
Diversão

Festançageral
Para fechar o final de
semana bem, domingo
o Aloha Pub realiza
um festa com o grupo
Kibelezza. Confira
outras dicas para
curtir com os amigos.
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11

Política
Voto distrital é

o caminho
Através deste

sistema, cada mem
bro do parlamento
é eleito nos limites

geográficos de uma
microrregião.

PATRICIA�9RAES,
PLENÁRIO,

PÁGINAS6E7
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Futsal
Garotada disputa
rodada do estadual

MaisMédicos
Prefeitura analisa

programa federal
MUnicípio foi credenciado para
receber uma bolsa de R$ 10mil do

governo para atrairmais profissionais
na redepública. PÁGINAf8 I" I! d II

Música

Jaraguá comemora
Dia do Rock ri roll
Para celebrar a data, Fundação de
Cultura realiza shows com bandas
naAvenidaGetúlioVargas; a
partir das 1� deste sábado.

Equipe sub-igmasculino de Jaraguá
do sul volta à quadra neste fim de

semana pára jogar o returno do
Catarinense, em Joinville. PÁGINA 25
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DO LEITOR

A antiga e a atual
condição daMPB
Esses dias eu estava em casa escutando o mestre João

Gilberto, como' de costume, e me veio na cabeça à atual

situação da MPB, que a meu ver está em profunda deca

dência, com exceções.
.

'No final dos anos 50, saiu a primeira leva de artistas

que se destacaram lançando estilos novos, mas não dei
xando apagar a chama da antiga safra, que é o caso da
Bossa Nova. Tanto no senso poético das letras, quanto na
partemelódica dasmúsicas, usando o samba como carac
terística principal.

ArtistascomoCaetanoVeloso,ChicoBuarquedeHollan
da, Edu Lobo, Tom Jobim, Nara Leão, entre outros, ajuda
ram a firmar a BossaNova como parte da cultura brasileira.

Depois disso ainda tivemos a "Alegria, Alegria" de ter
mos na nossa história um projeto cultural chamado Tropi
cália, liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil na déca
dá de 1960, querevolucionou a MPB, colocando guitarras
elétricas e elementos estrangeiros nas músicas populares.
O que "gerou uma enorme revolta na época, pois vivíamos
ummomento difícil com o começo da ditadura no Brasil e os
conservadores não gostarammuito.

Não podia deixar de mencionar o Manguebeat. Movi
mento liderado por Chico Science e Fred 04, que colocaram
Recife empatamar nacional com asbatidas fortes de alfaia, o
'swingdobaixo ebateria e o peso da guitarra distorcida,mis
turada a letras fortes e de apelo crítico e poético invejáveis.

As exceções qu.emencionei no primeiro parágrafo deste
texto, buscam resgatar nossa cultura através dos exemplos
dados por nossos pioneiros, mas infelizmente o espaçoestá
diminuído, escasso, por conta deuma superlotação de serta
nejos urbanos e "sambistas" de grife, que buscam mais um
futuro econômico do que cultural, perdendo o sentido da
arte que é ter sentido.

Estamos deixando escapar a essência que nossospionei
ros, como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, AIy Barroso,
Noel Rosa, entre outros, deixaram para nós..

I �."

• RafaelHorst Verch, universitário.

IANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para f)r.edacao@ocorreiodopovo.com.br

Saúde

Atenção com a gripe
Jaraguá do Sul possui 17 casos confirmados

de pacientes contagiados pelo vírus da influenza.
A Vigilância Sanitária está no aguardo do resul
tado do laboratório para identificar os subtipos
de gripes - se é das variáveis da Gripe A ou do

tipo B. Dessas pessoas contagiadas, duas estão

em estado grave na UTI do Hospital São José e

as jiemais estão internadas. Os cuidados básicos

para prevenir a gripe são: manter os ambientes

'arejados, com janelas abertas; lavar bem as mãos
e com frequência; ao tossir; proteger a boca e o

nariz com um lenço ou com o antebraço.

COMENTÁRIO

Ela tem toda razão
Tive uma vaga lembrança, fui

aos meus arquivos e lá esta

va a prova da lembrança, sim eu

não me tinha enganado. Vendo
imagens dessas arruaças de rua
no Brasil de hoje, lembrei de
uma mulher - Gina Rinehart,'a
australiana - a mulhermais rica
do mundo. Dinheiro dela, feito
por ela e não por um marido ...

Antes de dizer o que me a fez
lembrar, a ela Gina, devo reafir
mar o que tenho dito à exaustão:
só aceito' na rua, protestando,
quem antes me mostrar a car-

.

teira de trabalho, prova de ser a

, pessoa boa e eficiente no que faz
e por quem faz. E completando
minhas exigências, que são as

exigências da Morai, da ÉtiCa; do. '

que for dentro 'da 'lei, "quero ver

também : o boletim escolar dos
,

vadios, enfim... Gina não os pou

pa, dia destes mandou-lhes um

recado, uma crítica, que bem ser

ve para a brasileirada que anda
nas ruas: - "Não fiquem sentados

reclamando, façam algo para ga-
nhar mais, passem menos tempo

jovens que andam por aí protes- bebendo, fumando e brincando,
tando contra o vento ... Certifica- trabalhem mais. Se transformem

dos de que são bons trabalhado- ,
em uma dessas pessoas que tra-

res e bons alunos em sala de aula, balham duro, investem e cons-

estarão liberados para protestar. troem e, ao mesmo tempo, criam
Sem isso, ferro, muito ferro nos empregos e oportunidades para os
arruaceiros do nada... .demaís".Aliás, emodéstia àparte,

A tal Gina Rinehart, a mulher é o que vivo dizendo nas minhas

mais rica do mundo, australiana, palestras fazmuito tempo.
é muito criticada por muitos dos Encurtando a conversa, os crí-

seus conterrâneos, claro, critica- ticos, os "protestantes" das ruas

da pelos vadios que cospem n� são figuras fracassadas, indolentes
,

Cçtpjtalismo, na democracia; que" ',,'��a._çQstúhíadas à, mão estendida:

desprezam 9 princípio bíblico" do dáumabolsa, tió; da uma cota, tia;
,

"a cada .um segundo suas obraS",' dá"uma ajuda, governo... Pífios.

lUIZ CARLOS PRATES

• Razão
- "Então, "seo" Prates, o povo não tem o direito de

ir às ruas fazer protestos" E quem foi que disse, isso?
O que tenho dito, e vou continuar dizendo, é que só
têm direitos a ir às ruas pedir por um país melhor

os trabalhadores, os que produzem, ralam, dedicam
se aos bons valores, e junto com eles os bons alunos.

Quer dizer, os que de fato têm 'direitos a reclamar e

que por cumprireni com os deveres ficam justifica
.dos nos protestos. O resto é vadiagem e oportunismo.
Nesse caso, ferro neles!

• Idiota
Um coitado, defendendo a causa de um pobre dia

bo, politicozinho demeia tigela, disse que o amigo não
namora mulher feia ... E será que alguma mulher pode

gostar de um idiota, de um vazio sem história própria
e política? As mulheres precisam se valorizar mais,
dar-se o respeito, 'ou dar-se ao respeito ... Babões que
se acham precisam levar o fora que estão a merecer,

ou então que alguém lhes ofereça uma folha de papel
e uma caneta: escrevam uma redação, para ver se são
machos e bonsmesmo ... Coitados dos impotentes.

• Falta dizer
Lembrança. Estava no hall de entrada, uma das

entradas, do Imperial Hotel em Tóquio, quando um
homem engravatado veio e sentou-se ao meu lado .

Abriu uma maleta, tipo 007, dela tirou um leque e

começou a se abanar. Imagine um executivo fazendo

isso no Brasil? No Primeiro Mundo eles podem fazer.

Um leque, imagine.

'SAtÃO EM
JARAGUÃ
Um balão deu um colorido
diferente no céu de Jaraguá
do Sul na manhã de ontem.
Durante 1 h20, a ganhadora
de um concurso cultural da
Proma Construtora, organizado
pela agência Público Digital, pode
observar a cidade das alturas.

Enquanto isso, muitos jaraguaenses
pararam para admirar o vôo.

LÚClOSASSl

Profissão.
Volkswagen abre estágio

A Vo1kswagen do Brasil oferece 111 oportunidades
para universitários e recém-formados. São 91 vagas para
o Programa de Estágio e 20 vagas para o programa de
Trainees 2014. ÓS interessados devem realizar a inscri

ção no sitedaempresa, nos seguintes links:para o Progra-
.

ma de Trainees 2014 (até o final do mês de agosto):www.
vw.com.br/pt/institucional/RecursosHumanos/Progra

, ma_de,-Trainee.html. Para o Programa de Estágios 2014
(até 29/9/2013):www.vw.com.br/estagi02014

Educação,
CursodeMBA

AFundação GetulioVargas oferece um curso deMBA
em Gestão Empresarial para turmas de Jaraguá do Sul.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail
mbafg0oi@sociesccapacitacao.o�g.br. O valor da inscri

ção é R$ 130. As aulas acontecem nas segundas e terças,
das 18h30 às zahso. Informações pelo fonte: 3461-0540.
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CHARGE

VOTO DISTRITAL - ANTÍDOTO CONTRAA CORRUPÇÃO
E FALTA DE REPRESENTATMDADE

Fale conosco

EDITORIAL·

Voto distrital, já!
OBra�il precisa urgen:emente mudar,0 sistema de votaçao dos deputa
dos federais e estaduais para um modelo

.

mais justo, econômico e representativo.
E essa forma de escolha somente será
conseguida através do voto distrital.

O modelo, adotado em países como

Estados Unidos e Inglaterra, faz com que
asmicrorregiões de um estado definam o

candidato que irá representá-la no parla
mento, no caso do Brasil, na Câmara dos
Deputados e na Assembeia Legislativa.

O sistema evitaria uma guerra- por
votos que o País vive atualmente a cada
eleição, em que os partidos lançam um

número grande de candidatos e, para
conseguir a aprovação necessária para
a eleição, eles são obrigados a percorrer
outras regiões longe da sua base de atua
ção para conquistar eleitores.

Com o voto distrital, cada região teria
uma cadeira garantida no parlamento.
O cidadão é quem escolhe o candidato
ideal para ocupar essa vaga. E os votos

seriam cooptados na área de atuação dos
concorrentes. Assim, a campanha seria
mais barata e o eleitor teria certeza de

que estaria escolhendo alguém próximo
da mesma realidade.

"
o voto distrital é a melhor escolha

para um Brasil mais democrático.

Aeditora e colunista de PolíticaPatricia
Moraes apresenta nas páginas 6 e 7 dessa

edição uma explicação detalhada sobre o

voto distrital. Essa abordagem representa
o posicionamento defendido Pelo O Cor
reio do Povo a favordesse modelo de' es
colha. Com isso, o jornal espera estimular
uma mobilização do Vale do Itapocu, en
.tre as lideranças partidárias e entidades

.

de classe, para que seja ecoada a defesa da
implantação desse modelo de votação na

reforma política. O voto distrital é amelhor
escolha para um Brasil mais democrático.

, Diretor: Nelson Luiz Pereira, Chefe de Redação: Márcio SchaJinski -marcíogocorreíodopovo.com.br -Ediçâo: Diego Rosa e PatriciaMoraes' 'redacaoépccorreiodopcvo.ccm.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 17h30 ' Endereço: Av. Prefeito WaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Edito�Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�l O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. P�e estejornalpara ostro leitor.

tOBITUÁRIO
• MARIAAPARECIDADALCASTAGNEmorreu

ontem em Schroeder. Ela tinha 8s anos e deixou enlutados

filhos, filhas, genros, noras, netos, irmãos e demais
parentes e amigos. O sepultamento será realizado hoje às

.

çh no CemitérioMunicipal de Schroeder.
o IRMABRUCHEBERHARDTmorreu quinta-feira, dia
11, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 92 anos e deixou enlutados

irmã, filhos, nora, netos,bisnetos e demais parentes �
amigos. Ela foi sepultada no Cemiterio do Rio da Luz II.
o PEDROWAIMIRTRENTINI morreu quinta-feira, _

dia 11, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 58 anos e deixou

enlutados irmãos, sobrinhos, sobrinhas, demais parentes e

amigos. O sepultamento aconteceu no Cemitério de Santo
Antônio, no Bairro Nereu Ramos.
o JOSÉ CARLOS DA CUNHAmorreu na

quinta-feira, dia 11, em Jaraguá do Sul. Ele tinha

57 anos e deixando enlutados filha, genro, irmãos,
sobrinhos, cunhados, parentes e amigos. O corpo foi

sepultado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

FuncionaUsmo

13° salário antecipado
Na segunda-feira a Prefeitura de Jaraguá

do Sul paga a primeira parcela (50%) do 130
salário ao quadro de funcionalismo. Amedida
irá beneficiar 3,6 mil servidores públicos jara
guaenses. Serão destinados cerca de R$ 5,89
milhões para este- repasse. A segunda parcela .

do 130 será repassada em dezembro.

Guaramirim

Festival da Canção
Estão abertas as inscrições para o Festival

Municipal da Canção de Guaramirim. Os inte
ressados podem concorrer em três categorias:
Mpb e Internacional, Sertanejo ou Gaspel. O
regulamento está na Casa da Cultura de Guara
mirim, na Rua Ernesto Pizetta, centro. O prazo
para as inscrições segue até o dia 31 de julho.

Queremos

" inClusã?,. mas
com mento.

Pode ser um mérito
menor do que o dos

outros, mas não

podemos prescindir
do mérito.

João Grandino
Rodas, reitor da
Universidade de

.

São Paulo, sobre
o sistema de
cotas, na IstoÉ,

LOTERIA,S
QUINA
SORTEIO NQ 3229
32 - 54 - 65 - 67 - 73 .
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SAUDE
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ATENÇAO
DE CASA
EM CASA

ATENDIMENTO

Agentes comunitários de Jar-aguá do Sul visitam mensalmente
-

moradores de 17 bairros para incentivar a prevenção

Eles não' passam desper
cebidos. Por onde tran

sitam, .

acabam chamando ª
atenção para o bem estar e o

cuidado com o corpo. Chama
dos de agentes comunitários
de saúde, esses profissionais
percorrem, mensalmente, to
das as residências cadastradas
nas áreas de abrangência da

Estratégia Saúde da Família
(ESF). E, nessas visitas roti
neiras, incentivam a popula
ção a jamais esquecer á im

portância da prevenção.
Na lista de' afazeres, os

agentes têm a obrigação de

acompanhar as condições fí
sicas dos moradores por meio
de perguntas feitas direta-

, mente,a eles. De acordo com

a coordenadora da Saúde da
Família Nadia Renate da Sil

va, as equipes conhecem' a
realidade das localidades é
também de quem acessa os

serviços oferecidos pelo muni
cípio. Os dados coletados dão

origem a um panorama geral
da cidade, que é, mensalmen
te, encaminhado ao governo,
federal e acaba por colaborar
na construção de campanhas e'

políticas públicas.
Além disso, os profissio

nais oferecem aos habitantes
informações sobre temas di

v�rsos relacionados à saúde, à
cidadania e aos órgãos muni
cipais. Mesmo assim, os agen
tes enfrentam dificuldades
e, muitas vezes, encontram

portas fechadas. "Há quem
se negue a recebê-los. Outros
só querem assinar a ficha e se

livrar da presença do agente.
Em contrapartida, temos uma
parcela que atendemuito bem
e se beneficia dessas visitas",
explica a coordenadora.

Jaraguá do Sul possui 17
postos de saúde de diferentes

ATENDIMENTO QUASE PERSONAIJZADO
Coberta pela Estratégia da Saúde

da Família (ESF), a comunidade Tifa
Schubert conta com cinco agentes. A
equipe, composta por Idelça Menin,
Sônia dos Santos, Sandra Todt, Dirce
l.ewerenz e Aurea Wachholz, come
çou os atendimentos em novembro de
2011, mesma época em que um novo

posto foi inaugurado na localidade.
No início, o trabalho teve como foco o

•

cadastramento de todas as famílias re-

bairros incluídos no programa
de agentes, comunitários. Eles
contam com 99 profissionais,
que circulam pelas áreas de co
bertura sempre vestindo cole
te, 'camiseta e boné específicos
e de posse de crachá e pasta.

Cada . funcionário possui
um cadastro médio de 200

famílias ou, no máximo, 750
pessoas. Seguindo as regras
instituídas pelo Ministério da
Saúde, uma equipe tem a li
mitação de acolher até 4,5 mil
indivíduos. Por' isso, alguns
bairros acabam não sendo
atendidos por.completo.

No entanto, a expectativa é
de que oprograma seja amplia
do gradativamente, chegando,
dessa maneira, a mais lugares.
Por enquanto, de acordo com

a coordenadora, os agentes
.

visitam 53,9 mil jaraguaen
ses, ou seja, 36% do total de
habitantes.

·OCP4e5
www.ocponline.com.br

Depois de trabalhar por vários
.

anos no -comércío; Sandra Todt
decidiu mudar o ramo de atuação.
Avisada por uma pessoa da família
sobre o concurso público para se

leção de agentes comunitários, ela
decidiu se informar e prestar a pro
va. "Nunca imaginei estar na área
da saúde", confessa. Mas, um ano

e meio depois de iniciar o serviço,
está completamente envolvida por
ele. "É muito bom se sentir útil e
poder ajudar", ressalta.

Diariamente, Andreia visi
ta cerca de dez casas. Ao fim do
mês, a meta a ser atingida gira
em torno de 200 residências.

No entanto, algumas pessoas,
principalmente, aquelas que se

mudaram para o local faz pouco
tempo, resistem em atendê-la por
desconfiança ou falta de conheci
mento acerca da função exercida.
Mas, como moradora do bairro
desde a infância, ela comenta que
o acesso à maioria das famílias é
facilitado pela relação 'firmada ao

longo dos anos. "Gosto de chamar
a todos pelo nome e, onde tenho
liberdade pará isso, já abro o por-

.

tão e entro", explica.
Na casa deValdeiniroTodt, 70,

e Irene Pereira, 67, a visita segue
este preceito. No aguardo da agen-

te, ele, não precisa nem sequer
conter os cachorros que habitam o

quintal. Alegres com a chegada de
Andreia, eles a guiam em direção

.

ao dono. Sentados na varanda, os
dois conversam enquanto ela con
fere informações a respeito do es

tado de saúde do casal.
Satisfeito com o serviço, Valde

miro não demonstra qualquer dúvi
da ao expressar que o atendimento
merece nota máxima. Incentivado
pela agente, ele até já participou. do
grupo de reéducação alimentar em
funcionamento no posto de saúde
dobairro e, pôr causa disso, passou
a cuidar melhor de simesmo.

Dilma (E) é
recebida por

� uma moradora,
que é atendida
com frequência
no tratamento
de bipolaridade
afetiva

'I" •

,
'

.; �,�: : .
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NECESSIDADES VIST.AS DE PERTO

J
Raio-X do atendimento
• Área urbana de Jaraguá do Sul • Bairros abrangidos pelo programa
.• Pessoas: 45.411 João Pessoa, Santo Antonio, Nereu
• Famílias: 14,338 Ramos, Estrada Nova, Barra do Rio
• Área rural de Jaraguá do Sul Cerro, Vila Lenzi, Ilha da Figueira, Santa
• Pessoas: 8.489 Luzia, Santo Estêvão, Rio Cerro, Vieira,

Rio' da Luz, Tifa Schubert/Amizade, Vila
• Famílias: 2.574 Nova, São Luís, Vila Lalau e Rau. o- aposentado Valdemiro adotou um hábito alimentar mais .

saudável depois que foi 'orientado pela agente 'Sandra

acompanhamento da saúde dos
moradores. Entretanto, o trabalho
vai muito além. No caso de Dilma,
a preocupação com o bem estar de
uma paciente portadora de bipola
ridade afetiva e esquizofrenia, por ,

exemplo, é constante. "Acabo dan
do uma atenção maior. Teve perí
odos que eu a visitava quase todos
os dias", explica. Sozinha, amulher
sofreu diversascrises até ser enca
minhada aos cuidados do Centro
de Atenção Psicossocial (Caps) por
intermédio da agente.

Outro bairro jaraguaense aten
dido pelos agentes comunitários
de saúde é o Rau. A equipe exis
te desde outubro de 2011 e conta

com seis profissionais, entre eles
Andréia Schork e Dilma de Lima.
Elas explicam que, ainda hoje,
há pessoas resistentes às visitas.
"Elas criticam por falta de conhe
cimento. Não estamos passeando

. nas ruas, mas fazendo o nosso tra
balho e temos que fazê-lo valer",
afirma Andréia.

.

Na lista de prioridades está o

MAIS ACESSO À SAÚDE PÚBUCA
Chegando-ao nonomês de gra

vídez, Maira Luft Back, 32, contou
com visitas frequentes de Andreia
Todt ao longo da gestação. "Foi
uma maravilha, ela passou infor
mações importantes e até de pa
lestras no posto eu participeí.An
tes, nunca ia e, agora, já conheço
todo mundo da equipe", enfatiza.
A interação também incentivou
a gestante a utilizar os recursos

oferecidos pela saúde pública pa- .

ralelamente às demandas parti- .

culares. "Não posso' reclamar de
nada. Esse vínculo me deu mais
segurança e tranquilidade durante

• a gravidez", complementa.

sidentes no bairro. Agora, os profissio
nais se preocupam em acompanhá-las
sob a ótica do bem-estar. "O objetivo
é ver se está tudo certo e também re

passar informações sobre campanhas
realizadas pelo município", destaca a

, enfermeira Graziela Stoffel Broca.
Neste atendimento quase perso

nalizado, idosos, crianças, gestantes
e portadores de doenças crônicas
têm um acompanhamento ainda

mais próximo. Essas pessoas res-

. pondem a questionários que traçam
um cenário amplo sobre suas con-

.

dições físicas. Os dados coletados
permanecem na ficha cadastral e

formam um histórico importante a

respeito dos pacientes. .

Além de estimular o cuidado com
a saúde, as visitas dos agentes ainda
incentivam a interação social. Isso

porque, os profissionais convidam a

população a participar de grupos es
pecíficos que �e reúnem em tomo da
convivência e da resolução de pro
blemas, como o tabagismo e a obe
sidade. Na Tifa Schubert, por exem
plo, já existem encontros mensais
pautados na reeducação alimentar,
no artesanato e na gestação e, a par
tir de agosto, os fumantes interessa
dos em abandonar o vício também
poderão frequentá-los.

"
É muito bom

se sentir útil e

poder ajudar.
Sandra
Todt, agente
comunitária
de saúde

" Foi uma maravilha, ela passou informações importantes
e até de palestras no posto eu participei. Ante�, nunca
ia e, agora, já conheço todo mundo da equipe.
Maira Luft Back, moradora do Bairro Amizade

Aqui osservidores públicos·catarinenses
têm crédito mais fácil;para

a vida não ficar difícil.

t.. Sem consulta � Crédito com � Sem cobranca de
r ao SPC/Serasa 'excelentestaxas 'seguro e tarifas

�
. .'

'. ,

'� Sem aberturane 1 S�lllintegralizaçãor conta-corrente. J de cota capital

fi
SANTINVEST

ir 0800 48 0506Grávida de nove meses,
Maira tem a saúde

monitorada pela agente
Andreia Todt (E)

t
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- OpçÃO 1 " CRÉDITO PESSOAL -

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h às 17hSISTEMA FINANCEIR.O

:1
"

, I
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MAISJUSTO

Em tempos de protestos, a possibilidade de
reforma política, engavetada e empoeirada

no Congresso Nacional há décadas, ganha novo
impulso. Mesmo que esta não tenha sido a: prin
cipal bandeira levada para as ruas do país, com
certeza, é o antídoto para a maioria dos males

apontados. O sistema político brasileiro avan

çou nas últimas décadas, mas ainda é muito in

justo edesigual. Um dos problemas é resultado
. de voto proporcional, onde o eleitor não tem

como prever com precisão que deputado, seja
estadual ou federal, ou até mesmo vereador, vai
eleger cem o número digitado na urna. Os cus

tos das campanhas também são estratosféricos,
pois os concorrentes precisam sair das suas bã
ses para buscar apoio fora. Dados do Tribunal

Superior Eleitoral revelam que em 2010 apenas

7% dos deputados federais eleitos chegaram em

Brasília pelos próprios votos.
.

Adotado em países como Estados Unidos,
Inglaterra e Itália, o voto distrital muda esta ló

gica. Através deste sistema, cada membro do
. parlamento é eleito individualmente. nos limi
tes geográficos de um distrito pela maioria dos
votos (simples ou absóluta). Para isso, o país

Patricia Moraes

é dividido em de
terminado número de .

distritos eleitorais, com po
pulação semelhante entre si, cada

. qual elegendo urn dos políticos que
comporão,o parlamento.

O Vale do Itapocu é um exemplo
claro de como a falta de representatívi-

, dade, impulsionada pela selvageria do
voto proporcional, pode ser maléfica. Na
Assembleia Legislativa, apenas Carlos
Chiodini (PMDB) tem como base Jara-

guá, isso depois de um intervalo de quatro anos,
'

sem que a região conquistasse uma cadeira. Pelo

voto distrital, o Itapocu poderia ter de duas a três

vagas garantidas, dependendo da separação
distrital adotada. Desde Vicente Caropreso
(PSDB), eleito em 2000, a região não 'Se vê
refletida no Congresso Nacional. Treze anos

se passaram desde então e muitas campanhas
pelo voto regional se sucederam tentando mudar
esta lógica. Mesmo que tenham auxiliado, não alcan

çaram o objetivo maior, dar ao Vale do Itapocu urna voz
no parlamento onde se decide os rumos do país. Pata pre
sidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul,

F1M DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013

Monika Hufenussler Conrads, a adoção
do voto distrital representaria um avanço

importante para o sistema político nacional.
"Ele vem ao encontro do que viemos defen-

dendo há anos. Todas as regiões precisam ser

representadas, por isso, seria o melhor sistema".
Para o cientista político.Alberto Carlos Almeida,

colunista do jornal Valor Econômico, outra vanta-
,

gem é que' no modelo de voto distrital o' candidato
eleito mantém um contato permanente com o distri
to. O que faz com que seus eleitores lembrem dele e

possam cobrar uma postura mais ética.

CINCO MOTIVOS PARA APOIAR O VOTO DISTRITAL

Eleitor com poder maior
Um sistema em que cada parlamentar repre

senta um conjunto fixo de cidadãos possibilita
,

uma ligação maior entre o deputado, ou verea
dor, e o eleitor. O número reduzido de candida
tos nesse sistema eleitoral (uma vez que se vota

por distrito, cada partido apresenta apenas um

candidato e não uma lista) permite uma escolha
cuidadosa por parte do eleitor, que tem mais fa
miliaridade com os concorrentes, sabe mais da
vida pregressa deles, por exemplo. Com o fim
da eleição, cidadãos do distrito são representa
dos por uma única pessoa, e, da mesma forma,
têm facilidade em acompanhar a atuação dela
como parlamentar. Isso aumenta a fiscalização
e a cobrança sobre os representantes eleitos, o
que os obriga a adequar seu voto parlamentar às
demandas do eleitorado.

Memória do eleitor
Hoje, o sistema eleitoral, pela natureza com

plexa de distribuição de votos (privilegiando a

formação de bases partidárias em detrimento
da contagem absoluta de votos pessoais), tende
a dificultar o acompanhamento do resultado das

eleições. Desta .maneira, os eleitores raramente

.
sabem efetivamente para quais candidatos o seu

voto é computado e quem foram os eleitos. Pes

quisa sobre o comportamento eleitoral dos brasi
leiros revela que 71% dos eleitores não lembram
em quem votaram para deputado federal quatro
anos' antes e outros 3% citam nomes inexistentes.
Ainda segundo a pesquisa, essa amnésia eleitoral
tem início pouco tempo após as eleições: passados
dois meses, 28% dos eleitores já não se recordam

de seu candidato a deputado federal, e 30%, em
quem votarampara deputado estadual.

Custos de campanha
Através do sistema distrital, as campanhas

eleitorais são realizadas exclusivamente dentro de
urna região. Limitando as campanhas em áreas
commenor exténsão e população �e comparadas às
circunscrições eleitorais delimitadas por sistemas

"

proporcionais, o sistema elimina a necessidade de
os candidatos viajarem todo o Estado (em caso de
urna aplicação em nível federal) em busca de vo
tos. Com a campanha concentrada apenas em urn

distrito, o custo da campanha diminui. Campanhas
mais baratas abrem espaço para candidatos com

menos recursos financeiros. Assim, urn líder co

munitário, por exemplo, pode mobilizar seu distri
to para a campanha, com chances reais de vitória.

Ademais, campanhas menos dispendiosas redu
zem significativamente a influência de corporações
e grupos de interesse no processo eleitoral.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MAIS SOBRE O

VOTO DISTRITAL

Diferença
no caixa

A falta. de representatividade
também reflete diretamente no cai
xa dos municípios, pois deputados
federais e senadores têm a chance
de participar da' elaboração' do Or

çamento anual da União, sugerindo
onde o dinheiro deve ser aplicado,
através das chamadas emendas

parlamentares, que não são de

aplicação obrigatória. Para a LOA
deste ano, cada deputado federal e
senador. teve o direito de apresen
tar 25 emendas que, juntas, não
ultrapassam o, valor de R$ 15 mi-
lhões por parlamentar. .

Como mostrou reportagem do
O Correio do Povo, publicada em

maio deste ano, Santa Catarina tem

16 cadeiras na Câmara dos Depu
tados, das 513 no total, mas desde

2004, com o fim do mandato do

ex-deputado federal Vicente Caro

preso (PSDB), o município tem sido

preterido na 'liberação de recursos

com carimbo parlamentar. Nas úl
timas três leis orçamentárias anuais
(LOAs), referentes à 2011, 2012 e

2013, apenas uma emenda foi pro
posta por deputado federal, especi
ficamente para Jaraguá do Sul. No
valor de R$ 250 mil, a emenda foi

apresentada pelo deputado. federal
Mauro Mariani (PMDB), na LOA de

2012, visando ao fomento de incu
badoras de empresas e parques tec

nológicos no município. Além disso,
deputados e senadores influenciam
em diversas decisões de governos e

fazem a diferença para suas bases.

• O voto distrital fortalece os

partidos e permite ao eleitor que ele se

identifique mais com o seu candidato

• O voto distrital puro prevê que
cada Estado seja dividido em

regiões, conforme o número de vagas
equivalentes na Câmara dos Deputados.
A proposta inci�e também ao fim das

coligações proporcionais.

Enfraquece grupos
específicos

Outra vantagem do voto distrital é cada de

putado ter de ser votado por uma maioria dos

eleitores; dessa forma o sistema favorece candi
datos que defendam interesses gerais da popu
lação, enfraquecendo o extremismo ideológico,
que dificilmente obtém apoio majoritário como',

.

por exemplo, bancadas religiosas, ruralistas, ca
tegorias de profissionais e outros.

Escolha mais consciente
Como nesse sistema há um número menor de

candidatos por distrito, o eleitor é capaz de fazer
uma avaliação mais precisa dos perfis e propostas
de cada um. Também tem dados para avaliar se o
candidato realmente representa o que� .dtrfenderj,.1,. I L:. J, I. J I:.li
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(PP), de aderir ao programa,
devido às dificuldades que o

município tem enfrentado

para a contratação de médi
cos. Nessa perspectiva, Pos
samai afirmou que a adesão
ao programa, se acontecer,
em nada irá afetar a reali

zação do concurso público,
previsto-para agosto, já que
o progrania federal não de

verá contemplar a demanda
da secretaria.

Hoje, 96 médicos atuam
na atenção básica e na espe
cialidadeem Jaraguádo Sul.
Já com a previsão de cOÍlS
truir a' Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) e com

a unidade de saúde que será
construída pelo Ministério
da Justiça no presídio do

município, seriam necessá
riosmais 29 profissionais.

EDUARDO MONTECINO

ANÁLISE Possamai vai estudar os prós e contras do

projeto do governo federal antes de tomar uma decisão

�""""''''''''''",*"",""���'''''''''����.w.''''''''',,
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Oportunidade Única '"

Vendemos Consámos Imobiliários contemplados lo.
li!

RS 410.000,00 Entr. + 160 RS 2.950.00 �
RS 380.000,00 Entr.+ 157 . RS 2.640.00 E

..

..

RS 300.000,00 Entr. + 178 RS 2.180,00 o

RS 261.000,00 Entr. + 118' RS 2.01Ó� J
RS 224.000,00 Entr.+ 149 RS 1S7O,oo 'iii

RS 200.000,00 RS 1.67S,oo
..

Entr.+ 140 9·

RS 172.000,00 Entr. + 181 RS 1.186.00
'iii
:J'
..,

RS 153.000,00 Entr. + 142 RS 1399.00 ..
v

RS 150.000,00 Entr.+ 140 RS L260,oo
'"

�

RS 106.600,00 Entr. + 177 RS 706.00 1RS 87.070,00 Entr. + 174 RS 634.00
RS 80.000,00 Enu. + 191 RS 530.00 'õ

...

RS 70.000,00 Enu; + 161 RS 463.00 !
RS 67.000,00 Entr.+ 169 RS 472,00 !e

2
RS 61.000,00 Entr. + 166 RS 436,00 a.

lO

RS $0.000,00 Entr.+ 140 RS 416.00
'"

,g
RS 43.313,00 Entr. + 175 RS 330,00 .�
RS 24.000,00 Entr. + 79 RS 439,19

..
'"

,g

Também Compramos seuConsóráo �
(;)

Ugueagora
(47) 8453-0201/ (48) 9993-1200
E-mail: contato@banaedi.com

Temos outros valores para consulta!

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO,
Comarca de Jaraguá do Sul / 1. Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259·300,

Jaraguá do Sul-SC

E-mail: jaragua.civell@tjsc.jus.br
Juiz de Direit�: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Anulação/ cancelamento de Protesto n" 036.10.007775-2

Autor: FM Comércio de Brinquedos
Réu: Koraicho Distribuidora Ltda.

Citando(a)(s): Koraicho Distribuidora Ltda., CNPJ 61.135.901/0001-85

Objetivo: CITAÇÃO: Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do pre

sente, á(s) pessoais) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam 05 autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(5) para responder(em) à ação, queren
do, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste

edital. ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir
se-ão aceitos como-verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,

partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de

costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

laraguá do Sul (5C), 31 de maio de 2013.

Leandro Katscharowski Aguiar
Juiz de Direito

Saúde

Mais'Médicos pode chegar a Jaraguá do Sul
Verônica Lemus

Jaraguá do Sul pode ser
.

um dos 39 municípios ca

tarinenses a fazer parte do

programa do governo fede

ralMais Médicos. Instituída

por medida provisória pela
presidente Dilma Rousseff,
a iniciativa vai ofertar bolsa
salarial de R$ 10 mil, paga
pelo Ministério da Saúde,
aos médicos que atuarão na

atenção báSica da rede pú
blica de saúde. O objetivo é

ampliar a presença desses

profissionais nas regiões ca
rentes e do interior do país.

De acordo com o secre

tário de Saúde· de Jaraguá
do Sul, Adernar Possamai,
o Executivo deve Se reunir
na semana que vem para
decidir se o município vai

aderir ou não ao programa.
Isso porque, ainda segundo
o secretário, é preciso fazer
a análise dos pontos positi
vos e negativos da proposta,
da sua eficácia e do impacto
financeiro para a adminis

tração.
Se Jaraguá do Sul se ins

crever para receber osmédi

cos, terá que oferecer como

contrapartida moradia �

alimentação, além de ter de

dependerderecursos doMi
nistério da Saúde 'para cons
trução, reforma e ampliação
das unidades básicas de
saúde-."Pode ser que no fim,
somando (a bolsa) mais os

benefícios, o salário desses
médicos fique mais alto do

que os dos outros profissio
nais", disse Possamai. Hoje,
um médico de 20 horas re-

:.: ESTADO DE SANTA CATARINA

.II� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL.

EDITAL DE SORTEIO PÚBLICO DA SUBCOMISSÃO
TÉCNICA CONCORR�NC;IA N° 049/2013.

1. o Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, através do

Presidente da Comissão Especial de Licitação, designado pelo Decre

to nO 9.433/2013, torna público aos interessados, que realizará sessão

pública destinada ao sorteio dos _profissionais que comporão a subco

missão técnica julgadora das propostas técnicas da concorrência em epi
grafe; 2. O procedimento licitatório tem como propósito a contratação de

agência de-publicidade e propaganda para o Municipio, motivo pelo qual
• suas propostas técnicas deverão ser analisadas por profissionais das

áreas correspondentes, nos termos traçados pela'lei nO 12.232, de 29 de

abril de 2010; 3. A sessão pública ocorrerá no dia 30 de julho de 2013,
ás 09:00 hs, no sala de reuniões da Diretoria de Compras, Licitações e

Suprimentos da Prefeitura, local e ocasião em que serão sorteados, den
tre os profissionais abaixo, os 03 (três) componentes da subcomissão;
4. PROFISSIONAIS DO CORPO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO (1
VAGA): ANA CAROLINA BORNEMANN SILVEIRA FIGUR, Bacharel em

Comunicação Social (Relações Públicas) - Universidade do Contesta

do (Mafra/SC), Assessora de Comunicação do SAMAE, Jaraguá do Sul.
EMERSON GONÇALVES DE ALMEIDA, Bacharel em Comunicação So

cial - Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, Jornalista da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá do Sul. HENRIQUE SUDATII PORTO, Especia
lização em Marketing, Propaganda e Vendas - UNERJ, Jaraguá do Sul,
Chefe de Patrimônio -Comunicação da Fundação Municipal de Esportes
- FME Jaraguá do Sul. 5. PROFISSIONAIS SEM ViNCULO FUNCIONAL

OU CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO (2 VAGAS): ANA CARO
LINA CENATII, Bacharel em Comunicação Social - FACVEST (Lages/
SC), Jornalista. CAROLINA TOMASELLI, Bacharel em Comunicação
Social- Universidade do Vale do Itajai/SC - UNIVALI, Jornalista. RICAR
DO DANIEL TREIS, Bacharel em Comunicação Social - Universidade

Regional de Btumenau - FURB, Publicitário. IRACI SEEFELDT, Bacharel
em Comunicação Social - Universidade do Vale do Itajai/SC - UNIVA

LI, Jornalista. ADRIANO ORLANDO CAMPESTRINI, MBA em Marketing
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ, Gerente de Marketing. WAG

NER ROBERTO ROSA, Bacharel em Design - Programação Visual -

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, Publicitário. 6. Todos
os profissionais relacionados no item 5 foram previamente cadastrados,
contando, cada qual, com formação superior em comunicação, publici
dade ou marketing ou-comprovaram atuação em uma dessas áreas. 7.

Em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao

sorteio, qualquer interessado poderá impugnar os profissionais integran
tes da relação ora exposta, mediante fundamentos jurídicos plausíveis.
8, O sorteio dos profissionais será-processado pela Comissão Especial
de Licitações, cujo procedimento consistirá em: 8.1. No dia e local indica

dos no preâmbulo desteedital, a Comissão reunirá os presentes e apará
o nome completo de cada um deles em pedaços de papel branco, de
idêntico tamanho e forma. Será um pedaço de papel para cada candida

to. 8.2. Cada pedaço de papel será inserido em uma urna, envelope ou

saco plástico, donde serão extraidos os nomes dos sorteados. 8.3. Serão
realizados dois sorteios subseqüentes, quais sejam: 8.3.1. Um sorteio

destinado à eleição de 01 (um) membro pertencente ao corpo funcional

da Prefeitura, dentre os profissionais elencados no item 4 deste edital.;
8.3.2. Outro sorteio destinado à eleição de 02 (dois) membros que não

mantém vinculo funcional ou contratual com a Prefeitura, dentre os pro
fissionais elencados no item 5 deste edital. 9. Ao final do sorteio, será
lavrada ata da sessão pública, sendo que os profissionais eleitos, cons
tantes da respectiva ata, comporão a subcomissão técnica julgadora das

propostas técnicas do certame licitatório promovido pela Administração.
Jaraguá do Sul/SC, em 12 de julho de 2013.
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cebe em torno de R$ 4mil e
R$ 5mil, sendo o dobropara
contrato de 40 horas.

A secretaria também
analisa o decreto que insti
tuiu o Mais Médicos, já que
as condições do contratopo
dem prejudicar a Prefeitura.
Conforme explicou Possa

mai, se a bolsa de R$ 10mil

a serpaga ao profissional for
encaminhada pelo Ministé

rio da Saúde para' a prefei
tura, isso será computado'na
folha de pagamento do Exe

cutivo,podendointerferirno
cumprimento da Lei da Res
ponsabilidade Fiscal (LRF),
que institui um tetomáximo

para esse tipo de despesa.
Mesmo assim, o secre

tário afirma que há interes

se por parte da secretaria e·

do prefeito, Dieter Janssen

REPÚBUCAFEDERAllVADOBRASIL-FSfADODESANIl\OOARlNA
Thbelionato do Município eComan:adeGuaramirim

CHRJSIl\INGEHll1EWAGNER,lnterventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamentb: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INI'IMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos

abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagarno tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoais)
indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46076 Sacado: CARROCARlES RODAR lTDAEPP CNPJ: 01.850.594/0001-92 Ende

reço: RUAPEDRO PAUW STREITSAlAOI S/N nO s/n, CEN1RO, 89270-000, Guaramírím Ce

dente: GUON AU1DMOTIVOS lTDA CNPJ: 87,840.9�/0001-95 Número do Título: 27817/02

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMllUMDataVencimento: 27/0612013 Valor. 15.413,00 Liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,90, Diligência;R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46114 Sacado: CELSO MOACIR GOMESME CNPJ: 15.279.692/0001-26 Endereço:
RuaAntonioUmlauíluníorns 134,Avai, 89270-000, GuaramirimCedente: SUPRIFERCOMER

CIAL EM ACESSORIOS DE AÇO lTDA CNPJ: 14.759.067/0001-19 Número do Título: 782/C

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMllUM Data Vencimento: 05/07/2013 Valor: Ll33,56 Liquidação após a

.

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência; R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46051 Sacado: CONSUllDRIO MEDICO HOCHMUU.ER CNPJ: 08.823.185/0001-
46Endereço: Rua JoãoButschardtns 855, Centro, 892'70-000, Guaramirim Cedente: ATHlEI1C

W& DE EQ GIN nstor CNPJ: 86.736.568/0001-90 Número do Título: 0000520188 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVenci
mento: 30/06/2013 Valor.1.972,40 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

. Protocolo: 46039 Sacado: CRF COMERCIO DE CALCADOS lTDA CNPJ: 13.872.002/0001-12

Endereço: Rua 28 de Agosto n° 1499, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: INBOP IND

DE BORRACHA E POL II CNPJ: 02.939.384/0001-38 Número do Título: 6174E7 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlB:ANCO SA Data Ven

cimento: 01/07/2013 Valor. 5.114,33 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 46040 Endereço: Rua 28 de Agosto nO

1499, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: INBOP IND DE BORRACHA E POL II CNPJ:
02.939.384/0001-38 Número do Título: 6174E8 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 02/07/2013 Valor. 5.117,69 Li

quidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência; R$ 24,50, Edital:.R$ 22,25

Protocolo: 46129 Sacado: DElFINO KONELL CPF: 032.434.529-10 Endereço: ALPHONS
MARIA SCHMAIZ nO 488, RANCHO BOM, 89275-000, Schroeder Cedente: AYMORE CRE

OIro, FlNANCIAMENTO_E INVFSTIMENTO CNPl: 07.707.650/0001-10 Número do Título:

20017826437 Espécie: Cédula de CréditoBancárioApresentante: PORTALDEDOCUMENTOS
SA DataVencimento: 07/0112013 Valor. 18,217,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,

Condução: R$ 70,06, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46108 Sacado: HIPER COMERCIO DEALlMENTOS lTDA CNPJ: 10.984.867/0001-
82 Endereço: Rua mA LUI2;A BERTHA JACOB WULF nO 374, Schroeder I, 89275-000,
Schroeder Cedente: BFAC ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO lTDA-ME CNPJ:
03.893.387/0001-40 Número do Título: 1330/1 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por
Indícação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci

mento: 30/06/2013 Valor: 650,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
62,34,Diligência' R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46074.Sacado: INGO MARIO THIEM CPF: 486,038.219-68 Endereço: Rua Iri
neu VIlela Veiga - apto 06 ns 93,_centro, 89270-000, Guararnirím Cedente: CO()PERATIVA
DE CRÉDITO 'DE LIVREADMISSAO DEASSOCIADOS DE GUARAMllUM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 1377-01/0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMllUM Data Venci

mento: 21/06/2013 Valor. 696,56 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligênçia: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45963 Sacado: rosro AVAl lTDA CNPJ: 03.988.087/0001-45 Endereço: Rua 28 de

Agosto, Esq. Pedro Paulo Streit nO s/n°, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: IBAMA - INS

TI11ITO BRASILElRO DO MEIO AMBlEN1E CNPJ: 03.659.166/0001-02 Número do Título:
2824201 Espécie: Certidão daDívidaAtivaApresentante: PGF - PIl.OCURADORlA-GERALFE

DERALDataVencimento: 02/07/2013 Valor. 1.672,44 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

.

Guaramirim, 12 de julho de 2013.

ANAAIlCEMARI1NELU PESSOA,TabeliãDesignada

Paulo Ricardo Lehmkuhl

Presidente da Comissão Especial de Licitação - Decreto n? 9.433/2013

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Literatura

Publicitária lança
livro de crônicas

A editora curitibana

Com�acto� lança no mês 'de

julho a Coleção Pedaços de
Vida. São 24 livros de auto
res brasileiros novatos, que
envolvem fragmentos sobre
música, cinema, relaciona
mentos e sentimentos. Um
dos primeiros lançamentos
acontece em Jaraguá do

Sul, neste sábado, no Petit
Jardin Café e Bistrô.

Autora de "Para sempre
é muito tempo", Ana Rosa

Vieira, de Caxias do Sul,

receberá o público a par
tir das.rzh para a sessão de

autógrafos, "Meu livro traz

pensamentos e pequenas
crônicas em torno do tema

principal; que é efemeri-·
dade. Embora por vezes o

tema não fique claro, todos
os assuntos giram em torno

deste entendimento de que
tudo é. passageiro", define
Ana Rosa. O Petit, Jardin
Café e Bistrô está localizado
na Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 123"3.

.@) .

Apevi
INSCRiÇÕES:

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

capacitacao@apevi.com.br

JULHO:
15 ti 18 - Treinamento Intensivo em Vendas, das 19h às 22h

.

15 a 18 - As Empresas e os Riscos Trabalhistas - Cálculos e

.Cuidados, 'das 19h às 22h

15 a 18 - Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde, das
19hàs22h

16, 23, 30n e 06/8 - Prática com Cal.culadora HP12C, das 19h

às22h

17 - PGEO - Programa de Gestão Empresarial Orgânica, das 8h
às 12h e das 13h às 17h

. 20 e 27 (sábado) - SécretariadoAdmiriistràtivo, das 8h às 12h
"

. 30 '.�'"pn;gratna "Ap�';i.�hÔ$�Bairros;'...: �Iêstta gratuitã:' 'Meu
�

- .. iÓ, . ,:-
... ,._ :'_ ",:.' !.�'i.:-··! ....

Negócio :,0 que faz�q)ar dar certiif'às 19h30min, Palestrante:
,;�:",' . " •.';',' ...

' .,' .�_ "'1-

Marco. Ár:I.toni6 MÍJ[�ra"- Locat EMEF Waldemar Schmitz.- Bairro

Ilha d� Figu�iiá
30 e 31 - Termografia em Instalações Elétricas, das 8h às 12h e

".1. • I •

das_13hà��_7h/ ".",. c
".

Obs.:As cápacitações'seráo realizadas no CEJAS - Centro

Empresarialde Jaraguá do Sul

PATROCINADORES: '.

.�
Contabilidade

ConsIdIo!I>:= �;. Católicas, ,., Ãr' _ • 'mpro»",a

SantaCalarina .. �.../.p.rC2"',gg
""'''''"-

ANTARES
PR[-FA8RICADOS

• I. •
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O.cp io-u
www.ocponline.com.br

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

sábado, dia 13 de julho de 2013.
Dia Mundial do Rock! É nesse
ritmo que vamos conferir a co

luna de hoje, que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os'
virtuais .. Mas antes, uma frase
bem bacana para você refletir:
"Um amor, uma carreira, uma
revolução: outras tantas coisas
que se começam sem saber como
acabarão" (Jean-Paul Sartre).

Buxixo
Sabe aquele linguarudo mor,

que adora um bar, sentar e falar
mal de todo mundo? Baixou a

bolinha. Os compadres comen
tam que ele é da turma do arco

íris e quando toma umas doses a

mais solta a franga e cai na bai
xaria. Vira a famosa "Angélica
Castro". Ui, por favor, Sr. Bruno,

.

uma bem gelada na mesa 12!

S.A.C 08007025152
Rua José JesUlno Correia, 1300, Km13

Industrial Zeferino Kuklmski
Masearandube - se - Braeê

www.dipíl.com.br

Noivado
Osjovens, Luis Eduardo Bali e Suzana

Tressi, escolheram o dia de hoje, às 19 horas,
para ficar noivos. A troca de alianças na mão
direita será na sede doMC Blindados.

MAURÍCIO HERMANN

!
PRESENÇA Meu amigo Valério
Junkes e sua Tatiane, em noite
de homenagens, na Apae

Niver do Sr. Raul
Raul Driessen é outro nomeda sociedade

jaraguaense que sou fã de carteirinha. Gran
de empresário, solidário, gentleman, pai de
família exemplar, um homem de sucesso.

Por esses e outros mil motivos, registro hoje
na coluna o seu aniversário, que será come

morado neste domingo. A festa certamente
vai rolar ao lado de sua legião de amigos do
coração e da sua familia. Parabéns, seu Raul!
O meu desejo é sua plena felicidade!

"
A alma é essa colsa que nos

pergunta se a alma existe.

Cerveja Óleo de Soja
Colonia cx cf 12 350m' Cocamar 900ml

MAURÍCIO HERMANN

,@�M��
�

i Troféus e Medalhas
----...J, 32l!S-4044

________ o

ai.. Homenagens
A presidente da Apae Jaraguá,

. Monica'Menegotti Schunke e Júlio
César de Aguiar, Presidente das Apaes
em Santa Catarina, nas homenagens
dos 40 anos da entidade.

.

Moa Gonçalves

SRO !AS
o meu amigo Miro Maba está
ultirnando detalhes contratuais
e a procura de um nome legal
para, em breve, inaugurar um
posto de lavação em parceria

com o grupo Mime.Sugestões já
foram lançadas. Os nomes mais
cotados então entre "Zorelha"
e Maba Lavações. Apostam no

1 º, né Beto Fiscal?
. .. .

Andreia Beliss e Roberto Loni
continuam vivendo um romance

sempre em alta, em eterno clima
de lua de mel. Beleza, amigos,

continuem assim!
. .. .

Hoje o meu amigo, Amarildo
"Minhoca" Batista, recebe.na
Toca da Canina, amigos de A
a Z very ímportant.para uma

concorrida pelada e saborear,
em grande estilo, uma deliciosa
feijoada. Ele risca mais um ano

de seu calendário.
**

Maria Cecília Rohling
.apaga velinhas neste

·domingo, 14. Tim tim!

(4') &8'18 -&eM
���.,,� ....

3370-3242

DIAMANTE Hoje
é um dia muito

feliz para a família
Dalle Courf. O

casal Fortunato
e Brígida Ronchi

Dalle Court

completa
6'0 anos de

Festa do Vinil
Não precisa nem consultar a Mãe Dinah! Hoje o Restauran

tes Lehmann's vai bombar ! Pois é lá que rola a Noite do Vinil.

Participação musical dos meus amigos e DJs NeniWolf, Pauli
co e Macarrão. Imperdível!

FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013

VARIF:D�r\DF:S

TE CONTEI"

� Paulinho Chiodini
.

.

anda mostrando as

novas medidas. Com
alguns quilinhos a

. menos, dizem que
praticamente voou nas

quatro linhas do society,
terça, no grupo Loks.

�t��;�{�
RuaBarãodoRioBranco,41-Centro

Fone (41) 3371·2662

'Neste.sábado, no
.

Sam'bar, à partir das 20
horas, o cardápio musical
fica por conta do grupo
Por Acaso.

Pensando bem
"O homem mais importante

na vida de uma mulher não é'o

primeiro, mas aquele que não dei
xa existir o próximo".

ARQUNO PESSOALNWeA A bela loira Maiara Utpadel
celebra hoje 21 aninhos. Tim tim pra você

Sabadão
.. A nota é 1 O para o '

Concha Y Toro Cabernet
Sauvignon safra 2012 viu,
amigo, Fred Fabris!?

Aloha
Hoje o dia promete altas temperaturas e bons agitas sociais.Aagenda fes

teira de nossa urbe sorriso está assim oh ... lotada. Bons filmes, bons restau
rantes e festas badaladíssimas. Que tal algumas dicas para você se orientar
e ficar por dentro do que o sabadão reserva para você, para seu par, para os

papagaios, periquitos e cia. Limitada? Vamos lá: hoje tem Festa do Vinil no
Restaurante Lehmann's, pagode na Sambar e na, Upper F1oor, um sertanejo
dos bons. Já na Patuá, quem dá o tom é o DJ Anderson Noise. E no London
Pub, Elton & Fernando, 'lhe Bangers e Levando Um Lera. Bom de mais, né?

Para que quer fechar o fim
. de semana com chave de ouro,
a dica de domingo é conferir o
Aloha Pub. O bar fica nos fundos
do Espaço Oca e será movimen
tado, a partir das 19 horas, pelo
grupo Kibelleza. Vai perder?

• Quem também recebe
hoje todo o carinho dos

'.

amigos e familiares pela

ê moagonc�ves@netuno,com.br

. estreia de mais úm .

aniversário é Edite Bertoli.
Ela é a competente
manicure e massagista do
salão da Maria. Mil vivas!

A palestra movimentada
pela Informática Poket
Store, com o diretor da
marca Nvidia no Brasil, no
hotel Kayrós, ainda gera
comentários positivos.

• O meu amigo e chef de
cozinha, Murilo, do Galo
Londrino, em breve vem
com novidades na área.
Volto ao assunto.

.. Você já fez
caridade hoje?

.. Com essa, fui!

Itm!lIl\ílí�_:

.(ESTRUTURA
��ID1S) flIIt Iftf��

.

�mííoo§;.
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www.cabanacult.blo�pot.com
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No Face!
.

Anderson Silva seu arght*su!@brk*yt..... I
bundão;Music = Life; o Brasil vai custear 118mi- j

;�����E=::'�f=� .,
pessoa'dos seus sonhos, DURMA; espingarda de �

dois canos foi inventada paramatar dupla serta- I
. neja, (rs rs rs muito boa); a humanidade precisa I
de mais pessoas para abrir portas � puxar cadei- I

\
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Dia Mundiál do Rock
Em 1985, houve um grande evento chamado tive

Aid, um show simultâneo em Londres na Inglaterra e na

Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo principal era
o fim da fome na Etiópia e contou com a presença de
artistas como TheWho, Status Quo, Led Zeppelin, Dire
Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB
King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCart-
ney, Phil Collins, Eric Clapton e Black Sabbath.

.

. O SllOW' foi
transmitido ao vivo

para diversos países
� desde então, o dia'

13 de julho passou a

ser conhecido como

Dia Mundial do
Rock. yída longa ao

ROCKN' ROLL.

\\\\\11111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIUllllmmlllllllll1111111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIUllllllllUllllnllllllllllllllllWI11l

( )Camarim, Ospedidosmais estranhos das bandasmaisfamosas. I
Van Halen - kiwi eM&M. Mas 'não podia vir
nenhumM&Mmárron,

ACIDC - três tanques de oxigênio commáscara.
AmyWmehouse - Cerveja e vinho branco. Mas a
banda não podia beber, só ela.
BritneySpears - Pediauma linha de telefone exclusiva
e se alguém ligasse naquele número o contratante
tinha que pagar umamulta demil 'doletas'.
Kanye west - Cremes de beleza e shampoos caros.
Rod Stewart - Quando veio no primeiro Rock'n
Rio pediu 100 bolas de futebol oficial e chutou
todas para o público.
GunsN' Roses - Maços de cigarros de diversas
marcas e revistas masculinas. Sinistro.

I �:g�::r:�=��t!��:agista. I

E você que tem uma banda,jápensou o que vai
pedir no camarim do seuprôximo shaw?

\ i111/11111111111111111111111111111111111111111111(1111111111IIIIIIIIIIII111111111lllUllllllllUIUI1111111111111111111UI11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\1\\'

Paulico e Vini OCP12
www.ocponline.com.br

VAIUEDADES
FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013

paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult cabanacult

Festa do
Vinil

Depois de 2 anos sem acontecer,
a festa do Vinil voltou. As primei
ras festas aconteceram no bar da
Scar por volta do ano 2000. Foram
duas na Scar, depois aconteceram
na Combat, Notre, Vale das Pedras,
Jump, Armazem Gr:ubba, London,

. enfim a Festa do Vinil é itinerante.
Da primeira festa, o parceiro que

está comigo até hoje e que não furou
em nenhuma é o meu querido DJ
NeneWolf, DJ referência pra mim e

para muitos outros DJs que vieram
nessa longa estrada. Bibe Andreatta,
Marcelo Luis eMacarrão completam
o time de DJs que me acompanham
ao longo desse anos.

Dia 13 de julho, vulgo hoje, acontece
mais uma edição da bagunça, e o agito
vai rolar no Lehmann's Bar e Restau
rante. Na verdade, essa festa de hoje é

.
um esquenta para Festa do Vinil que
acontece dia 10 de agosto na Patuá, jun
to com o lançamento do CD da banda
jaraguaense Patifaria, numa festa que
prometo pra vocês vai ser inesquecível.

Hoje, Nene Wolf, Marcelo Luis
e eu, vamos comandar as pick ups
e tenho plena certeza que ninguém
vai ficar parado. A Festa do Vinil
tem essa característica, é uma festa
muito alegre, onde as pessoas vão
realmente para se divertir e confor-

_

me a época "Disco" dos anos 70, é
divertidíssima, para cima, ninguém
consegue ficar parado.

Então fica o convite, hoje, dia 13,
mais uma edição da Festa do Vinil.
Os ingressos estão disponíveis na

Doce Mel, na rua Antonio Carlos
Ferreira, 184 e reservas de mesa pelo
telefone 33764822. A gente se vê lá.

Bom, o que está bombando nas

redes sociais ainda é a repercu
ção da luta ridícula do Anderson

Pangaré Silva. Foi nojento assistir
e mais nojento ler as coisas que
provavelmente aconteceram nos

bastidores. Foi pior do que ver o

Rubinho deixar o Schumi passar
na última volta por ordem dos bo
xes. Nunca senti tanto desprezo e

indignação por uma pessoa como

senti por esse lutador. Foi descara
do, e a falta de respeito e a tenta-

.

tiva de humilhar foram coisas que

me revoltaram o estômago.
Os amantes desse esporte e

os muitos praticantes do mesmo
.

devem estar procurando até hoje
alguma explicação para-tanta pa
lhaçada. O esporte em si ficou
totalmente desacreditado, como

você vai assistir uma luta de ago
ra em diante sem desconfiar que

. já está tudo armado. Se fazem isso
numa disputa de cinturãomundial
em que milhões' de pessoas estão

assistindo, imagina em lutas que
não tem tanta mídia? Essas os ca-

ras devem manipular mesmo.
Lamentável ver um lutador,

não- sei se posso chamar .assim,
campeão do mundo, um cara que
deveria ter o conhecimento. dos
mestres das artes marciais fazer
um papel desses. Senti vergonha
de ser brasileiro, já está muito di
fícil aguentar toda essa corrupção
e roubalheira dos políticos e agora
isso. Chego a seguinte conclusão,
"O problema não .é o Brasil, o pro-

.

blemá são alguns brasileiros"

________________________________lIg·];'%m'[i�1
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Dr. Marcelo Rudy

Beleza ....._www_.oc_�n_�h:_.col_m�r
Cirurgião plástico Q 473370-0424 I 9952-7122

Mamoplastias de aumento
A colocação de próteses de silicone é

sem dúvida uma das cirurgias plásticas
mais realizadas. Mulheres de todas as

idades estão aderindo ao aumento e ele
vação das mamas.

Trata-se de um procedimento relati
vamente tranquilo e com um porte cirúr
gico médio, feito com anestesia sedativa '

mais local ou periduraI. Mesmo sendo
mais simples, a colocação dos implantes
de .silicone deve seguir a todos os pre
ceitos e cuidados necessários pensando
primeiramente na segurança e saúde da
paciente.

Uma. consulta com um cirurgião
plástico recomendado e de sua confian
ça é fundamental, principalmente por
existirem profissionais não qualificados
e sem preparo que têm se aventurado a

fazer procedimentos visando somente o

dinheiro.
Escolher o volume das mamas é sem

pre uma questão importante a ser resol
vida em conjunto médico-paciente. No
consultório frequentemente ouvimos
das pacientes comparações de volumes

colocados por amigas e parentes, entre
tanto deve-se individualizar cada caso

pois muitas vezes o que é bom para uma
não é bom para outra.

Para uma boa escolha, o cirurgião
plástico deve sempre ouvir, conhecer e

entender a sua paciente. A personalida
de, os gostos e o estilo de vida são alguns
indicadores.

É muito comum esta dúvida: Quan
to vou colocar? Na verdade esta é uma
questão que muitas vezes somente sabe
remos na hora da cirurgia. Muitas vezes,
mesmo que a paciente queira uma próte
se maior, o cirurgião irá verificar no ato

cirurgico a pele e o tórax podem ou não
receber tal volume de implante. Deixado
nestes casos o médico responsável pela
decisão final do que ficarámelhor.

Nos últimos anos diversos fabrican
tes de silicone tem colocado produtos no
mercado mas é muito importante a esco

lha também de implantes de qualidade,
segurança e procedência.

São poucas as marcas que reúnem to

das certificações e garantias, marcas de

verdadeira confiança. Devemos sempre
lembrar dos riscos de um implante que
não atenda estas exigências.

Normalmente com um tempo cirur
gico que varia entre uma e duas hciras
e com alta hospitalar no mesmo dia, a

paciente tem uma recuperação muito
rápida e tranquila, quase sem dor, retor
nando ao trabalho em poucos dias. As

circatrizes são quase sempre pouco visí
veis e em poucas semanas os resultados
iniciais já proporciona grande satisfação
as pacientes.

Devemos portanto tratar com muito
- respeito a cirurgia de próteses de mama,
que mesmo sendo relativamente sim

ples tem seu cuidados para que tudo saia
como o__planejado.

Estação·mais fría,do ano PQge çaUSi)r anmente.de dOJ:es as CQStas ..
OjisioterapeutaDr. GiulianoMartins, diretor
regional daAs�Qçiação ]Jrasileira deReabilitação
de Coluna [ABRColuna) e do!TCVertebralCuritiba,
ressalta que ofrio do invernofaz a musculatura
contrair, o quepode aumentar as dores nas
articulações nesta época do ano, principalmente
na. coluna. "COm,Jl che{i;(1da do in.verno, as queixas
de dores são maisfrequentes,principalmente em .

articulações e ossos. O qy,e ocorre é que temos uma
contraçãe, dos vasos donosso carpo, qUeficamais
frio e afiexibiiidade diminui", explicaMartins.
OlJ..tro motivo para as dotesficarem.mais
intensas nas baixas temperaturas é a contração
involuntária damusculatura. IVofrio, a
mtisculatítrapermanece em conStante reaç'ãb de
defesa, realizando uma contração inúoluntária
para aumentar atemperatura, aquecendo o

organismo. Com isso, poderá ocorrer deficiências

no suporte sanguíneo, causando queda no
metabolismo, encurtamento dasjj.bras musculares,
diminuição da massa e daforçamuscular,
limitação articular, alterações biomecânicas, ou
seja,maior 'dificuldade do'corpo.defazer,.certos
movimentos, além de alteraçõesposturais.
Aspessoas mais propensas ater doreS ne§ra época
são os idosos e sedentários, pois têm os músculos
mais enfraquecidos e encurtados e necesSidade de
aquecimento da tnusculoturaprovoca contrações,
deixando algumaspartes do corpomais doloridas.
A artrite e a artros�, por exemplo, são doenças.

comuns que geralmente se agravam com a chegada
dofrio", explica o educadorfísico do !TCVertebral
Curitiba, Sandro Veríssimo. Paraprevenir e
combater as dores, o educadorfisico orienta que a
prática de exercícios regulares émuito importante e

não deve ser interrompida no inverno.

.. Bf1A aprovam.primeiro tratamento nãohormonali
�

Oprimeiro tratamento não hormonalpara as

ondas de calor associadas àmenopausa acaba
de ser aprovado nos Estados Unidos. O FDA
(agência reguladora sanitária americana) liberou
para venda o remédio Brisdelle, que contém
7.5 miligramas de paroxetina. O medicamento,
um antidepressivo vendido atualmente em

comprimidos de 20 miligramas, será o primeiro
com indicação para menopausa a não ter
hormônio em sua composição.
A menopausa costuma chegar para mulheres

acima dos 40 anos. Entre os 49 e 51 anos, 50%
delas terá sua última menstruação. O per.íodo
é marcado por uma queda na produção dos
hormônios femininos: estrogênio e progesterona.
Ondas de calor acometem mais de 75%
dasmulheres no período anterior à última
menstruação -isõo resultado dessa "bagunça"
hormonal. O sintoma pode durarpor até cinco
anos. Apesar de não apresentarem nenhum tipo
de risco vital, as ondas de calor podem causar

desconforto e problemas para dormir.

"Existe um número significante de mulheres que .

sofrem de ondas decalor associadas à menopausa
e que nãopodemfazer Uso dos tratamentos
hormonais", disse em comunicadoHylton V. Joffe,
diretor da Divisão de Produtos Ósseos, Reprodutivos
e Urológicos do FDA. "A aprovação oferece às
mulheres aprimeira opção terapêutica não hormonal
para o controle dessas ondas de calor."

.

De acordo com o FDA, os principais. efeitos
adversos do Brisdelle foram dor de cabeça,
fatiga e náusea e vômito.
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Livro

A Civilização do Espetáculo· Mario Vargas Llosa
A banalização das artes e da lite

ratura, o triunfo do jornalismo sen

sacionalista e a frivolidade da poli
tica são características da sociedade

contemporânea: a ideia temerária de
converter em bem supremo a natural

propensão humana para o divertimen
to. Hoje, lamenta Llosa, a cultura atua

. como mero mecanismo de distração e

entretenimento. Para ele, "a ideia in

gênua de que, através da educação, se
pode transmitir cultura à totalidade da

. J
I

Fernando e Sorocaba • Homens e Anjos

I J
)
1 I

; l

"Homens e Anjos" é o quinto
álbum da dupla Fernando & So
rocaba. O novo CD é composto
por 3 singles que já são sucesso

nas rádios do Brasil - "Veneno",
"Livre" e "As Mina Pira" - e mais
12 faixas inéditas, em sua maio
ria compostas por Sorocaba, A
faixa "Homens & Anjos", que dá

Clique anímal
- 4"�'

nome ao disco, é composição .dele
em parceria com Caco Nogueira.
Considerada uma das maiores

duplas sertanejas da atualidade,
Fernando & Sorocaba mostram

talento e bom humor em sua mú

sica, que mistura o country ame
ricano com o pop rock romântico.
Gravadora: Som Livre..

sociedade, está destruindo a 'alta cul- .

tura', pois a única maneira de conse

guirmos essa democratização univer
sal da cultura é empobrecendo-a".Para
o autor peruano, a figura do intelectual
que estruturou todo o século 20 teria

desaparecido do debate público. Ainda
que alguns assinemmanifestos eparti
cipem em polêmicas, sua repercussão
na sociedade é mínima. Conscientes
desta situação, muitos optaram pelo
silêncio. Editora: Objetiva.

Jogo/PS3
lhe Last Of Us (em Português)

The Last .of Us começa numa

zona de quarentena em Boston,
vinte anos depois da praga. A órfã
de 14<ànos, Ellie, vive numa peque
na casa de madeira, e Joel, um tra

ficante que vende drogas e armas

no mercado negro dentro da zona

de quarentena. Num evento desco
nhecido acont-ece e Joel promete a

ADOTE Quer um amigo fofo, lindo e brincalhâo? Adote

Ferrugem! Tém em torno de 10 meses de idade, super,
dócil, castrado, vacinado e vermifugado. Contato:
Clínica Amizade, 3371-2340 ou 3275-1887

um amigo que está amorrer que irá
proteger Ellie e ajudá-la a escapar.
'Assill ambos saem da zona de

quarentena, e o jogo começa a per
correr várias áreas dos Estados Uni

dos, incluindo a cidade de Píttsburgh
pós-apocalíptica e outras localiza

çõesagora reclamadas pelanatureza.
Fornecedor: Playstation - Sony.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br·ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e do FO.pinhos Carentes Jaraguá do Sul

13n
Alessandra Caye
Alfredo Oesterich
Anderson Ruysom

.
Anderson S. Ribeiro
Cássio R. da Silva
Clecio Gonçalves
Clécio Gonçalves
Edgar laube .

Elói Mathias

Emerson L. Nicocelli

Evandro Eduardo Ramos
Gabriela da Silva
Giane Jungton
Gustavo Tirone

Helena Simões
Isabel Wrublisk

Janaina Sevegnani
Jaqueline M. da Silva
Jean C. Kuester
John David Hinteregger
Jordelino R. de Lima
Katia Hanthim
Lenir Bezen dos Santos

Luciana Radunz
Luis da Silva
Luiza F. Risso
Manfred Staheke
Marcos Hackbarth
Marildo J. de Q. Alves
Marlene D. Kanchen

Rafael Pereira'
Rafaela Paternolli

Raissa P. de Mello

Sandro L. da Silva

Sebastião N. de Almeida

Sidnei Nanes
Tais Regina Hansen

. Tatiane Paupitz

Murilo Benício • Ator
• João Bosco· Músico
• Lília Cabral· Atriz

Curiosidade
13 .de julho...

... é o 1940 diado
ano no calendário

gregoriano. Faltam
171 para acabar o ano.
Dia do Engenheiro de
Saneamento. Dia do
Cantor. Dia Mundial
do Rock. Dia de Nossa
Senhora Rosa Mística.

1990 - Instituído
no Brasil o Estatuto
da Criança e do
Adolescente, Lei N°
8069/90.

Fonte:Wikipeclia
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Alberto Lux
Alcibaldo P.Germãnn
Alexandre Hintz Lessa

Anderson R. Todt
Andriele R. Juthiski
Angélica Salete Vieira

Anita Engel
Artur Siebert
Áurea Lux Minei

Carlos Campestrini
Cintia C. Teto Chruschelski

Claudete Bussolaro
Delirio A. Schuartz

Edite D. Bertoldi

Edite Denise Bertoldi

Eduarda Gonçalves
Franciele Sardagne
Herbert Stortz
Ivete S. C. Gehrke
Izel Garcia
Izel I. Garcia
Katiane Aparecida Oberthür

Klércio A. A. S. da Rosa

Leticia D.1Juliani
Maiara Utpadel
Marcelo Pfiffer
Mareio L. dos Santos

Maria T. Alveskanis
Mauricio dos Anjos
Osmar M. Lennert

Rafael Piazera

Renato C. Dias
Robert G. da Si.lva
Rogério L. de Souza

. Rosangela K. Feldt

Rosemeri Karsten

Ro.siléa Kraweski
Silvio Leithold

-

Tatiane C. Rubert

Victor Viergutz

Flávia Monteiro· Atriz
• JohnWood • Ator
• Clara Tiezzi • Atriz

14 de julho...
... é O 1950 dia do

ano 110 calendário

gregoriano. Faltam
170 pata acabar o ano.
Dia de São Camilo de

Lellis, para os católicos,
patrono dos enfermos
e .dos hospitais. Dia
do Doente. Festa
nacional francesa,
comemorando a

queda da Bastilha. Dia
Mundial da liberdade
de expressão.

Fonte: Wikipedia
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Wedding arMarriage?
My husband and I celebrated our 25th wedding
anniversary this week. The 25th wedding
anniversary is also called silver wedding
anniversary. Meu marido e eu celebramos nossos

25 anos de casamento essa semana, também
chamado de bodas de prata. Não precisamos
traduzir "wedding" exatamente como "bodas", mas
"wedding" refere-se à cerimônia de casamento em si
e às celebrações que a seguem (a festa, o almoço, o
coquetel ou jantar etc.) Then we'll have the wedding
cake, the wedding dress, the wedding invitation,
the wedding reception etc. (Então, teremos o bolo
de casamento, o vestido, o convite, a recepção etc.)
A relação em que o casal vive junto denominamos

"marriage" (embora o Cambridge Dictionary Online
também tenha a expressão "marriage cerimony"
para a cerimônia!). Look at these two examples:
"Do you know the date of John and Mary's

M. Conceição K .. da Silveira

OCP15
www.ocponline.com.br

Mestre em Inglês e conce@aptatum.com.br

wedding?" (Você sabe a data do casamento de João
e Maria?) "He has two sons by his first marriage."
(Ele tem dois filhos de seu primeiro casamento.)
According to http.y/www.disabled-world.com/
calculators-chartsjwedding-Anniversaries.php,
theWedding anniversary names common to most
nations include: Wooden (5th), Tin (ioth), Crystal
(15th), China (zoth), Silver (25th), Pearl (goth),
Ruby (aoth), Golden (50th), and Diamond (ôoth) ..
De acordo com o site acima, os nomes mais comuns
aos aniversários de casamento, na maioria dos

países, incluem: madeira (5 anos) latão (10), cristal
(15), porcelana (20), prata (25), pérola (30), rubi
(40), ouro (50) e diamante (60).
What's the difference between anniversary and
birthday? E qual a diferença entre "anniversary" e
"birthday"? "Anniversary" refere-se à data em que
um determinado evento aconteceu. .Then we can

TURISMO

São Chico .em Sabores.
Vai até este domingo, em São Fran- foi montado no Terminal Turístico de

cisco do Sul, a terceira edição do Passageiros (Baía Babitonga). A área
Festival Gastronômico - São Chico em abriga os 21 estabelecimentos partici
Sabores. O evento acontece das 20h às pantes.
24h, no Terminal Marítimo de Passa- Na Passarela do Sabor será servi

geiros, no Centro Histórico. As oficinas .' .

da a atração principal do São Chico
estão sendo ministradas gratuitamente. em Sabores: os 18 pratos elaborados
na Arena Gastronômica (Mercado Pú- especialmente para o evento. São
blico Municipal) desde o dia 10 quan- deliciosas receitas doces e salgadas,
do inicitú;p Fêi;11val. Na programação, servidas em porções para degustação
profissionais;Dt'enomados do. ramo da -:t:�'nt�e '150g e 170g) a preço único, R$
gastronorrii�_;'e'\inhos, como �,.o'êhef e

.

5:00� Também haverá. vinho catari
sommelierei Â.dri Wiest, c�radora do nense e cerveja artesanal pelo mesmo

São Chico em Sabores, Carlos Alberto valor.

Dória, Julien Mercier e Manu Buffara. A expectativa para esta edição é
Passarela do Sabor que cerca de 14 mil pessoas passem
Para receber turistas, comunidade,

. pelo São Chico em Sabores nos cinco
estudantes e profissionais da área, um . dias, e que sejam consumidos em tor

espaço chamado Passarela do Sabor . no de 19 mil pratos.
VISITE SÃO CHICOI DIVULGAÇÃO

celebrate the 15th anniversary of our company,
.

for example. Assim, podemos celebrar os 15 anos
de aniversário de nossa empresa, por exemplo.
"Birthday" refers to the date when you were bom".

("Birthday" refere-se à data em que você nasceu.)

Cheers!

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

aRtatUGJ
customized language learning

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

SÃO JOAQUIM ONUNEI DIVULGAÇÃO

C·v -erra

Ocorre de hoje até dia 20a XIra .

Cavalgada Aparados da Serra,
uma grande cavalgada que se con

,sagrou como uma das maiores do
cenário nacional. Esse ano, a ex

pedição sai da cidade de Urubici,
passa por Bom Jardim da Serra,
em Santa Catarina, e segue para
região de São José dos Ausentes,
no Rio Grande do Sul.

Durante o percurso, os parti
cipantes serão presenteados com

deslumbrantes· paisagens, que se

estendem a centenas de metros de

altitude, atravessandopor impres
sionantes paredões rochosos de
até 900 metros de profundidade.

Além da rara beleza que o ca�
minho proporciona, os aventurei
ros irão se surpreender com clima

sempre úmido da região e a cerra

ção que ocorre durante todo o ano,
também conhecida pelo nome de
"N d " \.

da a, caractenza a por apa-
recer de repente e; muito rapida
mente, faz desaparecer tudo, a um
passo de distância, cobrindo e des
cobrindo vales.
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Saramandaia

Nogueira fala sobre sea estranho papel em saramandala
Quando o ator Luiz Henrique Nogueíra recebeu o convi

te da diretora de núcleo de Saramandaia, Denise Saraceni, a

primeíra coisa que ele respondeu foi: "Eu juro que vou fazer

esta cabeça com todo o meu corpo e minha alma." E é isso

mesmo que ele tem feito! Para dar vida ao finado Belisário, o

hiláriomarido de dona Pupu (Aracy Balabanian), cuja cabeça
ainda vive dentro de uma redoma de vidro', o ator conta que

precisou trabalhar muito às expressões faciais já que o per

sonagem não tem corpo e está morto. Belisário vai assustar

desavisados, mas deve causarmuitas risadas no público.

indica Érico para Nelson. Uli exige saber quem é a mulher

que está com Lucindo no quarto. Bento não gosta de ver

Giane com Caio. Fabinho se anima ao perceber que Mau
rício o está seguindo.

Novelas
<�

" �

Não chore, não se revolte. Compreenda!

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Hélio fornece informações sobre Samuel para que

seja realizado seu plano. O advogado diz a Ester que ela

tem chances de ficar com a guarda da Laurinha. Maria

Adilia avisa a Uno que, por enquanto, não pode ficar em
Vila dos Ventos. Candinho tem um sonho com sua mãe.

Samuelleva Quirino ao Flor do Carlbe para distrair o ami

go. Veridiana, Dadá e Candinho se surpreendem ao se de

parar com Maria Adilia em sua casa.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Paloma devolvê o anel de noivado a Bruno e chora

quando ele se afasta. Glauce é rejeitadá por Bruno e deci

de conversar com Félix. César conta para Aline o que des

cobriu com os investigadores sobre Atnio. Márcia instrui

Valdirene a tentar um novo golpe. Edith e Tamara dão um

vestido para Sandrinha, e Gigi fica emocionada. Pilar pede
para conhecer Thales. Glauce aceita se unir a Félix. Palo

ma conversa com Ninho. Rafael avisa a Paloma que Pau

linha pode voltar para Bruno. Perséfone se assusta com o

comportamento de Ivan e pede ajuda para Joana. Patrícia

e Michel namoram. Félix proíbe Edith de dar dinheiro a

Jonathan enquanto ele não entrar na faculdade de Medi
cina. O vilão fala para Leila afastar Lídia de Nicole. Nicole

se preocupa com os cabelos. Félix procura Bruno e afirma

que pode fazer com que Paulinha fique com ele.

20/3 a 19/4 - Fogo
Trabalho que esteja envolvido

com comunicação, papéis e escri

tos conta com ótimas vibrações.
As atividades mentais serão es

pecialmente favorecidas. Quem
pensa em iniciar uma reforma

deve aproveitar esta tarde. Clima
de aconchego a dois. Cor:marrom.

23/9 a 22/10 -Ar

Este é o momento de investir
na sua carreira, mesmo que seja
preciso sacrificar momentanea

mente outros setores da sua vida.
Mostre toda sua garra agora! Bom
astral no amor, mas há uma forte

inclinação paraviver um romance

clandestino. Cor: tons claros.• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora discute com Bento. Gilson aconselha Bento a

se afastar de Amora. Irene e Plínio pensam um no outro.

Damáris vai à Para Sempre e exige ser atendida por Char

Iene. Bento entra no quarto de Malu e se surpreende ao

ver sua foto com ela no computador. Tina vai com Madá

e Malu ao Cantaí. Vitinho decide ir ao Cantaí com Caio.

Nelson sé enfurece com a campanha que Natan apresen

ta para ele. Bento oferece carona para Malu e Amora fica

furiosa. Fabinho flagra Maurício o espionando. Rosemere

Escorpião'
23/lOa21/11-Âgua

Bom dia para divulgar suas

ideias, seus projetos e produtos.
Você encontrará facilidade para

ampliar sua clientela, por isso não
-

tenha receio de viajar a trabalho.A
dois, o clima é de ótima sintonia.
Razão e emoção estarão em equi
líbrio, Cor: marrom.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

Quem trabalha no comércio,
na educação, com os meios de

comunicação ou transporte não

pode reclamar da sorte:Sua ener
gia mental está em alta, podendo.
dar mais ritmo e velocidade a al

guns projetos. No campo afetivo,
o sucesso será absoluto. Cor: roxo.

• CARROSSEL - SBT E DONAXEPA - R�CORD
Não são exibidas no sábado.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

• Sagitário
•

22/11 a 21112 - Fogo
Saiba estabelecer prioridades

e não terá do que se arrepender.
Marte indica que é o inomento em

que a coragem e o poder de inicia"
tiva são muito bem-vindos. Sua

vida amorosa recebe uma nova

alavancada. É hora de aprofundar
os seus laços afetivos. Cor: azul.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Quem trabalha com o setor

imobiliário não pode reclamar da
sorte. Não terá dificuldade para
conseguir o apoio da família.Mar
te indica que é tempo de lutar por
seus interesses. '0 desejo de segu

rança vai predominar no relacio
namento afetivo. Cor: marrom.

Fofocas
Filho de Cássia Eller <'

abandona amúsica e

decide estudar Geografia
Filho de Cássia Eller, Francisco, o Chicão,

tinha tudo para seguir os passos da mãe na

música, mas optou por estudar Geografia. No
início do ano, ele deixou a banda Zarapatéu,

-

na qual atuava como vocalista e percursio
nista, e passou a se dedicar apenas à faculda
de. "Música continua sendo um sonho, mas
optei por estudar outra área no momento",
explicou ele à coluna Retratos da Vida, do
jornal Extra. Cada vez mais parecido com a

mãe, falecida em 29 de dezembro de 2001,
em decorrência de um infarto, o jovem tem

19 anos e chama atenção pelo uso de uma ca

beleira black power.

Capricórnio
22/12 a 2011 - Thrra

Bom dia para estreitar os sem
vínculos com quem comunga dos
mesmos interesses e afinidades. É
o momento de somar forças e de
trabalhar em equipe. No campc
afetivo, o clima é de harmonia E

união. O desejo de agradar a querr
ama prevalece. Cor: tons pastel.

Câncer
, 21/6 a21/7 -Água

Hoje, seu jeito vai estar mais

articulado, comunicativo e capaz
de convencer facilmente as pesso
as. Marte favorece o seu poder de
iniciativa,por isso não tenhamedo
de ousar em todos Os setores. Sua
franqueza vai agradar a sua cara

metade. Cor: rosa.

Solteira,Anitta diz
.que prefere "beijar na
boca" a fazer terapia

. Anitta está solteíra. "Até porque não con

sigo fazer nada além de trabalhar", confessou.
A gata revelou que não tem tempo sequer para
prestar 'atenção no assédio que recebe de fãs.

"Já levei muitas cantadas de mulher também.
Eu não ligo." O sucesso precoce (tem.apenas
20 anos) preocupou as pessoas à sua volta, e
muita gente insistiu para que ela fizesse te

rapia para aprender a lidar com a fama. Mas

brinca dizendo que "minha terapia é dormír,
transar e beijar na boca" e que, para ouvir suas
angústias, conta corri a mãe. "Já fui tão pobre
que nunca gastaria meu dinheíro com isso",
conta, mas faz questão de dizer que não tem

"nada contra os terapeutas;'. Apesar da pouca
idade e da fama repentina, a carioca garante
que nunca fez loucuras com dinheíro e nunca

gastaria milhões numa bolsa ou num sapato.
Ela faz questão de manter sua origem humil

de, tanto que comprou um carro ''bem simples
e bato com ele direto quando estou estacio

nando; mas deixo ele batido mesmo".

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É hora de demonstrar mais
'interesse e dedicação por seu tra

balho, podendo iniciar novos pro
jetos. Honre seus compromissos
e terá uma grande sensação de
bem-estar. Na hora da paquera, é

atração fisica pode desempenhai
um papel decisivo, Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

.

Mantenha-se no anonimato

neste dia. Quantomais discreta for
a sua atuação profissional, melho
res serão os resultados. Evite fazer
comentários sobre a sua vida amo-

-

rosa:Anoite é ideal parasurpreen
der quem ama; revele a generosi
dade do seu coração. Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A motivação que você precis
virá dos amigos, Colegas e clientes
Por isso, quem trabalha com o pú
blico rião pode reclamar da sorte

Sua vida amorosa vai de vento en

popa. Atémesmo um romance re

cente pode ganhar uma definiçãr
mais séria! Cor: pink.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra.

Hoje, você será capaz de captar
com facilidade o desejo dos outros.
Trabalho com o público vai fazer

muito sucesso neste dia. Novos

empreendimentos poderão ser c0-
meçados nesta tarde.No romance,
o astral é de sintonia e companhei
rismo: aproveite! Cor: cinza;

. -
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Tirinhas'
Willtirando

Piadas

'A loira manobrista
A loira arranjou um emprego de manobrista num restaurante. Logo,
chega o primeiro cliente para retirar o carro:
- O Celta preto - diz ele, entregando-lhe o tíquete.
- Émesmo! Acho que vai chover!

Uísque paraguaio
o bebum parou um PM na frente do bar e alertou:
.: Você tem que prendero dono desse botequim! Ele tá vendendo uísque
falsificado!
- Quem vai preso é você! - disse o PM - Quem mandou ficar

espalhando isso? O bar é meu!

Cinema
jARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1

,O Homem de Aço - Aventura - Legendado -

143 min - Censura: 12 anos - sessões: 13h,
15h30; 18h20,21h

ARCOPLEX2

, Universidade Monstros - Anil1_1ação
- Dublado - 107 mn - Censura: Livre -

sessões: 1�h30
• O Cavaleiro Solitário - Ação - Legendado

- 149 min - Censura: 14 anos - sessões:

15h40,18h30,21h20
ARCOPLEX3

, Meu Malvado Favorito 2 - Animação -

Dublado - 98 min - Censura: livre - sessões:

13h50, 15h45, 17h40, 19h35
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - 116

min - Censura: 14 anos - sessões' 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
, O Homem de Aço -13:10 19:00 - 3D DUB - Ação
, O Homem de Aço -16:00 22:00 - 3D LEG - Ação
'Truque de Mestre - os Ilusionistas -17:3019:5022:10-

LEG - Suspense
, Universidade Mo�stros -13:20 15:30 - DUB - Animação

" Meu Malvado Favorito 2 -13:40 15:40 17:40 19:40 - DUB

-Animação
, Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :50 - NAC - Comédia
, O 1-Iomem de Aço - 13:00 15:50 18:4021 :40 - DUB - Ação
, Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 13:50 - NAC - Comédia

"

O Cavaleiro Solitário - 15:3518:3021 :25 - LEG - Aventura
, Guerra Mundial z - 22:15 - 3D LEG - Ficção
'Meu Malvado Favorito 2 -13:3015:4517:5020:00 - 3D

DUB - Animação
• GNC MUELLER
, O Homem de Aço - 21 :20 - 3D LEG - Ação
, Universidade Monstros -13:3G - 3D DUB - Animação '

, Guerra Mundial z - 15:45 - 3D DUB -Ficçâo
, O Homem de Aço - 18:20 - 3D DUB - Ação
'Meu Malvado Favorito 2 -13:1515:1517:1519:15 - DUB

-Animação
, Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :30 - NAC - Comédia

,O Homem de Aço -13:00.16:0019:0021 :50 - LEG - Ação

Aco
ClarkKentjKal-El éum
jovem jornalista diferente das
demais pessoas por possuir

. poderes além da imaginação.
Enviado a Terra depois que
Krypton, um tecnologicamente
avançado planeta alienígena,
foi destruído, Clark agora luta
com uma pergunta: "Porque
estou aqui?". Moldado pelos
valores dos seus pais adotivos
Jonathan eMartha Kent, Clark
logo descobre que possuir
super-poderes significa tomar
decisões muito difíceis. Mas
quando omundo precisava
demais estabilidade, fica .

sob ataque. Clark usa suas
habilidades paramanter a paz
na Terra e se tornará o herói
conhecido como "Superman",
não só para bn1har como o
último farol de esperança do
mundomas para proteger
aqueles que ama,

Sudoku

8

9

3

,9

6

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

2

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo muda, no
fim de semana
Sábado:Amassa de ar secomantém
a presença de sol. Na divisa com o

,RS, aumento de nuvens devido a

aproximação de uma nova frente
fria. Domingo:Uma frente fria passa

, com fraca atividade, mantendo
a nebulosidade sobre o Estado e

provocando chuva e a vinda do frio.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

-
J ..4 Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 16°e

MÁX: 24°e
Parcialmente
Nublado

�
�

SEGUNDA
Instável

MíN: 13°e
-t'MÁX: 21°e
Nublado

LUAS

�
, • NOVA 8/7 J JJ

Chuvoso

.CRESCENTE 16/7
T�RÇA •CHEIA 22/7 MIN: 11°e

• MINGUANTE 29/7 MÁX: 22°e Trovoada

VERTICAIS
1. Golpe com a face interna da mão / Grande regiãll

industrial próxima à capital paulista
2, Corte final e rente dado nas laterais de um im

presso, exceto na lombada" em caso de livros e
.

revistas / A capital das Filipinas, grande arquipé
lago do Pacífico

3. O feminino da terceira pessoa do plural/Quem foi
vítima de sequestro

4. Grande, em inglês / Mofo / Universidade de São
Paulo

5. Empurrar, dar encontrões em / Abreviatura de edi
tores

6. O tântalo, entre os quirnicos / Que se pode ou se

deve fazer como outrem
7. Introduzir no. sangue / Alta aristocracia
8, Que sabe muito / Colocar no meio de outros

g. Inigualável, singular I Populaça,

HORIZONTAIS
1. Ato de impelir em outro sentido, batendo, chu

tando a bola no futebol, no voleibol, no tênis etc.
2. Grande ave aquática que possui uma bolsa no

, bico, usada para armazenar peixes
3. Carícia / Prerrogativa legal (para impor a outrem

alguma medida, procedimento etc.)
4. Outro nome da açucena / O maior rio do estado

de São Paulo
5,1050, em algarismos romanos? Comportamento

socialmente correto, bem-educado
6. Rota regular de aviões comerciais
7. Outro nome do cabe!o-de-�njo, massa usada em

sopas e doces
8. Pequeno tubo de vidro, plástico ou metal/As ini

ciais do romancista e dramaturgo pernambucano
Rodrigues (1912. i 980)

g, De lado a lado
10. A apresentadora Maria Braga / Passar os olhos 10

no que se tinha antes estudado
11. (Gír.) Adivinhão / Um instrumento musical de 11

cordas da. antiguidade 1212. Fotografia de um objeto muito próximo da má-

quina / Sinal gráfico que nasala algumas vogais 13
13. O centro da ... cidade / O saci do nosso folclore,

7
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9 jeitos de usar cal em casa

Preparada a partir do cal
cário carbonato de cálcio, a cal

virgem é um produto barato
encontrado em lojas de mate

riais de construção. Por ser uma
substância higroscópica (que
absorve a umidade do.ar), é usa
da para secar ambientes. Antes

de ler as nossas dicas e começar
a aplicá-las em casa, atenção: a
cal é extremamente abrasiva e

pode queimar a pele, por isso só
deve sermanipulada com luvas.

Agora, sim, mãos à obra!

1. Área limpa
Se você anda pensando em

trocar o vaso .sanitário porque
ele vive encardido e não tem

produto de limpeza que dê jei
to; experimente esta dica. Es

fregue bem o interior da peça
com um punhado de cal vir

gem e uma esponja. O pó tem

ação abrasiva e funciona como

uma lixa, deixando a superfí
cie renovada. Mas faça movi

mentos suaves para não riscar

a porcelana!

2. Biblioteca sem umidade

Uma ótima notícia para os

apaixonados por livros: para
mantê-los a salvo da umidade (e
das traças, que adoram se pro
liferar em locais úmidos), espa
lhe pela estante alguns frascos

deboca larga com cal virgem até
a metade. Substitua o produto a

cada seis meses.

3. Cola-cristais

Aquele vaso de cristal que foi
da sua bisavó quebrou? Calma!

Bastamisturar uma clara de ovo

com três colheres (sopa) de cal

virgem até formar uma pasta
não muito. espessa - a cola fica

transparente. Aplique nas par
tes quebradas e reforce a emen

da com um pedaço de fita ade

siva. Aguarde 24 horas, retire a

fita e pronto. A mesma mistura

serve para colar uma lasca ou

um canto do tampo de mármore
quebrado.

4.Antimofo
O seu quarto'está sempre

com as paredes úmidas, provo
cando mofo nas roupas e afins?
Resolva o problema colocan

do saquinhos de cal dentro de
<'

armários e gavetas. O produto
seca o ambiente e evita o bo

lor, além do odor desagradá
vel. Lembre-se de colocar os

saquinhos fora do alcance das

crianças.

5. Xô, ferrugem!
O maridão vive reclamando

que as ferramentas enferrujam.
Diga a ele para colocar um ou

dois saquinhos cheios de cal vir
gem na caixa. Como a substân
cia absorve a umidade, alicates
e chaves de fenda, por exemplo,
ficarão livres da ferrugem por
até seis meses - hora de substi
tuir os saquinhos.

.6. Nado livre
Para eliminar algas nas fon

tes e nos tanques onde ficam os

peixes ornamentais (como car

pas), coloque alguns punhados
de cal virgem na água, até per
ceber que ela ficou ligeiramente
esbranquiçada. Mas tome cui

dado, porque a substância altera

o pH da água, tornando-a mais

alcalina, e pode afetar as condi
ções de sobrevivência de peixes

�
lItJtJaIJtJr
"""" Q&IIUHI'

w".......Qaf,oo.I\'t.'"

�.

mais sensíveis. A dica não serve

para peixinhos de aquário, ok?
plantas, basta preparar ums

pasta líquida de cal virgerf
com água. A mistura forma o

hidróxido de cálcio, que altere

o pH das áreas ond� musgos (

mofo costumam se desenvol'

ver. Aplique com uma escovr

ou broxa, lavando bem as par
tes afetadas.

7. Gaiola cheirosa

Tem pássaros em casa? Evite

higienizar as gaiolas com subs

tâncias à base de amoníaco,
porque o cheiro pode afetar a

saúde dos bichinhos. A solu

ção, simples e barata, é espalhar
uma fina camada de cal virgem
no fundo da gaiola, cobrindo

depois com uma camadinha de
areia. A cal neutraliza os odores

e evita a proliferação de micro

organismos.

9. Teto branquinho
Com o tempo, o vapor dI

chuveiro cria manchas escura

de mofo no teto do box. Mas SI

você usar cal para pintura m

lugar de tinta convencional, '

mancha levará muito mais tem

po para aparecer - talvez neIl

apareça! Use conforme as indi

cações do fabricante.

8. Fim do musgo
Para retirar aquele limo

que fica sobre a terra e as

"

Idl�"J\.1 F:O,Iil:."
. �ACrl'ICOS

.\._j·s.nàClala

--VAGASEMDESTAQUE--

ANALISTA DE PCP

Área Têxtil;
Desejável ter curso

de Engenharia
de Produçao ou

Técnico Têxtil;
Será responsável
por acompanhar
e programar o

sequenciamento
da produção do setor

de malharia;

Interessados enviar

CV para seleca03@
premierempregos.

com.br

.

ANALISTAFISCAL líDER DE MERCEARIA

Para atuar em grande
rede de Hipermecados;
Necessário ter ensino

superior completo ou

cursando em Adminis

tração ou áreas afins;
Disponibilidade para

atuar finais de semana.

Interessados enviar

CV para !\eleca02@
premierempregos.

corn.br

ElETROMECÂNICO TÉCNICO EM
IMPRESSORAS

Para atuar em empresa
metalmecânica;

Necessário curso téc

nico em informática;
Atuará com assistência

técnica, configuração
e manutenção de im

pressoras de pequeno
e grande porte.

Interessandos
. encaminhar currícu
los para selecaof@
premierempregos.

.

com.br
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para êc0ntato@beatrizsasse.com.br.

FBFOTOGRAF�jDnnJLGAÇÃO

La:yla Rafaela Maresana comemorou

15 anos dia 22/6 com linda e

.

emocionante festa realizada no Grêmio".

Esportivo Cruz de Malta. Na foto ela
. está com o bisavô, sr. João Lubawski de

102 anos (conhecido como Pradziadek,
'bisavô' em polonês). Ele aproveitou ao

máximo a festa. Parabéns e felicidades!

Joacir Antônio Martim completou
49 anos dia 9. Na foto com a filha Micheli

Elain.e Martim, no dia de seu casamento.

A esposa RO!ie, os filhos Michel e Micheli
e o genro Alencar desejam felicidades

e muitos anos de vida

Há um ano nascia nosso anjo
Arthur Nascimento Bottaro,

hoje comemoramos aniversário.
Papai Rodrigo, mamãe Larissa,
maninha Bruna Isabella e toda

a família desejam muita saúde e

felicidade!

Claudemir
Renato

Gonçalves
homenageia
a esposa
Katia. Ela
comemorou

aniversário
no dia 17.

Ele envia um

super beijo
e os desejos
de saúde e

felicidades

o casal Adalberto Jorge Schweitzer e Cleusa

Schweitzer completaram 31. anos de casados no

último dia 9. Parabéns de toda a família!

•
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Lidvina Zapella comemorou dia
8 mais um ano de vida. Marcio
Mohr e família desejam muitas

felicidades, paz e saúde!

FABIO BRAGAjDIVVLGAÇÃO

Guido Leopoldo Schroeder

Braga fez 2 aninhos dia 9.

Quem deseja os parabéns é
sua dinda Angela, a oma e o

opa Schroeder

Dia 10 foi aniversário dessa

gracinha, JúliaTaranto Agne.
Ela, que comemorou 10 anos

é filha de Eduardo "Macarrão"

Agne e Ana Taranto

Letícia completa 2 anos' neste
sábado. Os pais Janaína e Diogo
Glatz enviam um super abraço e

.

o desejo de felicidades e

muita saúde sempre

IDIOMAS

_..........� ... '\ 1&

Antonela de Souza comemorou

aniversário no dia 12. É com

muita alegria que os padrinhos
Jaison e Gisele desejam o

melhor e agradecem ao Senhor

Deus por ter concedido batizá

Ia e vê-Ia crescer. Isso é nosso
maior orgulho.

"Te amamos muito querida!"

Candidatas a Rainha

da 20ª Festa Estadual
do Colono que ocorre

neste fim de semàna
Salão Centenário,
em Jaraguá do Sul.

.
A escolha será às

,

21 horas deste sábado

_

Kaliane Bona completou
10 anos dia 12. Seus pais

Claudia e Ivo desejam um feliz
aniversário e milhares de

alegrias. Te amamos muito!
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Abarbárie e os ensaios

oe faço aqui nest; �spaço j� ,há alguns me�es, é naverdade um exercício, um dialogo com a cidade de
Jaraguá do Sul. Estas fotocrônicas são ensaios sobre a

cidade: disfarçados de crônicas. As duas coisas são lite
ratura, mas são completamente diferentes; tão díspares
quanto uma grama e uma calçada, por exemplo. A crôni
ca é mais comprometida com o tempo, com a época em
que se vive, é o olhar do Cronista 'sobre sua época, sobre

'

.

as coisas do agora. Já o ensaio tem outra postura, outro
movimento. Mas oque diabos é um ensaio, entãorBom,
vamos recorrer à história. Michel deMontaigne tinha 38
anos quando decidiu se isolar do mundo para "escrever.' .

Em 1571, instalou-se em uma torre na propriedade de sua'
família, no interior da França, e passou os anos seguintes'
registrando impressões, memórias, dúvidas e 'anedotas
.sobre os temas mais variados: a mentira, o medo, a ami-

"

.

zade, a fama, a obra de pensadores clássicos, a política,
'

as alegrias e triste
zas do dia a dia. Ao
publicá-los, em 1580,
.chamou-os apenas de
essais ("tentativas"),
ou seja, ensaio.

O ensaio é o rei
no dos não especia
listas, o gênero por
excelência dos dile
tantes e curiosos, e

não pretende vender

respostas nem" tem

intenção alguma de
esgotar o tema _pro-
posto.Ie nem ao me

nos de se limitar a

ele). É ensaiar, e não
apresentar. É ensaiar

para que o leitor tire
suas conclusões, é

,

muito mais que uma conversa, é uma coautoria, pOIS
depende do raciocínio do leitor. É uma forma de experi
mentar e seu espírito resiste ao pensamento hierárqui
co e finalista e encoraja tanto o escritor'quantó o leitor a
adiar seu veredito sobre a vida. Trata-se de um convite
a manter a elasticidade da mente e sentir-se confortá
vel com ii ambivalência inerente ,ao mundo. Imagine
alguém correndo no meio dos carros 'em plena Avení-
,da Marechal Deodoro da Fonseca, e este corredorolha
para.o céu, para as nuvens. Este corredor é o ensaísta,
alguém que não está preocupado com os carros, com a

rua, mas com as nuvens.
,

Em "Sobre os canibais", uma das partes do famoso
livro do Montaigne, o ensaio tem como mote o encontro.
do autor frari8ês coin índios tupinambás levados Elo Bra
sil para seremexíbidos como curiosidades humanas 'na
França do século XVI, � sua frase elementar é "cada um.

.

chama de barbárie o que não éseu costume".
"Todos os nossos esforços juntos não podem repro

duzir sequer o ninho do mais insignificante passarinho,
sua contextura, beleza é utilidade, nem mesmo o tecido
de uma mesquinha teia de aranha. Diz Platão que-todas

as coisas são obra da natureza, doacaso ou'da arte; as
maiores e as mais belas; produto de uma das duas pri
meiras; as'mais insignificantes e imperfeitas, da última.
Essas nações parecem, poís, bárbaras, simplesmente
'porque mal acusam ainda o rastro do espírito humano
e estão muito próximas da sua ingenuidade original. As
leis naturais que as regem estão ainda muito pouco adul
teradas pelas nossas; mas há nisso tal pureza que lamen
to às vezes que delas não houvesse conhecimento antes,
nos tempos em que existiam homens que as sabiam jul
gar melhor do que nós." Reparem no trecho acima que
enquanto o Brasil era apenas um bebê, Montaigne Já
mostrava uma sabedoria anciã, e ensaiava o embate do
novo-mundo contra o velho-mundo.

É isto, até a barbárie é relativa, e este é o pressuposto
do ensaio, a relatividade, e tudo pode ser discutidonum
ensaio, pois o único compromisso é com a liberdade:do
pensamento. As fotos que as vezes ilustram, Sób�épõem ou

contrapõem meus textos aqui são mais um recurso ensaís
tico, mais uma alegoria do texto,ou do que ele propõe. '

.

E nesta época tão cheia de certezas, ensaios podem
ser um dos caminhos para a discussão, um caminho para
a liberdade. '

' .

4 DES��ES�'SE�_.�w_�_.o�_,�_�_�m_.b_r�
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Um, aniversário
muito especial
A Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais,
a Apae de Jaraguá do Sul,

,

comemorou na sexta-feira (12)
quatro décadas de dedicação
em busca da qualidade de vida
das pessoas excepcionais.

As mãos firmes e a bela
escrita, o olhar aguçado
e a vista ainda boa,
acompanham Dona
Alida Grubba Rudge,

, a mulher mais idosa
de Jaraguá do Sul, que
completou 110 anos

nesta quarta-feira (io).

�' Lucidez
brinda os

110 anos

Empresas pirâmides
são denunciadas

ao Procon
Muitas pessoas ainda caem no gol

pe denominado pirâmide financeira. Só
em Jaraguá do Sul aproximadamente 15
vítimas registraram a queixa no Procon,
que levou os dados ao Ministério Públi
co para investigar as empresas que es

tão convidando "parceiros" na região.
Pelo menos três marcas estariam atu

ando em Jaraguá do Sul e Guaramirim.
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Incêndio simulado
para garantir prevenção

Treinamento testou a evacuação de
funcionários de um posto e de empresas vizinhas

vizinhas. Depois do simulado, a
próxima etapa é a uma reunião de
avaliaçãopara saber ondea equipe
falhou e quais pontos devem ser

melhorados, "O treinamento serve
exatamente para corrigir Os erros
a tempo, e não deixar acontecer
o pior para depois agir. Trabalha
mos com o espírito prevencionis
ta", afirmou o gerente de opera
ções Agricopel, Marcelo Costa
deMe

Ele elou ainda que a ideia
'um Plano de Auxílio

Mútuo, onde estabelecimentos
do mesmo setor troquem infor
mações e experiências, principal
mente para o treinamento dos
colaboradores. "Planejamos 'fazer
um simulado a cada seis meses.

Este foi o primeiro, atépara testar
se as torneiras e os novos tanques
de água - que foram remodela
dos este ano - estão funcionando.
Acho que foi um m teste para
a equipe de briga
Bombeiros també

Débora Remor perigo iminente era que o fogo se

alastrasse pelos tanqués de com
bustíveis, com capacidade total de
1,2milhão de litros.

Assim começou o primeiro
simulado de incêndio a um posto
de combustíveis, em Jaraguá do
Sul, realizado ontem à tarde. Cer
ca de cem pessoas participaram
da operação, que envolveu tam
bém funcionários 'de empresas

caso vaIcanaí&
Adolescente pode ser liberado

Furto'

Suspeito é capturado na fuga
Familiares de Pedro

Gilberto Valcanaia, morto

em agosto do ano passado
durante um assalto, estão

preocupados com a pos
sibilidade de que uni, dos
envolvidos seja liberado.
O adolescente, de 16 anos,
foi condenado a internação
por tempo indeternrinado,
com reavaliações a cada seis
meses - como prevê o Es
tatuto da Criança e do Ado-

O 'furto em duas lojas
no Centro de Jaraguá do

-

Sul e a fuga do' suspeito
foi testemunhada por um

policial militar de folga,
na tarde de quinta-feira.
O soldado viu, o homem
entrando em um' veículo
e passou as informações
para a Central Regional de
Emergências, o 190, que
enviou uma viatura ao 10-

o cal. O homem, de 25 anos,

foi detido em um Siena,
onde a PM encontrou di-o
versos objetos furtados,
como aparelho de DVD,
furadeira e dois travessei
ros. Ele foi encaminhado a

Delegacia de Polícia e de

pois de prestar depoimen
to foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul, já que não pagou a

fiança éstipulada pelo dele
gado de plantão.

lescente - para estudar-se o recebido ameaças e outros'
infrator já está reabilitado fanriliares também ouvem

para voltar a convivência.
o

boatos de vingança por
Uma nova audiência, pre- parte do

o

adolescente, que
vista para o final o do mês, mesmo amante a prisão
pode deternrinar a soltura em flagrantejurou demorte
do infrator, que tem outras tanto os parentes quanto os

32 passagens criminais e, policiais. O outro envolvido,
está cumprindo a medida Edival Bazzi, de 20 anos, foi
sócio-educativa no Centro condenado a 25 anos e nove
Provisório de Atendimento meses por latrocínio e cum

de Blumenau (Casep); pre pena no Presídio Regio-
O filho. da vítima teria .nal de Jaraguá do Sul.

Tráfico
Homem é
presoporPM

Um homem de 32 anos

foi preso em flagrante pela
PolíciaMilitar, acusado de
tráfico de drogas, na noite
de quinta-feira, no Bairro
João Pessoa, em Jaraguá
do Sul. Dois. usuários fo
ram abordados quando
saíam da casa do suspei
to, onde teriam comprado

. maconha, cocaína e crack.
Na residência, a PM en

controu cerca de 20g de
cocaína e uma balança de
precisão. Encaminhados a

Delegacia de Polícia, o su
pü;to traficante foi enca
minhado ao Presídio Re

gional e os dois usuários
foram liberados depois de
assinarem um Termo Cir
cunstanciado (TC).

D8!1O ambiental
Disputa entre
MPFe'Fatma

A falta de estudos de
danos ambientais por par
te de uma empresa de tra
tamento de resíduos de Ja
raguá do Sul, já condenada
por aterramento irregular
de materiais tóxicos, gerou
uma queda debraço entre a
Fâtma (Fundação do Meio
Ambiente) e o Ministério
Público Federal (MPF) que
se arrasta há mais de cinco
anos. A Fatma foi multada
em R$ 2,8 milhõespor não
fazer o estudo e diz que a

obrigação é da empresa. O

juiz Sérgio Eduardo Car
doso entendeu que os gas
tos poderiam ser evitados
se a Fatma tivesse exigido
o Relatório de Impacto
Ambiental antes de conce

der a licença de operação, e
que a recuperação da área

depende deste estudo.
A Fatma recorreu des

ta decisão destacando que
a causa está emjulgamen
to pelo Tribunal Regional
Federal. A decisão do TRF
de maio aponta que a Fat
ma deve dar as diretrizes
para a recuperação da
área, . o que foi feito, se

gundo a assessoria de co

municação da Fundação.
A recuperação da ârea de

gradada deve ser custeada
pela empresa.
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Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

Nanete
Comemora amanhã 55 anos este empre

sa que iniciou suas atividades no bairro Bar
ra do Molha e posteriormente mudou para o

Rio Cerro. Lá, conta com um parque fabril de
ponta. A empresa possui com uma importante
participação no mercado de malha, ocupando
espaços em todo o mercado nacional.

iA�Ui�UI"A n;I:JJ'/A�f'N,E'R''. ''-i tl:I.J\.fM lA'.l;;:J.'K""" I
i

Atuando no segmento de reabilitação
fisioterápica, chega aos 15 anos de
atividades, comemorados na próxima
segunda-feira, com uma posição
consolidada no mercado regional.

'. BREI'T \Op:F
O Grupo Breitkopf - responsável pelas
vendas dos veículos Audi no Estado -

está realizando intensa campanha de

lançamento nos modelos da marca.

<. f ,íflliBRSÁRlD
O escritório de contabilidade.Gonçalves
completa segunda-feira 30 anos de atividade.
É um dos mais tradicionais da região.

. Vendas do comércio
Segundodadosdo IBGE, aevoluçãodasven

dasdocomérciofoide4,5%emmaio, nacompa
ração com o mesmo-período de 2012. No com
parativo dosprimeiros cincomeses, em relação
ao ano anterior, a evolução é de 3,3%. Tudo
abaixo da evolução da inflação.

Lourival Karsten

ERCADO
COlDunicação
A agenda temática da plenária
�cijs-Apevi da próxima segunda
feira continua sendo a comunicação.'
Para traçar um panorama da estrutura
de que a região dispõe terá a participa
ção de um grupo eclético pata discutir
o assunto, Está agendada a presença

. do deputado estadual Carlos Chiodini,
do presidente do Instituto de Pesqui
sa e Planejamento de Jaraguá do Sul,

Benyamin Parham Fard, do diretor
da empresa Optitel para assuntos de
infraestrutura, Edson Schmidt, e dos
diretores da' DAG Serviços e Solu
ções em Internet, Alexandre Gorges
e Édson' Luís da Silva. Umgrupo de
debatedores multifocados para abor
dar um assunto que permeia todos os

aspectos do nosso cotidiano, que é a

comunicação em rede de dados e voz.

'Mercado calçadista
o Núcleo de Inteligência de Mercado do IEMI realizou intensa pesquisa

sobre todos os aspectos envolvendo a motivação de compra de calçados em
nosso País. Um detalhe a destacar são os quatro perfis de consumidor de
calçados existentes: os 'multiplicadores' aparecem com participação de 1,3%,
os 'seguidores' com 25,1% e perfil funcional com 53,6% e os 'independentes'
com 20%: Trata-se de informações interessantes para orientar'as ações
promocionais pois, a maior parte dos independentes e dos funcionais
adquirem calçado para substituir uma peça antiga. Os independentes só
costumam adquirir calçados em caso de necessidade.

Produção de grãos
Segundo a FAO, agência da 'oNU para Alimentação e Agricultura, a pro

dução de grãos aumentará 7,2% nesta safra em comparação com uma colhei
ra anterior. Será um recorde histórico. As previsões catastróficas em relação à
capacidade do planeta em suprir alimentos para a crescente população não se

confirmam por causa do avanço da tecnologia. Ainda assim, a distribuição igua
litária entre todos os cidadãos do mundo continua sendo um problema.

Produção de roupa
Dados extraídos das pesquisas do IBGE mostram que a produção

de roupas avançou 0,6% em maio, mas na comparação com o mesmo

período de zorz.houve uma queda de 5,2%.

Certífícado digital
AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul orienta as empresas sobre a impor

tância da certificação digital. Trata-se de uma assinatura para realizar transações
na internet de forma segura. Todas as empresas enquadradas a partir do Simples
precisam do certificado digital para emitir nota :fiscal eletrônica, incluir ou excluir
colaboradores no cadastro do FGTS, no site da Caixa Federal. Ele também é usa
do para realizar consulfas e atualizar os cadastros no' site da Receita Federal, bem
como emitir nota :fiscal no transporte de cargas. Associados da Acijs têm desconto
na obtenção do processo, que pode ser validado todas as sextas-feiras na sede da
entidade. Informaçõespelo telefone: 3275-;]1° 010, e o, e,-maillhl:a@/açijs.cJom.br.IJil11I1lI1I1111I111 II! 1111111111 111111 J!Íjlll I

FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,02% 12.JULHO.2013
CUB 1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA -2,34% 12JULHO.2013
NASDAQ +0,61% 12.JULHO.2013
AÇÕES PETR4 15,43 -2,34%_

VALE5 27,06 -1,74%
BVMF3 12,65 -2,32%

POUPANÇA 0,5000 13.JULHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +1,24% US$110,090
OURO +0,04% US$ 1285,830

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2655 2,2670 +0,35%
DÓLAR TUR. 2,1800 2,3200 -0,43%
EU80 2,9624 2,9634 +0,38%
LIBRA 3;4245 3,4263 +0,09%

Vestuário
Análise dó balanço de importa

ção e exportação de artigos de vestu
ário, de janeiro a junho, mostra uma
realidade cruel. Em 2012 foram

exportados no primeiro semestre

.US$ 70.555 �, nomesmo período de
2013, US$ 72.259. No outro lado da
balança, a importação no primeiro
semestre do ano passado registrou
US$ 1.142.699. No primeiro semes

tre deste ano o volume cresceu para
US$ 1.211.955. Os percentuais de

evolução não importam diante da
magnitude do descompasso.

Espionagem
As denúncias demonitoramento

realizadas pelas agências dos EUA
colocaram em evidência um fato

que se agrava a cada dia. Mesmo

por aqui, é totalmente impossível
que você possa dar um passeio pelo
bairro sem que seja flagrado por
diversas câmeras. Elas se tornaram
tão corriqueiras, que já não chamam
mais a atenção de ninguém. O mes
mo pode ser dito sobre a exposição
na internet e o rastreamento de
celulares e veículos. Conseguir um
perfil completo de todo o dia-a-dia
de um cidadão sem que ele suspeite
que está sendo investigado é apenas

_

uma questão de tempo.

Aposentadorias
o governo trabalha fortemente

para frear a aprovação pelo Con

gresso de projetos que tratam da
concessão de aposentadoria espe
cial a trabalhadores. A preocupa
ção é com o impacto das mesmas

sobre as contas da Previdência.
A proposta mas avançada é a que
concede benefícios aos 25 anos de
contribuição para garçom, maitre,
cozinheiro e confeiteiro.

,1'llillldillllllllllllllill.ltllllllllllll
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013 ECI',n'N"\tOI,'"",\M'�l'IA!J�.":�.
I \

.

\
. I. I (_ I

'_ .

OCP23
www.ocponline.com.br

Jaragn.á1:éc . .:

Incubadora precisa ser ampliada
Natália Trentini

Com estrutura atual lotada, a
expansão do Centro de Inovação
e Pesquisas Tecnológicas Jara

guaTec, é uma necessidade. O

projeto ganhou apoio da admi
nistração municipal após a visita
do prefeito Dieter Janssen ao es

paço, na manhã de ontem.
Atualmente, 15 empresas resi

dem na incubadora, e outras duas
estão associadas, A demanda

exige mais espaço para atender
novos projetos. Segundo o reitor
da Católica de Santa Catarina em
Jaraguá do Sul, Robert Burnett,
podem ser diversificadas as áre
as de atuação, de acordo com os

pólos industriais presentes no

município.
"Hoje trabalhamos mais com

a área de metal mecânica, mas

podemos traballiar, por exemplo,
a área alimentícia, entre outras

possibilidades", destacou Burnett.

Para isso, serão necessários novos
laboratórios e ampliação do espaço
para os einpreendimentos.

A ideia é buscar apoio finan
ceiro junto com Estado e governo
federal, o município também deve
avaliar a possibilidade de investi
mento. O novo prédio deverá ser

construído atrás da atual estrutu-

,

ra. Já existem projetos para a am

pliação, mas Burnett afirma que a

execução será adaptada de acordo
com os recursos obtidos.

Jaraguá do Sul espera por Centro de Inovação
A região também deve receber

outros investimentos ria área de
desenvolvimento tecnológico. No
início do ano, a Prefeitura destinou
um terreno de' quatro mil metros
quadrados para construção .do

Centre de Inovação, com recursos

da Secretaria Estadual de Desen
volvimento Econômico e Susten
tável (SDS), num investimento

previsto de R$ :3 milhões. O espaço
é planejado para acolher empresas

A DMII �� I ST R.AT IVA.5
ANALISTA DE ATENDIMENTO
Ensino superior em andamento, desejável vivência
em ramo bancário ou cooperativa de crédito.

ANALISTA DE CR�DITO E COBRANÇA
Vivência na função. Para atuar no comércio.
ANALISTA DE CUSTOS

•

Vivência em rotinas de cálculo de preços, apuração
de custos industriais e fechamento mensal.

ANALISTA CONTABIL .

Vivência na função.
ANALISTA FISCAL
Vivência com lançamentos de notas fiscais e

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

ANALISTA OE QUALIDADE
Vivência na função, ramo metalúrgico, ISO 9001.

ANALISTA DE RH
Conhecimento com rotinas de departamento
·pessoal.
ANALISTA DE SISTEMAS
Vivência em processos industriais de confecção.
Conhecinrento em PUSQL, ERP. Systextil.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Desejável conhecimento na função, inglês fluente.
(Vaga temporária)
ASSISTENTE DE RH
Curso técnico em segurança do trabalho

CAIXA

Ensino superior em andamento. Desejável vivência
em cooperativa de crédito.

COMPRADOR
Vivência na função.

I' C'� \I 'l:'� ('11'11 5' i
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ASSISTENTE DE VENDAS·

Vivência na área comercial, com atendimento a

clientes e representantes.

AUXILIAR DEVENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

CAIXA

Vivência na função. Disponibilidade para atuar

finais de semana.

�ROMOT6R DE VENDAS
Vivência com vendas. Disponibilidade para atuar

finais de semana.

REPRESENTANTE COMERCIAL

Desejável possuir CNPJ de representação comercial
ou MEl - promoção de vendas para atuar em
Santa Catarina. Fará comercialização de livros

técnicos nas áreas de saúde e comunicação. Visita
e divulgação de livros em escolas, prefeituras,
universidades e livrarias.

VENDEDOR

Dísponíbíltdede para atuar finais de semana.

VENDEDOR INTERN,O
Vivência na função. Conhecimento na área
mecânica.

: SUPEBVISÃO '

�,-�,-_._._-----_._-__,'

COORDENADOR FINANCEIRO
Vivência com liderança, rotinas de contas a pagar,

receber, tesouraria. Conhecimento em análise de

crédito, aplicaçôes financeiras.

COORDENADORDEPRODUçAo
Desejável vivência no ramometalúrgico.
ENCARREGADO DE PRODUçAo
Vivência com liderança/administração de

confecção. Disponibilidade para atuar em São

Bento do Sul.

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

LlDER DE MOSTRUARIO
Vivência como lider de mostruário, ramo de

de tecnologia. "Estamos aguar
dando ainda os recursos para esta

construção. Com os investimentos
vamos criar uma energia ao redor
desses novos empreendinientos",
destacou o prefeito. De acordo com

U15h1!'A\ Pre.feito Dieter, juntamente com o reitor da Católica SC,
Robert Burnett (D), conheceu os produtos da JaraguáTec

. o governo do Estado a previsão é
iniciar a obra do Centro de Inova
ção em agosto.

Para os proprietários de uma

empresa de produtos de ilumina
ção e sistemas de monitoramento;

Eduardo Giese eWanderley Kneu
buhler, ácriação do centro é espe
rada com expectativa, '�O maior
beneficio é a estrutura, com acesso

aos laboratórios de desenvolvi
mentos", destacou Kneubuhler.

OPERACIONAIS
EMPREGADA DOM�STICAconfecção. Conhecimento em costura, todas as

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

peça final.

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo têxtil.

TÉCNICAS

ANALISTA/PROGRAMADOR DE PCP

Desejável vivência na função
ASSISTENTE DE PROCESSOS E

QUALIDADE
Desejável conhecimento em custos e manufatura
e sistema ERP. Disponibilidade para atuar em

Guaramirim. .

ESTILISTA
Vivência na função
'ELETROT�CNICO
Vivência com montaqern de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em·pneumática.

.

ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇAo
Vivência com instalações elétricas e manutenção.
Desejável curso de NR-.l 0, curso técnico em elétrica

, / automação industrial/ eletrotécnica (cursando
oÚ·completo).

.

MECANICO DE TEAR

Vivência na função. Para atuar em Corupá.
MECANICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
T�CNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
T�CNICO EM REFRIGERAÇAO
Vivência na função.
T�CNICOEM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Desejável vivência na função

Vivência na função.
MONTADOR

ALMOXARIFE Vivência na área metalúrgica
Ensino médio completo, desejável vivência na

função.

'APONTAOPR/APROPRIADOR
Ensino médio completo, para atuar em construção
civil.

REBARBADOR

Vivência na função
REVISORA

'VIVência na função.
SOLDADOR
Conhecimento na função.

-

TEqLAo
Vivência na função.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COlINHA,

.

Não é necessário experiência. Vagas para 1 ° e 2° TINTUREIRO
turno, normal. Vivência mi função

TORNEIRO MECANICO .

AUXILIAR DE DEPÓSITO
Para atuar com conferência de mercadorias, carga
e descarga.
AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUçAo
Não é necessário experiênçia, vagas para 1°, 2°

turno. Vagas para todos os bairros.

ENFESTADOR

Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

lELADORA

CONTRATA:
Vivência na função . ATENDENifE

.-. '�'_"_�_,"-'ri···�r·-·

AI!IXIUAR DE LIMPEZAOPERADOR DE DOBRADEIRA CNC

Vivencia na função, para atuar em Corupá.
OPERADOR DE MOVIMENTAÇAo
Vai atuar com cargae descarga.

AUXILIAR DE;ESTOQUE
AUXILIAR DE LOJA

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

Al!JXIL:lAR DE MOifORIS"FA
OPERADOR DE TRATAMENTO

AUXILIAR DE VENDAS'Conliecimento com estação de tratamentos de
éfluentes. CONFERENiTE

CALDEIREIRO FISCAL DE LOJA

MOTORISTAVivência ria função.
CONFERENTE OPERADOR DE EMPILHADEIRA

OPERADOR DE CAIXA

OPERADOR DE DEPÓSITO

Vivência como conferente, CNH C.

COSTUREIRA

Vivência na função.
. '-._- _ .. '

VENDEDOR
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Varzeano define três

grupos neste sábado
QUATRO AVANÇAM Com Kiferro e Atlético Ainec garantidos'ar'tecipadamente na

terceira tase, restam apenas quatro vagas para serem definidas nas Chaves I, K e L

Lucas Pavin

OCampeonato Várzea
no de Jaraguá do Sul

conhece 'hoje mais quatro
equipes classificadas para a
terceira fase. APós està ro
dada, restarão apenas duas

vagas em disputa, que se

rão preenchidas na semana
que vem, já que o Grupo
J, ainda tem uma rodada

para cumprir.
Pela Chave I, no campo

do Botafogo, se enfren
tam CSL/Ziauto/Mercado
Eduardo/Terra Forte/Ku
chenhaus e Bazar do Rau/

Santer Empreendimentos
Imobiliários. Na Ponte

Preta, tem DRM Comer

cial/Fibra & Fios e Pon

te Preta/Barra. Os jogos'
acontecem às 13h30.

A Ponte Preta se clas
sifica em caso de empate.
A DRM precisa vegcer ou
torcer por um tropeço do
Bazar do Rau. Já o Ba

zar precisa vencer o CSL
e torcer por um tropeço
da DRM. O CSL apenas

cumpre tabela.

Pela Chave K, as parti
das estão marcadas para
às 15h15. No Botafogo, a

. ,,\'
..

.Transportadora Niemar/
Calhas Jaraguá encara o

ZEC. Na Ponte Preta; o
classificado Atlético Ainec

pega o Vila Nova.
O ZEC se classifica em

caso de vitória ou empate.
Já a Niemar precisa ven

cer o ZEC e torcer por um

tropeço da Vila Nova, que
,

é o time em situação mais

complicada do grupo, já
que precisa vencer o Atléti
co, fazer saldo de golse tor
cer para a Niemar superar
oZEC.

Pela Chave L, o campo
do Rio Molha recebe o con- ,

fronteentre SantoAntônio/
MC Construtora e KMKj
Garibaldi. Enquanto isso,
no campo da Vila Lalau, o
Supermercado 'Branden
burg/Dutra Água encara

a Kiferro. Estes jogos tam
.bém acontecem às 1sh15.

, AKiferro está classifica
da e apenas cumpre tabela.
O Brandenburg, por sua

vez, se classifica vencendo
seu jogo. De olho nesta par
tida, Santo Antônio e KlvIK
se enfrentam, precisando
vencer enquanto torcem

por um tropeço do atual

campeão Brandenburg. '

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Ilf.

VICE-ARTilHEIRO Com seis gols, atacante Marquinhos (azul), da Ppnte Preta, pode ser decisivo contra o DRM',

ChaveJ

Definção apenas no dia 20
A Chave J não será de-

,

finida neste sábado, pois
as equipes do GT Socie

ty e Tecnopan/ABF/Bel
;mec entram em campo, às

13h30, no Rio Molha, para
'duelar na partida atrasada

da semana passada. A de

finição deste grupo será no

dia 20, com os jogos entre
Tecnopan versus Galácti

cos e Vila Lalau contra GT

Society. O certame apre
senta uma média de 3,18
gols por partida (251 em 79

jogos). O artilheiro é Rodri

go Fagundes, do ZEC, com
sete gols marcados.

CAMPEONATO VARZEÀNO
.

.- �- .

�:J<M-.

Chave I

3° Bazar do Rau

4° CSL

Chave J

Chave K

Chave L

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; 58 - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento,

Próximos Jogos (13j7)

Campo do Botafogo:
• 13:30 - CSL x Bazar do Rau ' Chave I

• 15:15 - Transportadora Niemar x ZEC - Cbave K

Cam� da Ponte Preta:
• 13:30, DRM Comercial x Ponte Preta, Chave I

• 15:15 - Atlético Ainec Vila Nova - Chave K

Campo do Rio Molha:
• 13:30 - GT Society x Tecnopan - Chave J*
• 15:30 - Santo Antônio x KMK, Chave L

Campo da Vila Lalau:

• 15:30 - Supermercado Branden6urgxKiferro - Chave L

*jpÍ',o em atraso
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A vida é feita demudancas
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vilson@parcimoveis.com.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 www.

Cód. 173 CASA em alvenaria, Bairro
Baependi, 140m' e terreno com 400m',3

dormitórios, 2 vagas de garagem.
R$ 370.000,00.

Cód. 535 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 89m2,
1 sune + 2 dormtórios, 1 vaga de garagem.
Residencial Don Michael. R$ 250.000,00

Cód. 532 APARTAMENTO, Bainro Czemiewicz, 63
m', 2 dornténos, 1 vaga de garagem. Residencial

Ady Frutuoso. R$ 145.000,00

LOCAÇÃO
CONSUIJE NOSSAS OpÇÕES DETERRENOS E GALPÕESI

Cód.72SAlACOMERCI.'l,Rua:BarãodoRio8l3llco,
•

Cenlnr pr6ximo a Casa��.com 185m'.�3.5IlO,IJO

Coo: 84 - CASA - EslÍada Nova, com 2 dormnórtos, 1 vaga.
de garagem. Próxrno ao Colégio. R$ 485,00.

{���:�;ga'il't,�T�r1��� �oR���e��� ��3���rt'lf$
605,00.

•

Coo: 85 - APARTAMENTO - Tros Rios do Norte, com 2
dormilórtos,l vaga de garagem. R$ 500,00 + cone.

Cód: 89 - SALACOMERCIAL -Ilha da Rgueira, com 30m',
1 banheiro. R$ 400,'00.

Coo. 94 APARTAMENTO,Bairro Centro, 62m', 2 dorrmôríos.
sacada com churrasqut��n�6��;ige garagem. R$ 700,00
CM: 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com 450m':

terreno com 1.100m'. R$ 4.500,00.

COd: 63-CASA- Irês Rios do Norte, com 2dorm,órtos, 1
vaga de garagem. Loteamento Fosslle. R$ 550,00.

CM: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 dormilórtos, 1 vaga de
garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

Coo: 60 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com 2 dormãóríos
sendo 1 sune; 1 vaga de garagem. R$ 500,00.

COd: 61 • APARTAMENTO· Centenáno com 1 quarto, 1

banhe��u���el��zjln�g� :������,t�8� com

C6d. 177 CASA GEMINADA, Bairro Três Rios Do
Norte, 69m2, e terreno com 169m2, 2 dormtónos,

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód 208 TERRENO INDUSTRIAL, em Araquari, área
total 110.000m', próximo as Futuras instalações da

BMW. Valor a consultar.

Cód: 202 - TERRENO - Nereu Ramos, com 403m'.

R$ 90.000,00.

CM: 205 - TERRENO - Tita Martins, com 350m'.
R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451m'. Loteamento Villagie. R$143.000,00.

OFERTA:Cód: 258 - TERRENO - Scllroeder, com
500m' apenas R$ 70.000,00.

Cód:. 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m'. R$100.000,00. Ext:elente terreno de

esquina comercial. Frente cl a rua principal.

Cód:254 - TERRENO - Santa Luzia, amplo terreno com
920.000rn', frente com 450m. R$ 460.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos, com 325m'.
Loteamento Dona Marta. R$ 75.000,00.

COd: 249 - TERRENO - Vila Nova, amplo terreno com
8.256rn'. Próximo ao centro. Valor sob consulta.
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaraguã do Sul- SC

bertaimoe s www .

•

veis.corn..-

orn v
----.----�

["0&\C€ tI.M'N'\RIAQ)\o\ 2S),(XM!

'01 srrs MASlCR (Il.C:rel) Q)\o\ &'CAO\, (Q SlJ!JES,
• &\lA Q)\o\ l.ARElRI\ lAVAOO, CDZJNHA,lA�

'CAAAGEM FR/\.02 CMRC6. I
• 5'JllI\lMAAR{tNlXKNt\!X)1110surEM 'I1:i:D3

.,:'CB�ENA&\lA
• fC-\&\.\1IWlO EMMA$'\.<rnRJI}\ GE!'Q rso

='ffflAÁGU\ÇM'.NIECA'i'l.lOO\ !
Ml.lRAlY\ E }'\RIWA[l'\ . I
•F� c€ lffiIII,4I:NlQ F1NAl"'X1'IMENI L1REIO í

I
""'=��'''''''-�....-_�_..._-----_._---_.-_._ ..�-----------_.)

! í Ca�a_ mis�a em schroeder - Rio HC(11 !

I'
Apartamento com 57m' 1 ! Próximo a Menegotn e ao Posto Saloman. r.

• 02 D ítõ d d dêl
•

j
Terreno com 450,00m2 j ;

•

com. �:ml onos e emais epen netas ,Casa com-77pOm' '. j I *
'

.

.

. 2 .

Todo mobiliado
, I 02 quaft.os, banheiro, sala. cozinha, garagem'

..

I
...
! * Area do Terrene. 34� m 1

l·
01 vaga de garagem - ! , A casa tem 2 anos. I t Pronro para Construir .

J• Valor. R$ 159000,00 ) ( R$ lIO.DOO,OO (Negociável) .) �." Valor; R$ 89.000,00 .

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

I I
! . SOBRADO GEMINADO 8O,OOM' . -- - "e- i T terreno com 324,OOm2 .z-

! • 02 DORMITóRIOS, SALA, COZINI:IA, lAVANDERIA, I 1 Casa com 70,OOm2

i • O 1 VAGA DE GARAGEM, SACADA i ! 3 quartos, banheiro, sala: cozinha.
! • POSSIBILIDADE DE 1'ERCElRO DORMITÓRIO. I ! (planta. com ampliação para mais uma suíte)
lv.uor: R$149.000,00 .) \.R$I99.000&Q ..__�.

I

I' Bairro: BANANAL
d .• ba h' t . Com área de: 97.000 m'

_ '. _ _ • _
•

-
_ ..

.Apartamento e 75,OOm com 2 quartos, n eiro, i I. O 1 CASA DE ALVENARI1\ COM 02 DORMIT., ! ; * Apartamento com 67m2,
sala, cozinha, -, I I COZLNHA,BWC.

I : * 02 quartos sendo 01 suíte. I

2 sacadas (1 com' churrasqueira). I I ',01 GALPAo DE 72 }oI',Ol LAGOA, CANCHA DI': ; I' Acabamento emmassa corridarporcelanato I
- ," j I BOCHA, PLANTAç.'\O DE EUCALIPTO. ; I dVaga de garagem coberta, portao eletromco. i' ACEITA IMÓVEL E TERRI;NO DE MENOR VALOR .. I

I' O 1 Vaga e garagem J
R$ 175.000,00�oclável? __ ________J " Valor: R

..U50.0QQ 00 J t· R�..l�-º- _____

I
SOBRAOO GfAlÍNA!X) DE AJJDOORãO!!l CDM 161,roM' I

•� IAAAAR CDNDlQONAOO 11FD sarr EM rotes I
OS OORMITóRlOS E NAS'IL\ '!

I
I

, MAS8'\. CDRRlL"\'\, GESSO, FlSO FlJRLUANtOO,

ffiffi\Ri\ç'lo ll\Ri\ áGU\ .QV'ENlE!
• ÓTIMA l.JXAI.JZ.AgiO EM.RJJ\1RANQUllA!
[íJll'AME1\'TQ GlAMPSID.'SEES! RJSSUl5 SlJ1IES,
• lAVABO, Si\Co\l}\ SAlADEESJl\R. SAlADE JAND\R.
CDZ1NHA, LAVANRERIA, AAFA DE fI'SD\S,
• 02Vf'&S DE G\RAGEM, MlJRAlXJ E CERCAOO! PRAW

.

DE ENTREGA IAAA FEVEREIRO DE 2014.
• VAlDR DE I.ANçAMElD SUJEIlD A A!1'ERAI;t.iES SEM

AVISo ffieVlm FAOUIl'JlE DE ffiGAMENfO,
• CDM F1NANOAMENfO DJRElD CDMA CDNSIRtJlDRA!

\!;]oro R$ 320.ixi:l,o:l

.. J í * Apartamento com 5QIn2 .' 11Apartamento com 78,OOm2 1
ljl * 02 quartos e demais dependências I ! 02 dormitórios sendo 1 suíte I

* 01 d
I 11 vaga de garagem I.

I
.• Lateral de Rua PrincipaVAcesso a arena I i vaga e garagem J I Local Tranqüilo e residencial. I! . R$95.000,00. J l

* R$ 128.000,00 ' ct

'-. . ,, .. , .� ."' . .. :_.. -_---------..j \B!J!_.lRQ:gº.9...lºº.� .__.. _ ... ,
.
.1

- Locação-
- -

"
. �

""',,: -Ref 13003 - Baepcndi /

2> J '. Ml1W9·8qUd.I'>jD.1i_Il\DlO1-dnrilii:l.fà�i\lItrlHt.\<Í3lre�ip(!"�tL@2ll·flS�+i.Urlfrc
RfF. 11040 Cemr�l·Af4Irtamenn)OI �"Uítt, 02 dormitórios, sa!a, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem- R$ 800,00 + rond

REF. 11045·Três ates do xcne . Apanameruo 02 dormttórtcs. salatcol'inna, banheiro, ãrea de scr"'!Çll i" garagem . RS 5W,OO + RS 70,00 rond.

REF. 11046· \'1Ia NOI'a· :\p,ma.rnenlo ül surre -+ 02 dcnrúrénos. sala. copa/cozinha, banheiro. área de serviço. sacada cem cburrasqnena e OI \"aga de

garagem- RS '9{1O,OO io cond
REf 11025 • Amizade .l1J '!i,Uíte. O I dcrrnhórto, $<lIa/cozinha. banheiro, área de selvi�o e 01' vaga de garagem- R$ llOO.l'lO + cone.

REF. 11032 -nha da figueira -cz écrmnôrrcs. sala. Ct.'lZillha, banheiro. area de servrço e OI vaga de garagem - lU 600,00 + ccnd

REP. 11007· Centro- r\p.arrarnemo com (.'2 dcrrnftõríos. salil/wl!nha conjugadas, bãnneírc. érea de serviçae OI \�<\ga de garagem. R$ 650.00 + cone.

REF. 1 t050· vtfa Nova .Apartameqto Dl scne. 02 dormi,órim>. sala, cozinha. ballheire. ãrea de servíçc e o: vaga ue garagem.. RS 750,00 + ccnd.

REP. l1q52 . renuo . l\pilTllllnemO 0001 02 (!l,mutórios, seta. ,:ílzinha, banheiro. érea de�rvI�ile 01 vaga de garllgt'm. RS bCO,OO +- cone.

REP. 11023· Ilha da ng\lelra - Apartamento coru OI /;u{te, OI uormirolk'. sala!t:o:!lntla ü1njugadas, banheiro, área de sel"vi�"O c 01 vaga de garagem.

R$ 71),).00 + cond '

REF: 11019· Vil" Latau - Apartamento com OI sune. 02 dormlt6:ics, sala . cozinha. banheiro. ãreadc &n1�-'e01 vaga de garagem. RS 770]0 + COIIti.

REF. 11005 . Vaa Lalau - Apanamcarc (0111 02 dcemlrôrlos. salakazlnha, banheíro. área de servíço c o: vaga de garagem.

t :e5if�:���t� • Ap,mnmell(() com (lI dormhôda. sele. coZinhai;jrel! de servíro e bannetro. - NAQl1:M G.AHí\G_EM - R$ 500.00 + cond

Saia Colllerdal:
te lntl-I.t!l!o- Si! ol."lW:iintw�"t-1."\)rri - R$2.'lt'b.'Q

REI mt.3�(hU)-Sil trm:.mu::m 5J escm iuil'ilv + OI ''Wil>!Jl'Yln -R$ iffi)J +int!.

REI: lanO - CtrW - SlbUlm,a \,00140 llil !.tJn Iml\:ID . RS ffi).D + unl

i
Galpão com 729,82 m2 com 02
.banheíros R$ 4.000,00

! - Galpão com 310 mZ + Banheiro

e Cozinha - R$ 2500,00
'

I,..
P4 .l3OO)-Galp.i1. Ajl\ll.:.�"Cn2 iJJIt'. az es:ritOO:;. rc B\\Cs, WlinhíJ. c eea r±wIf{n RS aenco

REF. 13002 ôuuramírlm . Galpiio com DO.) ma . RS 5.000.00

�C. l� - _CcnteO.idCl - Gal�� com SOO m�_•� :,t.�OO,Ü(I
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www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegottl.com.br
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

www.parcimoveis.com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6352: RESIDENCIAL ELZA. APARTAMENTOS NO TRÊS RIOS

DO SUL, APARTAMENTO COM ÁREA DE 71,00 M2 CONSTRUIDA

ÁREA PRIVATIVA DE 59,70 M2. 02 QUARTOS;SALA-COPA
COZINHA;LAVANDERIA;BWC, SACADACOM CHURRASQUEIRA.

FINANCIÁVEIS PELO MINHA CASAMINHAVIDA. ÚLTIMAS
UNIDADES, VENHA CÔNFERIR OS PREÇOS PROMOCIONAIS.
ENTREGA EM JANEIRO DE 2015. INCORPORAÇÃO: R-363823.

REF: 6438: RESIDENCIALTUBS. APARTAMENTOS NO BAIRRO

AMIZADE. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC, CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM,

EXCELNETEACABAMENTO. 64,00 M2 DE ÁREAPRIVATIVA. EN

TREGA EM DEZEMBRO DE 2014. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

FACILlTIDAS. INCORPORAÇÃO: R-622.920.
VALOR: R$ Á PARTIR DE R$ J40.000,00

REF: 6452. APARTAMENTOS COM 01 SuíTE MAIS 02 QUAR

TOS. RESIDENCIAL ACRE, No JARAGUÁ ESQUERDO. 01

SUíTE MAIS 02 QUARTOS, SACADA COM CHURRASUQUE�
IRA. POSSIBILIDADE DE DUAS VAGAS DE GARAGEM.

PRONTO PARA MO.RAR!!!.INCORPORAÇÃO:�f<:! 21.072.
VALOR: A PARTIR DE R$ 252.000,00"'""

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.B

LOTEAMENTO

GUILHERME MENEGOTTI
BAIRRO CHICO DE PAULA,

LOTES À PARTIR DE

R$ 80.000,00.
REF: 6374

ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO'
DIRETO OU COM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. REGISTRO: R.4- 31.510

'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. _

RUA DEOLINDA N. ERVIMINIA DE CARVALHO,13502

QTOS, st, COl. BWC, LAV E GARAGEM.RS 630,00
BAIRRO CZERNIEWlCZ -RUA MAX DOERING,128 . 03

QTOS. SL, COl.BWC, LAVEGARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO JOÃOPESSOA -RUAARTHURGONÇALVESDEARAÚ'
Jo,395{)3QTOS,SLCOZ.BWC,LAVEGARAGEM.R$5SO,OD

BAIRRO SÃO LUIZ -GUILHERMEIGANACIO HRUSCKA,
281 -02 QTOS, si, COl. BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00

BAIRROJOAo PESSOA-RUAARTHURGONÇALVESDEARAÚ
JO,395 {)2QTOS,SLCOZ.BWC,LAVEGARAGEM.R$ 550,00

APARTAMENTOS,

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COl.
BWC, LA\/, E GAR: R$600,OO EDIF_MENEGOTTI

-GOv. JORGE LACERDA. 1'" 373- 02 QTOS, S!., COl. BWC, \

LA\/, CHURRASQUEIRA GAR. RS 700,00 -EDIEFERRETTIll

RUA EXP. GUMERClNO DA SILVA, 1'" 600 ·01 SUITE, 02

QTOS, SL, COl. BWC, LA\/, CHURRASQUEIRA GAR RS

850,00 -EDIF. JULIANA
-

·RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA -DI SUITE, 02 QUAR
TOS, st, COl. BWC, LA\/,SACADA, GAR. RS 1.400,00 -

EDIF. ANA PAOLA

-RUA PROC. GOMES DE OLIVEIRA - 02 QTOS, SL, COl.
BWC, LA\/" GAR R$ 630)0 -EDIE MAGUILU

-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, si, COl. BWC,

LA\/, SACADA, GAR RS 630,00 -EDIF. FERRETTI I
• RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, si, COZ, BWC,

LA\/, SACADA, GAR. R$ 600,00 EDIF JARAGUA I

-RUA ADOLFO FIDLLER,N' 85 -DI SUITE, 02 QUARTOS,
si, COl. BWC, LA\/,SACADA, GAR RS 2.000,OOEDIE

CATHERlNA ERSCHING

-RUA BARÃO DO RIO BRANCO,553 -DI SUITE, 02 QTOS,
51., COl. BWC, LAV, GAR. RSl.190,OO -EDIE BARÃO
BAIRRO CZERNIEWlCZ -R FRANCISCO TODT, 1'" 960 •

02QTO, SL,GOl. BWC, LA\/,SACADACI CHURRASQUE
IRA E GAR. RS 620,00 EDIF. GUILHERME
-BAIRRO VTLA LENZI, RUA MARIA UMBELlNA DA SIL'

VA,N' 500 -IQTO, st, COl. BWC, LAV. RS420,00
RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, si, COl. BWC,
LAV E GARRS 440,00
RUAJOÃO ANDRll DOS REIS,S/N -DI SUITE, 02 QTOS, SL,
COl. BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 910,00EDIE
BELAVISTA

RUA VICTOR ROZEMBERG, N' 384 -DI SUITE, 02 QTOS,
si, COl. BWC, tA\/, GAR. RS750,00.EDIE PICCININI

BAIRRO TlFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL - .

LOT.CORUPA -2QTOS, 51.,COl.BWC, LAVEGARRS380,00
BAlRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N' 1606

'02QTOS, SL, COl. BWC, LAV E GAR.RS 350,00
BAlRRO,VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N' 40 -

02QTOS, 51., COZMOBll1ADA,llWc, LAV EGARRS 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, 1'" 45 -OI SUITE, 02 QTOS,.
SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 1.000,00
EDIF. DNA. WAL

RUAJOSEKRAUSE,1"'221-01SUITE,02QTOS,S!.,COl.BWC,

LA\/, CHURRASQUEIRAGAR RS 8OO,OOEDIF. BARCELONA
RUA ANGELO TORINELLI,N' 199 -DI SUITE, DI QTO, si,
COl. BWC, LA\/, CHURRASQUEIRA GAR. R$ nO,OOEDIF.
COPENHAGEN

-RUA WALDOMlRO SCHlv,!ITl.N' 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$550,00

BAlRRO,JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI

-

-

LOCAÇÃO' _

'.

',- ,'-- ",.-. -;' :i.·
'

,

'.

-CASAS,

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N

37- 02QTOS, SL, COl. BWC, LAV.RS 400,00
RUA JOÃO CARLOS STI\lN,N' 80- -03QTOS, SL, COZ,
BWC,LAVE GARAGEM.R$690,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS,N' 287 - CENTRO

-02QTOS, si, COl. BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00 .

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA-RUA 768, N' 481 - 03QTOS,
st, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
RUA ANTONIO PEDRI -02QTOS, si, COl. BWC, LAV E

GARl\.GEM.R$ 800,00
BAIRRO TR1ls RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,
N' 2438 FUNDOS -02QTOS, �1., COZ, BWC, LAV E GA-

RAGEM.R$ 425,00 ,

CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, 51.,

COZ, BWC, LAVE GARAGEM.RS 450,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,N' 307 -02

QTOS, st, COl. BWC, LAV E GARAGEM.R$420,00

RUA lRMAO LEANDRO, 1815 -02 QTOS, si, COl. BWC,
LAV.RS 655,00

BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA roxo JANUÁRIO AI·

ROSO, 1067 -OI SUITE,02 QTOS, SL, COl. BWC, LAV E

GARAGEM.RS 1.200,00
RUA HORACIO PRADI,37-02 QTOS, SI.; COl. BWC, LAV

.R$400,OO
RUA JOÃO CARLOS STErN,N' 80 -02 QTOS, sr, COl.

BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00
BAIRRO JGUA 99 -RUA PÀULlNA K LESKOWlCl. -02

QTOS, si, COZ, BWC,LAV E GARAGEM.RS 480,00
RUA RI 103, LOT 440-02 QTOS, si, COl. BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 550,00.

PRADI,N' 126'2QTOS,si, COl. BWC, LAV EGAR.RS 500,00
RUA WALDOMIRO SCHMlTZ, N 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARR$ 550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N' 225-

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO AGUA VERDE -puA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COl. BWC, LAV E GARR$ 550,00 EDlF. BRASlLIA BELT

RAMlNI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280,N" 1570 -2QTOS, st,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIE BRAStt.IA BELT-.

RAMlN

BAIRRO ESTRADANOVA -RUA CLARA SCRElNER VER

BlNEN, N" 87 -2QTOS, si, COZ, BWC, LAV,SAG CI CHUR

-RASQUEIRA E GARRS590,00
RUA JOSE PICOLLI,522 '2QTOS, SL, COl. BWC, LAV E

GARR$530,00
BAIRRO TR1ls RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FRED

ERICO JOSEKLElN,N'85 2QTOS, si, COl. BWC, LlI.V,SAC.

CI CHURRASQUEIRA E GARRS500,00
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOillO BARTEl., N'727-

3QTOS, si,COl.BWC, LAVEGARRS 700,00
BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROill WlLLIAN,N
424 -2QTOS, SL,COl. BWC, LAV E GAR.RS 570;00
BAIRRO NOVA BRASILIA -RUA JOSE EMMEND0ER

FER, N' 851 '2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$

600,00 EDlF. SAN RAFAEL

-RUA JOÃO PLANlNCHEK,N' 1045 -2QTOS, 51., COZ,
BWC, LAV E GAR.RS 540,00 EDIF. MATJ:iEDl

.

-RUA FREDERICO BARG,N" 251 'IQTO, si, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00
_-RUAGEORGNIEMANN,S/N'2QTOS, SL,COl. BWC, LAV

E GAR.R$ 670,00 EDlF. JARDIM EUROPA

BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HEINRlCH LESSMANN,
421 -2QTOS, si, COl. BWC, LAV E GARRS 550,00
-RUA ALFREDO CARLOS MA!ER, 59 - 2QTOS, SL, COl.
BWC,SACADA LAV EGARRS 650,00
BAIRRO roxo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚjO, 2QTOS, si, COZ, BWC,sACADA LAV E'GARRS
500,OOCOND. DAS ARVORES

.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA JOSE THEODORO

RIBEIRO, 3295 -2QTOS, SL, COl. BWC, LA\/,SAC. CI

CHURRASQUEIRA E GARRS640,00
:RUA STA. JULIA -2QTOS, SL, COZ, BWC. LAV E GAR.

.
R$ 600,00

I\JTINETE
.

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148csAo LUIZ· OI QTO ECOZ)UNTO,BWC. RS250,00
BAIRRO -sxo LUIS -RUA fRANCISCO HRUSCHKA, N'

916 -IQTO, st, COl. BWC, LAV E GARRS 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 -

0IQTO,COZEBWC.-RS300,00
•

TERRENO,
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA -

30X60 M2 RS 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N" 258 -03

QTOS, st, COl. BWC, LAV EGAR .RSI.800,00·100M2
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA FONSECA,

N" 1594 - 32 M2 - R$ 67Ó,OO
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L KASSNER, N' 91 -

90M2 R$ 1.200,00
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Apaitamentos no centro de Guaramirim, o edifício. possui 3 tipos de ál'!lf.
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.

Ediflclo 1""",iZád� "O centro dejaragtJá do Sul, Com apariarí:i�o"'de suíte + 1 quartó
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeira. teto rebaixado em gesso, preparação para spl�, sacada com churrasqueira,
Box para dêpósíto na garagem. Áreas sociais mobiliadas e decoradas. Apartir de

<. R$ 202.482,75 consulte as condições de pagamento.

. ,
. .'

ApartamentQs NOVOS com suite +,2 q�artos, acabamento diferenciado, excelente
localização. sacada com churrasqlJéjra, área de serviço col'l1 sacada, opções com 1

ou 2 vagas de garagem. O Ediflcio pOSSUI hall de entrada e Salão dé restas mobiliados
e decorados, 2 elevadores. captação de água da chuva. internet coletiva. entre outros
beneficios. Agende uma vis� para conhecer o apartamentomodelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir de R$2'lO.OOO.OO. Aceita financiamento bancário. ;

TRJ!;S j:UOS,O,1'.I SUL,
.Jt..J?.AGifJAlO(j 3"1l.JfL, � �,c;

C E �fT F!'O�"
_jA(f(..A�rUt� Sl!JJl_ "" �;C.

ESTRADA NOVA
JARJ>.,nuA no SUL -sc

OIto I..!Jl5JJJ1A "A,UL.A
JAPM:l1JÁ 00WL-<;.c

Ed, Monte Carl", ....Apto.eI suíte
.. 2 quartos e demais dependo
Ficam móveis na cozinha. BWC
e na suite 2 vagas de garagem.
Aceita financiam. Bancário

Estuda propostas

-Ret 2000 - Santa Luzia - Terreno para agricultura
com aprox, 58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor:
Consulte-nos.

.�

-Ref. 2004 - Morro BoaVista - Terreno com200.000 m2.
t '

Vàlor: qoosulte-nos. .}.
- Ref. 2020 - Barra do RioMolha -;- Terreno de esquina na
RuaWalter Marquardt c/ 560 m2 - R$ 450.000,00
- Ref. 2001 -Ilha da Figueira - Terreno de 13.980m2•

, R$ 400:000,00
,

- Ref. 2Q24 - JaragUá esql,l.erdo. - Terreno ,.(ili! t,P.97,65m2.
'R$ 310.000,00

. .
.

- Ret. 2006 - Centro - Terreno com 480m2•
R$240.000,00.

- Ref. 2019 - Terreno c! 483 m2 em Santa Luzia no
LOtf}am. Girassol- R$ 85�000,00
- Ret. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André Vi!koski -

Barra Rio Molha - R$ 125.000,00
Ref;2029 - Schroeder.... .Gentro � TetrenO pIanO cf 500
m2- R$120.000,00·.·· "'.;
- Ref. 2035 - Itaiópo1is/SC - Área de
reflorestamento c/ 674.000 m2 e 52.000 árvores
de Pinus - R$ 960.000,00

<t,.

- Ret 2013 - Terreno plano c/ 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.
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�\chil�el

Cód. 0140 - Amizade
- Apartamento com

2 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, lavanderia

e garagem.
R$ 128.000,00

Cód. 0187 - Amizade
- Apartamento com'
3 quartos, sala, copa,
cozinha mobiliada, bWG,
lavanderia e garagem -

R$150.000,00

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. 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. 126 - Vila Nova - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

churrasqueira. Salão de festas, play ground,
bicicletário, elevador e garagem

R$ 239.000,00

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf 1 suite +

2 qtos e demais dep, 2 vàgas de garagem,
rua asfaltada e sem saída -

R$ 260.000,00.

Cód. 134 - Centro - Ap com 89m2 - 1 suíte
+ 2 quartos, churrasqueira, demais depend
ências, sacada fechada com sistema reiki,
garagem para 2 carros - R$ 220.000,00

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com closet e hidro +
2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00

Cód. 0180 .; Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com

closet e hidra + 2 quartos, sala
para 3 ambientes e demais de
pendências - R$ 420.000,00

CASAS

Réf. 1001 - João Pessoa - Com 03 quartos, 02 salas,.banheiro, cozinha,
lavado, área de serviço, garagem para alé 03 carros toda murada com blita na

área externa. R$ BOO,OO.
ReI. 1004 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, co�nha, área de serviço

com dependência de empregada e 01 vaga de garagem. R$ 900,00.

APARTAMENTOS

ReI. 2002 - Cenbo - Com 02 quartos, , sala, banheiro, c�nha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, ãgua

inclusa no aluguel, luz interna relógio individual. R$ 700,00.
Ref. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quaríos, sala com sacada, co�riha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagemR$ 600,00

ReI. 2004 - TITa Martins - Com 02 quartos, sala, co�nha, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ref. 2005 - Baependi - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala'com
sacada, cozma área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ BOO,OO.

Ref. 2006 - Centro - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada

e churrasqueira, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagemR$I.000,00
Ref. 2010 - Tifa Martins - Com 02 quartos, sala, cozma, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ref. 2011 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacáda, c�nha com móveis sob

medida, área de servço com 01 vaga de garagem, prédio com elevador R$ 720,00.
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, co�nha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ref.2013 -Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,

copa, cozíma, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com
garagem.R$ 1.1 00,00.

ReI. 2016 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozima, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.•

Ref. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

ReI. 201 B - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suITe com hidro e closet + 02

quartos, com sacada, 02 saas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de
.

garagem. R$1.500,00
.

Ref. 2019 - Cenbo - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, co�nha,
área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00

ReI. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem divisónas),com banheiro, não
tem garagem.R$ 360,00.

Ref. 2022 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, cozma banheiro, área di

serviço com 01 vaga de garagem, prédio com salão de festas e elevado!: R$ 590,00.
Ref.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e c�nha conjugadas, bwc, não

tem garagem R$ 3BO,00. .

ReI. 2024 - Água Verde - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada cozima
área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 550,00 .

Ref. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozirna,
área de serviço com 01 vaga de garagem,.prédio com elevador e salão de festas.

R$ 620,00.
ReI. 2026 - Cenbo - Com 02 quartos, sala, cozma, banheiro, área de serviço com

01 vaga de garagem R$ 700,00.
, ReI. 202B - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço

conjugadas.R$ 400,00
ReI. 2029 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozíma, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
ReI. 2031 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozeha, área de serviço e garagem.R$ 63.0,00.
ReI. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, co�nha,

área de serviço com 01 vaga de garagem R$ 700,00
Ref. 2033 - Com 01 quarto, sala co�nha e área de serviço conjugadas, 01

banheiro, sem garagem R$ 400,00 reais, com garagem R$ 470,00.
Ref. 2034 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$I.400,OO
Ref. 2035 - CENTRO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozima, área de

serviço, dependência com banheiro(apenas o santtárto) e garagem. R$ BOO,OO.
ReI. 2037 - ViLA LALAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviç

com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Ref. 2038 - BAEPENDI - Com 01 surre + 02 quartos, sala, cozíma, áreade serviç,

.

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
.

ReI. 2039 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
'sacada, cozinha, área de serviço com OI vaga de garagem R$1.100,00. Con-

dominio apro�mado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevado

ReI. 2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área d!

serviço e garagem.R$ 720,00
ReI. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, árei

de serviço com 01 vaga de garagem R$ BOO,OO.
ReI. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
Bel. 2046 - BAEPENOI- Com 01 surre + 01 quarto, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço 01 vaga de garagem R$ 650,00
Ref. 2047 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, c�nha, área de serviç

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ref. 2j)49 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasqu!
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.300,00

- Condomínio apro�mado R$ 250,00, prédio com elevador

ReI. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas
não tem garagem. R$ 3BO,00.

Ref. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, íavandena
dependência com bwc (apenas O santtárto) e garagem R$ 700,00.

ReI. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e c�nha conjugadas, banheiro, áre
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 5BO,00.

Ref. 2060 - Baependi - NOVO - Com 02 quartos, sala e c�nha conjugadas,
banheiro, área de serviço, não tem garagem. R$ 540,00.

SALAS COMERCIAIS

ReI. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
ReI. 3001 - CENTRO - Com apffildmadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
RB\ 3004 - Vila Lenzi - Com apro�madamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Ref. 3005 - CENTRO - Com apro�madamente BOm' com banheiro. R$I.500,OC

.

Ref. 3006 - Barra - Com 45 m' com banheiro e estacionamento em trenteH$ 700,0
Ref. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,(

ReI. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em balxo e no mezanino

também com banheiro. R$ 3.BOO,00.
ReI. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reai�

Ref. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,0
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COMPRA - VENDE

Ultimas uDÍdade a R$ 107.000,00 ENTRADA FACILITADA!!
Condomínio fechado co e� 21 _rcerade tea ...... de
cooper,p� aeadelllia " .a.de...,apapl" e
muita área verde..E ireg. eDlMmnes.

Entrada parcelada em até 24· vezes.
Subsídio de até RS 11.960.,00 e parcelas menores' que o aluguel!

ALUGA - ADMINISTRA
9656 2950':" vendas@imobiliariabarruuLcolD_ ..

�----���������--��������������-

tlliTIlV AS
NIIJADE8!!! �

www.imobiliariabarrasul�com
- -

JU.-25..5§(t)
. _.

IIVIOBILIÁRIA

Pierrnann

Ref. P6191: Casa com 3 dor
mitórios, 2 banheiros, 1 sala, 1

cozinha, área de serviço e 1 vaga
de garagem. R$ 218.000,00.

lDCACÃD
Ca���t����:k�����o 1

Apto com 2 dormitórios, 1 vaza de garagem. Próx. [ornar; f
São Luiz /[&rç.:íí1.t\'ifJ�+l cõndõmínío ,

í Apto
com 1 �u+/�&��ri�20��cF8em. VIla �

Aptoco��t���l���em. Próx,
Galpão 98 m" + casa com 2 dormitórios, Baependi!

R�!;(1�V1J\01
Sala comercial com 60m2 I 1 bwc. Vila l.enzi IFt1';::{�fl3K.$:

Sala comercial com 62m2• I bwc. VdaLenzi/i{f..úliOUfrf

Sala comercial com 1 bwc. VIla Lenzi IK�'lçmJ:jCI

Sala Comerdal58m', centro}"a:;,2�"'l(1/J9; ;
Casa com 1 suíte +���U�t1�de garagem, VIla _i
Apto com I =��=1���yagem.VIla !
Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, 1 v,agade garagem. Vila

•

LenziJtlt:� + condomínio ;

Casa com 2 dormitórios, 1 salg, 1 cozinha, 1 área de t.serviço, I vaga de garagem, Vila Lenzi,TtMtill�lIJl.· ,

Ref. P5841 Apto 1 suíte + 1

dormitório, 2 banheiros, 1 sala, 1

cozinha, 2 vagas de garagens.
R$ 246.500,82

Ref: P6661- Casa com 1 suite master

( Closet + hidro ) + 2 dormitórios, 2 ban
heiros, sala de estar/jantar, sala deHome
Theater + sala de ginástica, cozinhamo
biliada, piscina com cascata, aquecimento
solar e 3 vagas de garagem, R$ 650.000,00.
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- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jarnguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Canoinhas, Jarnguá Esquerdo, R$ 450,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasãia, R$ 380,00
- Ed. SaintTropez, Centro, R$
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasãa, R$ 550,00
- Ed. Hortência, Nova Brnsnia, R$ 580,00
- Ed. Dom Emmo, Nova Brnsma, R$ 550,00
- Ed. Dona Wal, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, R$ 480,00

- RuaMamando F. J. Klein, Três Rios do Norte, R$ 560,00
-·Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 520,00
- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Rua Arduino Pradi, São.Luis, R$ 500,00
- Ed. SrasHia Seltramini, Agua Veme, a partir de R$ 600,00
- Rua Christina A. Pereira, São Luis, R$ 750,00
: Ed. Antúrio, Jaraguá Esquerdo, R$ 685,00
- Ed. Veneto, Rau, R$ 595,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cerro, R$ 630,00
- Ed. Ilha dos Açores, Mobiliado, Vila Lenzi, R$ 800,00
- Ed. Saependi, Mobiliado, Saependi, R$ 920,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Saependi, R$ 700,00
- Ed. Erica, C�ntro, R$ 700,00

-

- Ed. San Pietro, Nova BrasHia, R$ 750,00
- Ed. Moradas da Serra, Nova SrasHia, R$11 00,00
- Rua Jorge Lacerda, Centro, R$ 700,00
- Ed. Suntlower, Nova SrasHia, R$ 700,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Rua José 1 Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 720,00
- Ed. Fenreti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Londres, Saependi, R$ 550,00
- Ed. Miami, Saependi, R$ 620,00
- Ed. Pens, Saependi, R$ 630,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, a partir de R$ 680,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00

Inspirado em conceitos modernos, () R�sjden

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para trallsfo.rl;l'l.?r seus dias agradáveis
de morar ê de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândidó·E'ortinari alia q/i'!ra1er de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. Amarillys, Vila Nova, a partir de R$ 900,00
- Ed. Barão do Rio Sranco, Mobiliado, Centro, R$ 1250,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emrnéncoeríet Centro, R$ 1200,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 960,00
- Ed. Carvalho, Semi mobiliado, Centro, R$ 1300,00
- Ed. Sartel, Saependi, R$ 720,00

.

- Ed. Moradas da Senra, Nova BrasHia, 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 Genman, Vila Nova, R$ 950,00
- Ed. Esplendor, Saependi, R$ 1100,00

- 2 quartos, alvenaria, Nova Srasilia, R$ 600,00
- 2 quartos, alvenaría, Nova Brasilia, R$ 800,00
- 3 quartos, alvenaria, Hau, R$ 730,00
- 3 quartos, alvenaria, Vila Lenzi, R$ 850,00
- 3 quartos, mista, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 2 quartos + 1 suíte, alvenaria, Baependi, R$ 3000,00
- 3 sutes, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
� 2 quartos + 1 suíte, alvenaria, Rau, R$ 1300,00
- 3 quartos, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1000,00
- 3 quados, alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 3 quartos, alvenarla, Ilha da Figueira, R$ 1100,00
- 3 quartos, mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 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$14800,00
- Sala� Comerciais, Avai, ii partir de R$ 670,00

.

- Galpao, 740m', Ilha da Figueira, R$ 5500.,00
- Casa alvenaria, 2 qts + 1 suíte, Caixa D'Agua, 1'1$ 730,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Ilha da Figueira, R$ 650,00

www.seculus.net

- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa mista, 3 quartos, Centro, R$ 500,00
- Apto 2 quartos + 1 suãe, Centro, a partir de R$ 700,00

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m', R$1430,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m', R$ 2500,00
- Rua Christina Adriana Pereira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 580,00
- Ed. Fernanda, Centro, 73m', R$1300,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. superior, 150m', R$ 1000,00
- Rua José Narioch. São Luis, pav. térreo, 150m', R$ 1500,00
- Rua Mal. Deocoro da Fonseca, ·Centro, 32m', a partir de R$ 670,00
- Ed. Menegotli, Centro, 4Om', R$ 470,00
- Ed. Royal Sarg, Centro, 973m', R$ 12000,00
- Ed. Aster, Centro, 59,98 m', R$ 800,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova SflIsma, 53m', R$ 1200,00
- Rua Pe. Albertíl R. Jacobs, Nova Srasnia, 75m', R$ 1600,00
- Rua Pres. Epnácio Pessoa, 4Om', R$ 600,00
- Rua Reinoldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed. Mar1<etPlace, Centro, 3Om', R$ 550,00
- Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m', R$15OO,00
- Casa comercial, Rua Affonso Sartel, Saependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua Exp. Gumercindo da Silva, Centro, R$ 3000,00
- Casa comercial, Rua José Narioch, São Luis, R$ 1500,00
- Casa comercial, Rua Manoel Luiz da Siwa, Vila Nova, R$ 3500,00

-�
---- S. .ti.U.f'O'E:S-

- Rau, 740,08m', R$ 4300,00
- Nereu Ramos, 1588,68m', R$ 11000,00
- Sanra do Rio Cerro, 1692m', R$ 13800,00
- Centro, 301 ,6m', R$4000,00

- Água Veme, 330m', R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Rgueira, 3000rn2, R$1000,00
- Centro, 1400rn2, R$ 4000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OFERTAS DO
MERCADO VOCÊ
ENCONTRAAQlJI!

PLANTÃO DE VENDAS

I;; (41.'9631·4541·
LEIER-'

Centenário ,São Luís

.

Cód: 1469-02, . Cód:849-02

�

�Geminadó
OM 60,090')202
ORMITÓ!'lIOS, SALA DE
STAR/JANtAR E DEMAIS
EPENDÊNCIAS.

Centro Nova Brasma

Cód�1013-02

Nova Brasília Vila Nóva Jaraguá Esquerdo

.

Cód : 1122-02.

Filial Amizade: 3273�1485 ou 3273-1486 Filial Ilha da Figueira: 3372-0671 ou 3370-9067 Filial São Luis: 327��6{lq,'_,�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cif>'-
, LEIER

IMÓVEIS
!'-t.LANtÃO DE

..
VENDAS

...
�

fIII (47) 9637-4547

r':
I

- 'l

1 ��nMft utl
PTO C�M 78m2 .02, ..

I
RMflORIOS, .01 �UITE, BWC, \

ZINHA, SALA DE ESTAR E
NTAR, AREA DE SERViÇO, ,

CADA COM CHURRASOUEIRA, I
VAGAS DE- GARAGEM, II

BAIXO EM GESSO; PISO l�,r I

ICUANATO E MASSA.
RRIDA. "

lA PRIVATIVA: 78,QO,0I2"

R.éMdenêi
. PTaS COM 03 SUíTES� SALA DE i
STAR E JANTAR, COZINHA,

'

lAVABO, ÁREA DE SERViÇO, Ir
SACADA COM CHURRASOQEIRA, ,

.112 VAGAS DE GARAGEM" Iii
'PREPARAÇÃO PARA SPLlT, \

:A.CA�AMENTO EM PORCELANA· �
TO, LAMINADO NOS . .�I
ORMIlÓRIOS E MEDIOO.R

.'

. NDIVIDUAL DUGUA.

I

I'
I
I

I .

!
I
·1',

'1
I

.,

SONJAMAGALI
�.

o COM 0.2 OORMITÓíUOS, \

t, COIINHAj,SALA DE ESTAR "

N�AR, ÁREA DE SERViÇO E 9AGA DE GARAGEM.

�RIVATIVA: 40,00 m2 Iii
I '

�.

.APTO COM 01 SUíTE, 02 I

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR EU
JAIIITAR; COZINHA, ÁRÊA DE :
SERViÇO, SACAIiA E 01 VAGA DEIII
GARAGEM. I,
ÁREA PRIVATIVA: .90,97 m2 �

Filial Amizade: 3273-148�,ou 3273-1486 Filial Ilha da Figueira: 3372-0671 ou 3370-9067 Filial São Luis: 3273-6320 I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO DE VENDAS
. -{;J (47) 9637w4547

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se
CentroCASA

OM 525m2, 02 SUíTES, 01
ORMITÓRIO, SALA DE ESTAR E \

NTAR, LAVABO, ESCRITÓRIO, I

ZINHA, COPA, 05, BWC, ÁREA I)
RVIÇO, SACADA, VARANDA, i

íCULA, DESPENSA, DEPÓSITO, �I
EA DE FESTAS, CHURRASQUEI-l i
E 03 VAGAS DE GARAGEM. �
fA TERRENO 495,00 m2 :\

CASA
COM 3GOm2 02 SUíTES, 03 ,

..··DORMITÓRIOS,SALA DE ESTAR E \
JANTAR, LAREIRA, COZINHA,
BWC, DESPENSA, SALA DE

JOGOS, CHURRASQUEIRA,
JARDIM, QUINTAL E 02 VAGAS �I
UE GARAGEM., . !

: ÁREA TERRENO 614,00 m2 �

CASA
COM 252m2, 01 SUíTE, 03

�-..bORMITÓ,,_IOS. 03 SALAS DE
STAR, SALA DE JANTAR,
SCRITÓRIO. COZINHA, COPA,
BWC, EDlCULÀ, DESPUIPA, I

EPÓSIJD, VARANDA, SACADA, II
ISCINA,'CHURRASQUEIRA, �',,'JAlIDIM, QUINTAL E 04 VAGAS

DE GARAGEM. .

ÁREA TER'QEND 1.812,ODm2

Centro

-
-

TERRENOS

Cód :-1704-02 .. R$ 480.000,00 - Vila Lenzi - 688,77 m2
.

'Cód : 1130-02 .. R$170.000,00 - Nereu. Ramo.s -10.000,00 m2
Cód : 1135-0.2 .. RS 260.000,00 - C�ico de Paula - 840,00 m2
Cód : 1142 ..02 -'0$1.000.000,00 - João Pessoa -11.000,00 m2
Cód : 11.61-02 ···R$100.000,00 - João Pessoa - 315,00 m2
Cód : 1164"'02 • R$185.000,00 - Ilha da Figueira - 380,00 m2
Cód.: 1111 ..02·- R$ 75.000,00· Ilha da Figueira - 400,00 m2
Cód : 1117-02 � R$165.000,00 - Amizade - 538,00 mi!

'

Cód : 11�&-02 - R$ 250.000,00 - Vila Lalau - 390,00 m2
Cód : 1.207 -02 - R$ 220.000,00 - Chico de Paula - 350,00 m2
Cód.: 12&3-02 - R$150.000,00 - Rau .. 300,00 m2

\1
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,itaivanm .
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� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul., SC

.�
�--

�,IMÓVEIS DE (•

LANÇAMENTOS
Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

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

I�OBllIARIA

Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850

oitaivan
i .

'

,__

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

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

"'21'.

Re·sidencial
.

·De(('EWl,(ia.

4 Pavimentos - 16 apartarnerrtos
Sacadas revesttdas com pastilhas

Preparação para split na sala e dormitórios
,

Salão de festas com churraaquetra e bwc

Massa corrida no interior dós apartamentos
Agua, luz E: gás individuais.

Incorporação sob o n° R.3-62.749

'(
I�
�
�
•

c
�.±

. �

�

•

<
+

:� ,

c;
•

'ª
.(
E
..

<
•

<
"t
<
+

o
,
•

.�
•

c
"'ii
:::
-I<ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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" .

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

! .

I
, .

I'

VI
o

;�l,<!o
305li·3412

VI
Q)

�
co
>
i<ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácib Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

Design coritemporâneo .

Localização privilegiada.
Acabamento de alto padraÇ).

.
�,

'�cIe/l1�
-----RESIDENCé--.,.-----

LocoUzaçôo privilegiado no loteamento
Champagnot, a pcocosmínutos
do centro da cidt:1de, .

Terraço com salQo de feb decorado,
chvrrosqueíra e p1scíno com decK-

Estrutura pronta para receberOqueckoonto
a gás e tubulaçõo poro águo quente
preparada para sístemO$ rnonocomonõo.

Elevador de oiro tecnologia com .

capacídode paro 8 passageiros e

sísjema de resgate au�oinátlco.

Alto requInte em detólhes, decorados
com rev�stjmento.s POfcelano.so e

interruptores Simon,

, ..

Areo Prívctivc
de 127.39m2
e 128.54:mz .•

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 1.�h 15 - A�s Sé:1bados. - PLANTÃO DE yENDAS
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� 'IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraquá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

Área privativa: 3.9Q.,OQm2
Valor Negociável'!

.

Ref. 4802

lU

VI
o
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'3'
VI
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VI
Q)
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. - .

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
lU
>
i<
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'

Quer vender seu
,-

•
,

'

Venda com a melhor.
. .

, A Itaivan contocom uma equipe especializada
em cvclícçõc de lmóvels.:sejam ele,s' resldenclols,

industriais ou cornerclols. .

"
,

ifaivan
IMOBILIÁRIA

··3055-3412
'....,
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I"itaivan
�

. ,

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

Residendallmperialis' Residencial Gradlis

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66, 19m�
02 dormitórios

Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitórios

Área privativa: 77,31 m2

Salões de festas decorado e mobiliado! '

.' .

.

A partir de R$ 199.0000,00
Entrada + financiamento bancário! .

<'

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

Entrada + financiamento bancário!

Residencial Elegans

. .'Área privativa de 79,30m2
Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!

A partir de R$ 248.900,00

.

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios

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

.

A parti� de R$ 335.000,00

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

. i<
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IMOBILIAR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

� �,�
�. _ ,!Ê

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

,

" P I a n tão

LANÇAMENTOS
47 8822 9850 '

MONTSERRAT
RESIDENCE

�lP""rdums-"""1IlIÊIl> .....",.;;u,,;_,,:i�,
",�IIhs��II.".",jr�.,,,'m,,,,,,,,,�lb&1Imeini�

"""",,,,,,,,is__�II>dlto,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,r.j"""_<tl>s.;I,,,eifri"ll'1içJort,_,
��......��,-..z!Ie"""'If!'ÍÜb!r""""","H;_�"

�'<ll!fcl..�u.eW,.<tII�1l!Çl!L.

. ,

o EMPREENOlMENTO
• 3a!ifll'lFtlãIi'í1!!f1tlôli
·,�t@I:f@Ji dlit lll.llI'it,hma
� !là<l.!e!11mtí! 1_lllilâçiií'Q
·l"tlâV�IJt1G1 õ!ffi. ffióitliflliíl _I�_
�lôâlilli! 1d""�l<ffi.. ll!lIIiàdlôJ ....m�I;I�� .

êlilàmli!E!l_.
�li'wlli!:!É!IftIiiil�Ü�t1óí,"",�_
;'_�Ií! f'I'il"'§lí!ffllitél. lHellitlldiJétlliõldlàc
� Flfll!jjl.ilfii!jfii€i. filem;;;�óí dlil:-ffi"RIl1<!Piiifflêl'lbã

�'"
, P..,f.tê.iftií êlW,�nillil<il

•

�®ãHet!l!êl1§ OOffi'Jlifil� êlwÍilíIIÊlÍI

o APARTAMENTO
• Apdft_CI':lm,99.'3,m��mI'
II>��J's>m".i>t'ft,�"""
�lctta��t_'t!!o
.1"tcf!>.êN'�1i1o pêftõ�'tNàS""""".�
�Ctiloiff.l3�.. <aplf\:stllllilelia
• ��tI:t�li:IU..l",dlêf·_dê
�BW(_dêli'fêlê 11'1d""'�
-11'!ã0"'''�'ilM.�o.�..''''ttl:>

�&Mf'I!i!ll:Mêt.wê�e;om"'�

��mliJãfilli0>tlaIà
.Siâ��Ii�tlõrn�"""'��
���tI:!��.Il!<I'\!'f.\ià_�1'lti"

INCORPbRAÇÃO E CONSTRUÇÃO VENDAS

�
TERRAMOVA �itaivan

� IMOBILIÁRIA

(47) 3055 3412
vvvvvv. itaiva n. com. br

www.terranovaimoveis.com.br Rua Pr e s i cí e rrte Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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� IMOBILIÁRIA
Rua 'Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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IMÓVEIS DE (

LANÇAMENTOS
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Fone: (47) 3055-3412/8822-9850
Rua Pres. Epltácto Pessoa, 1,048' Centro = Jaraguá do SUl � se

WWW.itaivan.com.br
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 1 8h 1 5 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE �

LANÇAMENTOS
Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

Conquiste o bem-estar e a comodidade

de er tudo ao seu alcarice.
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www.ivanaimoveis.com.br
El.iane 9121·9933
Rafael 9656·6462 .

Ivana 9117·112

.\

7 l.('."f;�.:... '
.Itr O 3370·1122

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

Rei. 2179 • RESIDENCIAL TUBBS - Amizade· Apartamentos
com 02 dormitórios, bwc social, solo estar/jantar, socado
com,churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem.

Area privativa 64,60m2.1ncorporaçõo sob matricula
n.22.920. Valores a partir de RS 146.564,85.

REE2231-Vilo Rou'VlTAllfRESlDENU·AptoswmDl suíte + 02
donniIórios, bwtSllÓllI, solo e oojxJ,mzinho grill (r/lhurmsqueiro l, óreo de
serYÍ9l, 02wgas de garagem prediowm pisdna, solão de fesIus mobil�
ado, saio de ginóslim equipado, pIa)1)round, elevador. I� sob

motríwIo 0.07lMI.Valara por1ir de RSI89.8IIl,OO.en1regamaio de2015.

Ref. 2110 . renno- Res. Itália· Apartamentos com 121 ,oom2
privativos, OI suíte, 02 demi suítes, lavabo, demais depen., 02
vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para dezembro de 2013.

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

ReI. 2191-Agua VercIe- Res. 8ergamo. AptOs.mm 02 donnilórim,
bwt soáol, saio estar, samdamm churrasqueira, cozinho, Iovanderio, Dl
voga garogem. Área privativa: 65,D6m2. RS141.000,OO. 6nonciodo

pelo planoMinhomsaminhavida.MIn:tl.6

Ref.2230 - Jaraguó Esquerdo - Res. Torre Di Soli . Apto com

02 dormitórios, bwc social, sola estar, socado com churrasqueira,
. cozinho, lavanderia, 01 vogo estacionamento coberto. Areo

privativo: 60,70m2 e 67,04.lncorporoçõo. sob motrírulo n.o 5.340.
VALOR A PARTIR DE RS 150.000.00

Rei. 'lll9 - Vila Lolou . RESIDENCIALTRENTO

Apto 02 dormitórios, bwc social, sala estar, socado com
- churrasqueira, cozinha, lavanderia,Dl vogo garagem.
Área privativo: 54,OOm2. Preço: R$l29.000,OO. MI55.492

Rei. 2225 - RESIDENCIAL BELIZE - Amizade· Apartamentos
rom 01 suíte,01 dormitório, bwc sorial, sala estor, sarodq com
churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vaga garagem. Area
privativa de 76;J.6m2 e 8O,66m2.lncorporação sob matrícula

n.o 63508. Valores o partir.de 180.000,00.

Rei. 2220 . RESIDENCIAL DUBAI- (entro - Apto 01 suíte rom doset, 01
dormitório, bwc sodal, sola estor{janfar, sacado rom churrasqueira tom
remamemo em Reiki, rozinha, lavanderia, 02 vagas garagem.(Planto

original OI suíte, 02 dormitório). Area privafiva: 125,00m2.
Preço: RS 445.000,00 (Areilu finandomemo). Matrícula n

o 65154

r

�, TRÊS RIOS DO SUL

...._.;..JI&I:�l,J,:.IlIilil:ilLlil.l::IoAiiilll ..., VENHAMORAR NO RES. EDUARDO PAM-

PLÓNA EXCELENTES APARTAMENTOS COM
3 SUÍTES E 2 VAGAS DE GARAGEM, SAlÃo
DE FESTAS, ACADEMIA, BRINQUEDOTECA
E PISCINATÉRMICA. CONFIRA. INCORPO
RAÇÃO: R.11-56.344.04. COD.1022

APARTAMENTO NOVO COM SUiTE MAIS 2

DORMITÓRIOS EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
NA BARRA·DO RIO CERRO. SACADA

COM CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE

GARAGEM. COD 1181

CONFORTO, PRATICIDADE, PRI
VACIDADE E DESIGN ARROJADO,
EXCELENTE ACABAMENTO - ACEITA

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COD. 661

ED MORADAS DA SERRA - COBERTU

RA, 2 SUíTES + 1 DORM, COZINHA
MOBILIADA, SACADA + TERRAÇO
SUPERIOR, PORCELANATO, FORRO
REBAIXADO - COO 720

(47) 3275-0100
fiW'TAti (4'7)§'i�" IDtiMIN@l� IE IFlEm�

AMIZADE - Apartamento com sala, saca
da, 1 suíte + 2 quartos, banheiro, cozinha,
área serviços, Garagem coberta. Aluguel
R$700,00 + taxas.

VILA lENZI- Apartamento saia/cozinha
'conjugados, 2 quartos, b-anheiro, despen
sa, lavanderia. Não tem garagem. Aluguel
R$ 480,00 + Txs.

com 2quartos (1 com guarda roupas, banhei
ro social, cozinha planejada.rárea de serviço,
área externa, garagem coberta. Aluguel R$
700,00 + Txs.

CENTRO - Casa com 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, garagem. Ótima

localização. Aluguel R$700,OO + 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$690,00 + Txs.

CENTENÁRIO - Res. Ilha Bela - Aparta
mento com 1 quarto, sala, cozinha pla
nejada / 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,
estacionamento. Aluguel R$590,OO + Txs.

VILA LALAU ..:. Apartamento com 1 quar
to, 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$690,00 + Txs.

.vILA NOVA - Apartamento 1 suíte máster
+ 1 quarto (original 3 quartos), 2 vagas de

garagem. Aluguel R$1.300,00 +TX5.

BARRA DO RIO CERRO - Apartamento

APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA, VAGA DE GARAGEM,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, ÁREA
EXTERNA ÁREA TOTAL DE 77,0 M2.

_.

PRÓXIMO AWEG II. COD 47077

APTO NOVO COM 01 SUíTE MAIS 01 QUARTO.

PAREDES COM MASSA CORRIDA. PORCELA

NATO NA SALA E COZINHA E LAMINADO NOS

QUARTOS. PORTAS LAQUEADAS. 03 PONTQS

PARA INSTALAÇÃO DE SPLlT. ÓTIMA LOCALI

ZAÇÃO NO BAIRRQ VILA NOVA. COD 1147.

OTIMA LOCALIZAÇÃO. CASA ALVE-
�

NARIA, 2 QUARTOS, SALNCOZINHA,
BANHEIRO, GARAGEM COBERTA. TER

RENO COM 1.031,00 M. COO 55296

VILA LENZI- Casa com 3 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, garagem coberta.

Aluguel R$1.000,OO + Txs. APTO COM SUíTE + 02 DORM, 2 VAGAS

DE GARAGEM - COD. 42660
CZERNIEWICZ - Casa com 3 quartos, sala, cozi

nha, área de serviço, banheiro, garagem coberta.

Aluguel R$1.000;00 + TX5.

CENTRO - Marcatto (enter - Excelentes salas

comerciais. Consulte-nos

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas comerciais

novas prontas - de 107m2 e 129m2 (com mezanino).
Estacionamento fácil, Consulte-nosl

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

tembro/20B), salas de 129,2Om' a 283,36m' (com
mezanino). Estacionamento fádl. Consulte-nos!

BARRA - Rua Luiz Satler esquina com Feliciano

Bortcllni, aproximadamente 40m2• Estacionamento
fácil. R$700,OOttaxas.

- RESIDENCIAL TRIUGGIO. APTO

COM 2 DORMITÓRIOS, SACADA COM

CHURRASQUEIRA. VALOR: R$150
MIL EXCLUIR COO. 63547

LOTEAMENTO GUILHERME MENE

GOnl - LOTES COM COMPLETA

INFRAESTRUTURA, VALORES Á
PARTIR DE R$ 80 MIL ACEITAMOS

FINANCIAMENTO BANCÁRIO OU
PARCELAMENTO DIRETO.

APARTAMENTO ÇOM'2 QUARTOS;
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRA

DAS, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
GARAGEM. COO. 59308

APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, SACADA COM CHUR

RASQUEIRA, ÁREA DE SERViÇO, 2 VA

GAS DE GARAGEM. APENAS 7KM DO

SHOPPING BREITHAUPT. COO 65014
VILA lENZI- Sala comercial 40m2• Aluguel
R$ 480,OO+tX5.

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

479685-2444

PRÓXIMO AO MORRO

DO MAESTRI

RS 116.000,00

Com 75m2 -,2 Dormitórios, Cozinha, Sala de Estar/Jantar,
Bar, Banheiro, Lavanderia, Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem.

R$ 190.000,00

Com 346,82m2

PRÓXIMO AADVAURORA

RS 115.000,00

Com 378,,75m2

RS 85.000,00
Estar!Jantar, Cozinha. Lavanderia,

Banheiro�e Vaga de Garagem.{Descoberta)

RS 149.000,00

! Jaraguá 99 , E 214

Barra do Rio Cerro E 153
-

-

2 Dormitórios, Banheiro,
Cozinha, Lavanderia,

Sacada com

Churrasqueira, 1 Vaga
de Garagem e Área de

festa do prédio.
OPORTUNIDADE 'E INVESD, .0

R$ 145.000,00
Com 472,50m2+ Casa com 2 Dormitórios, Banheiro,
Cozinha, Sala de Estar/Jantar, Lavanderia + Galpão.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

REF. 728 - Czemiewlcz - 2 dorm, sala, COI, bwc, sacada ti churrasq. e
garagem - R$ 650,00.
REF. 941 - Vifa Lalau - 1 dorm, COl,fbwc.e garagem - Â$ 480,00.
REF. 754.- Centro -1 dorm, sal", co)i bwc, garagem - R$ 450,110
REF. 927 - Vila, Lenzi - 1 suite, 2 �Dpi1, sala, COl, lavand, sacada ti churrasq. e
2 vagas de garagem - R$1000,00"

.

REF. 683 - ÁguaVerde - 2dom!, saIá, cpz, sacada richUrrasq, garagem - R$ 550,00.
REF. 660 - Rau - 2 dorm, sala, COZ, bwc, lavand, garagem - R$ 550,00.
REF. 926 - Água Verde - 1 suíte, 1 dorm, sala, coz, sacada C/ chulTasq e
garagem - R$ 800,00 .

REF. 518 , Rau - 2 donn, sala, COZ; Iawnd' sacada e gal'!l!l8m- R$ 550,00.
REF. 887 - Amizade - 2 dorm, coz, area serv, sala, bwc e gar. -R$ 500,00
REF. 642 • Centro - 1 dorm, sala, cozinha· R$ 430,00
REF. 823 - V'da!-enzi·l suíte,2 dorm, sacada ti churrasq. - R$ 2100,00.
REF. 850 - Centro ·1 suRe, 2 dorm, coz (mob), garagem - R$ 970,00
REF. 328 - Barra - 2 dorm, C.OZ, sacada cl churrasq;gar.- R$ 650,00
REF. 661 - C.entro - 2 dorm, sala, cOl, garagem - R$ 600,00
REF. 489 - Barra do Rio Molha - 2 dorm, coz (mob), bwc, J>acada cl churrasq,
garagem - R$ 680,00.
Rel.520 - Centro - 02 dorm:, sala, COZ., lavanderia - 650,00.
REF. 929 - Vila Nova - 1 suíte, 2 dorm, sala, COl, lavand, sacada cl
churrasq. e garagem· R$ 850,00.

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

- PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

CASAS
REF. 946·Centro - 21ionn,sàa, OOZ, bwc, 1avinI· R$ 500,00.
�!M5-CeI1ro -1 S!iIf; 2J)Jm1, sàa,OOZ, 1iIvand,,2113!JiEdeQíI'd!lflITI-R$1.3X1�.
na:281-Nova���!bm, sala, OOZ, IaVanl(gaagem ·.R$1980,oo
REF. 822·NovaBrasília - 300nn,2 salas, OOZ, 1aVaíd;!IMI!J!lII1-R$1500,00
REF. 943 - Czerniewicz - 4 dom!, sala, OOZ, 2_Iavàld. garagem - R$7811,00
REF.223 - VIa LaIaJ - 3 dOrrn, sala, coz, bwc, Iavmd, garagem - R$ 780,00
REF.940 - Centro-200im, sala, bwc, sala,ooz(loolilada), garagem-R$1100,00.
REF. 657 - Centro - Suíte, 03 dorm. e gar. pi 3 carros. -R$ 3.000,00

• REF. 582 -Ilha da Fígueilil- 2 dorm, sala, COl, �aragem • R$ 600,00

I· REF. 909· Amizade -1 suíte. 2 darm, sala, coz, 1lW«:.lavand, garagem R$1250,00
t
REF. 918 - rrla MartinS - 3 dorm, sala, COlo laVand, garagem· R$ 490,00.
REF. 921 - Amizade -1 suíte, 2 dom!, sala, OOZ, bwc, Iavand, garagem - R$1350,00
REF. 915 - Vila Nova -1 suíte, 2 dorm, 4 salas, coz, bwc,lavand, piscina,2
vagas de garagem - R$ 3000,00

APARTAMENTOS

I
REF. 581 - Nova Brasilia.- 1 dorm, sala, COlo bwc • R$ 380,00
REF. 391 - Rau • 2 dorm, sala, COZ, la�and, garagem - R$ 450,00 .

, REF. 944 - Centro - 2 dorrn, sala estar/ Jantar, COl, lavand, sacada e gar. - R$620,OO
I REF. 819 - Chico de Paula - 1 suíte, 2 dorm, sala, COZ, lavand, 2 vagas
garagem·R$ 800,00.

RJEF 5056 - Casa
152m2. Oi suite
com closet. 02
dorm, piscina
área de festas. 02
vagas de garagem.
Terreno 375m2,
R$ Ii50.000,OO

Terreno com

1.063m2 de área
total e 650,OOm2
de área útil.

R$ 200.000,00

'SALA COMERCIAL !
REF. 935 - Centro -dé;Jà5 salas til bwc-j:{$1500,00. I
REF. 875 - Casa Comercial- Centro - 3 dorm, 2 salas, coz, 2 bwc, 2 vagas de
garagem - R$ 3000,00
REF.468 - Centro - sala C/ 32m2, bwc • R$ 670,00
REF.702 • Centro - sala C/ aproximadamente 22m2 - R$ 430,00
REF. 903 - 95 m2 • 2 bwc - R$ 8000,00 �

REF. 855 - Barra-185m2 -.2bwc, depósHoesacada ·R$ 2000,00'
REF. 908 • Casa Comercial- VHa Nova - 7 salas, com 4 vagas de
estacionamento - R$ 3000,00
REF. 920 - Centro· terreno C/ + ou • 2800 fli2 - R$ 7800,00

GAlPÃO
REF. 670 - BR 280 KM 57 - galpão com 1.125 m2 - R$11.000,00
REF. 838 • Guaramirim - 350 m2 - R$ 3.500,00.
REF. 890 - Vieiras - com 1000 m2 - R$ 8000,00

TERRENO
Rel.910 - Amizade - 640m2, terreno de esquina - R$ 650,00

REF. 929 • Apto Novo - 1 suíte,
2 dorm, sala. cozo sacada c/
cnerrasq, e garagem· R$850,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(reei 2354-3J

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

'i�

, e-POr1amentos o partir de

R$ 220.000.00

REF.1413 � Ótíma localização, na Rua 25 de
Julho (ao lado do Posto Mime Malriz;), 2° povírnento: garagem. salão
de festas e playground. 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),
106m' Privativo Suíte + 2 dorm .. Apto Tipo 1 106,73 m' - Privativo-

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha. Hall de entrada.
Área de festas e Playground decorados.

-;
- REF,147Ü • Banheiro

- 77,68m2 de área prlvofívo - 01 vago de garagem (CIlpção para
- Suíte + r quarto 2 vagos)

- Sala de e:;tar e jantar - Excelente padrão de acabamento
- Cozinhá cHall dê êntrada, área de festas
_ Área de serviço deeerodos e moll>iliados

- REF.1530
- ÓtimaLocalização. no Bairro Tr.ês Rios

dOSu!;
. soceoocorn churrasqueira:
- ApartameGlos com 2 dormif6nos;
. m. vaga Pe estacionamento.

cobertq;

• Apartamentos com 59.7m2 de ór99
prlvOllva.
!\penas 6% <Jé enírodo
Participante do programa Minha Casa

Minha Vida.

o FGTS pode se. uHllzado como

:entrada no finanolamento iunto.àICEF.

- REF.1524

x -Ótima
/ localização. no

Bairro Jaraguá
Esquerdo;
·02

Apartamentos por'
andar;
. Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
. Apartamentos
com 1 03.40m2. de

área privativa.

3372-11·22

• REF.1540
- Ólima localização. no.Bairro Ilha da

Figueira;
,liO.75m' �de órea prlvatlvo- ,2
Dorrilllbfios;. •.

• ôZ, J 8m' de óreo prlvOllva - 1 Sufle +
1 Dormltóno;

. 01 vaga de garagem;
� Sala em dois Amblenles;
- socccc com Churrasqueira;
-Cozinha:
• Área de 1>erviço:
- Banheiro;
- Valores a patlli de R$ 158.00Jl,OO

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari'9981-1122 I Drika 9654�6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
.

www.vivendaimoveis.com

ll<lcalizCldo no bairro

-. 76m2 de área

- apartamentos com:

01 suíte + 01

-apenas 02

apartamentos por

andar

- pédio com

ReI 1545 . Ótima Localização. na Rua João 02 Vagas de Garagem:
Manoel Lopes. Bairro Jaraguá Esquerdo. • Sala em Dois Ambientes;

- Plantas. com 87m'. 97m2 e 102m2

PriVGlnvos Suíte + 2 Dormitórios;
. Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- soccoo 'Com Churrasqueira;

·Cozinho;
- Área de Serviço;
• Banheiro;

• REFJ 379· • ótimo localização. 1).0 Rua 13 de Maio. Bairro Amizôde.
- 54;Zs'ip2 de áreq privqi!v:o· 2'Dermitórios;
-01 Voga de Gara_gem;
- Solo em Dois Ambientes;
• Socodo com Chu.rrasqueira;
·Cozlnhai
• Área de Serviço;
- Banheiro;

localizado no Rua: Bertoldo - Salão de festas mobiliado i
Hort, Bairro Rau - Sala de ginástica equlpcdo .il• 83m2 de óreo privativa � Ploygrouod
• 01 suít� + 02 dormítóriqs EntregGl poro maio/2015. i"
- 02 l1agas <:lê garogem
'- L- .__ j

"'

" WWW.VI�ENDAIMOVEIS.CO�M
'3

�
,

r • �
""
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Rua Guilherme Dancker, 161 .. Sala 3

(Esquin.a COm Rua Marina Frytu(lso)
Centro - Jaraguá dQ Sul - se
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- Empreendimentos Imobiliários

LIGUE: 3372.161'6
Plantão: 47 9125.9001
at.tfodimeotb@l1"Iesaempr'eendJfi'ieotàs.Cbtn

------TERRENOS/IMÓVEIS COMERCIAIS

CÓD. 845 - Imóvel
com excelente visão

comercial, cf 600m2 área
constr., localizado na rua

José Teodoro Ribeiro

próximo ao Brasão, com
ampla sala comercial no

térreo e 3 aptos.
no 10 piso, ideal para
comércio em geral.

ACErrAPERMlJTA

"
SCHROEDER - CENTRO

CÓO.469 - Amplo terreno c/695m2 (19,00 x
36,60), próx. a faculdade, ideal p/ prédio.

DER$270.000,00
PORR$250.000,00 R$430.000,00

CÓO. 593 - Lotes com áreas a partir de
325m2, loteamento com toda infraestrutura
de água/luz/esgoto e asfalto, próximo a

escolas, mercado, farmácia e pontoónibus,

APARTIR DER$85.000,00

CASAS

NEREURAMOS

CÓD. 740 - Linda casa

c/amplo terreno c/
1 suíte, 2 dorm.,copal

cozinha, sala estar, bwc
social, área de servico,

área de festas,
1 vaga de garagem_.

.R$ 360.000,00
- ACEITAAPTO.

CASA - VILANOVA

CÓO. 606· Unda casa c/ amplo terreno, c/ 3 suites
sendo 1 master, bwc, sala estar�antar, cozinha

integradas, lavabo, bwc social, lavanderia, depósno,
área de festas churrasqueira garagem 4 carros,

excelente padrão de acabamento,

CÓD.716: Casa cf 1 suite rnaster+ 2 suites,
escritório, sala est8r�antarf1V, bwc social, lavabo,
área festas, piscina c/ deck, depósito, garagem,

ambientesmobiliados, piso laminado e porcelànalo,
rebaixe em gesso, água quente.
CONSULTE-NOS!

CÓO. 842 - Casa c/2 dorm., 2 bwc,
cozinha, sala estar/jantar, área de serviço,
área de festas com churrasq., 2 vagas de
garagem, piscina, jardim de inverno c/Iaco,

R$220.000,00

CÓO. 804 - Casa cf 3 dorm., bwc,
sala, cozinha, lavanderia, área coberta externa,

próx. escola. farmácia, rua asfaltada

R$150.000,00

'CZERNIEWlCZ

CÓO. 688 - Excelente terreno, plano pronto
para construir, localização privilegiada,

principal rua do bairro, próximo a escolas,
supermercado, posto de combustível, grandes

lojas (Balarotli), comércio em geral.

R$500.000,00 - FlNANCIÁVEL

CÓO. 847 - Terreno com 430,50m2
contendo uma casa de madeira com

J!.4m2 de área útil. Excelente localizacão
no centro da cidade.

CONSULTE-NOS!

GUARAMIRIM

CÓO. 827- Casa c/3 dorm., sala,
bwc social,coz. Mobiliada, área de festas,

--

área de servico com banheiro, garagem
para 2 carros, próx. Fameg.

R$ 350.000,00- FINANCIÁVEU
ACEITATROCA-

CÓD. 810 - Casa c/104m2, c/2 dormitórios,
bwc social, cozinha, sala, lavand. externa,
varanda, garagem para 3 carros coberta,

murada c/ portão_eletrônico, próx. Dalila Têxtil
R$260.000,00
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LANÇAME�OS-----------------
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 suite), sala estar!

jantar, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada c!

churrasq.,1 ou :2 vagas de garagem, possibilidade
de climatização em todos os ambientes, ótimo

acabamento com padrão PROMA.

CONSULTE-NOS! -

APARTAMENTO:
.3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo
• Cozinha integrada
• Ampla sacada-com
churrasqueira

• Sala de estar / jantar
• Área de serviço-
• 2 vagas de garagens

ED. RAZIElRESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mlelke • Baependl

(Próximo ao Clube
Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lãminado

• Aca6amento
em gesso

• Massa corrida

------------------APARTAMENTOS

RES.IMPERIAL - CENTRO
CÓD. 838 - Lindo

apto. c/ 151m' privo cl
1 suíte, 2 dorm., sala
estar I jantar, lavabo,
cozínha, sacada com
churrasqueira, bwc
social, lavanderia,

.

depósito, 2 vagas
de çaraqern,

. Prédio oferece: 7

pavimentos, salão de
festas, brinquedoteca,

elevador, apenas
2 apartamentos
por andar e ótíma

loealízação.

RESID. MONT BLANC
-YILANOYA

CÓD. 576 - Com
100m' privo c/1
suite, 2 dorrn,

sala de TVI jantar
integradas, cozinha,
bwc social, sacada
cl churrasq., área
de servico, 1 vaga
de qar, Aquecedor
solar. Prédio c/ 7

pavimentos, 2 aptos
pi andar, área de

festas Aa cobertura,
mobiliada com

piscina

R$320.000.00 - FlNANCtÁVBJ
ACEfTAPERMUTA

RESIDENCIAL
MAKTUB - NOVA

BRASílIA
c60. 629 - Lindo apto. c/71m2
priv.c/3 dorm., bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha mobiliada,
sacada com "CiJurrasqueira, área de
serviço, 1 vaga de garagem, ficam
todos os móveis planejados, ótimo
acabamento, rebaixo em ges�o com
luzes indiretas na sala, porcelanato.

R$ 245.0000,00-
FINANCIÁVEL

HORIZONRESIDENCIAL
JARAGUÁESQUERDO

Situado no início dobairro Jguá
Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

Entregue com espaço gourmet e hall

de entrada decoradose mobiliados.

APARTIR DER$245.000,OO

RESID. SAN lORENZO
-VILANOVA

CÓD. 738 - Localizado em região nobre
do bairro Vila Nova, seus aptos possuem
1 suíte, 1 dorm., sala de estar/jantar, ampla _

sacada c/ churrasqueira, cozinha, bwc
social, lavanderia e 1 vaga. Área privativa

de 75m2 e ótimo acabamento.

APARTIR DER$160.000,OO
.. ENTRADA+PARCElASE

FINANCIAMENTOBANCÁRIO

RESIDENCIALMONISE
-VILANovA

C60.848-
Apto. C! 75m2

privo C/
1 suíte, 1 dorm.,
sala de estar /

<, jantar, cozinha,
bwesocial,
lavanderia e

sacada c/

churrasqueira,
1vagade
garagem.

CÓD. 548 - Loftcorn 1 suíte, sala, cozinha,
lavanderia, garagem, ficam todos os móveis e
eletrodomésticos, salão de festas e elevador.

R$190.000.00 - FlNANCIÁVEL

CÓD. 743 - Exeelente localizacão, próx.
ao centro, âpto. c/1 suíte, 2 dorm., sala estarl
jantar, bwc social, sacada c/churrasq., 1 vaga

garagem, cozinha e bwc mobiliados.

R$295.000,OO -

FINANCIÁVELIACEITA IMÓVEL
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RI. 72.304
Bairro: Vila Nova
Jaraguá do Sul *Rua.Angelo Tonnelli

: Esquina com a rua Eugênio Piaz

Jl:HBairro Vila Nova

Jaraguá do Sul

Residencial

Pegasus Apartamentos a partir
de R$ 194.000,00

* Imóvel em construção
t Elevad0r, previs'ão de TV a cabo
• Sistema de portão e porteiro eletrônico
* Hall de entrada mobiliado e decorado
* ESPClÇO gourmet decorado cf churrasqueira

Residencial
Monte Olimpo

ResidenCial

Champagnat
GÓd.: 17020
Bairro: Amizade
Jaraguá do Sul

Apartamentos com as 'opções
01 suíte + 01 quarto- A. Interna: 70m2
03 suítes - A. Interna: 142m2
03 ..su(tes (coQªrtura duplel<) -A. Interna: 192m'

Cód.: 123003
Bairro: Centro

Jaraguá do Sul

Apartamentos com as opções
01 suíte +- 01 quarto R$ 219.000,00
Qt suíte + 02 quartos R$ 339.000,00
02 surtes + 01 quarto R$ 379.000,00

Apartamento com as opções
*01 suíte + 02 quartos R$ 480.000,00
(Todo mobiliado.e decorado)
*01 suítes + 0'2 quartos R$ 375.000,00

.

* Imóvel pronto
'* Ótima localização
'* Área de festas móbiJiado
* Hall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora

* Imóvel pronto
* Localização privilegiada
'* Área social de festas mobiliado
'* Acabamentos'Yatil Construtora
* Hall de entrada-mobiliado e decorado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AP0030 - VILA NOVA'

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências .:

. R$ 192.000,00

Incorporação R.2-66.608

_

CA0036-ILHADA FIGUEIRA

Casa com 3.quartos, BWC, 2
salas e demais dependências.
R$ 320.000,00

S00009 - CZERNIEWICZ

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

CA0043 - NOVABRASILIA

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

En· etec
IMÓVEIS

uac nquista

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$U5.000,00

AP0006 - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground .. R$ 123.000,00.
Incorporação R.1-67.60l

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwcs, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Edifício Menegotti .

Apartamento com lsuíte,2
quartos,sala,copa/cozinha
conjugada,bwc.
R$ 235.000,00

SOOOOS - BARRA VELHA

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

CA0047 - SCHROEDER

Casa com 1 quarto,'BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - 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 Irúerior: 3 quartos
;2 salas, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
sacada, garagem. R$ 390.000,00

CA003S - VILA LENZI

Terreno com 2 casas. Excelente

oportunidade. R$ 230.000,00

CAOOlO - SCHROEDER

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 qm

_ sala de jantar,escritório, cozinhe
,lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para. 2 carros. R$ 370.00(

Casa com 1 suíte, 2 quartos e

demais dependências. Terrenr
com 747m2.
R$ 235.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavanc
ria, churasqueira, varanda, g�{
pi 4 carros, poço artedano,60m (

praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.I-66.608 _

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, despensa, 2 bwcs,
lavanderia e gara,gem.
R$ 160.000,00
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Casa com 2 suítes, 1 quarto, BWC, garagem para 2 carros.

R$ 585.000,00

•

AP0022 - CENTRO

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, bwc,garagem para 2 carros.

R$ 300.000,00

Apartamento com 1 suíte, 2 quartos, BWC, lavabo, terraço,
sala,sala de jantar, cozinha/copa,lavanderia, 2 sacadas, vaga de

garagem. R$ 350.000,00

CA0038 - AMIZADE CAOOOl- BARRA DO RIO CERRO

Amizade, Casa com l' suíte, 2
quartos, churrasqueira e demais

dependências.

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2l3WC's, copa/coz
inha, sala, garagem p/ 2 carros,
piscina, lavanderia, área de festas e

dispensa. R$ 750.000,00

CA0009 - AMIZADE CA0041- JARAGUAESQUERDO

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. 2a casa com
2 quartos + sala, cozinha, lavan
deria, varanda. R$460.000,00

www..engetecimoveijs ..com ..brt
P.��IF!lOO�,,�lIW���)��: 1$�ll"_�®"'J�I� �� �V(.SJt

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

Casa com suíte máster (com
hidro), 2 quartos e demais de

pendências. R$ 700.000,00

AP 0008- VILA LALAU

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$
165.000,00

CAOOll- TIFAMARTINS

Casa residencial com 3 quartos,
. sala, cozinha, bwc, lavande
ria, edícula com quarto e bwc,
piscina, garagem para 2 carros.

R$180.000,00

AP0002 - CENTRO

Apartamento com 2 suítes + 1 ,

suíte master com closet, escritório,
brinquedoteca, lavabo e ampla
área social com churrasqueira
integrada. R$ 865.000,()0·
Incorporação R.2-57.049
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�lilra 20 ANOS COM VOCÊI
IMÓVEIS w\Yw.girolla.com.br

Rua Bário do Rio Branco� 650 I Centro r Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CE'NTRAL - terreno com

760m2 - 30,40metros de frente, d casa alv. d
3 quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA
FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO

d290m� -suíte + 2 quartos, área de
festas. Otima vizinhança. R$ 550mil
- aceita troca com apartamento.

1081: AMIZADE - CASAALV. d suíte 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

+ 2 quartos, área de terreno livre nos CASA ALV. c/ suíte + 2 quartos, área
fundos. R$ 230mil festas: R$ 430mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno

cf 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cf 3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mil

1193: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cf
suíte + 2 quartos, área de festas.
R$ 450mil

Excelente para fíns comerciais ou resi

denciais. CONSULTE.

1195: ILHA DA FIGUEIRA - CASA 1199: BARRA DO RIO CERRO -

ALV. d 195m2 - 3 quartos, terreno d CASA ALV. cf 2 qtos, terreno cf
1.827,50m2. R$ 450m2 367,50m2. R$ 200mil

1227: JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV. 1228: JGuÁ ESQUERDO� CONDOMíNIO
NOVA ÓTIMO PADRÃO d suíte máster + 3 AZALÉIA - CASA ALV. d 320m2 - suíte

qtos, área de festas, terreno d 614,88m2. Es- máster + 2 suítes, ampla área de festas, pis-
tuda proposta envolvendo apartamento. cina, terreno d 1.520m2. R$ 890mil

1068: AMIZADE - CASAALVENAR
IA d suíte + 2 quartos, churrasque- com 1.000m2, cf:2 casas de alvenaria.
ira, garagem pi 2 carros. R$ 300mil Excelente localização. CONSULTE!
- Pode ser financiada.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua

Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1074: AMIZADE - CASA cf2 qtos, terreno
amplo. R$ 250mil

1336: SÃOLuís - SOBRADO cf
300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, áreade festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até

R$ 400mil no.negócio.

1465: GUARAMIRIM - Bairro Ami
zade - CASA ALV. - São 2 casas

de alvenaria, terreno c/ 860m2. R$
680mil - Estuda propostas envolv
endo 2 casas em Jaraguá.

1226: JGUÁ ESQUERDO _ ÓTIMA 1196: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cf

350m2, terreno cf 504m2 - suíte + 3 qtos,
CASA cf .suíte master + 3 qtos, área de festas cf piscina e churrasqueira.
área festas cl piscina. R$ .950mil R$ 600mil

1078: AMIZADE - SOBRADO cf suíte + 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cf 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 cf 460m2. R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
carros. R$ 318mil I garagem p/2 carros. R$ 300mil
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3114: JGuÁ ESQUERDO - APTO
cl 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

3207: DOLCE VITTA � Novo. Suite 3001: CENTRO - APTO EX
+ 2 qtos, ampla sacada e ,garagem. CELENTE d suíte + 2 qtos, 2 gara-
R$ 350 mil gens, MOBILIADO. R$ 583mil

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO. INí
CIO) - RES. HOR)ZON - APTOS C/ SUITE +

1 QUARTO E SUITE + 2 QUARTOS. TODOS
OS APARTAMENTOS C/ 2 VAGAS DE GA
RAGEM. ENTRADA PACILlTADA + PARCELAS
+ FINANCIAMENTO BANCARIO. R.I. 65926

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto d 1 qto. Pré
dio d elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3417: OPORTUNIDADE: VILA NOVA - 3009: CENTRO - APTO c/ suíte 3016: CENTRO - APTO cl 3 qtos,
TORRE DI LUNA- apto pronto para morar + 2 qtos, apenas 2 aptos pi andar.' 2 bwc s

- ótima localização.
d 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 d

HOSPITAL SÃO JOSÉ) C/2 QTOS, 2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. suíte + 2qtos, ótimo estado. BAIXOU DE R$
270mil PARA R$ 250mil-APROVEITE!

R$ 147.500,00

APARTAMENTOS PRONTOS

3113: JARAGUÁ ESQUERDO - RES. 3Q50: CENTRO - ED. CATARINA ER-
ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de SCHING -Apto semi-mobiliado, suíte + 1

R$ 260mil 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$ 205 MIL. R.I. 1-60.083 - ENTREGA

EM MAIO 2013, ÚLTIMAS UNIDADES

'li' ii 11'111111

PLANTÃO 147 9979 7750

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

3007: A MELHOR VISTA DA CIDADE ESTÁ AQ.UI: MILANO
R�SIDENZIALE - f»ROMA CONSTRUÇOES.

VENHA CONHECER O APARTAMENTO DECORADO E SE ENCANTE!

APENAS 2 APTOS PI ANDAR. EXCELENTE PADRÃO.

3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de

plantas. Localização privilegiada. Entrada +

reforços + parcelamento.

3108: CZERNIEVVICZ-MORADADEMADRID(Muller,
& Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com
128m' de área privativa - suite c/ sacada + 2 dem�

suítes, 2 vagas de garagem. Excelente área social no

último aridar, com espaço gounnet pisdna, tudo en

treguemobiliado e decorado. AcabameritoAlto Padrão.
Primeiras unidades a serem vendidas oom oondíções
especiais. CONSULTE. RI. 23.260

3028: CENTRO - COBERTURA DUPLEX
d linda vista, suíte máster + 2 qtos, ótima
área festas d piscina. Estuda propostas
envolvendo imóveis.

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
- 3 SU(TES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR ffi
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. §
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3152: ILHA DA FIGl)EIRA(bem "g

n�Á����;e���sE�o�;�13��P: �
ir����Of�:�;���/1me�r���r����', �.
churrasqueira e piscina. PRONTO �
PARA MORAR. Entrada + parce- $)

Ias + financiamento.·

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m" de área privativa - suíte d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil
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RESIDENCIAL

MONTREAl.
413501.1000 473371.8.009 473055.3412

Plantio Plantio PI.ntlo

47 8864.4021 47 8808.0247 479210.0808
www;tmoblllanabeta,com,br www.JmobillarlShabltalcombr www.kaívan.com.br
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www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

• Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

"Pre os vãiitlos ãté a róxilila edi
-

o deste anúncio OU'conformádis ônibllla�de do ílilÓvel.

47 3275.4477

Apto 1 suite + 2 guartos • Amizade

02 vagas de garagem. Edifício com
:2 elevadores, piscina, salão de, festas..

R$ 370.000,00

Casa Semi Mobiliada· João Pessoa

Casa 1 suíte + :2 quartos. Garagem.
Terreno com 34Ó,69m2•

R$ 300.00-0.00

Sobrado 239.00m2 � Centenário
1 suite. + 2 tiuartos, Gar:é!gem.

Área de festas. Terreno com 450m2.
R$ 390,000,00 Sobrado com 1 suíte + 3 quartos,

2 vagas de garagem.
182m2 de área construída•.

LOCAÇAO'

1-
Apártamento suíte .. Z quartos - Ceittrô - RS 750,QO" taxas,

, -AP:artame.l\to,suíte +2 quar:tos-C�ernie�i�z- RS '.70,OO+'taxas;·., - Afjjlrtarní:ntp'2quartos' - C�ntro ·.R$ 700,OP +laxil5,

388m2 de terreno, com .13,6.0m de frente.

Preparação para aquecimento solar.,Casa Semi Mobiliada· Rau
1 suíte + 2 quartos. Garagem pj2 carros..

Churrasqueira. 160m2 área ccnstsulda.
R$ 41Q.0.oO.OO

Casa Semi Mobiliada· Amizade
Sendo 1 suíte +:2 quartos,

Á�ep. de festa_.s.. �a(agem, pi 2 sarros,R� 480.00.0,00 R$ 455.000,00 Financiável. Escriturada.
.

'

-Casa :1 sulte'f2 quartos- J:ata-gu'á, Esquerdo - R$1.850;pO;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - RS 500,00 + taxas;

,.. Apto mbbiliàâó 1 suítê:+,2 qüartos-Jaragué E�querd(j;R$'"1.200;60" t.a�à�;.,
- Aptõ NOVO 2 quarto - Ãgua Ve�de - R$ 650,00 'I- taxas;

." Apto 1 sufte + 1 quartol2 vagas.de.garagem .·/Gentro - R$:1;00'0',06 + ta

- Apto 2 quartos, garagem - Vila �1<_Iu - R$ 680,06 +.ta.x,ª�;
-Apto 1 quarto, garageffi,·-)arélguáEsqul!!rdo· - RS 5!iO;90:,l1egoc;[âve! -lo ,tax_a.s
- sala Comercial NÓVA ,.Bae end] - R

.

1.:700 oe.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'----Ret 26 - Res. Prímulayil�
Nova - �Q semi- mobiliado, e/2
salas, 2 bwê::�I7ã9a e demais

dep�ocl:-;'ãrea útlif2:;QQ m2,
»«" RS 170.000,00 �"�'"

Rei: 27 - Res. Mathedi II - Nova
Brasilia - Apto cf 3 dorm., 1 BWC

, 2 vagàs e demais dependo Área
útil 70,00 m2, R$ 175.000,00

Ref: 0388 - Água Verde.

Res. Comoditá. Apto 1 suíte,
2 dorm., 2 vagas, área total

138,67 m2•

R$190.0"00,00

Ref: 45 - Terreno -

Guaramírim - com escritura,
aceítafinanctarnento bancário,

com área total364 m2,
R$ 65.QOO,00

Ref:0463-Res. Qal-Rí - São

LuíS.Apto. 2 dorm. +ehurras.2

sacadas. demais dependo
c/ 66,002 área útil.
R$ 154.000,00.

479943-0715
47374-0985

atendimento@sQvendaimoveis.cQm.br

Ótimo terreno para investimento, comerciai ou

residência i, apenas 400mts de distância do

Shopping, rua Epitácio Pessoa.

(1.900m2 de áre total) R$1.600.000,OO

financiamento bancárto, 2 quartos, sacada cf

churrasqueira, e área de festa no prédio, bairro
Viia Lenzi (Agende uma visita)

www.sovendaimoveis.com.br
Rua Estheria Lenzi Friedrich, n° 117 Sala 03

Centro - Jara uá do sul -SC

Apto 1 suíte, 1 dorm.,2 salas, 2
banheiros. Área útil 80,00 m2,

. R$ 180.000,00

Ref: 32 - Res. DMC - Ilha da

Figueira - Apto cf 2 dorm.,
sendo 1 suíte, 1 vaga e demais

dependo Área útil 68,00 mZ,
R$ 150.000,00

Ref: 14 - Res. Cáceres
João Pessoa -; Apto cf 1

dorm., 1 suíte, área útil 62,00
m2, R$155.000,00

Rel: 0440 - Res. Santo Pio - Vila Rei: 23 - Res. Comoditá - Vila

Rau - Apto ai acabamento em
Lenzi, Apto 1 oorrn., 1 vaga,'e
demais depend., excelente

porcelanato, massa eonida, 2 dorm., ioealização, área útil 35,00 m2,

l1 vaga, Área. toiaJ R$ 89,18 m2, R$100.000,00, ou ALUGA-SE

_

R$156.000,00 / _.......__
8$...4....5""'0...00..... _

Ret. 34 - Res. Niemeyer
Baependi - Apto novo, cf 3 dorm.,
sendo 1 suíte, 2.vagas, Área útil

78,00 m2, R$ 212.000,00

CCJm 40011,12, 4 suítes. sendo no térreo 1 suíte (quarto de

\lÍsifa), sala estar. lavabo, jantar com lareira, (conjugada com
sata tv. sala jpgos, c.ozinha), lavanderia, dispensa" garagem,
cHu�usqueir3, piscintbf'No 2� piso: ;) 8uít;é$· (sendQtm�ri

No 3° piso: sala com lateirae escmófio.

SOBRADO NA VILA NOVA
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEU NOVO ENDEREÇO I?ARA

VENDAS
4732735443

\ PlANTÃo
4784845501

APARTAMENTO
. o.z QI.I,WO$
QUlNrAl.OU�
SAtA IOf f5fIIt
CODlHo\
.AA!>\OE SONItO

EMPUENDIMENTO

.A$.. DE fti$L\
SUflSU:110otAlI .li'mI.
EXCUm lOWIZAÇAo
,"",Oó�*
VILA lI:AliI� DOoWI.. se

• Jguá Esquerdo
Terreno, Condominio
Res. Flamboyant.

604.ooRr- RS320.000,00
127!J5ln'Z ..RS 37•..000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.deoc.lmovels.com.br

073-Penha,
terreno com

1.436,95m2•
R$ 500.000,00 007 - Nereu Ramos, Sítio cl casa

de madeira, ranchos, 03 lagoas,
plantação de eucalipto, terreno com

62.000.00m'. R$ 240.000,00

s he er
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

.

Residencial Atlantis - Vila Rau Apto 404 - 4 andar
2 quartos, banheiro, sala, cozlnha, lavanderia, sacada
com churrasqueira.Metragem: 75,j)7m2 R.$ 155,000,00 =

. M�rícu)a nO 62.001.
__ __-o_

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sül
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$165.000,OO. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois

q�r.!� R$135,OOO,OO. Matrlculà 70.956.
._--.�-, .;::=-_-::::

003 - Santo Antonio, terreno com ãrea de 89.268,00m' R$1.800.000,00

g11-��������Eª����i�����#Ú;6��:·:··:·::::·:·::::::·::·::.:.:::::::.::::.:.:.:.:::::.::::.::.:.::.:::.::::.::::·:::::::::::::::·:::·::::::::::::·:::::::::·�1�11!�
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' c .R$ 960.000,00

�i �hf1��i�!����g�g����Õr�o.�:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.��R!;gg:���g
055 - RIo Cerro I - terreno com ãrea a�roximada de 12.000,00m' (com 02 galpões) c. �R$ 480.000,00

���-���,���t!���:�i��';;:��;�..LiL·iLiLi·iLi�iiiL;:;:;:;:;:;:;:;:LL;:i�LiiiLLi.i ;::;tnl:��U�
089 - AmlZilde, terreno CHAM r-S ELYSEE com 360óoom' R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000, 0fn22 R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, ãrea de 11.470,00m' (ótimo pi indúsbia). Aceita imóveis R$ 450.000,00

l�fi�ii�� :� -: :' -E 11:1

TERRENOS

CASAS

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01m' R$ 280.000,00
008 -Mizade- Casa com 168,00n' e1efrero com370,00n'. (aceita apar1aJ'ralto de rremrvalorcomo forma de pagaiTffiio) R$ 550.000,00
018-ViLA LENZI, C/iSA DE ALVENARIA COM 55,85M2 E1tRRENO COM 369,3Q\I12 R$190.000,00
040 - Rau, sobrado de alvenaria com 156,00m', aceita apartamento como parte de pagamento.
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m' , R$120.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m' R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00m' R$ 650.000,00
095-Vila Rau, casa de alvenaria com aproximadamente 11 O,OOm' e terreno com 622,05m'. Prox.Universidade B$370.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' .R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. C/ aprox. 280,00m' mais galpão. Ten: cl 1.574,10m' (aceita apto de rnenervalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m' R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m' R$ 180.000,00

sínos

030 - santo Antonio - cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor. R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,00m' R$ 650.000,00

APARTAMENTO

Loteamento Paim

Springs
Jaraguá
Esquerdo
Lote 5:8

R$ 182.000,00

Barra do Rio Cerro - Residencial Flórlda - apto 202.
2 Quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira. 59,34m2. R$135.000,OO;
_ Matrlçul�]2.8Q6 _ .

RESlDENCIAL G.ENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento

ItacolOm! 2, bairro AMIZADE.
Apartamentos a partir de R$157.000,OO,

____lnE_2rQo��ção nO f3.:3-!?_9.358

Loteamento

Maratoara - João

Pessoa.

Lote 23

R$ 95.000;00

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,OOml. Fase final de construção.
Valor: R$ 1.45.000,00

Registro da incorporação.N° 62-174 R-'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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wwwJmobiliariahabitat.com.br
Nes DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br
Residencial Montreal, lotes a partir de

R$ 90.000,00 com 320m2•

Terreno com 330,60m2 Loteamento Jardim Europa R$ 96.000,00

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.33_6,OO

HOO66 Ed. Le Petit 81 ,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
.

Privativa 414,00m2 Centro
R$ 2.500.000,00

H0083 Terreno com 422,50
m2Amizade R$ 130.000,00

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela Paisag�m. Área_20.000
m2. R$:990.000,00Amizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

H676 E��!�'!��:!:;;�dLalau 02

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila Lalau
R$660,OO

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila Lalau
R$:690,OO.

H666 !������$ ��o�83 �i����lau 02

H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila Lalau 02
quartos R$ 590,00+ cond

H674 Residencial Bela Vista. 02 quartos
Vila Lalau R$ 700,00 + Ccnd,

H107D Área Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$154.ooo,00

Centenário

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

, struída. R$ 300.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2. Valor Apartir

de R$147.000,00

H0079 Apartamento,com
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$106,OOO,OO
---- -------------------------------...,

H205 D Moradas da Serra
R$ 249.000;00, Nova

Brasilia

H0041 DON AFONSO

R$ 145.000,00 RAU

HOO75 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252,OOO,00

H 1 32R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420,000,00
'" lII'íõ

-

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

H0071 Residencial Pássaros
e Flores R$ 270.000,00

H678q��rtt;:f�� :lo,�1+V���l.au 02

H679q�rt';:':í�t :l'o,t�\V���I.au 02

H680 Ed. 5anthiago Ap 104 Vila Lalau
02 quartos R$ 450,00 + Cond.

H33 Casa Comercial. Centro
R$1.7S0,OO + IPTU

j�
LOCAÇÃO CO�ERCIALH65S ED. Talismã

R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00 H663 Apartamento Czemiewicr 01

Cuarto R$ 670,00
H682 Ed, Rebelo I R$ 780;00 + Cond

(localizado no Calçadão) -H668 Apartamento Firenze 02 quartos
• R$ 650,00 + cond

H416 Ouitinete 01 Ouarto
Nova Brasilia, R$: 480,00

H675 Apartamento Czerniewicz 02

,<luartos R$ 670,00

H677 Ed. Imigrantes, 02 quartos Rau
R$ 500,00 + Cond

H673 Ed. Tulipa R$ 960,00 + IPTU, Centro
H38 Casa Comercial R$l.800,OO + IPTU,

CentroH651 Aléssio Beni, 03 Quartos
Centro. R$'l300,oo + Cond. H37 Casa de Alvenaria, 04 quartos

Ribeirão Cavalo R$ 650,00

H4Q Casa de Madeira 03 quartos,
Nereu Ramos R$ 550,00

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi

"R$ 1.700,00

H810SaIaCMLJ22Centro R$670,OO + IPTU

H63S Ed. DonaWall, 03 Cuartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cand.

H39 Casa Comercial ou Residencial Otima

Lccallzaçãcl R$ 1.000,00 Centro

H654 Ed. Ana Isabel R$ 1.400,00 Centro.
H660 Apartamento 03 quartos, Nova

Brasilia R$ 620,00

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2
Nova Brasilia, R$: 500,00

H505 Galpão 750m2
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3,000.00

H512 Sala CML 185M2
·Barra Rio Cerro, R$: 2.000,00

H514 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$: 800,00

H518 5ala Cml.117M2
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro
60m2, R$ 490,00 + Cond.

H522 Sala CML 40 m2 Firenze R$ 850,00
+Cond,

H524 Sala CML 50m2 Nova Brasília
R$1.000,OO

MlôS.925

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCAO DE NEGOCIOS

IMÓVEL .. CAMINIlÃO .. IQUIR
AGRICOLA .. CAI DI GIRO·

QUITA�O DE FINANCIAMENTO

CREDITO !fURADA·
RS 82 MIL
RS 79 MIL
RS 62 MIL
RS43 MIL
RS 33 MIL

, RS 29 MIL
RS 21 MIL
R$19MIL
RS 14 MIL

�$ll MIL

RS 950 MIL
RS 810 Mll
RS 625 MIL
R$ 535 MIL
R$ 348 MIL
R$310MIL
RS 255 MIL
R$ 210 Mil
RS 145 Mil
RS 125 MIL

1 r

ACEITO CARRO EFGTS

• Contrata-se costureira com pratica
para overlock, Horário e salário
a combinar. Contato: 47 3058-
0106 ou 479127-5323 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 pera
fóne 47 9935-9307 ou pelo email:

gilsonborba@gmail.com
• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6à65 Mundo
Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos fazendo
o que sempre fez .. f'. Seja pago para
fazer o que você já faz todos os

.días sem receber nada por isso.

Faça postagem de anúncios na
-

internet e receba em dólares".
Maiores informações: luares Luz
478426-2019 (Oi) /479693-
5560 (Tim). Skype: juaresluz.
www.telexfree.com/juaresluz

• Faço montagem e desmontagem
de móveis para lojas e particular.

tenho experiência e referência.
Tratar 8475-2510

• Estamos contratando:
Vendedor Projetista de Móveis

c/ experiência em Promob
e Montadores de Móveis.
Interessados ligar para (47)
3273-0792 ou enviar currículo

p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

• Excursão para compras em São

Paulo, na 25 de Março. Valor R$
.

200,00. P/mais informações
8412-0129.

• Ganhe dinheiro postando anúncios
na internet, interessados entrar

_ em contato com Irineu no 47

9955-0833 ou ibudendorf@gmail.
com

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco tempo.
Mercado em expansão nacional e
internacional.l000/0lucrativo, 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 .

a«:esse www.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas termais)
saída dia 11/1fl (pela manhã -

[araguá do Sul) e retorno dia

13/10 após almoço. Valor por
pessoà R$ 495,00, inclui, viagem,
2 diárias hotel com café almoço e

, jantar. Tratar - 33.71 3993 - 9973
8281.

.• Serviços gerais, grama, pintura, etc.
Tratar 8846-7168.

• Precisa-se de babá com .

experiêncíae 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 okm, a
partir de R$50,00. Tratar 99'93-
4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h
às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Príscila 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 (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: 33713993
- 99738281.

• Viagem Reveillon México (cidade
México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 - 12 DIAS / 10 noites
- aéreo + terrestre U$ 3.590,00
+ zoo.oc já com tx. por pessoa,
parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Vende-se esteira elétrica Corpore
Fítness, semi nova, em perfeito
estado. R$ 650,00. Tratar 3370-
7221.

• Vende-se cercado para canil ,
ferro galvanizado, medindo 2,5
comprimento por 1,5 de largura,
com duas portas automáticas. R$
350,00. Tratar 3370-7221.

Vende-se Elevacar com plataforma
para carregamento de container e

carga seca, completa com painel.
3.000kg. Tratar 3376-1481 / _

9973-8743 Edernar;

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor
êinza, 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 10

kg, Brastemp, um ano de uso.

Valor R$ 1.000,ÔO. Tratar 3373-
4105.

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas com
2 ControlesWirelles. + 4 jogos:
Gran Turismo 5 - Residente
Evil- Kilzone 3, 3D Português -

Medal OfHonor Ediçãó Limitada,
Brindes; Cabo HDMI e Filme
Manda Chuva 3D. Preço: R$
1.000,00. Contato.Evandro 47

9662-0985

• Vende-se bicicleta elétrica,
marca Two Dogs, cor branca, 2.
meses de uso. Valor: R$ 1.950,00.
Contato:9173-4247.

CHEVROLET

• 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 Fípel Tratar: 9185-
4615/3376-1378.

• Vende-se Meriva ano 2003,
prata, completa. 3371-9197

• Vende-se Kadett 9'8, GL 1.8

gasolina, em ótimo estado.

'R$8.000,OO aceito carrõ de
maior valor (Celta, Ford Ka ou

Corsa Hatch). Tel 9226-5009
Antônio.

.

• Vende-se.Vectra GT-X 2011.
. Impecável, com 40mil km.

Preto, airbag, abs, bancos em

couro, completíssírno tratar
.comValdir 47-92104875.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Gol 97 M.I em bom

estado-por R$ 7.800,00 cor
Vermelha. Contato: 47 3058-
0106 ou 479127-5323 Falar com
Rosane. '

• Assumo financiamento de Golf
acima de 2010 ou caminhonetea
diesel. Dou de entrada um Strada .

_ Adventure 2008. Tel49 9805-
1302 /9993-9826.

• Vendo gol1.,9 - ano 1994 em

ótimo estado por 7.000,00. Tratar
no 3372-1303.

• V�nde-se Paratl ano 2000, 4

portas, branca. Preço a combinar.
Tratar 3371-9157.

• Vendo Saveiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado
aro 16 po.rRt27.000,00, TR:
99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano

95,�verde, motor AP 1.8. A aba do
filé. Telefone 995)S-6372 O�i.

FIAT

• Vende-se Uno Mile Fireflax 2008,
4 portas, completo., único dono.

R$ 16.000!flO. Tratar 9979-0403.

• Vende-se. Pálio Adventure, 2011,
completo.Aââ.âírbag, com
mall_ual,toQ..@,:r.eyisado,.prata.
'VàlorR$:3];StlO;'OQ. Tel47 9149-

'4929,," .�. �
"c

• Vende-se Fiat-TIpo 95, completo,
IPVA pago, prata, com teto

·

solar, caíxade sem grande com
�. ,--.. , �-

2 módulos; vàtor R$ 5:800,OQ� .f'�

Aceito troca por moto gra;de pt]
assumir prestação. Tratar 8890-
9854 Marcos em Schroeder..

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor
R$4.5qO,OO. Com som-valor

R$6.300,00, 2 módulos, caixa de
som grande. Fone 8890-9854
Marcos.

Apartamentos na
Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95 ..000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados.

Entrada +
-,

parcelamento
di.reto + flnanciamentc
bancári.o + Uso do FGTS

(conforme regras �FH)
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Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

,G e; v cv V\Jd;o- o-p o- v tw V\J {;à; cvdt {!/}' e; b-& V\i}' V\! e;� ó- (/ {;o-y !

Venha c o m pr a r seu Irnô ve l conosco!

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-78191>
8429-93341

contato@dauerimoveis.com.br'
vendas@dauerimoveis�com.br

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47}

(47)

Ref: d,259 ?' Jaraguá Esquerdo-< Ref: d128

Suíte, 1 dorm, sala TVI Jantar,
cozinha, BWC, área serviço, sacada
churraq. e área de ;estas !AP: 7� m'

Suíte, 1 dorm, sala, cozinha, BWC;
sacada com churrasqueira.

Excelente acabamento I A.P: 8Úm'

Suíte, 2 dorm, BWC, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,
sacada nos fundos I A.P: 88m'

Suíte, 1 dorm: sala, cozinha, área
de serviço, sacada churrasqueira.

A,P: 77 m'

2 dorm, sala, cozinha, área serviço.
Financiado pelo Minha Casa Minh,a

Vida I A.P: 64m'

2 dorm, cozinha, sala, BWC, sacada,
área de serviço; 1 vaga de garagem.

AP: 62m'
- -_ - -------� -------- -- -- ---- --------- ----------- - - ---- ---- -- ----------------- ------ ------------------ --------_---_-----

,
R$ 135.000,00 R$ 173.000,00 ��,�,�o���22:,?,� R$ 159.800,00 : R$ 120.000,,00 R$ 144.900,00

Apto novo com 2 dorm, sala,
cozinha, área de serviço e sacada
com churrasqueira IAP: 62m'"

Suíte, 2 darm, cozinha, sala, BWC,
área de serviço; sacada com

churrasqueira / A.P: 88m�

1 suíte, 1 dorm, sala, cozinha, BVVC,
área de serviço, Localizado na Vila

Nova I A.P: 71m'

Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área de Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área. de
serviço. BWC, garagem. Ótimo serviço, garagem. Próximo ao

acabamento. - Angeloni Novo I A.P: 110m'

Suíte mester c/ hidra e closet, 1
dorm, salas integradas, cozínha.área

de serviço e sacada, A/f': 91m2
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Ref.: 3582 - Apto na Ilha da Figueira com 2
dormitórios, cozinha, bwc, sala de jantar/estar,

,

garagem, sacada, churrasqueira.
R$140.000,OO

Ref.: 3574 - Apt() na Barra com 1 suíte +
2 dormítórios, cozinha, copa, bwc, sala de

jantar/estar, garagém, sacada. 'churrasqueira,
salão de festas. R$ 176.000;00

Ref.: 3566 - Apto no Jaraguá 99 com 2 dormitórios,
cozinha, bwc, sala de estar, garagem, sacada,

churrasqueira. R$ 130.000,00

Ref.: 221 - Casa na Barra com 5 dormitórios, cozinha,
copa, 2 bwc's, sala de estar, 2 garagens, churrasqueira..

R$ 460.000,00

;.

OBIL'IÁR'IA

PRESENÇ�
(47) 3375-0505

9153·1112/91354977/8478·7790

TERRENO NA
érr�nô264íri2(:f21Í1 e.frénte); Om',Cl!m
localiz. na Rua São.Ludgero, desmatada de aproxlmad. 6.000m', nascente, pastagem erancho. No

Piçarras/Se A 800m da praia locá"z. Estr. Rio Natal, Bomplandt, perjjnetro urbano. Es�rada
R$ 55.000,00. RS 45.000,00.'

.

.Corupá;SIl. R$ l6S.DOO,mi. Garibaldl, Jaraguá dOSuI/S,C.
'VEJA MAIS OP ÔES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Dona ,Marta. Nereu Ramos,
J_araguá do 5 ...1/50. Ótima
tocanaação. RS 85.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013IIMÓVEIS 135

I

j
J

1
li

. j
j

1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



361 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE JULHO DE 2013

s4.
��L
IMOBILIÁRIA

orada
"rasil PLANTÃO:' VANY - 9237·9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

.

V\I'W'W.moradabra s i I.co In Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro - Jaraguá do Sul/SC

'TERRENOS A PARTI.R DE R$ '79.800,00
ESSA É PRA VOCÊ: TERRENOS PRONTOS PARA CONSTRUIR, RUAASFALTADA, 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 S�L, VOCÊ
NÃO PODE PERDER. APENAS R$ 79.800,00. VENHA, CONHEÇA E RESERVE SEU LOTE JÁ.

<,

/
/'

'. .

REF.1011· JARAGUÁ ESQUERDO ,'01
SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 220.000,00

REE1015· CHICO DE PAULO· COM

557,92M2. R$169.900,OO.
REF.946· TRÊS RIOS DO SUL· 01 SUÍTE,

02 DORMITÓRIOS. R$ 290.000,00.
REF.1017 . TRÊS,RIOS DO SUL � 02
DORMITÓRIOS. R$145.000,OO

REF.,1009 . BARRA DO RIO MOLHA· 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 300.000,00.

INCORPORAÇÃO N' 37.975

REE994· TIFA MARTINS, 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 265.000,00

REE887 . ILHA DA FIGUEIRA· 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 790.000,00.

REF.972 . TRÊS RIOS DO NORTE·
02 DORMITÓRIOS. R$120.QOO,OO.

REE984 . JARAGUÁ ESQUERDO' oi
SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 252.000,00

REF.983 . TRÊS RIOS DO SUL· 02

DORMITÓRIOS. R$ 155.000,00.

APARTAMENTOS; MITÓRlOS. R$ 1.100,00.
REF.OSl :APART - VILA RAU - 01 DORMITÓRIO. REF.321' VILA LENZI - APART· 01 DORMITÓRIO.
R$480,00. R$.SSO,OO.(SÓ PARA MOÇAS).

. REE18S - VILA NOYA - ED.BELA VISTA - 03 DOR- REF.326 - AMIZADE· APART - 01 DORMITÓRIO.
MITÓRlOS. R$ 700,00. R$ SSO,OO.
REE328 - VILA NOVA - ED.COPENHAGEM • 01 SUÍTE:
01 DORMITÓRIO. R$ 70a,OO. CASAS;
REE174 - JARAGUÃ ESQUliiIDO - SALA COMERCIAL REF.334 - CASA RESIDENCIAL COM 140,00M2•
COM 44,00M2• R$700,00.' R$ 1.700,00.
REE122 - VILA RAU - ED.lMIGRANTES - 02 DOR· .

REF.231 - CASA DE ALV • TRllS RIOS DO NORTE· 02

MITÓRlOS. R$ SSO,OO. . DORMITÓRIOS. R$ SSO,OO.
REE099 - ÁGUA VERDE - ED.OLlNDA' 02 DOR· REE24S' CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - T�S
MITÓRlOS. R$ SSO,OO. RIOS DO NORTE - R$ 360,00..
REE241 - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS. R$ 6S0,00: REF.331 - CASA DE MADEIRA - TIFA MARTINS - 03 DOR-

REF.169 - ED.PADRE FELlCIO - 01 DORMITÓRIO. MITÓRlOS.R$'S50,00.
R$ 430,00.
REEi73 • AMIZADE - 02 DORMiTÓRIOS. R$ SSO,OO.
RE.F.280 - ED.DONÁWAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMIT6R10S. R$ 9S0,00.

_
REE314 - EDAREZZO - CENTRO - 01 SUÍTE, 02 DOR-

RF.SERVESUASÁIAJÁ!
NÃo PERCA ESSA

.. OPOImOODADÉf

Allorada
L L. '1""'-'Mo.'i'ÁRr,UIOSI

,

ALUGA
SALAS COMERCIAIS A PARTIR DE 100M'

SALA COM.ERCIAL;
REF.337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM

100,00 M2 CADA SALA, 02 BANHEIROS ADAPTADOS
CADA SALA. R$ 1.500,00.

REF319';CENTRO

Rt1A:PJW(OPIOGOMFSOg�

REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl - SALA COMER
CIAL COM 100,00M2• R$ 2:200,00.
REE276 - VILA RAU - SALA COMERCIAL COM 51,00M2•
R$600,00.

.

REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM GALPÃO;500,00M2• R$ 6.000,00.
. .

Í
- a

REF.108 - ILHA 'DA FIGUEIRA - SALÀ COMERCIAL REF.308-GUARAMIRlM-AVA -GALPAO COM 650,00M .

COM 140,00M'. R$ 1.100,00. R$ 7.100,00.
-

REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDIil - SALA COMER0IAL REE291-FlGUEIRlNHA-GALPÃOCOM344,OOM'.R$3500,OO.
COM 85,00M2• R$ 600,00. REF.278 - GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.200,00M2. R$
REF.313 - CENTRO - SALA COMERCIAL COM 13.200,00. _

190,00M2. R$ 2.600,00. GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.500,00M2• R$16.500,00.
REF.320 - CENTRO - MARECHAL DEODORO DA FON- .

.

SEéA - SALA COMERCIAL COM 55;00M'. R$ 950,00. 'GUARAMIRlM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
RÉF.312.- ILHA DA FIGUE'IRA - SALA COMERCIA COM REF.217 - FIGUEIRINHA '- GALPÃO COM 750,00M'.
60,00M'. R$ 600,00. R$ 5.500,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M2• • REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
SALA 02 COM 280,00M2• R$ 9.000,00.
SALA 03 COM 224,85M2• ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 350,00M2• R$ 4.900,00.
SALA 04 COM 219,34. . ÁGUA VERDE - UALPÃO COM 900,00M2. R$ 9.800,00.
SALA 05 COM 226,24M2•
SALA 06 COM 202,55M2•

.

• SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M2• R$4.000,00.
SALA 07 COM 321,27M2• GALPÕES PRÓX. DA MARISOL Cf 350,00M'. R$4.900,00..
5J).LA 08 COM 388,49M2•

SALA 09 COM 321,27M2•
REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM 150,00M2•
R$ 2.000,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS lZhj13h30' ÀS 18b30' AOS SÁBADOS DAS 8b30.' ÀS lZh
'. PARASUACOMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS'TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDA!\IENTO.
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(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

. www.ricardoimoveisjs.çom.br

3055�0191 � (47) ga{)8-5378�
� (47) 8861-2276�RICARDO Rua Barão dI) Rio Branco n" 700 - Centro (ao lado

uoAngeloni) - Jaraguá do Sul

= �iI;
cós 435 - CASA DE ALVENARIA. Bairro :

. ,Jôr:aguá 99.1 Sll�e, 2 O1os, 1 Banheiro Social e •. !
demais dependências. 1 Vaga de Garagem.

.

lIalor R$ 170.000,00.

coo 464 : CASA GEMINADA> (Ld
01 Esquerdo! Ld 02 Direito)

Bairro Três Rios do Norte. 2QtosflBanheiro e

demais dependências.
1- Vaga de Garagem.

Valor R$1_30.0ÓO,oO.
.
-----� -, - ------ --

�-----.,�------:;-------�y :
II

j:

: COD 470 : APARTAMENTO. Bairro Vila NOV8,2 i
atos. 2 Banheiros e.demals :

depandêncías.Pcrcelanato e Teto e/Gesso.! :

Vaga de Garagem.financiáva!.
:

___ llalQ[ R$ 213_.0j!Q,QQ, __ •. _o'

CÓO 418 > Oasa de A1venaJia. Tlfa
Martins.1 Sulte, 2 atos. 2 Banheiros e demajs

dependências: Toda murada r:/ Portão Eletrônico.

1_ �g�_C!<: �ragem.�!_?!..5.ilOI!�04!_ ._.

cOo 471 : SOBAADO GEMINADO.( Ld
01 Esquerdoj Ld 02 Direito )Bairro Sto. Antônio.2;

atos, 2 Banheiros e demais :
dependênCias.Ghurrasquaira.Sacadá.1Vaga de :

__ �ar�l!em. �alor R$_1�:I.�_�O,OO..

TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃ.O.
VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO caM E SE�
APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

3275.1100

PAC
--

Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 031 VílaLalau (após a Marísol)

JaragiJá do Sul I se

Imóveis para venda

°ml1'
Cont�J!do 3 suí��, demais
depend., c! móveis planejados.

. AC.eita imóvel na ne�óciaç.ão.

Imóveis para locação
Compre seu Apartamento
ppo[tirde R$125.00.Q,.OO

Bain:o Ilha da Figueira

CONHEÇA + OPÇÕES
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormit. Alugu(;ll:'R$ 560;00
CENTRO - Apart. 2 dormit., 2 bwc, dem�j,! dependo .!l.lugl!e\: R$ 700,00
CENTENÂRIO - Apart... 2 dormft.1.demais dependo Alugueí: R$ 550,00
ILHA DA FIGUEIRA - Sala comercia! 235 m'·(nova). Aluguel: R$ 2600,00
VILA LALAU - Galpão área 300 m' (ideal pi depósito) Aluguel: R$ 2200,00
VILA NOVA - Apart. novo, 2 dormlt., demaisdepend. Aluguel: R$ 700,00
VILA R�U - Sala comercial área 70 m"oIN"'''".''''"W' AlUguei: R$ 750,00
VILA LENZI - Aparte 3 dorfnrt.tsuüe), demais depend. Aluguel: R$ 700,00

WWW.SPACOIMOVEIS.NET

Financiáveis

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

""'"

Ln
Ln
I!lt.
N·

DELL�
PIA0I
I·MÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL CAE1É • lERREO RESIDENCIALAmURIUM BLOCO C

lD19I4mO_I�_"'U
t�SiV.A.I5IM��_

ElA....... __t1IIIllll

_.�
IM 1h1�BJIlI,M

HIP�

_�U5."_���
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13108- APARTAMENTO - RuaGovemador Jorge Lacerda - Centro -

Jaraguá do Sul. Residencial Talismã Área total: 18S,14m2, área privativa
124,16m2• Divisões intemas
01 suite, 02 dormitórios, sala estarljantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com.churrasqueira e 01 vaga de garagem.

1:381-APARTAMENTO - Rua Barão do Rio Branco, 77 - Ed. Silvaria-
Centro - Jaraguá do Sul

. -

Área total: 114,04m2. Área Privativa: 97,40m2.
Oivisões internas
03 dormitórios, .sala estarljãntar, coziriha, bwc, área de serviço,
dependência de ernpreqada, sacada e garagem.'

13144 -SOBRADO ALVENARIA C/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaragu$ do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área construída aprox.: 240,OOm2.
Sendo frente 'e fundos ci9,DOm, lado direito e esqueroo c/30,00m.

f.>, c
"

1317 - TERRENO COM BENFEITORIAS
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1.376
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com àrea aprox.: 928,00m;2. .

Sendo: frente e fundos c/ 23,20m, lado direito e esquerdo cf 40,00m.

www.chaleimobiliaria.com.br

Fone 473371-1500 - Fax 47 3275-1500
Plantão 47 9975-1500 -chale@cha-Ieímobiliaria.com.br

13107 -APARTAMENTO
Rua José Emmendoerfer, 1385 .:
Condomínio Leutprecht-
Nova Brasília -Áreatetal: 151,94m2.
Divisões internas: Ó1 suíte, 02 dormitórios: 02 garagens e demais depend ..

1350 -APÁRTAMÉNTOS - Rua, Dos Imigrantes, soo -Vila Rau -

Jaraguá de Sul.
Área total de 96;OOrrt2•
Divisões internas: 02 dormitóríos, 'sala est'!rfjantar, cozinha, bwc, área de
.serviço, sacada fi uma v1iI9a de garagem.

13147 SOBRAOO RESIDENCIAL
Rua Terezita Menegotti Rocha, 40
Água Verde - Jaraguá do Sul
Área do terreno aprox.: 462,00m2. Área consnulda aprox.: 220,OOm2•

.

Imo i á r i a1:J�51

13132APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro -Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões intemas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estar(Jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13141 - SOBRADO ALVENARIA
Rua Bahia; Jaraguá Esquerdo -Jaraguá do SI;I.
Área do terreno: 45Q;OOm2. - Área construída aprox.: 300,00m2.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com Irmão Leandro.

Vila lenzi - Jaraçuá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente c/ 27,47m curva 7,85; fundos com 31,00m, lado direito cf
19,$9 e esquerdo com 32,75m.

.

1305 TERRENO - Rúa Rio Cerro II 13117 TERRENOS·
Entra em frente salão Aliança, 1a a esquerda 7Km a frente. Loteamento RESIDENCIAL VIENA

Rio Cerro - Jaraguá do Sul. Tifa Martins - Jaraguá do Sul

Area do terreno: 10.000,OOm2. Lote 74 com 426,05m', lote 75 com 420,OOm2 e lote 85 c/ 446,62m2•
Sendo frente e fundos com 100,OOm, lado direito e esquerffllJf 100,OOm. li li I! LAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OFERTA
DA SEM�t\NA!

APARTAMENTO

ACEITA

Rua Emma Schade Marqnardt, 240 - Barra

do Rio Cerro.
Possui 02 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro social, lavanderia, sacada com

churrasqueira, 01 vaga de garagem.
Ãrea útil: 66m2

Valor R$ 125.000,00

3376·5050 Plantão: Anderson 965 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.net

Apartamento - Barra do Rio CeITO. Possui 01 suíte,
O I dormitório, O I ""Ila de gar. e demais dependências
R$ 625,00 + 60,00 condomínio + 13,00 taxa de lixo.

Barra do RioCerro. Possui 01 suíte, 02 dor
mitórios' 01 vaga de garagem edemais depend
ências.Área útil: 87m2. ValbrR$ 195.000,00

Barra do Rio Cerro. Possui 01 suíte, 02 dormitóri
os) 02 vagas de garagem e.demais dependências.

Área construída: 110m2. Terreno:_470m2
Valor: 270.000,00

Barra do Rio Cerro.
Terreno com 12.555m2
Valor sob consulta.

www.imobiliariareal.net

Apartamento - NovaBrasília.
Possui 02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 685,00.
f!!!II:!!'''''__''''

Barra do Rio Cerro. Prédio com 1'0 quit
inetes alugadas. Ambas com 01 dormitório,
sala/cozinha/lavanderia, OI vaga de ga
ra em. Área total: 650m2• R$ 650.000,00

Chico de Paula,
Terreno com 562,87m2

R$ 240.000,00

Barra do Rio Cerro.
Terreno com 17.6l0,40m2

Valor sob consulta.

Apartamento - Vila Lalau.
Possui 02 dormitórios, 01 vaga de garagem

e demais dependências. R$ 580,00.

.Barra do Rio Cerro - Possui 02 dormi tórios,
01 vaga de garagem e demais dependências.

Área útil: 73m3• Valor R$ 145.000,00

Nova Brasília. Possui 01 suíte, 02 dormitórios, 02
vagas de garallem e demais dependências.
AIea constrwda: 270m'. Terreno: 378m'

Valor R$ 650.000,00

Barra do'Rio Cerro. Terreno com 2.176m2
Com escritura.

Valor R$ 320.000,00

�{}·[Q.RIi_EI()J)Q I�)'{l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INTER
M Ó V E' 5

ALUGAR$ 3.000,00
Sala Comercial 70m2, prox CEF.

da Marechal.� Centro

( LOCAÇÃO-

ALUGAR$ 1.980,00.
NOVA BRASIUA - Casa 01 suité ... 02Dorm. Coz. • 2 Salas,

02 bwc. area de '. Prole. ANGELONI NOVO

ALUGA ns 700,00*
Apllrt. OI Suire, OI donn s:tt:ada
com�VilaN_

.u:..uGA RS 900,00*
ÃpiIII!t. OI SuiIe ... 01 dômL 5IIClIIbd
�02�ViIa··

ALUGAR$ 1.800,00 .

SOBRADO 02 SUiTES•.03 OORM. 02SALAS"
COZINHACf! DESPENSA. E GARAGEM.

VIlANOVA

VITALLERESIDENCE
R$ 189.880.,00 aPartir

PEQUENAENTRADA 11- SALDO PARCELADO,
CONSULTE -NOS

Pis:cina
Elemdor

SalBiilJ FésIás

��
PlaJ(Jround

.

()apWt�tlb 107u:i"
m lJmJDi�.S0IIdo Õlmíte

02BWC
�dJmrda�

�0IjJl
Área di: Semço

.m�.�.

( VENDAS

QUERCOIISTRUIR�CASA?

l:otêamentoGuIlherme.MenegoUI. rotes a partir.
R$ SD.OqO,oo Pagamento FaciliIadd:

Fananciamento CEF ou Entrada ... 36X Direto

Temos par�e.iro5 queajudarâo
desde o projeto a execução,

)

IMPERDIVEL
R$ 380.000,00

VERDE R$,2.600.000,OO
8UII.IEIlII1E��0E3!_1lllIWl'.�
IEIImlECCll.llJSlE�UEPeIIDlIE II)FIQUAlACMIS1A

ALUGA RS 800,00*
Apart. OI Suite,+ 01 donn sacada

mmdl�. Centro

ALUGA RS 850,00*
AJ-1.. OI Suíte, OI doon sacada

aIID duurasqueim, Ceatro

VENDE RS450.000,00
ÜIIsll C'êimIIIn. &cdi:nti: imó\.rl, pomo
�'pox�t.�,

. VDDE RS ]70.000,00
ElII:EIenleTeneno. nuado 5921r_

ÁGUAVERDE

VJ!M)E as 395.000,00
Wla�IS��Oi;r.�

(O)lliIlIiIle*Ü<&nm.:lit!IIa.;I!e�

WWW.INTERIMOVEIS.NET �VeftdaS: 8404-8498/9183-2333 t9698�6
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - São Luis
03 Dormitórios (01 suite)

Casa - Nova Brasilia
04 Dormitórios

Barra do Rio Molha- 360m'

R$194.800,00
Rau - 2.407 _m2
R$800.000,OO R$ 78.000,00

Consulte nossos corretores ou acesSe www.imohiliariabeta.com.br

r

j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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41 3373,0066/3313.34041 wwwJmoveis.ws.com I Rua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guararnirirn

Terreno de 444, 85m2
R$ 85 mil - Rio Hern
em Schroeder/SC

Escolinha em Guaramirim Amizade em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Terreno com 4.550 m2, Casa em
•

alvenaria de 3 quartos cf 125,00 m2

R$ 320 mil - Vila Freitas -

Apartamento a partir de 115m2
A partir de R$ 323 mil

B�er:�nc;,; em Jaraguá�o Sul

REALIZAR SONHOS

É APENAS O COMEÇO
DOS NOSSOS PROJE-TOS

AS MELHORES OPÇÕES DE CASA PRÓPRIA

imóveis �
:'ws

413313�� /'3313,34041 www.Ú.nOVemvSAC.om.
Rtl.a� StveiiJra Jtutnúof, 2331 Centro � Gwr�
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Terreno no centro de Schroeder

R$ 96 mil

Apartamentos de 79,53 a 107m2
A partir de R$ 248,9 mil - Nova
Brasília em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o -MOMENTO CERTO
. .

PARA VOCÊ ADQUIRIR
SEU APARTAMENTO

�4?b�"iQ'
�
m1-1mO

�._�Ir@I!lIlf'k�m ..bli
�mctlflC;��U@lPlll"0lll\lMl._e;0>m•. IbJl!"

l3J 1i':iI�b@tJ))I!i:.. roolll'illlfl?�llIiMIiC��INl�ItS I : lU' I 'r lit
SlllllllW�iõJe!S; lC:llll!l1\Slt:lrlW!th$$

JI IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Power Impori�
Blumenau • Sal. Carnboriú • Jar2guá do Sul

jolnville • Florianópolis· São José

Quánti�a� de 5 unidadesPara cada:�odelos e ii;eç�s,sãO as citadas acima e o prazo �� pr�ão é até 3J.!07113. crédrni·sujeito a aprOV�ão.'Garantia de 5 anos ou '100.000 Km,o que-ocorrer primeiro. �a� cóbe�ura básica. Frete oã� incluso nõ;valores (!é,RS�,50a pará o Kia Pi�aÍrto, Fotos;
"

ilustrativas.
'.

, i l II

,� -,
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2,08 T16 Pikes Peak: Peugeot
estabelece "novo recorde em prova

Peugeot era uma reminiscência do
ano de"1988, quando o ex-campeão
mundial de rali Ari Vatanen que
brou o recorde de Pikes Peak exata
mente 25 anos atrás, éQm-o'405 Tl6
PikesPeak Naquela época-o 'tem�
po de referência era 10m47.220s em
estrada de terra,' um sinal de como
a tecnologia evoluiu rapidamente.

Em segundo lugar na9i a edição
da prova ficou o ex-recordista Rhys
Millen em seu novíssimo Hyun
dai RMR PM580-T, 49 'segundos
atrás de Loeb ,<::qm um tempo de
9m02.192s. O neozelandês 'bateu
seu próprio recorde e disse que está
determinado a quebrar a barreira
de noveminutos no próximo ano.

"É justo dizer que estávamos cor"
rendo para o segundo lugar", disse
Millen. "Eu sabia que não daria para
bater o tempo de Sebastien, então
decidi não correr riscos. Loeb e Peu
geotSport eram imbatíveis. Esse tem
po é simplesmente incrível. Quando
é que será batido? Talvez nunca".

Para Loeb e a Peugeot Sport,
esse é o fim de uma extraordinária
aventura que teve início nos testes
do 208 T16 Pikes Peak em Mont
Ventoux, na França, e foi concluída
no Colorado, oficialmente o Estado
mais alto da América. Píkes Peak é
uma lenda: é a segunda corrida de
automóveis mais antiga da América

depois das 500 Milhas de Indíaná

polis. Agora Loeb - o novo Rei de
Píkes Peak - e o modelo Peugeot
fazem parte da história americana.

Peak por causa da altitude. "Quan-:
.

do eu estava na linha de largada,
'pude ver as nuvens se fechando no

topo da montanha", disse o piloto .:
"Caso eu não largasse logo, seria re
almentemuito difícil".

Campeão mundial de rali nove
vezes, Sébastien Loeb conseguiu
uma marca ainda mais rápida'do
que os computadores dá Peugeot
Sport calcularam como possível. O
tempo teórico ideal seria de, 8m15s.
O piloto baixou esse índice em dois
.segundos, .

.

"Estou muito feliz por terminar-
mos a corrida dessa forma'; disse
Loeb, "Eu realmente não esperava
nada melhor do que 8m15s. O tem

po de 8rri13s foi fantástico. Antes da
largada, eu realmente' não sabia se .

deveria correr no limite do carro ou

apenas a urn ritmo confortável a fim
de garantir avitória.Decidientão tra
balhar no limite", completou Loeb,

O resultado foi espetacular, com
Loeb agora se juntando ao panteão
dos vencedores de Píkes Peak, qua-

.

se um ano depois de conquistar
a América na final do rally nos X

-Games,' em Iode Julho de 2012.
Em relação ao carro, o Peugeot 208
Tl6 Pikes Peak mostrou-se com

pletamente confiável durante todo
o mês de preparação nos Estados
Unidos. "Foi muito bom, tudo sob
controle do início ao fim", 'concluiu.

. "Não tivemos nenhuma preocupa
ção além da eventualidade do tem
po ruim". O cenário de sucesso na

FONTE

Peugeot·

Após meses de preparação"
Sébastien Loeb, pilotando o bóli
do 208 T16, Pikes Peak, venceu no

domingo (30/06) a Píkes Peak Hill
Climb, f�osa competição norte
-americana disputada na. monta
nha de mesmo. nome 110 Estado do
Colorado (EUA), quebrando o re
corde da prova com um tempo de
tirar o fôlego: 8m13.878s. O francês
superou os 20 quilômetros do per
curso e suas 156 curvas a urna velo
cidade média de 145 km/h.

Ámarca de Loeb implodiu o tem
po de 9m46.l64s, definido por Rhys
Millen no ano passado, com os três

primeiros colocados batendo o re

corde de 2012. "Para mim, esta foi a
corrida do ano", afirmou o piloto ao

final dos 4.301 metros 'de altura nas

Montanhas Rochosas. "No ínícío da
minha subida, houve urn pouco de

pressão, com certeza, porque eu sa

bia que havia muito trabalho e in
vestimento da Peugeot e de todos os

parceiros. Depois de tudo o que foi
feito, eu tinha que trazer o resultado".

Loeb foi o primeiro a largar
entre os carros da categoria "Ilimi
tada", liberando os 875 CV de po
tência do 208 Tl6 Pikes Peak após
a passagem dos competidores de
moto. No entanto, uma série de
atrasos antes de sua largada trou
xe preocupação com o mau tempo,
uma característica comum de Pikes

Defeito em cadeiras de criançaatinge 13milunidades
São quatro as marcas de cadeiri

nhas de bebê para automóvel com
problema na fivela. Depois da Buri

gotto, do mesmo grupo da Peg-Pére
go, também anunciaram convocação

Veiculas com opção de financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para pagamento as marcas Chicco e Galzerano. Todasà vista ou financiamento sem troca. Válida até dia 31 de julho de 2013. São 42 carros' no estoque .

com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de julho de 2013. Os carros estão no estoque de todas as marcas vêm com a mesma fivela,as lojas de seminovos do Grupo Strasbourg. Financiamento CDC com 18 parcela para 30 dias.
Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Salvo errce.de digitação. da italiana Sabelt, fábrica de cintos de
FAÇA REVISÕES EM SEU YEíCULO REGULARMBNT6 I í 1,11 í I I s�gi1ráh�a! Pelamenos 12.964 unida-

des no Brasil têm o problema -' 5.122
da Burígotto e 7.842 da Chicco.
Mas o recall é mundial e pode atingir
mesmo modelos comprados pelos
pais fora do Brasil. O risco é a fivela do
cinto não segurar a criança em caso

de acidente, causando lesões graves
na própria criança e em ocupantes do
veículo. NaBurigotto o problema é nas

cadeiras Butigotto Neonato, Peg-Pére
go Trí-Fix K e Navetta XL, fabricadas
entre janeiro de 2010 emaio de 2013.

No caso da Chicco, o recall é do
modelo Auto-Fix comercializado no

país desde 2010. A Galzerano con

voca os donos da cadeira Píccolína.
Cada empresa tem instruções especí
ficas para realizar o recall.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00;00 .

R$ 70.000,00
R$100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

SPONCHIADO
CON ÓRCIOS

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPll!iADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$185.000,00
R$195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000.00
R$ 260.000,00
R$ 210.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.10g,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso pré�io

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Top Pilates contrata

urgente: Instrutor de pilates
(fisioterapeuta ou educador

físico) para o período da

manhã. Tratar: 8831-812'8.
• Comida da Hora oferece

marmitex, com serviço de

tele entrega de segunda a

sábado. Localizada no centro

de Schróeder. Tratar (47)
3374-0741/9221-0087 com

Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios"
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.
Tratarfone (47) 8427-5016 ,

com Daniela.

• Renda extra: Ganhe dinheiro

honestamente empouco

tempo. Franquiacom 100%

de retorno imediato. Mercado

em expansão nacional e
internacional. Não temos

concorrentes. 100% lucrativo.

Ganhos de R$ 80,00 a R$
720,00 por mês durante um

ano. Garantidos total em
um ano de R$ 960,00'a R$
8.640,00 de lucro. E o melhor

de tudo, a empresa oferece

formas de ganho ilírnítados
com trabalho em equipe. Não

perca tempo, ligue agora faça
acontecer um futuro digno

, em sua vidaContato Deyvid
(47) 9140-5014/ (47) 8836-
6000. WWW.bbom.com.br.

Deus seja louvado.

• Contrata-se costureira com

pratica para overlock. Horário

e salário a combinar. Contato:

473058-0106 ou 479).27-
5323 Falar com Rosane.

• Serviços de corte e podes de

árvores. Telefone 9158-0019.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065

Mundo Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos
fazendo o quê sempre fez ...".
Seja pago para fazer o que.
você já faz todos os dias sem

receber nada por .ísso. Faça
postagem de anúncios na

internet e receba em dólares".

Maiores informações: Juares
Luz 478426-2019 (00 /47
9693-5560 (Tim). Skype:
juaresluz

.'

www.telexfree.com/juaresluz
• Faço montagem e

desmontagem de móveis

para lojas e particular, tenho
experiência e referência.

Tratar 8475-2510

• Estamos contratando:

Vendedor Projetista de

Móveis c/ experiência em
Promob e Montadores

de Móveis. Interessados
,

ligar para (47) 3273-
0792 ou enviar currículo

p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

• Excursão para compras em

São Paulo, na 25 de Março.
Valor R$ 200,00. P/mais
informações ,8412-0 129.

• Ganhe dinheiro postando
anúncios na internet,
interessados entrar em

contato com Irineu no 47

9955-0833 ou ibudendorf@

gmaíl.com
• Excursão: Gravatal (águas
termais) saída dia 11/10
(pela mànhã'- [araguá do

Sul) e retorno dia 13/10 após
almoço. Valor por pessoa
R$ 495,00, inclui, viagem,' 2
diárias hotelcorri café' almoço
e jantar. Tratar - 3371 3993
- 99738281.

• Serviços gerais, grama,
pintura, etc. Tratar 8846-
7168.

'. 'Fretes e mudanças, R$l,ÕO
o km, a partir de R$5Ó,00.
Tratar 9993-4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h

às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Priscila

ou Felipe (9918-7268 / 9929-
2469) .:

• Trabalho como. diarista, 20
anos de experiência, ótímas
referências. 9178-1437 /
8436-9283

• Pacote de viagem: -Peru:
Macchu Pícchu 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 - 9973

8281.

• Viagem Pacotes Reveillon

- Patagônia Argentina: aéreo +

!errestre 26/12 a.o3/01/14.
Buenos Aires / EI Calafate
(opcional Torres Del.Paine),
Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com
taxas, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 9973 8281.

• Viagem Reveillon: México

(cidade México] / Puerto
Vallarta, Guadalajara e

Morelia. 27/12 A 07/01/14
- 12 DIAS /10 noites - aéreo
+ terrestre U$ 3.590,00
+ 200,00 já com tx. por

, pessoa, parcelados. Tratar:
33713993 - 99738281.

• 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.
ben'lestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Vende-se Orbitrek Polishop,
valor R$1.300,00. Novo.
Telefone 8464-0424 / 3373-
2615 falar com Luíza.

• Vende-se Elevacar

c,?m plataforma para
carregamento de container

e carga seca, 'completa com

painel. 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
10 kg, Brastemp, um ano de

uso. Valor R$ 1.000,00. Tratar .

3373-4105.

• Vendo aparelho elíptico para

ginástica da marca Athletic

Way em ótimo estado por R$
550)00. (47) 9969-3009.

• Vende-se bicicleta masculina

Mountain bike 21 marchas

com amortecedor, em

• ótimo estado por R$ 350;00.
Mais bicicleta feminina de

passeio 18 marchas por R$
100,00. (47) 9969-3009.

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas
com 2 Controles Wirelles.
+ 4 jogos: Gran Turismo 5 -

Residente Evil - Kilzorie 3, 3D

Português - Medal OfHonor

Edição Limitada, Brindes;
Cabo HDMI e Filme Manda

Chuva 3D. Preço: R$ 1..000,00.
Contato: Evandro 47 9662-

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-
58G8.

• Vende-se triturador de

. podas (galhos e folhas), valor
R$780jOO. Tratar 9178-0878

• Vendo casinha de boneca

grande em bom estado. Valor

R$ 1.000,00 (negocíável]..
Telefone 3376-3089 (após as

í7:30lEÜzete.
• Vende-se ponto-comercial,
Churrascaria e Pizzaria no

[araguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 Jandir.

COMPRA-SE

• Compra-se Relógio Ponto.
'

3273-0884 Evani.

• Procuro imóveis com

potencial para investimento.
4796708770. 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-

716Q.

DOA-SE

• Doa-se cachorros de um mês,
, de porte médio, pelo curto,

sem raça. 3370�1550 / 9929-
8922 Ilda.

• Doa-se um Labrador Marrom,
e dois porte mé�io preto e

marrom. 3371-8952 Cristina

'APARTAMENTO

• Aluga-se apartamento com

2 quartos, cozinha, sala,
banheiro e área de .servíço,
localizado na rua Max

Whílhelm, 837, Baependi,
prédio azul. Fone 3371-6021.

• Vende-se apartamento beira
mar em Balneário Camboriú,
3 suítes + dep de emp., ampla
sala com sacada, mobiliado,
2 vagas, Edifício Don Alvarez.

R$ 2.500.000,00. Contato. 47
99671500.

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30m2• Rua: Ernesto

Lessmann, n° 615 Bairro Vila
Lalau próximo áWeg 2. RS

300,00 + água e luz. Fone:
, 3635-4443 9608-4484

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi. Valor:R$
-

375,00 + Luz e Condomínio.
Apartamentomobiliado.
Faltando apenas amobília do

quarto que será lócado. Se tiver
interesse ligar para Sandra: 9115
9126(0i) 9603 0218 (Tim) cml
32742332.

• 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ou 8480-8262 Alemão. 30m quadrados c/ banheiro. 'parcelamento. Tratar com próprio. O comprador àssume .da Samae em Iaraguá do Sul.

• Alugo quitinete peça (mica
Rua: Ernesto Lessrriann Rafael 9948-1648. contas a receber, contas a R$ 190 mil. 9953-5554

30mº c/ banheiro Rua:
nº 615, Bairro Vila Lalau,

• Vende-se casa, em Barra pagar, estoque, mobiliário. • Vende-se terreno Rua Alfonso

Ernesto Lessmann nº 615 'próximo aWeg 2. RS370,O,O' do Sul, loteamento Baobá,
Valor R$ 15 mil.Contato pelo Nicolucci, Água Verde, 341

Bairro Vila Lalau próximo ao
C/ Taxa de água. Fone: (47) Rua Perequê, próximo ao

telefone,8819-3193 ou 8819- rrr', valor a combinar. Tratar

posto de saúde. RS 300,00 +
3635-4443 e 9608-4484.

posto, 97 rrr', 3 quartos,
7489. 9642-1720

ÁGUA E LUZ� (96084484 E • Vende-se 1 Apartamento
' sendo 1 suíte, banheiro • Aluga-se galpão novo na

• 'Vende-se 1 terreno na praia
36354443), 72m2 em construção suíte social, garagem p/2 carros, Barra do Rio Cerro, com de Itajuba Barrá Velha

• Procura-se moça para dividir
mais 1 quarto, 50 metros do mobiliada, murada, semi 330 m2 ou 660 m2, próximo , escriturado e aterrado R$

apartamento. Sala, cozinha, 2
mar R$ 170.000,00 estuda nova. Valor R$120.00b,00 a LeisonMalhas, eficiente 50.000,00 aceita carro, 500 m

banheiros, sacado, garagem.
proposta aceita-se carril Fone + prestações de 1 salário localização. Tratar 9185-4615 do mar Fone 9936-7400.

Travessa com a Rio Branco,
9936-1400. mínimo, aceita-se carro ou /9655-6743.

Rua Leopoldo Malheiro - • Vende-se apto novo na
'caminhonete no negócio. • Vende-se um acervo de

• Vende-se terreno com -

Telefone 3373-3511. aproximadamente 11
Centro. Falar com Ana ou Estrada Nova com 2 uma vídeo locadora com

hectares (143mx800m -

'Márcia, 9641-0082 / 3275- quartos, sala, sacada com • Vende-se casa de alvo com 689 filmes por apenas 114400 m"). Há em cima do
5000. churrasqueira. Entrada de 125 m com laje, garagem R$ 3:445,00. Quem tiver

terreno arrozeira, ribeirão

• Alugo quitinete peça única,
R$ 10.000,00. Valor de R$ para 2 carros, 3 quartos, interesse entra em contato

e poço artesiano. Apenas

30m2, c/ banheiro. Rua:
129.000,00. Tr: 47 8499- sala, cozinha, copa, portão entra em contato com Gilson

1 km da SC 474. Aceita- se

Ernesto' Lessmann ,nº615,
4778. eletrônico, interfone. Próximo pelo fone 473084-0023 ou

casa e carro de menor

bairro Vila Lalau, próximo a • Vende-se Apartamento
de Mercado, Faculdade. R$ 479935-9307.

,valor. Preço: R$ 360.000,00.
Weg 2. R$ 375,00. C/ água. no Bairro Amizade com 2 225.000,00. Fone 9919-1152

• Vende-se Galpão de madeira Telefone Residencial: 3370-

Fone: 9608-4484= ou 3635- quartos, cozinha mobiliada,
ou 3376-3089 (após horário quadrada.com cobertura 3458/9935-9307

4443.
.

sacada com churrasqueira, Comercial) de telhas medindo 120m2 .

• Vende-se terreno em Nereu
,

• Vendo sobrado com área
2 vagas de garagem. R$ • CHÁCARA/SITIO

10X12 p/ retirar no local em Ramos, 5 hectares de terra.

. de 182 m", próximo ao
129.000,00. Tr: 9104-8600 .

Guaramirim valor a combinar.
Tr: 3276-0264/8800-9346.

Creci 14482 • Vende-se chácara no Tratar:9122-7190.
Hospital Iaraguá, 3 quartos Garibaldi, São Pedro,
(sendo uma suíte com CASA medindo 240m2, casa mista

• Aluga-se sala comercial, perto

cIoset e hidromassagem), • Vende-se casa com 250m2 ranchos, cercas, lagoa, água
Museu Weg, com 30 m", e BW.

cozinha modulada, despensa, construída, terreno 750m2. corrente, 6.000 pés de
R$ 450,00. 3275- 2264,

churrasqueira e garagem 3371-8952 Cristina. eucalipto, oportunidade de • Aluga-se sala comercial na
,

ampla para dois Carros. investimento, aceito troca Barra do Rio Cerro, Rua
Piso em porcelanato, portão • Vende-se casa no Rio Cerro

terreno e veículo. Tratar PastorAlbert Schneider >

eletrônico, aquecimento II, com 120 m2 em alvenaria, 9185-4615/3376-0081. próx. Leison malhas com CHEVROLET'
solar. Quintal nos fundos com local alto e plano. Valor estacionamentos e boa

amplo gramado. Pronto para R$120.000,00. Entrada • Vende-se sítio em Tijuca, à
movimentação. Medindo

• Vende-se Corsa Sedan

ser financiado! Tratar com + parcelas, direto com o 20 minutos das praias de
150m2 total ou 75m2 metade. Míleníum 2002, preto,

Rosana: celular (15) 8156- proprietário. Tel 3058-2999 Itapema. 4.700 m", Valor �$ Ótimo ponto comercial. em ótimo estado, com ar

7373 ou fixo (15) 3031-5356. ou 9208-1727. 70.000,00. Telefone 47 9699:
Tratar: 9185-4615/9655- condicionado, vidro e trava

7862. elétrica, alarme, rodas de
• Aluga-se Quitinete coIl}

• Vende-se casa de alvenaria 6743.

garagem, Emma Rumpel com 92 m2, sendo dois • Vende-se chácara em Campo liga, baixa km.orígínal,

Bartel, Baependi. R$460,00. quartos, cozinha mobiliada e Alegre, sobrado com 2ÔO rrr', TERRENO/LOTE lacrado, nunca foi batido,

Local bem seguro. Tel 9134- demais cômodos. Localizada . tanque de peixe, garagem • Vende-se terreno com 412m2,'
pneus novos. Valor apenas

5434. no bairro Nova Esperança com churrasqueira, demais Loteamento Mass, Rio da Luz,
R$ 12.000,00, abaixo da Fipe!

em Guaramirím. Valor: dependências. 48.000m2• acesso asfaltado, contrato
Tratar: 9185-4615 / 3376-

• Aluga-se apartamento com Valor a combinar. TeL47 1378.

2 quartos 75m2, garagem,
120.000,00 (aceita-se carro diretó com proprietário.
na negociação). Contato:

.

9993-9826. • Vende-se Meriva ano 2003,
Miguel Salaí 75, Centro,

Aceito veículo. Tratar 9128-

R$700,00. Edifício Gamalíel. Wagner ou Gil pelos fones • Vende-se chácara no 5957/3376-0081. prata, completa. 3371-91�7

Tratar 9134-5434.
9210-1415,9655-85510u Garibaldi / São Pedro, • Vende-se, aluga-se ou troca

• Vende-se Kadett 98, GL 1.8
9610-4736. medindo 240.0.00m2, casa

• Aluga-se apartamento com
terreno comercial com 1.070 gasolina, em ótimo estado.

2 quartos 75m2, garagem,
• Procura-se casa para alugar mista, ranchos, cercas, lagoa, m2, com área de mercado com R$8.000,00 aceito carro de

. na Vila Nova. Tratar 8840- água corrente, 6.000 pés 475 m2 de obra construída, maior valor (Celta, Ford Ka
Francisco Piermann 404, Vila eucalipto. Oportunidade de'
Lenzi. 13-$670,00. Tel 9134-

1242 sala com 203 m2, contém ou Corsa Hatch). TeI9226-
investimento. Aceito troca

2 apartamentos no piso 5009 Antônio.
5434: • Oportunidade: Vendo casa terreno e veículo. Tratar:

próximo ao centro, rua 9185-4615/3376-0081
superior. Bairro Três Rios do

• Vende-se Apartamento no
asfaltada: Rua Adolfo Antônio

SuL Valor a combinar. Aceito PEUGEOT

Bairro Vila Nova com 2
Emmendorfer, 1450, bairro

SALA COMERCIAL terreno ou casa no.negócio.
quartos, cozinha, sacada, Telefone: 47 3273-5674 com

• Vende-se Peugeot 206

1 vaga de garagem. R$
Rio Molha. Terreno com 800 • Vende-se loja de utilidades Presence, 1.4 2008, total flex.

fi2, 20x40. 1,5 km Prefeitura, domésticas. Produtos de Dolores ou Mario. '

IPVA 2013 pago, completo,
129.000,00. Tr: 9104-8600.

Crecí 14482.
2 minutos do Centro. Valor marca nacional. Nome da loja • Vende-se terreno Água Verde som, farol de neblina.

R$95.000,00. Aceito carro conhecida na cidade. Ótima com 1000 m2, sendo 600 m2
, R$19.500,00., 3275�3538 /

,

• Alugo quitinete peça única na negociação. Não faço localização. Estacionamento de área útil, final de rua, perto 9931-9410.
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• Peugeot 2071.4 XR Sport-
2011/2011 - branco 30.000

, km ar, direção, vidros, travas,
mp3 player, rodas de liga.
26.400,00 (preço FIPE) sem
troca. Marcel - 9912-4880 ou

3371-2106.

• Vende-soe Peugeot 206, ano
2010,4 portas, preto. Único
dono. Entrada de R$1.800;00
+ 48 x de R$598,00. Telefone
3370-5591/9927-9944
Wilson.

• Vende-se Passíon 207, 2b09

completo, R_$23�OOO,00.
Tratar com Deliner (47)
,99iü-310Z-.'

,�

�
VOLKSWAGEN

• Vende-se Gol 97 M.I em bom

estado por R$ 7.800,00 cor

Vermelha. Contato: 47 3058-

0106 ou 479127-5323 Falar

com Rosane.

• Assumo financiamento

de Golf acíma-de.Zül.O ou

caminhonete a diesel. Dou de

entrada um Strada Adventure

2008. Tel49 9805-1302 I-
9993-9826.

• Vendo Gol 1.0 - ano 1994 em

ótimo estado por 7.000,00.
Tratar no 3372-1303.

• Vendo Saveiro 20Q9,

completa, legalizado xênon
e rebaixado aro 16 por R$
27.000,00, TR: 99317136

• Vende-se Saveiro quadrada
ano 95, verde, motor AP 1.8. A

aba do filé. Telefone 9995-

6372 Osni.

FIAT

• Vende-se Uno Mile Fireflax

2008, 4 portas, completo,
único dono, R$ 16.000,00.
Tratar 9979-0403.

• Vende-se Pálio Adventure,
2011, completo, ABS, airbag,
com manual, todo tevisado,
prata: Valor R$37.500,00. Tel
479149-4929.

• Vende-seFíat Tipo 95,
completo, IPVA pago, prata,
com teto solar, caixa de som

• Vende-se Fiesta 1.0 Hatch 2007, branco, em ótimo

estado; 53.060 km, original, boa procedência. IPVA
pago 'até 2014. Abaixo da FIPE: penas R$ 16.500,00.
Tratar: 9128-5951/ 3376-0081.

é\do,Brd.sil
cadasrro
'�!is<tnmduba.

grande com 2 módulos, valor
R$ 5.800,00. Aceito troca por
moto grande pra assumir
prestação. Tratar 8890-9854
Marcos em Schroeder.

FORD

• Vende-se Clio RT 200.2/2002,
cinza. Completo. Tratar 9979-
6043.

TOYOTA

• Vende-se Corolla 1,8

2004/2005, completo, preto,
sensores de estacionamento
(dianteiro'; trazeiro).
Licenciado 2013. R$26.900,00.
Elcio 9937-0955 / Elisabete
9937-0655.

• Vendo Corolla Altis Prata

Automático 2010/2011 70.000

km. Garantia de Fábrica 6

meses. Todas.as revisões

feitas na Toyovílle. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47

9177-7003 Alfredo

'CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Iveco, ano

2005, com baú, capacidade
4.000 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,

graneleíro. Valor acombínar

TroC? por outro caminhão
menor. Tratar Itacírou Valdemar

3373-0190.

• Vende-se caminhão Volkswagen
6.90, ano 85, com baú (5,30 x
2,30) todo reformado. Valor
R$40.000,00 ou aceito caminhão
no negócio de até R$50.000,00.
Tratar 9602-9784 ou 8481-6233

José.

• Vende-se CG Titan 150 ESD,
2008 com partida elétrica, freio
a disco, aro de alumínio, moto
revisada e já documentada. R$
4.000,00 com Marcelo 9239-

0509_ou 9137-1115.

• Vende-se Renault Fluence 2.0 Dynamíque, Cambio
Mecânico 6 marchas, 2012, Preto Metálico, Completo
+ 6 Air Bag t ABS/EBD .+ Piloto Automático' -

R$54.900,00.

• Vende-se Nissan Frontier SEL Turbo Diesel4x4

Bloqueada, cambio mecânico 6 marchas, 2008,
Cinza, Completa + couro + Air Bag + ABS + Piloto

Automático - R$85.900,00.

com�chUrraSqU�I�a�;l��:�$'
ele R$ 10.000,0. - 94.778.

125.000,oo.Tr;47849
.

• Vend�se Apart'lT:en���tJrIQs.
"Bairro Amizade com .

cozinha mobilia�a. sacada. de
COn1 churrasqUclna,

2 V"�g� .

aragero- R$130.000,O
.
r.

t104-8600. crect 14482

R$42.0PO (negociável). Trat,lI'
Bq0'2�

V de-se Ford Ka GL 2004,
.

0062 Cristian,
• en

ta ótimo estado.
• Ve"de-'se Stena Fire 2,OO� farolcompleto, pra ,

. 3376-1496. 1 çao 1<1

Tratar com EvandlO ,
- cornpletísslmo [ar; ( Ire '" .

• Vende-se'Ford Ka 2006 - 52.000 auXiHal� som. vidros e�é:��O.S:$
. do 4 alarme). Único don�'8;14 49530\1

km, bntnco, todo. re��� oó,-pone: . 21.200,00 cantata .

pneus novos,R$13., 33704553.
9103-7772.

.

:" KiaSou12010, cinza,
abs,

F d pneus ano • Vende-se .' m couro, câmera
de

• Vende-se um ar
teto banco airbag, bancos e, tor R$ 40.000,00 - á

2005. preto, 1,6 c���o T;': 3379· ré. 60,OOOkn\. Va d "l47) 9993-
d couro.R$19.0 ,

. vis:ta.TratarcomAq re .

2�03 / 9114·5998 com Roberto,
2048,

10 zetec 76 br.anco,4
Ford Ka 2003 prata • Vende-se Fusca aO:$3 ÓOo,OO .

•

muito econôrmco, 04 pneus �ovos pneus nOvos. Va�o 60'Z-9490.do em ótuno esta o,
Tratar com Danle19

todo revisa
adendo hnanClar,

R$11 500,00 Pfa 1(47)9617.2252 V nde-se Corolla 1.8. Z012, prata,

Tratar com Ra e •

9��OO km, Va{or R$55.000. Tratai'
ou (47)8677-6219 c�m Arildo 3372-2435.

CAMINHÃO
...

Vende-se Renault Ll1gan �xpression
as, • Vende-se caminhão

Eiat lveco� ano •

200Q, verme.lho, cl)m.��leto, com
2000 com baú. Tratar <;.�m loao

manual do proprietârlO,. c�a�e
'llS1..�3777. reserva, segu�ldo ?ropnCm ���líel

, . _ . .-� •••htn�r rratm

VOLKSWAGEN _

Troco ten-el1o.na
Vila Rau por casa

• Gol G5 2009, 1.0. p.re, to,,4P, ,Flex.•

em Ba""" Velha, Tr: 3371·6968 do
.....

completo: ar_cOlld\oona
,

.
. em Neret.l Ramos, .

Irá I' a alarme
• Vende-sE.tenellO ' .. 3276�0264 d'reção hi( U lC' ,

'

5li:ectâre$- de terra.
fI. v�dros e travas elétricas, S':I'

/ 8800-9346
..

chave reserva. Manl1a\':s�es
• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Fiscal, com.tod;�aas;�ito b�m.

t Gadortl UI- bau-ro
Santo na cnncessiOn a' oterrena.

��tÔI\lO R$ 60 000.00 Aceito conse)r:z��' �rSo:7 �onl Alexandre.
troca, Tr: 9979·2017 (047,

.

009
99mz 15x66 -

de.se Saveiro 16,
ano 2 ,

• Vende-se lote com 9, 40 ;nelTos do
• ve�çãO 4 branca, pouco rodada

bairro lza::� 6��IÕ�'Acelto troca. �:\or R$23 000.00 Tel 9931-

asfalto R . '.
9410 ou 84

'2

Tr: 9979·2017

e A venda, franquili de �i�ld� á
sandulc.hes assados,

situa
da

rua Reinoldo R��. �;����U'I
em julho de 20 _.

'@
479709-0649 ou Jaragua
villlnh3.COJU.br.
A As<:ociaç:10 Recreativa

•

dos Servidores Públicos
MuniCiPaiS (ARSEPUMJ' que
1I,rorma aos mtet essa

os

Cl;it<\ disponível para locaçào
dra do GmáSlO de

�:��:Iws ���:1����1� ;::�����:o
��:��;��on� 3371·3232

z

Aluga-Se sala r,on\erda1301ll•

,,,'rlo do Museu da W,c�,'7"

CASAS

• Vende-se caS<l.;01 8��:�:���t!,
lotean,ento Saobá, z 3

pró�lll1: :�I�:5�O���e�1b�nheiro
qua�o. Cnl vt 2 carroS,sot.,�l,. gareg ada se.mi nova,
i110blllada, mu�O 00 + prcSUlÇ'.ÕCS
w.lors��l;��íni'mo. accita.-sc ,

�:I�() O�l cmn!nhol'lcte no negó'IO

Telefone 3373-3511.

• Vende-se em �a\TI�rl� :�::.�:as·,
Ca5<\ge'
dapr.n
uma SI

de ;

!P

\'
r

•

<1
'" c ra o

As melhores ofertas e

variedades você
encontra aqui!

.

��r�i�o, escritura�o. P���o�cr
financiado, local a\to'47 9955.RS9S.00Q,OO. Tratar

'

ne

47)

mSTA
• VENDE-SE FIEST

H/I:I'CH Z007 - llRJ�

ll}.lXA KM, OIHGlrj
ilDA PltOç��D�NCl
Pi\\�Çl /lTE 2014. A,
R$ 17.')00,00. TRJI

9128-595: I 3376�q
9655-6743 I

G,\LI'ÃO �I• Aluga-se gal
Barra do Rio Cer

�30M' ou 660 MIa Leison Mulhas,

localização. Tr;
-

1'1655-6743'

I'UI.ARISTA

• Dis\( DiariS1xesil{en(\ial, e
empresàS e c

Limpcí'.a de l

'ft:allu [une {
com Daniela

00,00
ne:

automóve?

R$37.000,UU na uv ..... ·

3806 - Everton.

-

Vende-se Bras 125,
ano 2004,

•

31.U\. partida�\é�r�:.:..V����iP\
LlI !
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Nova roupa do Superman vira
jaqueta para motociclistas

·FONTE

Info Moto

Você se lembra da Universal Designs,
aquela empresa norte-americana que faz
roupas para motociclistas com temas de

super-heróis?' Pois bem, aproveitando a

chegada do "Homem de Aço", novo filme
do

. Superman que estreou no Brasil, a

empresa criou duas jaquetas: uma pre
ta com o símbolo do General Zod, anta

gonista do herói e outra em azul com o

mítico "S" do personagem. As roupas são
feitas em couro e, assim como os outros

produtos da Universal.Designs, trazem
proteções nas costas, antebraços, coto
velos e ombros .

.

Por enquanto, as jaquetas ainda não

tem preço definido, mas deverão estar

no catálogo daloja ém breve.
"O Homem de Aço" reinicia a fran

quiã do Superman no cinema e se ba-.
seia no novo visual que o personagem
recebeu nas HQs recentemente. Com
visual moderno, o longa conta a história

de Clark Kent desde seu nascimento no

planeta Krypton até o corifronto com o

General Zod, outro dissidente do mun

do destruído,' que chega à terra para

promover o caos.

SEU VEícULO
USADO VALE
COMOI.,.ANCE
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo .:

Escolinhas

Jogos da terceira rodada
Neste final de semana,

acontece a terceira roda
da do Campeonato Ja

raguaense de Escolinhas
de Futebol. No sábado,
no campo do Rio Molhà,
se enfrentam Flamengo
e Estrelas do Rio Molha,
às 8h30. Na Vila Lalau,

jogam Atlético Jaraguá B

versus Craques do Futu- .

ro, no mesmo horário. O

.
campo da Vila Rau, sedia
a partida .entre Atlético
Júnior e Avai, às 81i. Já no

domingo, duelam Botafo-
.

go e Atlético Jaraguá A, às
8h, no campo do Botafogo.

Handebol

Amistoso preparatórioCLÁSSICO Rivalidade entre Jaraguá do Sul e Joinville no salonismo começa ainda na categoria de base

.JoguinhosAbertos de San
ta Catarina, que acontece

'entre os dias 30 de julho e

4 de agosto. O adversário
será o Joinville, a partir
das 8h, na Arena Jaraguá,
com entrada franca.

Comandados pelo téc
nico Everton 'TB' Sales, o
handebol SUb-18 masculi
no de Jaraguá do Sul dis
puta um amistoso neste

sábado, como preparação
para a fase regional dos

Futsal sub-IS tenta
. .

avançar no Estadual SegundaDivisão
Rodada completa no sábado

mos trazer um turno da

próxima fase para Jaraguá
do Sul que é muito impor
tante", disse Dalprá.

Promovida pela Federa

ção Catarinense de Futebol
de Salão (FCFS),.a edição
2013 da competição conta
com trinta equipes, agru
padas inicialmente em dez
chaves. Elas disputarão seis

fases, em turno e returno,
até conhecer o campeão da

temporada. Com o apoio da
FME; os jaraguaenses cor

rem atrás do tetracampeo
nato na categoria. Os títulos
anteriores foram conquista
dos em 1999 e 2008.

EM JOINVILLE Atuando fora de casa, comandados de Luís Dalprá
precisam somar três pontos em três jogos para se classificarem

O Campeonato da Se

gunda Divisão de futebol"
de campo segue neste sá

bado' com oito jogos que
marcam a segunda rodada
da competição, Confira os

confrontos: JJ Bordados x

Tupi, Atlas x Ponte Preta,
Guarani x Tecnopan, Rio
Molha x Avaí, Garibaldi x
Operário, Flamengo x Rio
Cerro, Atlético x Vila Rau
e Roma x Vitória. Todos
os jogos iniciam às 13h30.

fácil no returno e terá ao porada, a equipe precisa de
menos um desfalque para a

.

apenas uma vitória em três

Ofutsal sub-ig masculi- rodada, que será disputada partidas para conseguir a
no de Jaraguá do Sul em Joinville. Com um esti- classificação para a terceira

volta à quadra neste fim -de ramento na coxa, o ala/pivô fase. Dois jogos serão 'realí
semana. Comandada por Mareio sequer viaja com o zados neste sábado (13). As
Luis Dalprá, a equipe CEJI grupo. Recuperado de dores ioh, o adversário será Luís
Casa Campeira/FME re- no joelho, o capitão Diego -

. Alves. Às 16h, o confronto

presenta o município no que era dúvida - vai para os será contra São João Batis
returno da segunda fase do jogos, assim como o alai ta. Já no domingo, às ioh,
Campeonato Catarinense pivô Alves, que'estava gri- acontece o clássico contra o
da categoria, no qual lidera pado e também não tinha Joinville.
seu grupo com 9 pontos.

.

sua presença confirmada. "Vamos tentar marcar

Porém, o time jaragua-
. Considerada uma das o maior número de pontos

ense não encontrará tarefa favoritas ao título da tem- possíveis para que possa-

Lucas Pavin

SCJaraguá
Leõez�osemCaDnpo

As categorias' de base
do Jaraguá voltam acampo
hoje, pela terceira rodada
do.Campeonato Catarinen
se da Divisão de Acesso.
Desta vez, o adversário será
o Blumenau, fora de casa.

Primeiro, joga o Juvenil,
às 13h30. Posteriormente,
será os Juniores, às 15h30.
O Leão do Vale vem de
duas vitórias arrasadoras
sobre o Maga: 9'a o no Ju
venil e 12 a o no Júnior.

�f3:��@
�gnm� www.gFup.uniasselvi.comdJr
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DIVULGAÇÁO

Flamengo fecha com o Maracanã
REGALI�S Ao contrário do Fluminense, rubro-negro obteve

. regalias do consórcio que administra o equipamento esportivo

Q'Maraca' também é
.
dirigentes flamenguistas rada fundamental.

do Flamengo. Para que era um contrato com A oferta inicial do con

acertar contrato com o duração menor do que os sórcio contemplava. ape
consórcio vencedor da li- 3S anos da licitação e a lias a receita de áreas fixas

citação para administrar participação na exploração nos lados da arquibanca
o estádio, o rubro-negro comercial do estádio e não da atrás do gol, nos mol

pediumais regalias que os apenas na receita de parte des do contrato assinado
,

. outros clubes e conseguiu. da arquibancada. O clube pelá Fluminense durante

O acordo foi feito, mas fal- deseja o estádio inteiro. esta semana.

ta a assinatura do contra- Não apenas parte dele. "Cada um tem a sua

to. A tendência é que seja A projeção do Flamen- necessidade,
.

o seu modo

anunciado um' negócio go é de poder levantar, de perceber o negócio. O'
com validade até o fim do anualmente, até R$ 70mi- modelo. faz' com que ele

ano ou em um pacote de- lhões com o estádio. Para se adapte ao que cada um

jogos avulsos. isso, a participação em as- ,·quer. Estamos chegando
Nas últimas conversas, sentos vip, camarotes, esta- lá", afirmou o presidente

o Consórcio Maracanã cionamentos, bares e placas do Consórcio Maracanã
S.A. aceitou a pedida dos de publicidade é conside- S.A., João Borba.'

Schroeder
" .

Ultima rodada da fase
A bola volta' a rolar

neste domingo (14) para o
270 Campeonato Munici
pal de Futebol de Campo
de Schroeder. As partidas
serão válidas pela sétima
e última rodada da pri
meira fase, indicando os

semifinalistas.
No campo da' Tupy,

dois jogos prometem ser

emocionantes. Primeiro,
o Tupy recebe o Amigos
da Vila, às 13h1S. Na se

quência, aNéki duela con
tra o União, às 1Sh. Já no

campo do Aliança, mais

dois jogos fecham a últi

ma rodada da fase classi
ficatória. O time-da casa,
o Aliança, recebe o Inde
pendente, às 13h1S. No'

jogo de fundo, o Nordeste
enfrenta o Unidos, às 1Sh.

A Néki é a líder isola
da da competição com 11

pontos. Tupy, Indepen
dente e Amigos da Vila
dividem a segunda colo

cação; com dez pontos.
Hoj'e, as semifinais se

riam entre Néki x Amigos
da Vila e Tupy x Indepen
dente.

Sênior

Abertura
Inicia hoje o 260

Campeonato Jaragua
ense de Futebol Sênior,
com quatro jogos em

dois campos. O campo
do Flamengo, recebe as

partidas entre Guarany
e Unidos, às 13h30, além
dos donos da casa e Fix

sul/Galácticos, às 1Sh30.
Já no João Pessoa, se en
frentam Roma e Cruz de

Malta, às 13h30, e Bel

mec/Olicar versus Bairro
João Pessoa, às 1Sh30. A
equipe JukarjNei Auto
móveis folga.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO 7'RODADA

1.3/07
1Bh30 - F1umjnen� x lnterriacional
18h30 - Santos x Portuguesa
_2111- Ponte Preta x Bahia

11 7 3 2 2 8 9 -1

4'Vitória 10 6 3 1 2 10 6 4 56
1.4/7
16h - Corinthians x,AtIético-MG

5' Fluminense 9 6 3 O 3 9 7 2 50 16h - Vitória x São Paulo

6' Cruzeiro 9 6 2 3 1 12 7 5 50 16h - Grêmio x Botafogo
16h - Coritiba xMético-PR

7' Internacional 9 6 2 3 1 13 10 3 50 16h30 - Vasco x Ramengo
8' Corinthians 9 6 2 3 1 5 3 2 50 18h30 - Criclúma x Goiás

9'Grêmio 9 6 2 3 1 6 5 1 50
18h30 - Cruzeiro x Náutico

10° São Paulo 8 7 2 2 3 9 7 2 38

11° Santos 8 6 2 2 2 6 6 O 44

12'Goiás 8 6 2 2 2 5 9 -4 44

13' Atlético-MG 7 6 2 1 3 S 7 -1 39

14' Vasco 7 6 2 1 3 8 13 ,5 39

15' Portuguesa 7 6 1 -4 1 6 6' O' 39.

16' Ponte Preta 6 6 2 O 4 8 10 -2 33

1e? Atlético-PR

6 6

6 6 2 12 13 -1 33

20' Náutico 4 6 1 1 4 4 11 -7 22

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

CASA Nação rubro

negra já tem uma casa,
ao menos até o fim
desta temporada

Vásco
A terceira passagem de

Juninho Pernambucano

pelo Vasco não será mo

tivada financeiramente.

Com contrato até o final

do ano, o jogador receberá
apenas um salário mínimo

(R$ 678,00) e parcelas das

dívidas de suas passagens
.

anteriores. Aos 38 anos, o

jogador retomou ao clube

após 'rescindir seu contrato
com o Red Bull (EUA).

*
**

•
São Paulo
Contratado na quirita

feira à tarde, o técnico

Paulo Autuori teve menos

de 24 horas de contato'
com o elenco são-paulino,
mas já avisou: vai escalar
a equipe sempre no es

quema 4-4-2, com uma ou

outra mudança no setor

de meio-campo, algo. que
alguns atletas vinham co

brando ultimamente.
, I: I ,

• •

CONTRATA

TENDENTES
em 18 e 30 anos para Jaraguâ do Sul

Enrtlr em contato:
9121.1005 ou 8401.4529

OU envie cuniculo para o e-mail
pauJophO@h01mail.com

l1JJJ
.

produtos de limpeza e água minera

dutracomercio@yahoo.com.br

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

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

Contabilidade
Consultoria EmpIesariaI
..,�

35 ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

ESTADO DE SANTACATARINA/ PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Jaraguá do Sul/
2'Vara Cível. Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Jaraguá do Sul-SC.
Juiz Substituto:GustavoBristotdeMello. Chefe de Cartório:Ana Lucia Rozza. EDITAL DE

CITAÇÃO· EXECUÇÃO - PRAZO: 30 DIAS. Execução Por Quantia Certa Contra

Devedor Solvente nO 036.08.005379'9. Exequente: Cassol Materiais de Construção LIda.

Executado: Marcelo Alexandre Costa e outro. Citando: Marcelo Alexandre Costa,
brasileiro, Engenheiro Civil, CPF 201.877.908-76. Rua Walter Foster, 80, Amizade,
Jaraguá do Sul-SC e Fernanda Luiza Pereira, brasileira, do Lar, RG 03.648.271, CPF

218.616.598-81, RuaWalter Foster, 80,Aniizade, Jaraguá do Sul·SC. Valórdo Débito: R$
30.014,46. Data do Cálculo: 01/12/2012. Por intermédio do presente, as pessoas acima
identificadas, atualmente em local incerto OlJ não sabido, ficam cientes de que, neste Juízo

de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, beni como CITADAS para, em 03

dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar o pagamento do principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o

pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se
à execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, a contar do término do prazo da
citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o
presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de ° dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 02 de julho de 2013.
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ISTORIA DO ESPORTE

RENATO STEFANI

(TUBARÃO)

No esporte da bola pesada, res de futebol e futsal, que além

Tubarão jogou no time da Mirtes de tratarem abola com arte ema

de nossa cidade (1990/94) e neste estria, executam o melhor samba

período integrou a seleção jara- de roda da cidade. O grupo já tem
guaense de futsal. Quando encer- dois CDs e um DVD gravado. O
rouacarreiradejogador,incorpo- craque da vida ao samba com os

rou-se "ao The Original Cowboy, acordes de seu cavaquinho. Toca
um time formado por ex-jogado-

. - também teclado e violão.
..I _,.f.

Meio-de-campo
No futebol jaraguaense, sem

pre houve jogadores geniais no

setor de criatividade: TiãoAyroso,
Taranto, Francinha, Munga,Wal
ter Hamburg, Serginho, Nondas,
Maica, Carlos Alberto, Biro-Biro,
Piava e tantos outros. Eles são os

arquitetos das ações ofensivas e

defensivas dos seus times, atu
am no setor conhecidopor "zona

Família e estudos
Renato Stefani, mais conhe

cido por Tubarão, nasceu no

dia 8 de setembro de 1960, na
cidade de Tubarão (SC), é filho

.

de Antônio e Terezinha Stefa
ni. O casal teve outros três fi
lhos: Ivonete;Ivorli e.Rudemar,
Tubarão casou-se com Eliane
Feller Stefani e tem uma filha,
Caroline. Quando menino, Tu
barão iniciou os estudos na Es

cola de Ensino Básico Senador
Francisco Benjamim Galotti na

Thabalho
O primeiro emprego de

Tubarão foi de vendedor na

empresa Breithaupt Lojas e

Supermercados, no setor de
tubos e conexões. Em 1982 in
gressou na Prefeitura Munici

pal de Jaraguá do Sul, perma-

Em Jaraguá do Sul
Tubarão ingressou no E.C. La

ranjinha, um time de futebol que
reunia Osjovens talentos dosbair
ros, Baependi, Vila Lalau e Viei
ras. Destacou-se em um torneio

e foi convidado Pelo treinador
Lula Malheiro a ingressar no Bae
pendi. No ClubeAzurra, Tubarão

passou a ser o centro da circunfe-

Futsàl

do raciocínío", cujos integrantes
dominam a arte de decifrar o có

digo secreto entre o jogador e a

bola. Espaço e tempo. Na segun
da metade da década de 1970 e

nos anos 80, tivemos em nossa

Jaraguá um jogador que reunia

as qualidades inerentes à função
de engenheiro do futebol, e ficou
conhecido pelo nome, Tubarão.

"Cidade Luz". Lembra-se da pri-
"meira professora, Dona Guio

mar, e dos coleguinhas de aula,
Zinha, Lelo e Giovani. A família

mudou-se para nossa cidade em
1974. Efetuou o ginasial no Co

légio Estadual Professor Hele
odoro Borges e o ensino médio
no Colégio Divina Providência,
em nossa Jaraguá. Tem Curso

Técnico de Corretor de Imóveis,
efetuado em São Paulo no perío
do de 2004 a 2007.

necendo 23 anos na condição
de funcionário público. Atuou
em diversos setores: contábil,
recursos humanos e logísticas
de viagens, junto à Fundação
Municipal de Esportes. Atual
mente é corretor de imóveis.

rênciadeum time quejogava con
forme o ritmo que ele ditava. Os

Juniores do Baependi tornou-se
um time quase imbatível: Tricam

peão da Copa Norte Catarinense

(1978/79/80). Tetracampeão
da Liga Jaraguaense de Futebol

(1977/78/79/80). Bicampeão Es
tadual (1979/80).

OCP27
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Ultimo passe
Tubarão executava com

precisão cirúrgica o último

passe, aquele de quase gol,
que deixa o companheiro na "

cara do gol. Este passe deve
ser efetuado com um toque de

magia, foi o que um dia a pró
pria bola teria confidenciado

ao mestre Armando Noguei-
.

ra. Disse-lhe ela: "tenho lá
minhas veleidades, e às vezes
não entro no gol porque no ar
mudo de opinião e me desvio.
Não suporto que me tratem

a patadas, nem que me ba-
. . "'"

tam por vmgança .

SELEÇÃO JARAGUAENSE DE FUTEBOL - Em pé: João, Arno
Deretti, João, Girolla, João Galdino, Mancha, Zéca Papp, Renato,
Koch, Sarnapim eWilfried. Agachados: Carlos, Chicão,Tubarão,
Mali, Aldinho, Juquinha, Moacir, ColIi e Luizinho Spézia.

THE ORIGINAL COWBOYS - Em pé da esq.p/dir.: clãuslo, BetaTaranto,Teca,
Nelsinho e Roeder: Agachados: Davi, Décio, Moacir, Leudo e Tubarão

" j} TRAtJMATOW{}IA§tJ

33TO,,030. I 337'0r1"1
f)/k, f)O/fÍIJIIl /1/J/1

.§iffl18fMi€8 fl@§fI�éi €JlM-§€ {i§3§ R€JH41i

Juvee

Botafogo
LARANJINHA

(10/8/1975)
Em-pé: Valm_or,

Valdima,
Renato, Rio,
Mela,Trem e ..

Renatinho.

Agachados:
Gerson, VOlnei,

Aldo,Pito,
Tubarão,Zé

Carlos, Afonso
"

t, 'ErGàlo

Entre 1982 a 1985, Tubarão
desfilou sua categoria pelo Grê
mio Esportivo Juventus. Com o

Moleque travesso foi Tricampeão
da Primeira Divisão da Liga Jara
guaense de Futebol e Campeão da
Copa Norte Catarinense. Jogou
pelo Botafogo de Pomerode nos

anos de 1986 e 1987: sagrou-se
Bicampeão da Liga Blumenauen

se de Futebol.
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Morte de JI( deve
.' .. ,

...• � ...

continuar um rmsteno
TESTEMUNHA
Comissão da Verdade
busca razões da morte do

. ex-presidente, e morador
de Guaranli'rim afirma

saber da verdade

Verônica Lemus
"

Vles nunca vão saber a verdade.
nsó eu sei". Aos J)3 anos, Adernar

Jalm, . o. ex-motorista, morador da
comunidade de Brüderthal, em Gua-

.

ramirim, afirma que testemunhou
o suposto acidente que matou o ex

presidente Juscelino Kubistchek,
Além disso, 'afirma carregar consigo,
desde o dia 22 de agosto de 1976, data
do acidente, as únicas três palavras
quepoderiam dar:fim ao mistério em
tomo 'dà�morte de umas dasmaiores
personalidades políticas do pais.

.

Desde o 'fim do ano passado, a

Comissão Nacional da Verdade, cria
da pelo-governo federal para apurar
violações de direitos

-

humanos du-
. rante ó' 'Perlo.do. da ditadura militar

(�964/;1-9.a5), analisa-um dossiê ela
borado 'Pela .Ord.em dos Advogados

.

do Brasil de Minas.Gerais (OAB-MG)
e que pede uma nova investigação

.

sobre as causas do acidente de JK

Recentemente, a Comissão informou
que peritos vão.' iniciar as investiga
ções também sobre as mortes por
suicídio de 44 pessoas durante a dita
dura. Paralelamente, a comissão rea
valia as circunstâncias do. acidente de
Kubistchek

Porém, para o ex-motorista, que
diz ter sido o último a ver o 'ex-pre
sidente vivo, "nem peritos; nem nin-'

.

guém" saberão da verdade. Segredp ..
esse que Jalm nã� revela de jeito ne

nhum. Até hoje, o aposentado guarda
materiais publicados que falam sobre
o acidente e acompanha as investiga-

. ções que são feitas sobre o. caso. Mas

para ele, nenhuma poderá chegar
perto'de concluir 0.,caso.

"Naquele período os peritos tira
ram o corpo do motorista (para exu
mação) e encontraram um pedaço
metálico na cabeça, e achavam que

. era de uma bala de aço,mas naquela
época nenr existia isso. Aí no :fim vi
ram que era só um pedaço do prego
do caixão. Eles mandam peritos in

vestigar, não vai adiantar", disse.

LÚCIOSASSI

. HIS1ÓRIA Jahn· teria presenciado o acidente que
matou JK (detalhes) e guarda reportagens do caso

. .'

"Ele-me falou suas últimas palavras"
Em suas lembranças, Adernar

Jalm recorda com tristeza do mo-
.

menta em que teve contato pela
primeira e única vez com Jusceli
no KÜbj§tCb.eki Depois rla colisão
eÍltr� o opálá e a; carreta .conduzi
da�IQ:çÓi;� �<;>Jg�, Jahn se di-

- 'rigi1J_iosde$lfttQs"do veículo, ain:.:
elA sem:�à�r;quéfiíestava dentro
"! . .;.

•

r
.

do carro. afirma que foi a última pessoa a:
Foi com a chegada do socorro, ver Juscelino Kubitscheck com

vinda do município de Rezende, vida. "Ele me falou suas últimas
que o caminhoneiro descobriu palavras. Foram três, e são as úni

que a vítima se tratava do ex-pre- cas que podem desvendar o mis

sidente, "Um oficialmeperguntou tério", disse Jalm. Questionado se

.

se eu sabia quem estava no banco .

a verdadepor trás damorte de JK
de trás. 'É Juscelino Kubitschek', estaria ligada a questões políticas,
ele respondeu". O aposentado Jalmmatém o silêncio.

Além do segredo que o cami
nhoneiro aposentado não quer
revelar sobre o acidente, a memó
ria mais forte de Jalm foi quando
conseguiu entender o pedido do
ex-presidente por água. "Fui bus
car no caminhão, mas quandovol
tei com oeaneco, ele (Juscelino) já
não estavamais vivo", relembra.

o acidente
No dia do acidente, há 36 anos,

Adernar Jahn trafegava pela Via
Dutra no sentido Rio-São Paulo,
vindo da Paraíba em direção à
Joinville. Levava 30 toneladas de
betonite na caçamba para a Fun-

.

dição Tupy. O caminhoneiro de
Guaramirim seguia atrás da car

reta do colega Ladislau Borges,
também envolvido na colisão.' O
choque aconteceu momentos de

pois em que Borges iniciara uma

_ ultrapassagem perto do local do

acidente, em uma súbida com

-uma curva leve em "S".
.

Quando �

o colega se prepara
va para voltar para pista da: direita,
Jahn percebeu que na pista contrá
ria aproximava-se um caminhão
Mercedes 111, azul, de Canoas (RS),
que passava por baixo do viaduto de
acesso-a Rezende.NumOpala cinza
prata, logo atrás do caminhão;esta
va o então presidente JK, fi� compa
nhia do motorista Geraldo

_

Ribeiro.
O Opala tentara passar à frente do

Mercedes, mas um ônibus daViação
Cometa, que seguia atrás do veículo,
tentou podar o carro e oMercedes.

"Quando ,o motorista de Jusce
lino scrlu para a pista de ultrapassa
gem" o_ônibus já estava quase em

parelhando 'com ele. O Opala tocou
coni '0 -pára-choque dianteiro no

ônibus que completou aultrapassa
gelI1�ÍIlclusive do caminhão, e pa
roúlàgo à frente", narrou Jahn, Qe
pois desse momento, o motorista
de Juscelino continuou na mesma

direção, porém sem, tentar ultra
passar o caminhão. De acordo com.
o- Jahn, o Opala desgovernado 'su
biu o canteiro central e atravessou
a pista em que vinha o seucolega,
passando pela frente da carreta. "O

Opala bateu no lado direito do ca

rninliâo", conta. O aposentado afir
-ma ainda que.antes de atravessar o
canteiro, o motorista de JK, Geral

.

do Ribeiro.já estava sem vida.
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