferência' do'
consumidor no agora disputado
mercado de bigtrails. Motor po
tente, ciclístíca robusta, pacote
eletrônico, conforto e aquele vi
sual aventureiro para ir a qual
quer lugar. Vendida apenas em

uma versão, aTiger Explorer 1200
tem preço sugerido de R$ 62.900.

Mais em conta que a BMW R
1200GS que, jána sua versão 2013
com motor boxer refrigerado a

líquido e um bom pacote eletrô
nico, parte de R$ 73.400; e tam

bém mais barata do que a Honda
Crosstourer e seu câmbio auto

mático com dupla embreagem,
vendida a R$ 79.900.

,

Por outro lado, a Explorer
1200 equipara-se a Yamaha XT
1200Z Super Ténéré, vendida por
R$ 61.000,e também com bastan
te eletrônica e disposição para o

off-road. Outra rival no segmento
é a KawasakiVersys 1000 com seu

motor de quatro cilindros; porém
mais voltada para a estrada asfal
tada, cotada a R$ 49.900 com ABS
e controle de tração.

ATriumph fez bem alição de
casa do segmento. Tanto que a

Exploter 1200 foi a primeira mo-
,

tocicleta da marca com acelera
dor ride-by-wire, sistema eletrô
nico que se encarrega de abrir e

fechar as borboletas de acelera

ção. Além de controlar melhor a
emissão de gases e proporcionar
uma resposta mais instantânea

�os comandos do piloto, o 'siste
ma permitiu à fábrica inglesa ins
talar cruise control (piloto auto

mático) e controle de tração, tudo
de série.

O controle de tração tem dois
níveis de atuação, mas também
pode ainda ser desligado. Mesmo
sendo mais voltado pára a segu
rança. do que desempenho, o sis-

tema se sai muito bem no nível
"1 ", menos intrusivo, mas mesmo
assim bastante atuante nas estra

das de terra. Somente em trechos
com "costelas de vaca" -- aquelas
ondulações chatas -- o sistema

pode atrapalhar a pilotagem, por
ficar confuso com as oscilações e

atuar demais. Desligá-lo é a solu

ção, neste caso.

Há ainda o sistema freios
ABS (antiblocante), que também

pode ser desabilitado. O conjunto
conta com dois discos flutuantes
de 305 mm com pinça Nissin de

quatro pistões na dianteira; e dis
co simples de 282 mm com pin
ça dupla, na traseira. Funcionam

excepcionalmente bem e param
os 259 kg (em ordem de marcha)
dessa aventureira inglesa. Às ve

zes funcionam até bem demais,
causando um afundamento mui
to brusco da suspensão dianteira
de 'longo curso. Nesse ponto, a

Tríumph não se inspirou naBMW
-- a Explorer 1200 não tem o siste-.
ma anti-mergulho da R 1200 GS.

A Triumph optou por uma
receita mais tradicional na par
te ciclística: quadro em treliça
com tubos de aço, garfo teles

cópico invertido na dianteira e

um amortecedor no monobraço
traseiro, que já traz o eixó-cardã
embutido.

Ambas da marca Kayaba, as

suspensões oferecem bastante
curso: 190 mm na frente, ajustá
vel na pré-carga, e 194 mm atrás,
também ajustável na pré-carga
e também no retomo. Ignoram
lombadas e imperfeições no as

falto, além de proporcionar bas
tante conforto em estradas de
terra. O mais incrível é que, ape
sar do longo curso, as suspensões
se saemmuito bem no asfalto.

Na pista, apesar de ser uma
'

bigtrail, semostramuito à vonta

de, chegando até mesmo a raspar
as pedaleiras em algumas curvas.
Rodando na estrada, não se pode

(e nem se deve) abusar tanto, ,braços abertos. O para-brisa, tam
mas o conjunto inspira confiança, bém de fácil ajuste, oferece boa

para deitar nas curvas, chegando proteção aerodinâmica, ao menos
a fazer dessa Explorer 1200 quase para quem mede até 1,70 m. En
uma sport-touring com suspen- tretanto, uma crítica: para quem
sões de longo curso. tem este biótipo, o guidão fica um

Aliás, outro destaque dessa pouco longe, obrigando uma pos
inglesa é suamaneabilidade.Ape- tura com braçosmuitos esticados.
sar do grande peso (30 kg a mais O consumo fica dentro da
do que a tal BMW G5), a Explorer média: 15 km/I, o que com o tan

faz curvas bem, permite rápidas que de 20 litros resultaria eIl_l uma
mudanças de direção e mantém- autonomia de exatos 300 km, um
-se estável em altas velocidades. bom número para a categoria -

Sabe aquela sensação de controle. no computador de bordo, a mé
da moto? Pois é exatamente isso . dia de consumo foi de 16,1 km/l.
que a Explorer proporciona em O painel, aliás, é outro ponto'
estradas sinuosas ou mesmo em interessante da bigtrail inglesa.
rodovias mais rápidas. Simples e de fácil leitura, traz

Não seria possível avaliar a conta-giros analógico e uma

Explorer 1200 sem antes rodar 'pequena tela de cristal líquido
por muitas quilômetros na es- com velocímetro, hodômetro,

,

trada. Afinal, a proposta dessas marcador de combustível, tem
bigtrails é exatamente essa: via- peratura, marcha engatada e as

jar para longe, não importando o informações do computador de
caminho. O banco -- facilmente bordo. A navegação, feita' por
ajustável em duas alturas -- é bi- botões no punho esquerdo, não
partido e extremamente confor- é das mais simples, mas depois
tável e macio, mesmo após 300 de algum tempo acostuma-se.

quilômetros. Pormeio desses botões também
Guidão largo e pedaleiras re- é possível ajustar o controle de

tas propiciam a posição de pilota- tração e o funcionamento dos

gem típica das bigtrails, ereta e de freios ABS.

'L
/
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Peugeot é destaque no
Campeonato Brasileiro
deRally deVelocidade

FONTE

Peugeot

Os motores voltaram a roncar em

Ouro Branco (MG) no último fim de
semana (15 e 16/06), com a realização
de urna das mais tradicionais provas do

rali nacional. As disputas, válidas pela
quinta e sexta etapas do Campeonato
Brasileiro de Rally de Velocidade, con
taram com 14 veículos Peugeot no grid
total, entre os 207 e 206 preparados para
rali pela Peugeot SportBrasil e que tive
ram corno base a Copa Peugeot, dividi
dos nas categorias 4X2 Super, 207 e 4X2.

.

Comum total de 153,2 quilômetros
de trechos cronometrados (especiais),
percorridos no sábado (quinta etapa) e
no domingo (sexta etapa), o evento de
Ouro Branco viu subir ao pódio velhos
conhecidos da Copa Peugeot: Lucas

Arnone, que garantiu o melhor tempo .

nos dois dias de provas e, assim, a pri- oferece suporte aos competidores
meira posição na categoria 4X2 Super que disputam a temporada 2013

(motor 1.600 cc com preparação lirni- do Campeonato Brasileiro de Rally
tada) ao lado de seu novo navegador, a bordo dos Peugeot 207 e 206 com

Enzo Jorge, enquanto Rodrigo Mello preparação específica para compe
repetiu o feito na categoria 207 (motor tições.
1.600 cc com preparação) ao lado do A iniciativa é fruto de urna coo-

navegador Luiz Fernando Mota. peração com a Total Lubrificantes,
O piloto Lucas Arnone sorna dois com quem a Marca possui parceria

títulos na Copa Peugeot: o primeiro de longa data em nível internacio

foi em 2009, na categoria 206 Light, e nal e que se estende ao Brasil. O

o segundo pela 207 Super, em 201I .. benefício, que prevê um suporte
O brasiliense Rodrigo Mello também no valor bruto de R$ 1,8 mil por
celebrou duas grandes conquistas na etapa para cada dupla (R$ 7,2 mil

competição: ao vencer a temporada no total, sornando-se as quatro
2011 na categoria 206 e no ano seguin- etapas restantes), é destinado aos

te, pela categoria 207 Máster. competidores que disputam a tem

porada 2013 da competição a bor
do dos Peugeot 207 e 206 que tive
ram corno base a Copa Peugeot de
Rally, inseridos nas categorias 4X2

Super, 207 e 4X2.

Peugeot e Total mantém apoio
ao rali nacional

Em parceria com a Total Lu

brificantes, a Peugeot Sport Brasil

I
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• Contrata-se costureira com pratica
para overlock Horário e salário a

combinar. Contato: 473058-0106 ou
479157-5323 Falar com Rosane

• Serviços de corte e podes de árvores.
Telefone 9158-0019.

• Oportunidade de RENDA EXTRA. A

empresa BBOM atuando no ramo
de rastreadores de veículos, frotas
etc... Esta procurando pessoas
interessadas em se juntar a sua
equipe deMarketing de Rede.

Importante: Você não precisa abrir
mão de suas atividades atuais.
Interessado entra em contato com

Gilson pelo fone 479935-9307 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'Maíores informações: Juares
Luz 478426-2019 (Oi) /479693-
5560 (Tim). Skype: juaresluz.www.
telexfree.com/juaresluz

• Façomontagem 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,�0. P/mais informações 8412-
0129.

• Ganhe dinheiro postando anúncios
na internet, interessados entrar em
contato com Iríneu no 479955-0833
ou ibudendorf@gmail.com

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco tempo:
Mercado emexpansão nacional e
ihternacionall00% lucrativo, não
precisa oferecer produto de porta
em porta, a empresa repassará
os produtos para o cliente final e
depositará os lucros diretos em
sua conta, ganhos de R$80,00 a
R$720,00 por mês durante um ano

garantimos total por ano de R$960,00
a R$8.640,00, omelhor de tudo, a
empresa oferece formas de ganhos
ilimitados com trabalhoem equipe.
Tratar (47) 9140-5014Vivo / (47)
8836-6000 Claro. Ou acessewww.
bbom.combr

• Excursão: Gravatal (águas termais)
saída dia 11/10 (pelamanhã
Jaraguá do Sul) e retomo dia 13/10
após almoço. Valorpor pessoa R$
495,00, inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar-
3371 3993 - 9973 8281. ,

• Serviços gerais, grama, pintura, etc.

Tratar 8846-7168.

• Precisa-se de babá com experiência
e referências, que goste de crianças,
para trabalhar período integral.
Salário a combinar. Tratar no fone

8818-2211 ou 8829-9796.

• Fretes emudanças, R$l,OO o km, a
partir de R$50,00. Tratar 9993-4422

• Precisa-se demensalista, disponível
no horário das 8h às 13h. (Barra do
Rio Molha). Próximo à Prefeitura

(Com referência). Contato Priscila ou
Felipe (9918-7268/9929-2469).

• Trabalho como diarista, 20 anos
de experiência, ótimas referências.
9178-1437/8436-9283

• Pacote de viagem: -Peru: Macchu
Picchu c/ Cusco, Puno.ílago
Titicaca) ,Arequipa e Lima.

08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias /
09 noites (aéreo + terrestre). Apartir
de U$ 1.990,00 + U$ 250,00 de txs,

parcelados. Tratar: 3371 3993 -

99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon. -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 2-6/12 a 03/01/14. Buenos
Aires / El Calafate (opcional Torres
Del Paíne], Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com taxas,

parcelados. Tratar: 3371 3993 -

. 9973 8281.

• Viagem Reveíllon, México (cidade
México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14--12 DIAS /10 noites
- aéreo + terrestre U$ 3.590,00
+ 200,00 já com ti por pessoa,
parcelados. Tratar: 3371 3993 -

99738281.

• ADVAurora contrata: c Encarregado
,
de Expedição - Auxiliar de Expedição.
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno.A empresa
oferece: salário compatível com a

função, Plano de Saúde 50%, Plano
Odontológico 50%, Seguro de
vida, Alimentação 100% gratuita,
vale transporte, entre outros.
Interessados enviar Currículo para:
coordenacaorh@Jadvaurora.com.br

• Leison Malhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte, talhador
com experiência; para trabalhar 1�
turno na Barra do Rio Cerro. S-alário

compatível + benefícios. Tratar
na empresa, Rua Pastor'Albert

Schneider, 882. Fone: 3376-1378.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275�
4315 ou 9194-2435 Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais
(período parcial) ou acima de R$.
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto

,retomo. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

T1r

• Vende-se Elevacar com plataforma
para 3.000kg. Tratar 3376-1481/
9973-8743 Edemar

• Vende-se Carrinho de Bebê,=e=
marca Burigotto (modelo tucano).
R$ 200,00 e Bebê Conforto, marca
Galzerano R$ 70,00. Os dois em bom
estado. Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado Philips.
Valor R$350,OO. Telefone 9969-5540
Valmor

• Vende-se secadora de roupa 10 kg,
Brastemp, um ano de uso, Valor R$
1.000,00. Tratar 3373.-4105.

• Vendo aparelho elíptico para ginástica
damarca AthletícWayem 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
passeio 18marchas por R$ 100,00.
(47) 9969-QM9.

'

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas com 2
ControlesWirelles. + 4 jogos: Gran
Turismo 5 - Residente Evil - Kilzone
3, 3D 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
9178-0878

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.000,00
(negociável). Telefone 3376-3089
(após as 17:30) Elizete.

DOA-SE

Doa-se.um Labrador Marrom, e dois"

porte médio preto e marrom. 3371-
8952 Cristina

• Doa-se filhote com 3 meses, pelo
bege curto, com focinho preto,
sem raça definida. Muito saudável,
brincalhona, de porte médio. 3275
-2264.

• Precisa-se de dois guarda roupas
de solteiro doados. Tratar 8840-
1242

COMPRA-SE

• Compra-se Relógio Ponto. 3273-
0884 Evani.

• Procuro imóveis com potencial
para investimento. 4796708770

-rogertoebeeegmaíl.com
• 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 com
Suzan ou Dulce 3370-7160.

APARTAMENTO

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi. Valor:R$
375,00 + Luz e Condomínio

Apartamentomobiliado. Faltando
apenas amobília do quarto que será

,
locado: Se tiver interesse ligar para
Sandra: 9115 9126(oi). 9603 0218
(rim) cml3274'2332.

• Aluga-se casa no bairro Garibaldi.
Livre de luz e água. Fica a 200 m do
asfalto. Tem garagem separada da
casa. Possui uma horta. Para casal

R$250,00, individual R$200,00.
3055-8262 Lenir ou 8480-8262
Alemão.

• Alugo quitinete peça única 30mº c/
banheiro Rua: Ernesto Lessmann

nº 615 Bairro Vila Lalau próximo ao

posto de saúde. RS 300,00 + ÁGUA E

LUZ. (9608 4484 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 /
3-275-5000.

• Alugo quitínete peça única, 30m2, c/
banheiro. Rua: Ernesto Lessmann

,nº615, bairro-Vila Lalau, próximo
aWeg 2. R$ 375,00. C/Jgua. Fone:
9608-4484 ou 3635-4443.

• Vendo sobrado com área de 182

m2, próximo ao Hospital Jaraguá.
3 quartos (sendo uma suíte com
closet e hidromassagem), cozinha
modulada, despensa, churrasqueira
e garagem ampla para dois
carros.Piso em porcelanato,
portão eletrônico, aquecimento
solar. Quintal nos fundos com
amplo gramado. Pronto para ser
financiado! Tratar 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.

• Alugá-se apartamento com 2

quartos 75m2, garagem, Miguel
Salai 75, Centro. R$700,00. Edifício
Gamaliel. Tratar 9134.-5434.

A
• 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.
sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104�8600. Creci
14482.

• Alugo quitinete peça única 30m

quadrados c/ banheiro. Rua:
Ernesto Lessmann nº 615, Bairro
Vila Lalau, próximo aWeg 2.

RS370,00 C/ Taxa de água. Fone:
. (47) 3635-4443 e 9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento 72m2 ern
construção suíte mais 1 quarto,

50 metros do mar R$ 170.000,00
estuda proposta aceita-se carro
Fone 9936-7400.

• Vendo aptº na Reinoldo Bartel
Baependi, com 03 quartos e cozinha

embutidos, 03 ares-condicionado e

02 vagas de garagem. R$ 197.000,00
- a vista. Tratar: 48 3034-1140 ou

8818-3022.

• Alugo apartamento no Rau com 2

quartos. Valor R$510,00. Falar com
Sandra 9993-2131.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no
Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinhamobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482

CASAS

• Vende-se casa com 250m2
construída, terreno 750m2• 3371-
8952 Cristina.

• 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.Ter 3058-2999 ou

9208-1727.

• Vende-se casa de alvenaria com 92

m", 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 ôu 9610-4736.

• Procura-se casa para alugar na Vila
Nova. Tratar 8840-1242

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua asfaltada:
Rua Adolfo Antônio Emmendorfer,
1450, bairro Rio Molha. Terreno'
com 800 m", 20x40. 1,5 km

, Prefeitura, 2 minutos do Centro.
Valor R$95;000,00. Aceito
carro na negociação. Não faço
parcelamento. Tratar com Rafaei
9948-1648.

• Vende-se casa, em Barra do Sul,
loteamento-Baobá, Rua Perequê,
próximo ao posto, 97 m2, 3
quartos, sendo 1 suíte, banheiro

. social, garagem p/ 2 carros,
mobiliada, murada, semi nova.
Valor R$120.000,00 + prestações
de 1 salário mínimo, aceita-se
carro ou caminhonete no negócio.
Telefone 3373-3511.

• Vende-se casa de alv com 125 m

com laje, garagem para 2 carros,
3 quartos, sala, cozinha, copa,
portãoeletrônico, interfone.
Próximo de Mercado, Faculdade .

R$ 225..000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)
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CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se sítio em Tijuca, à 20
minutos das praias de Itapema.
4.700 m2• Valor R$ 70.000,00.
Telefone 479699-7862.

• Vende-se chácara em Campo Alegre,
sobrado com 200 rrr', tanque de
peixe, garagem com churrasqueira,
demais dependências. 48.000m2•
Valor a combinar. Tel479993-9826.

• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro, medindo 240.000m2,
casamista, 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• lOX12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a
combinar.Tratar:9122-7190.

• Aluga-se sala comercial, perto
MuseuWeg, com 30 m2, e BW. R$
450,00. 3275- 2264

• Aluga-se sala comercial na Barra
do Rio Cerro rua pastorAlbert
Schneider - próx. Leison malhas
com estacionamentos e boa

movimentação. Medindo 150m2
total ou 75m2 metade. Ótimo ponto
comercial. Tratar: 9185-4615 /
9655-6743.

• Alugo quarto p/ pensionista no
centro, livre de água, luz e internet.
Valor R$ 300,00. 9123-5851 Vivo /
9946-3491 Oi.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se ou troca terreno comercial
com 1.070 metros quadrados, com
áreademercado com 360metros
2 pavimentos contendo 2 Ap. valor:
740.000,00 venda ou aluga-se por
1.200,00.Aceito terreno ou casa no

negócio. Telefone: 473273-5674
com Dolores ouMario.

• 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

i Vende-se terreno em Schroeder
- próximo à Marisol, escriturado,
16x30 m. Telefone 9919-0441.

• Vende-se terreno RuaAlfonso

Nicolucci,ÁguaVerde, 341 m2, valor
a combinar; Tratar 9642-1720

• Oportunidade: Ótimo investimento
em Schroeder. Terreno na rua Tímbó,
(na Rua da Câmara deVereadores,
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 m2). Há em
cima do terreno arrozeira, ribeirão e

poço artesiano. Apenas 1 km da SC
474. Aceita- se casa e carro demenor
valor. Preço: R$ 360.000,00. Telefone
Residencial: 3370-3458/9935-9307

• Vende-se 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

.

CHEVROLE;T
• Vende-se.Corsa Sedan Milenium

2002, preto, em ótimo estado,
com ar condicionado, vidro e trava

elétrica, alarme, rodas de liga, baixa
km original, lacrado, nunca foi
batido, pneus novos. Valor apenas
R$ 12.000,00, abaixo da Fipe! Tratar:
9185-4615/3376-1378.

• 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 demaiorvalor (Celta, Ford
Ka ou Corsa Hatch). Te19226-5009
Antônio.

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km. Preto,
aírbag, abs, bancos em couro,

completíssimo tratar com Valdir 47-
92104875.

PEUGEOT
,

• Peugeot 207 1.4 XRSport-
2011/2011 - branco 30.000 km ar,

díreção, vidros, travas, mp3 player,
rodas de liga26.400,00 (preço FIPE)
sem troca. Marcel- 9912-4880 ou

3371-2106.

• Vende-se Peugeot206, 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

• Vende-se Gol 97 M.I em bom estado

por R$ 7.800,00 corVermelha
Contato: 47 3058-0106 ou 47 9157-
5323 Falar com Rosane

• Assumo financiamento de Golfacima
de 2010 ou caminhonete a diesel.
Dou de entrada um StradaAdventure
2008. Tel49 9805-1302 / 9993-
9826.

• Vendo go11.0 - 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 GolfConfort Line 2004,
completo, por R$ 21.500,00! Tratar '

fone: (47) 9979-0403

• Vendo Saveiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado aro 16

por R$ 27.000,00, TR: 99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano 95,
verde,motorAP 1.8.A aba do filé.
Telefone 9995-6372 Osni.

·FIAT

• Vende-se Fiat Tipo 95, completo, IPVA
pago, prata, com teto solar, caixa de
som grande com 2 módulos, valor
R$5.800,00. Aceito troca pormoto
grande pra assumir prestação. Tratar
8890-9854 Marcos em Schroeder.

• 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;

96�7-9083.
• Vende-se EscortSWGL 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
fínanciamento, valor R$368,OQ.
8412-0129 Rubens.

RENAULT

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,
4 portas, ar-condicionado, aír-
bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 479917-8753 Tom.

• Vende-se Clio RT 2002/2002, cinza.
Completo. Tratar 9979c6043.

TOYOTA

• Vendo Corolla Altis Prata Automático

2010/2011 70.000 km. Garantia de
Fábrica 6 meses. Todas as revisões
feitas na Toyoville. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47 9177-

· 7003 Alfredo

OUTROS 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.

• Vendo Scenic 2004 Autentique 1.6,
16 V; prata, completa (ar, direção,
vidros elétricos, aír bag duplo, .

manual), com 110.000 km. Valor R$
16.000,00 à vista. 9912-5561.

• Vende-se caminhão Iveco, ano 2005,
com baú, capacidade 1.000 kg.
Todo revisado, com tapeçaria nova.
Manual. Vendo ou troco por carro
utilitário [Fiorino, Furgão, ...). Tratar
com Ivo 3373-6360 / 8485-2375.

• 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 Van de passageiros, 2009.
Ford trans. Prata, 16lugares.Valor a
combinar. Com serviço Tratar 3376-
1109.• Vende-se caminhão Volkswagen

CASA DE ALVENARIA

• Vende-se casa de Alvenaria no bairro Vila Lalau contendo: Terreno com
409 m2, casa com 138 m2 construída, sendoDl suíte mais 3 quartos, sala,
cozinha montada com copa conjugada, 01 banheiro, 01 dispensa, Área de
festas aberta com 92m2 contendo banheiro ,churrasqueira e lavanderia,
2 vagas de garagem. Local Próximo a Creche, escola, posto de saúde e

empresas. Valor R$ 550.0ü0,OO 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�52 Douglas Venturi.

VENDE-SE CASA DE ALVENARIA -
• Praia de Ubatuba, Rua: Campo

Alegre Sem numero - São Francisco do Sul SC. 1 Suite + 3 dormitórios
Sala de Estar; cozinha 1 BWC + Varanda. Area do Terreno = 375 Metros

Quadrados.lnf: (47) 3372-0901 - (47) 9921-1362
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Liga Futsal divulga
taDela da nova fase
VANTAGEM

Jaraguaenses farão
a última partida da

segunda fase em

casa, o que pode
ser decisivo

Lucas Pavin

A Confederação Brasilei
.t\..ra de Futebol de Salão

divulgou as datas, locais e

horários dos confrontos da

segunda fase da liga Fut-'

sal. Esta nova etapa come
ça no dia 5 de julho (sexta
feira), com o jogo entre

São José (SP) e o Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMan
nesjHLSjFME), às 2O'h,
no Tênis Clube de São José
dos Campos, em São José
dos Campos, com trans

missão pela ESPN Brasil.
A fase se encerra no

dia 9 de setembro, quando
estarão definidos os oito

classificados, que farão

posteriormente as quar
tas de final. Ao lado dos

jaraguaenses e dos pau
listas, no Grupo "C" estão
as equipes da Assoeva, do

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

APOIO Jaraguá Futsal, do pivô Léo, confia no 'fator casa' nesta nova fase da .Liga'

Rio Grande do Sul, e Con- para esta etapa avança
córdia. Cabeça de chave do . ram 16 agremiações, divi
grupo, 'por ter terminado didas em quatro grupos,
a primeira fase na terceira com quatro equipes cada.

colocação geral, o Jaraguá
,

Os jogos serão de ida e

vai realizar a última par- volta e as duas equipes de
tida na Arena - e pode ser cada chave que obtiverem
um trunfo, se ainda não omaior número de pontos
estiver classificado. seguem ao mata-mata.

O primeiro duelo em "Estas três equipes ti-
casa será contra os gaú- veram uma boa colocação
chos de Venâncio Aires, e pontuação na primeira
no dia 20' de julho (sá- . fase,' portanto, são todos

. bado). Vale lembrar que adversários difíceis. Ago-

Futsal de base

Sub-20 masculino recebe Itajaí no Sesi, às 19b
Com duas vitória e uma

derrota, o futsal sub-ao de

Jaraguá do Sul volta a atu

ar neste sábado pela quar
ta rodada do Campeonato
Catarinense da categoria.
Jogando em casa, a equipe
comandada . pelo técnico

Augustinho Ferrari, recebe
o TipsojItajaí, a partir das
19h, no Ginásio do Sesí, De
momento, os jaraguaen
ses marcaram doze gols e

sofreram nove, tendo Gui
lherme Zakalusny como

artilheiro, com quatro ten-

tos anotados. Além disso, a
categoria busca o seu nono

título Estadual da catego
ria. As conquistas ante

riores vieram em 1999,
20'0'0', 20'0'1, 20'0'4, 20'0'6,
20'0'7, 20'0'9 e 20'12, todas

pela Associação Despor-

ra, a competição começou
do zero, um torneio de tiro
curto, como passei para o

grupo, e todas as partidas
tem que ser tratadas como
se fosse uma final. As chan
ces são muito boas de clas
sificar e o grupo tem que'
mostrar isso mantendo a

postura que vem tendo e

algo amais, que é se focar e
vivenciar o jogo durante 24
horas", afirmou o técnico

_ Sergio Lacerda.

tiva Jaraguá (ADJ). Além
do Jaraguá e de Itajaí,
completam o Grupo "A" o
Colegial/Florianópolis e o

Joinville. Já no "B" estão

Chapecoense, São Louren
ço do Oeste, São Miguel do
Oeste e Concórdia.

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

dutracomercio@yahoo.com.br

Voleibol

Sub-18 joga em SantoAmaro
Buscando manter a

liderança, o voleibol sub-
18 masculino de Jaraguá
do Sul atua neste fim de
semana pela segunda
etapa . do Campeonato,
Catarinense. No sábado,
os comandados de Luiz

Carlos Rodrigues da Sil
va, o Kadylac, enfrentam
Criciúma, às çh, e Itajaí,
às 16h. Os jaraguaenses
além de terem a melhor

campanha na competi
ção, não perderam ainda
um set sequer .

Schroeder

CampeonatoMunicipal
A Diretoria de Espor

tes e Lazer de Schroeder
adiou a quarta rodada do

270 Campeonato Munici

pal deFutebol, com o intui
to demanter a tabela. Com

isto, permanece a quinta
rodada neste domingo

(30'), com as partidas entre
Tupy x União e Nordeste x

Amigos da Vila, no Rio Ca
marada. Já o Aliança, re
cebe os jogos entre Unidos
x Independente, além dos
donos da casa contra Néki

.

Confecções.

Basquete
Sub-15 joga emBalneário,

Querendo manter a

invencibilidade . de sete

jogos, o basquete SUb-15
feminino de Jaraguá do
Sul atua fora de casa neste

domingo, quando enfrenta
o Balneário Camboriú, às

lOh3O', no Ginásio da Bar

ra, pelo Campeonato Ca
tarinense. A equipe corre

atrás do seu quarto título

estadual, já que foi campeã
nos anos de 200'5, 20'11 e

20'12.

RaliMitsubishi

Schroeder no roteiro
Schroeder será caminho

parauma etapa do Ra1iMit
subishi. O evento - que mes
cla trilhas com atividades

esportivas e culturais : pas
sará pelo município neste

sábado, chegando pela Serra

do Canivete, passando pela
Estrada Duas Mamas, Rua
Barão do Rio Branco e Ma
rechal Castelo Branco, se

guindo para Santa Luzia. No
total, a prova terá ISO' km,
com largada em Joinville.
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Copa das Confederações
Brasil e Espanha disputam
o título no'Maracanã

Chegou o momento da tão

esperada final daCopa dasCon
federações. Promessa de um

grande jogo, Brasil e Espanha
se enfren:tam neste domingo, às
19h, no Maracanã. Para chega
a decisão, a seleção Brasileira
eliminou o rival Uruguai na se

mifinal por 2 a 1, enquanto os

espanhóis reeditaram a final da

Eurocopa do ano passado e ven
ceram os italianos nos pênaltis
por 7_a 6, após ficar o a o no tem
po normal e na prorrogação: O
técnico Luiz Felipe Scolari não
tem nenhum desfalque para a

partida e devemanter a mesma

escalação do último jogo com

Julio César; DanielAlves, David
.

Luiz, Thiago Silva e Marcelo;
Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar,

Hulk eNeymar; Fred. O volante
Paulinho, gripado, e o zagueiro
Thiago Silva foram poupados
do treino desta sexta-feira, mas
não preocupam para o duelo.
Pelo lado da Fúria, o treina
dor Vicente Del Bosque ainda
não sabe se poderá contar com
o meia Fàbregas e o atacante

Soldado, lesionados antes da <'

partida contra Itália. Caso não
entrem em campo, seus subs
titutos devem ser David Silva
e Fernando Torres, respectiva
mente para o confronto e deve
escalar a equipe com Casillas;
Arbeloa, Sergio Ramos, Piqué
e Jordi Alba; Busquets, Xavi,
Iniesta e David Silva (Fàbre
gas); Pedro e Fernando Torres

(Soldado). FORÇA Seleção se prepara em São Januário para encarar a Espanha

JosephBlatter
Desmentindo

Pela primeira vez durante a

realização da Copa das Confe
, derações, o presidente da Fifa,
Joseph Blatter, concedeu uma

. entrevista coletiva nesta sexta

feira. Ele negou que tenha dei
'xado o Brasil na última semana

pará fugir das manifestações e

. garantiu a realização da Copa do
Mundo no país em 2014.

Tênis

Murrayavança
O tenistaAndyMurray segue

com ótima campanha emWim
bledon. Nesta: sexta-feira, o atu

al número dois do mundo não
enfrentou grandes dificuldades

�

para vencer o veterano Tommy .

Robredo por 3 sets a o, parciais
de 6/2, 6/4 e 7/5 e avançou as oi
tavas de final do terceiro Grand
Slam da temporada.

ÀNALlSTADEÁTENDIMENTO
Ensioa.superimem andamento, desejavel vivél)€ia
;ei11-râmóbftÍlcári6 ou.cd.operatiliirde crédíto.
ANALlSTA:D,EC8�DITO E COBSANÇA
Vlv�l1ciª nij fUh§ão,-Pafa atp�rnb�omércio.

�NALlSTM)E fl{SrOS
Viv�ri:ci.á'émroti!ias ele cájcuI9(jep�os, i\P4(áçáo

- 'de custos ingilstriai$ � f�chamentç, m�nsal.
.ANALJ$TA'C�NTXBI,"
�iv�ncia nil'lU!1ç�9,.

ANALlSr�.FISCA'L
Vlvênçia cqQllançarneljtq5;�erioti\5 fi5Eaj�"
conheeimento deftetes;apuração-de ICMS;;
apuração de;Pis,e Cofins.

ANAUSTAJlA QUÂLlDAJ)E',
Vívência I'l�fi.inçãó, famometàlíl(gid), 150.900:1.
A'NALJSTAD�llH
Cónhedmeoto com i<:itínas'd!l'�ep<Íftamento
'pessoal,

ANJ\L1$TAPE'SISTEMJlS
vj.vêtidil'ern prQ\õeSsofoJhdusttiáis de confecção,
Conhedmentoem PL!$QL, ERF! Systextil.
ASSIS:TENTEFINANCEIRO
Vi-vência corrrccntas a pagar,.negadâsã0',com
fomec!<dores;f!uxo de,caixa. Conhecimento em
$iSt�i)\a EHP..

' ,

�$SiSTENTE�D!= RtI
'(ZUJsqi#pitç em Sfigúrá,oÇildbtr�haltio

E,nsihQ superlotem aç,d9meríto:Qesej1lvefviv'ênda
.em',oQpéráti\la,il!:�d[édit9,
q)MP�l)OR
Vl.\,ênda.Mfun9�ç,·
.FATUflISTA
Pata afll.ar em GuaramirÍ,m, ViVéºdá.n� fu_hÇã'Ci�
PSQ'GMM.AI)OIl!AfSlALJSTA DJ: �CP
Vi_v�nêia f\áfyn�o.

ASSISTENTE DE VENDAS

Vhíê,i]c[a na�ieaçomerciál, tom ate_ndirríeotoa

client8 e' representantes.
AUXILIAR DE VENDAS

VivênGia Da área de'venqas ovteleVêpdas,
(_AIXA
Vivênda nafunçêe. Disponibilidade para.atuar

fimi� de semana,

PROMOTOR DEVENDA$
'Vivência com vendas, Disponibilidade para atuar

;finai�_ desernana,

REPRESENTANTE COMERCIAL

Des�já\1ej RossljirCNPJ de repiesentaçl!o comercial
.ou,MEI.- promoção.âe vendas para atuaremS.anta
-Cataiina.:Fará comerGializaçãode livros técnicos nas

GERENTE DElOJA
-vfve-ncia'Cd�,v.endiJs.e·HdeTançar.Disponíbif{clade
para atuiraos finais de s:e.mana,

l(DEltOE MOSTRUARío
Vivência CQmO ,Iídet,demostruáiio, ramo oe

cotifecçSo, Cqhhecll)1e'ltq'em c-ostljrllJ tod4§ as
. operaçó'es,;mostruSrio, proíótipo, mCidela'g'em;
revisão, dobração, desde.o de.senvolvimentb até a'

p�çaJín.l.
�i:JPERVI�9S DE C:ORTE
'Vivência com s)lp!';ryisáo clé cQ,rte,no ramo têxtil,
SUPERVISOS Í)EVEND-AS

,ANA�ISTA1Pflo<iRAMAD()� QE pçp
ÍJêSejá_vei yivêhdal1afwíção
ÉSTIli.STA
l]í.Vênd'a i'\� funç�o
ej.ETJf01:.ECNJtO.

área,'$-de Siliíde:é 9'lmuoi<i<l.çâo,l!.".slli\,,'divu!gaq$i:l 'd� Vj��nci� çQm monta,g�m:depainéis élêtJicos,
. ,

-

mãqtiínas, conlieci�.enio em pneúmatica,livros �m escolas, giefeitll,ªs, uRiver5idad�s e li\irati�s"
VENÕEDOS
Dispph(bilidaejepafª atljilrfi8�i>deSém?na,
V;EJIID�DOªJNTERJIIP

.

'li\(ência Í\a'fIliíção,.COllhecil\'lenfu:ná áreá meéâi'>jt�,

CpOIJOENAPqR DE ;MNUTENÇAó
.P�rá. atgarségnfento t�xtii..
CQ.pRQEN"AI)OR FINANCEIR�
\(jvê[\c!�_çom liéletanç�, rotil1as d!Õ'i;'ót:í\àSij pa<j"ar,
receber;tesouraria,:Canhecimento em anàltse d�

crédito,.aplicaçõesfihançeiras,
ENCARREGADO ,DE PRoblJçAó
Vlvêflcia com 'liderançafadmlhistra§áa 'de coõfecção,
DisponibJlida.de.!lara atuafeljl Sã" l1�hto'�o.SuJ.

, ELETRICISTA INSTALADOR r

MANUTENÇÃO
-IIivénda comlnstalaçoes'eletricase manutençiloõ
D.esejável curso de-NR'10, curso técnico em.elétri�<l
j aJ1t"ma�oirid(!striaJ:1 efetrqté�nká.. (çQtj;ilnilõ
Ou cqmp[�t,,),
!YIECAN!CO E>E'AUrOMQ'lEIS
Viyênda n� f)<IiÇã0,
MECANICQ MONT�POR
Vivência t)a f(lhç�o,.,ri'rnaQleta!ú'9!GO.
T�cr.NICO EM 'MPRES�a��S
vivênCia em �bntig4ração.e ássisf.\'ldà a

impressoras de .grande porte,
reCNlCO EM REFRIGERAÇÃO
Vivenda na função.
TECNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Desejá'vel vivência na função. ,_

rkN!CO 9E EDIFICAçaES
Vivê,nda na (4nção,-C�rs.0 técriico'cOhdqidÓ'

APONTADOR1APROPRIADOR
Ensino médiotto.mptétoipara· atuar-em construção
dvil.

AUXILIARDEALMOXÀJ{IFÁDO
Vivênda na fimçao
AUXILIAR D,E COZINHA
N,a6:é.llecessáik)'experiência, Vagas"para 1" e2°

tlirQQ; Qor!h�1.
.

AUXILIAR DJ: DEPÓSJT(>
Para átuar.corn cbhfetênçia' çle ·meri:'.aQ0fias; 'ca.rga
eçlestãrga.
AUXILIAR D�.EXP.EDlÇAO
\Íivêncta nafunç�,,;
A!lXILIA.1I DE PIlODl;IÇ/(P
Nà� é nee�ss<\ri.e'exPeri,ênda,vagijS pára ),\.2°'
turno, Vagas pararedes .05 oairros,

ENFESTAÓOR
Viv.e.ocla·.na função'
INSPETOR .DÊ CONTROLE .DA

.QUAlIDAD.E
Deséj_âvel vivência.na areatêxtiL
OPERADOR DE.DO.BRA.DEIRA CNC

Vivênclima,função; para.atuar emú,rupá;
.

OPERAPORDEMOVIMENTAÇAo
VaLatuar com,carga.edescarga.,
OPERADOR DETRATAMENTO
ConheCimento com esta�o de tratamelitos de
eflúenteS,,,

êAí.DEfREIRO
,

Vivencia n� fun';ãQ.
CONFERENTE
V(v,éi:>"ia como çonferénte,:CNHC

COSTUREIRA
Vivência .Fiá funçáb,
ESTAMPADOR

MONTAD.OR
Vivênciá naérea metalúrgka
REBARBADOR
Viv�ncia na (unção
REVISORA
Vi\t:ên:cia �afunção,
SOLDADOR
Cannecimento"na função;
TECELAo
Vivência na função,
TINTUREIRO
VivênCia na função
TORNEIROMECANito
VivênCia na função, Vaga$ pata Jàraguá e'

G\ka'râmir(m:
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OPERADOR IlECAIXA
"
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PADRE ADOLFO

Os torcedoresdo futebol de
nossa região e, em especial, os do
G.E. Juventus guardam na mente

e no coração a imagem do craque
Padre Adolfo. Zagueiro e capitão
da equipe juventina entre os anos

de 1969 a 1977. Ele era capaz de
sair da área, conduzindo a bola;
vistosa e lucidamente, com os

olhos na linha do horizonte. Imba-

tível na bola aérea e implacável na
marcação. Era um virtuose, mem
bro nato da realeza de Domingos
da.Guia, Beckenbauer, Mauro Ra
mos de Oliveira e Thiago Silva. Era
um épico. Corria pelo campo, com
a desenvoltura de um guerreiro,

. altivo, como se estivesse empu
nhando a bandeira de alguma gló
ria conquistada.

Família e primeiros estudos
Padre Adolfo Hülse, nasceu

no dia 29 de abril de 1941 em São
Martinho. É filho de Rudolfo Hül
se e Lídia Back Hülse. O casal teve

quatorze filhos: Ulrico, Gisela, Lui
za, José Rudolfo, Ema, Edmundo,
Tito, Adolfo, Ivo, Zilda, Ana, Sifre
do, Paulo e Terezinha. Quandome-

Seminarista
Aos ·12 anos fez o Curso de Ad

missão no Seminário São José de
Rio Negrinho. Aprovado, ingressou
no Seminário Sagrado Coração de
Jesus em Corupá, onde concluiu o

Ginásio e o Ensino Médio. O No
viciado foi efetuado no Noviciado
Nossa Senhora de Fátima no bairro

nino, Padre Adolfo iniciou os estu

dos no Colégio Estadual Fridolino
Hülse, onde concluiu o Primário.
Lembra-se do primeiro professor,
Fridolino Hülse, seu tio, e dos co

leguinhas de aula; Renaldo e Ar

naldo Mai, Lorena, Alzira e de seus

irmãos, Tito, Ivo e Zilda.

Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do

Sul, sob a orientação do Padre Alo
ísio Boeing. Filosofia em Brusque,
Teologia em Taubaté (SP). Formou
se em Matemática pela Universida
de Católica do Paraná, em Curitiba,
onde iniciou também o Mestrado
em Filosofia.

Sacerdote - Professor/formador
Adolfo foi ordenado Padre; no

dia 29 de junho de 1968, em sua

cidade natal, São Martinho, pelo
Bispo Dom Anselmo Pietrulla,
primeiro Bispo de Tubarão. Foi

designado, para desempenhar a

função de Professor/formador,
no Seminário Sagrado Coração
de Jesus em Corupá. Lecionou la
tim, liturgia, religião, história das

Américas, matemática, inglês, gi
nástica e música. Neste período
(1969 a 1977), também auxiliou o

Padre Elemar, na Paróquia SãoSe
bastião em Jaraguádo Sul, e jogou

futebol pelo Juventus. Entre 1978
a 1984, exerceu as funções de Sa
cerdóte e professor/formador em
Curitiba. Retornou ao Seminário
de Corupá em 1985 permanecen
do até 2000. A partir dali passou
a desempenhar suas funções no

Convento Sagrado Coração de Je
sus na cidade de Brusque. Atual
mente é coordenador na Casa Pa
dre Dehon, atuando na formação
dos Postulantes que terminaram
o Curso de Filosofia e preparam-se
para o Noviciado, além de lecionar
latim, inglês e música.

Nomundo dos esportes
Na infância, Padre Adolfo foi um

menino peladeiro. Todos na família
Hülse praticavam esportes incen
tivados pelo pai: atletismo, futebol,
ginástica e natação. Quando ingres
sou no seminário optou pelo futebol.
Uma fratura no pé direito foi decisiva
para que se tornasse ambidestro. No
período que esteve em Taubaté cur-

sando Teologia, participou dos cam

peonatos de futebol da cidade pelo
time dos seminaristas. Destacou-se
a tal ponto que o então treinador da
Seleção Brasileira de 1962, Ayrnoré
Moreira o convidou para ingressar no
Palmeiras ou no Santos. Padre Adol
fo tinha o firme propósito de se tor

nar Padre" e declinou do convite. Em
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DIVULGAÇÃO

o GRANDE JUVENTUS DOS ANOS 70

Em pe: Nondas, Dalbérgio, Padre Adolfo, ParaÍlaguá, Farado e Joel.

Agachados: Luizinho, Serginho, Arizinho, Roquinho e Alceu Simas
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nossa Jaraguá brilhou intensamente

jogando pelo Juventus. Foi o capitão
do time que conquistou o Bicampeão
da PrimeiraDivisão da LJF. Campeão
da Taça dosMunicípios. Campeão da
TaçaColomboMachado Salles. Cam
peão do TorneioNorte Catarinense. É
considerado omelhorzagueirojuven
tino de todos os tempos.

Fica aqui nossahomenagem.
E de .todos os habitantes

de Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba, ao senhor,
PadreAdolfo, que hoje come
mora 45 anos de sacerdócio.
A nossa vida é como uma

montanha que nos mes-

1ll0S consbnúrnos ser

imponente ou não, de

pende de cada um. E a mon

tanha do Padre' Adolfo?
Ah, essa Montanha é com

parável aquela em que Jesus

proferiu o mais belo dos seus

sermões!
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