
Na região
Schroeder

escolhe rainha
Neste sábado,

acontece o desfile
das candidatas e a

definição da nobreza
da Schroederfest.

Evento será na

Associação Vitória.
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11

Em Brasília
Vacarezza fala
sobre a reforma
Coordenador do grupo de

mudança política comenta
sobre o trabalho de
unificar as ideias em
meio a um debate

polêmico.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO,
PÁGINAS6E7
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Incertezas diante de possibilidades
Termo de Ajuste de Conduta a ser firmado entre a Prefeitura e o Iphan visa melhorias na comunidade do Rio da Luz.

Tombamento da região focaliza o potencial turístico. Para algus moradores, como Ivanilda, há muitas dúvidas sobre o tema.

PÁGINA 4
.

Vacinação
Postos fazem plantão
Aunidade de saúde da Reinoldo Rau e os

Pamas do Czerniewicz e Barra do Rio Cerro
trabalham neste sábado das 8h até às 9h para
imunizar contra a gripe. PÁGINA 23

Serviço
Trânsito sofre alteração
Obra de drenagem do terreno onde será

erguido o viaduto de acesso ao Bairro
Vieira muda o fluxo de veículos naAvenida
WaldemarGrubba a partir de terça. PÁGINA 21

Música
Patüaria lança CD
Abanda jaraguaense lança o primeiro CD
neste sábado, em show na Patuá. Trabalho
reúne sons de autoria própria, com
cararter1sticas do rock e ritoblues.
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Rifonna
politicajá!

,.

A s retumbantes manifestações expressadas recen

fitemente nas ruas de todo Brasil bradam por jus
tiça social através de reformas estruturantes que ga
rantam eficiência e moralidade do serviço público. O
clamor das ruas retrata a maturação da consciência
coletiva sobre a necessidade premente do rompimen
to com o modelo político exaurido e completamente
falido, com ares de podridão. O que a sociedade bra
sileira exige é a efetivação das normas sociais progra
máticas previstas há 25 anos na Constituição Federal.

Antes de tudo; é imprescindível curar a política. É
inconcebível reformas na estrutura do Estado sem uma

ampla e profunda transformação do sistema político.
O grito consciente das ruas ecoa por reformas so

ci�s. E isso se faz com e pela política. O conjunto
majoritário da sociedade brasileira pode repudiar a

política, mas, inexoravelmente, é através dela que se

conquistam as mudanças almejadas. Platão, filósofo
grego, vaticinava que "não há nada de errado' com

aqueles que não gostam de política, simplesmente se

rão governados por aqueles que gostam".
Nessa conjuntura de ebulição da nação brasileira,

emerge o fundamental debate sobre a reforma políti
ca. O Congresso Nacional pressionado a responder à
insatisfação popular, tenta, ainda atabalhoada e timi

damente, encontrar consenso para a refôrma política
tão postergada. Não conseguirá! Os empecilhos sub
jetivos e objetivos são vários e inconciliáveis. Creio

que só a mobilização nacional da sociedade civil orga
nizada terá condições de conduzir a reforma política
estrutural que consiga implementar novas práticas
que sirvam de alicerce e trampolim para um ambiente

político mais coerente, justo e saudável.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

Educação
Parajovens e adultos

rial escolar. Os documentos ne
cessários são: fotocópiasda iden
tidade, CPF, número do Pis, duas
fotos 3 x 4, comprovante de
residência e de conclusão daS"
série para matrícula no ensino
médio. Para matrícula no ensi

no fundamental, não é necessá
rio comprovar a escolaridade.
As aulas acontecerão uma vez

por semana no períodomatuti
no ou vespertino, nas unidades
de Corupá e Guaramirim. In

formações: 3373-7462.

Estão abertas até 23 de

agosto, as matrículas para en

sino fundamental e médio de
JovenseAdultos nas empresas
do Grupo Lunelli, em parceria
com o Sesi. As matrículas de-

,

vem ser feitas na área de Ges

tão de Pessoas da unidade. Os
curso é oferecido 'para todas
as pessoas interessadas. Para

o ensino fundamental, a idade
mínima é 15 anos e para o en

sino médio é 18 anos. O curso

será gratuito, incluindo omate-

COMENTÁRIO

mais tarde descobertos? De nada

adiantam nossas lutas diante do
nada eterno que nos espera... -

Ah, mas ã vida é assim mesmo, afi

nal, o Fernando Pessoa já não havia
dito que - Tudo vale a pena quan
do a alma não é pequena? Frase de

poeta, falta do que dizer. Não é bem

assim, sem essa de que tudo vale a

pena. O que, de fato, vale a pena é
tão pouco e tão de nós desconhecido

que não épor outra razão que passa
mos os melhores momentos da vida
correndo atrás dos ventos do Ecle
siastes. Viver é uma ciência - que
sabe arte - e poucos são os cientistas
ou os artistas da verdade da vida. O
silêncio das sepulturas é o silencio
do nada, mas é também um aviso
aos que estão vivos: descubramos do

pouco de que vale a pena viver.

o silêncio do nada
Estava indo para um compro

misso profissional quando
notei que passava na frente de um
cemitério em Florianópolis. Olhei
para as centenas de enfeitadas se

pulturas e o detalhe da percepção
que me alfinetou a consciência foi
o enigmático silêncio, o silêncio do
nada. Naquelas sepulturas não há

'nada, há apenas o símbolo do que
um dia foi uma vida, nada mais,
absolutamente nada mais.

Segui dali para a frente num

pensamento de aguda consciência
sobre a condição humana, pen
samento que começa com uma

sentença irredutível: somos mui
to estúpidos. Olhando para as se

pulturas, ocorreu-me lembrar que
todas as "pessoas" que lá estavam

um dia tiveram sonhos, lutaram

lUIZ CARLOS PRATES

por causas justas e injustas, bri
garam, choraram, riram do vazio,
viveram intensamente a corrida

pelos nadas da vida, o que o Ecle
siastes diz como - "Correr atrás do

vento, e tudo são vaidades". Valeu
a pena? Claro que não.

Quantas das nossas "lutas" de

hoje serão vistas mais tarde como

formidável perda de tempo, levian
dades da juventude ou tudo isso e

pior que isso? Quantas das nossas

ações valem a pena? Quantas das
nossas lágrimas e reclamações são

geradas por equívocos e só muito

tinhamais fôlego para ir adiantemas iomil é para obs
tinados da fé. E vá me desculpar o amigá, fui forçado a

lembrar de uma velha piada: se caminhar desse mes

mo essa saúde toda, carteiro não morria ...

• Falta dizer
Um leitorme diz que não concorda, mas que respeita,

diz que a palavra "presidenta" não existe. De fato, "pratica
mente" não existia porque o mundo estava tonto, só esco
Ihia homens, não se fazia idéia de umamulher dirigindo
tudo e de tudo. Outra coisa é que as línguas são pródigas
em neologismos, estamos sempre inventando novas pala
vras. Ademais, aquela histeria bastarda de que Deus criou
o "homem" à sua imagem e semelhança é coisa de misó

ginos,mas condiciona comportamentos. Se Deus criou de
fato alguma coisa, criou o ser humano, o que envolve ho
mens emulheres.Assim ficamelhor, convenhamos!

• Policiais
Você já notou que nos programas de televisão e nas

redações de jornais há uma formidável - como regra -

má vontade contra os policiais? Os policiais são sempre
vistos e retratados como truculentos, que usam de vio
lência indevida, que são isso e mais aquilo. O engraçado
é que os críticos - não os quero chamar de ordinários
- que vivem jogando pedras nas polícias na hora em que
estão contra a parede o primeiro nome que gritam é PO
ÚCIA. Bobões, esquerdistas de porão...

• Saúde
Ouvi um preparador físico dizer no rádio que se

você caminhar 10mil passos por dia, pronto, sua saúde
será de atleta olímpico, terá uma condição física de pe
dra. Saí para o teste. Deus me livre! Andei pouco mais

de doismil passos e já procurei por uma sombra ... Sim,

D.E.,',C.L.i.A.·'.M.'A...IÇÃO\'iA ESCOLA
Alunos do ensino fundamental do

Colégio Bom Jesus Divina Providência
assistiram ontem as eliminatórias do
concurso de declamação de poesia.
Após vencerem a etapa da sala de
aula, os estudantes de 1 ª a 8ª série

disputaram a chance de representar
a escola no 22'l Prêmio de Declamação
da Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, que ocorre no fim do mês.

, -

Na banca de jurados, estavam
representantes da imprensa local, a
diretoria do Bõm Jesus, o SeCretário
de Educação, Elson Cardozo, e a che�
da biblioteca municipal, Josemeri

.

Coelho selecionaram os vencedores

de 11 categorias. Neste ano, o
evento homenageia o centenário
do nascimento do poetaVinicius de
Moraes. Na foto, o diretor do jornal
Nelson Pereira entrega a premiação
para os alunos Helena Schützler da
Silva e Cristian HauckGandolfo.
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EM RIO DA LUZ ...

CHARGE
i'

EDITORIAL

A gripe e o trânsito-
As i�fecções e ��rtes causadas pela

gnpe na regiao causaram uma

preocupação muito grande na popu
lação. Em pouco espaço de tempo,
essa doença foi motivo de tensão em

várias famílias. Qualquer sintoma leve
já causava temor de que algo poderia
piorar. A correria foi grande aos hos
pitais e postos de saúde.

. As estruturas de saúde pública co

meçaram a agir para tentar amenizar
o problema contra um mal invisível.
Foram feitas mobilizações de alerta

para prevenir a infecção. Postos traba
lham em regime de plantão e houve a

compra de mais vacinas para ajudar a
evitar o contágio.

O cenário causado por essa' doença
comum apresenta uma realidade bem

pior no trânsito. Bem mais do que a gri
pe, que tirou a vida de seis pessoas na

região, os acidentes ocasionados pela
falta de respeito às leis pelos condutores
levaram somente esse ano no Vale do

Itapocu 45 pessoas. Elas deixaram de
conviver com suas famílias e amigos por
causa de uma desatenção ou imprudên
cia causada por outra pessoa.

"
No tráfego também estamos

expostos aos riscos de vida.

Assim como a gripe, estamos ex

postos aos riscos de vida no momento

em que iniciamos um deslocamento: a

pé, de bicicleta, moto, ônibus ou car

ro. Se o vírus que.circula no ambiente
. pode infectar qualquer um. No tráfego
também estamos expostos aos riscos
de vida. Por is§o, é importante a pre
venção. Os órgãos municipais devem
mobilizar campanhas educativas, ofe
recer uma estrutura viária organiza
da, monitorada e bem sinalizada. Da

mesma forma que a gripe, o trânsito
merece um alerta constante.

Fale conosco
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
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de inteira responsabilidade de seus autores .
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Recicle a informação. Passe estejornalpara outra leitor.

ServiçQ
Dúvidas sobre
oconcurso

As pessoas que querem tirar
dúvidas sobre as inscrições do con
curso público aberto essa semana

pela Prefeitura de Jaraguá do Sul,
podem ligar para o telefone 3461-
0525, na Sociedade Educacional de
Santa Catarina (Sociesc). A entida
de é a organizadora e realizadora
do processo seletivo.

.

ERRATA
• Diferente do que foi publicado na

página 18 da edição de ontem, a
data correta que a pista do autora
ma fica à disposição do público no

Jaraguá do Sul Park Shopping fica
até este domingo, dia 11.

LÚCIOSASSI

" o que me empolgou foi
a notícia dos primeiros

voluntários a se inscrever para uma

viagem sem volta a Marte, em 2022.

Talvez lá a turma seja
mais devagar, sem essa

obsessão por
mudar o
mundo de
15 em 15
minutos
Ruy Castro,
escritor, em
artigo na Folha
S:Paulo.

NOVAS LIXEIRAS NA CIDADE
As lixeiras danificadas por atos de vandalismos ou acidentes
de trânsito em Jaraguá do Sul começaram a ser substituídas
ontem pela Secretaria de Obras. Uma das ações ocorreu na

Epitácio Pessoa (foto). De acordo com o secretário, Hideraldo
Colle, são cerca de 120 novas peças de reserva que servirão
para repor as estruturas danificadas.

.

LOTERIAS
QUINA

- SORTEIO Nº 3260
18 - 23 - 39 - 53 - 58
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R OD LUZ
INCENTIVO AO
TURISMORU

TOMBAMENTO
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) determina que a Prefeitura de Jaraguá do Sul invista

na recuperação da paisagem do bairro histórico e no estímulo à economia local

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
1"\fará estudos urbanísticos e

paisagísticos. no bairro Rio da
Luz, tombado como patrimônio
histórico e cultural em 2007 pelo
Instituto do Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional (Iphan).
As pesquisas serão usadas na

criação de projetos de melhorias
para a preservação da identidade
cultural e rural do bairro.

A medida é uma consequên-

RECURSOS
E VANTAGENS

Sobre os recursos neces

sários para a execução dos
projetos, o TAC determinou
que a Prefeitura deverá fa
zer investimentos contínuos
na região tombada do Rio
da Luz por pelo menos dez
anos, sendo que a cada ano,
o investimento será de R$
100 mil. "Inicialmente, os

recursos virão da adminis
tração municipal, e possivel
mente, do governo federal,
isso vai depender dos crité
rios (para investimento) do
Iphan", explica o procurador
Raphael Lopes.

Leonildo respeita o

processo de tombamento
da região, mas questiona
se ele dará possibilidade
de melhorias aos imóveis

cia de um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC), que será firmado
entre o Executivo, o Iphan e oMi
nistério Público Federal (MPF).
O TAC foi proposto pelo Minis
tério Público para corrigir falhas
na maneira corno o tombamento
vem sendo tratado no município. ,

De acordo com o procurador do
município, Raphael Rocha Lo

pes, o principal problema foi na
comunicação com, a comunidade.

Segundo Lopes, os estudos
que servirão para elaborar os

projetos serão iniciados após 30
dias da assinatura do TAC pelo
MPF e pelo Iphan. Os projetos
irão conduzir os trabalhos de
repaginação do bairro; que po
derão alterar itens do ambiente,
como ruas, calçamentos e ilumi
nação. "Todas as alterações serão
feitas dentro daquilo que o Iphan
permitir, para que seja preserva-

da a identidade cultural e rural
do bairro", diz Lopes, destacando
o papel de supervisor que o Insti
tuto terá durante a execução dos
projetos pela prefeitura.

O prazo para a elaboração
dos projetos e a sua execução é
de aproximadamente dois anos

emeio. "Mas nós queremos con
cluir os trabalhos em prazo me

nor que o previsto", comenta o

procurador.

PlUlVIEmo TOMBAMEN1'O RURALDOPAÍs
Além da repaginação, o Ter

mo de Ajuste de Conduta (TAC)
também determinou que a re

gião tenha o primeiro tomba
mento rural do país. Dessa for
ma, a Prefeitura deverá investir
em programas e trabalhos de
estímulo ao turismo rural, bus-

cando gerar renda para os agri
,

cultores e colonos da região.
Depois de uma análise das

potencialidades turisticas de cada
propriedade ou família, como a

produção de produtos coloniais,"
serão realizados programas,
como capacitações profissionais, '

para o desenvolvimento de tais
atividades. "Além de produtos;
(a região) poderá ter hotéis, pou
sadas, restaurantes, cafés colo
niais", exemplifica Lopes.

De acordo com o procurador,
o desenvolvimento do turismo
rural no município vai ao encon-

tro das propostas do prefeito,
DieterJanssen (PP), depromover
uma economia limpa no municí
pio. "Além de trabalhar o turismo
com os moradores do Rio da Luz,
também vamos trabalhar para
que a população de Jaraguá do
Sul frequente esse local", diz.

OCP4
www.ocponline.com.br

MORADORES C1U11�
FALTADE lNFORMAÇAO

A falta de explicações sobre o

tombamento e as condições impos
tas para a reforma dos imóveis são as
principais.queixa dos moradores do
bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul.
Segundo a moradora Roseli Cerbero
dos Santos, 38 anos, as informações
são repassadas pelo boca.a boca.

"A gente fica sabendo porque o

pessoal da rua que fala, mas ninguém
da prefeitura vem explicar o que
pode ou não pode fazer, no que pode
mexer ou não, no que vai influenciar
na vida da gente", conta Roseli, que
mora na casa que pertencia aos avós,
construída há mais de 60 anos. A
costureira relatou que no ano passa-.
do houve uma reunião entre a comu

nidade e uma equipe do Iphan, mas
que 'desde então ninguém retornou

para dar mais explicações.
Outra moradora do bairro, Iva

nilda Reinke, 55 anos; disse que não
vê vantagens no tombamento. No
terreno onde mora, existe uma casa

construída em 1921, que foi compra
da pelo pai da agricultora há 29 anos.
A casa já não serve mais 'para mo

radia, sendo que a família precisou
construir uma nova casa para morar,
ao lado da antiga. A ideia de Ivanilda
era demolir a casa, mas não é possí-
vel por causa do tombamento.

'

"Áí eles querem que a gente refor
me, mas aí tem que ser do jeito que
eles querem, com a equipe deles", dis
se a agricultora. Outro problema seria
o fato de que se a reforma for paga
com dinheiro público, a casa depois
precisa ficar à disposição para visitas.

� "Hoje não vale mais a pena (ter a casa
, tombada), se fosse há uns 10 anos se

ria diferente. Não dá para deixar qual
quer um entrar", alerta Ivanilda.

Já o morador do bairro', Leonildo
Luis de Oliveira, 57 anos, contou que
até entende que o tombamento pre
tende conservar um patrimônio, mas
questiona a usabilidade dos imóveis,
já que em algumas casas, como a

dele, não tem banheiro e o forro, de
madeira, está quase oco por conta
do cupim. "Na visão deles é conser

var, mas na minha não. Para nós que
moramos aqui é diferente, pergunta
se eles querem.vir morar aqui? Não
vem", reclama o aposentado.

Frente à oposição ao tombamen
to por parte dos moradores, o procu
rador do município, Raphael Rocha
Lopes, demonstra confiança nos tra
balhos que a prefeitura irá realizar.
"Penso que quando tudo for esclare
cido para população, a maioria (dos
moradores) vai ver o tombamento
com bons olhos", fala Lopes:
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Patricia Moraes

Colaborou Carolina Veiga

CLIMA FAVORÁVEL E DIVERGÊNCIAS ESPERADAS
�erá que agora vai? Esta é a

lJpergunta feita por todos. Dos

próprios deputados, ao núcleo do

governo federal, passandopelos re
presentantes de instituições reco

nhecidas nacionalmente chegando
aos jornalistas, que costumamos

ser incrédulos por natureza. Todo
mundo se questiona se desta vez

a reforma política vai mesmo sair
do papel, encontrar eco e superar
os interesses partidários ou até

mesmo individuais. E eu voltei de
Brasília ontem tentando achar a

resposta em meio a tudo que vi e
ouvi nestes dias de cobertura do

Congresso. Confesso que não con
sigo ter certeza de nada, apenas de
que há urn clima favorável e que
a população parece ter acordado

para a importância de o país aper
feiçoar sua democracia.

Se alguns pontos já beiram
ao consenso e devem ser coloca-

dos para análise do plenário logo,
como alteração de data da posse
dos eleitos, maior barreira aos

fichas sujas e o fim da coligação
na proporcional, outras questões,
porém, ainda geram bastantes

divergências, principalmente, em
relação aos dois pontos centrais

da reforma, o financiamento das

campanhas e o sistema eleitoral.
O presidente do MCCE (Movi
mento de Combate à Corrupção

Eleitoral) e urn dos autores do Fi
cha Limpa, Marlon Reis, chegou a
afirmar esta semana que sem me

xernestas estruturas, osparlamen
tares não estarão reformando, mas
apenas 'maquinado o sistema'.

E ele tem razão, mesmo que
os outros temas levantados se

jam relevantes e mais propícios
ao consenso, o país precisa ter

coragem de ir além, sob a pena
de ficarmais urn século atrasado.

Mais importante do que fazer as

regras entrarem em vigor já em

2014 -é garantir que o Congresso
aprove a reforma política ainda

nesta legislatura. Caso contrário,
em 2015 novos deputados e se

nadores tomam seus assentos e

dificilmente vão estar preparados
para mexer no modelo atual, E
veremos mais urna vez a reforma

voltando à estaca zero, o que não
interessa a ninguém.

6�teriaJizaruma

propostaé dificil"
Cândido Vaccarezza é deputadofe

deralporSãoPaulo.foi escolhido como
coordenador do grupo de reforma po
lítica em um processo polêmico já que
até o fim de junho seu correligionário,
Henrique Fontana, vinha comandando
os trabalhos legislativos em torno das

alterações no sistema eleitoral. A con-"

firmação de Vaccarezza gerou ameaça
de debandada do grupo, porém, menos
de um mês depois, a situaçãoparece es
tar normalizada e não há crise eviden
te de liderança. Embora seja conhecido

por sua aspereza com a imprensa, o

coordenador.da reforma recebeu a co
luna no seu gabinete em Brasília esta

semana. Conversamos por cerca de
vinte minutos. Como coordenador, ele
evita se posicionar sobre as propostas
apresentadas e adianta que não en

tregará nenhum projeto fechado para
votação em plenário, mas sim as prin
cipais propostas para o modelo de fi
nanciamento de campanhas e sistema

eleitoral, por exemplo, os temas que
mais devem gerar divergências.

Deputado, vim para Bra

sília para cobrir os debates

sobre a reforma política. Fi
quei com duas impressões
distintas. Uma de que esta é
só mais uma vez que se dis
cute as alterações nas regras

.

e outra de que há um clíma
favorável. É isso mesmo?

Eu acho que sim. Primeiro

porque houve uma mudança
grande da sociedade, demons
trada nas ruas. O Brasil avan

çou muito e quer dar um passo
maior em todos os sentidos. De

pois, porque tem a decisão polí
tica dos deputados e senadores

que querem fazer a reforma.

Uma das dúvidas que se

tem, e que inclusive foi re

forçada na audiência públi
ca porMarlon Reis, um dos

autores da Ficha Limpa, é
se os deputados serão capa
zes de alterar as regras que
possam tornar mais dificil

seus projetos pessoais.
Não tem isso. O sistema atu

al é o mais difícil para se eleger.
Tanto é que temos urna renova

ção na Câmara dos Deputados na
média de 40%. No sistema distri
tal, a reeleição fica mais fácil e no
de lista, mais ainda se é isso que
se decidir. O modelo proporcio
nal é que gera renovação maior.

Se parece tão fácil, en
tão, por que até hoje a re

forma não saiu do papel?
Porque não é fácil, não existe

urna única ideia de reforma po
lítica. Cada um pensa uma coisa,
tem diversas visões. Existe urn

consenso que tem quemudar, que

a corrupção tem que acabar, que
a democracia precisa ser aperfei
çoada, gerando uma representa
tividade melhor, mas materializar
urna proposta é difícil.

Por que o plebiscito su

gerido pela presidente Dil
ma Rousseff foi descartado

já na largada? Não é a po

pulação quem tem que di
zer que reforma quer?

Eu apoio a proposta do PT, a
sugestão da presidenta. Mas até
agora não existe nenhuma pro
posta da Casa para que se faça
plebiscito.

E qual a previsao para

votação do projeto em ple
nário?

Vou entregar o relatório em

setembro e o presidente da Casa

que decida o que fazer. Não será
um projeto fechado, mas sim as

sugestões colhidas. Meu traba
lho e do grupo é organizar a vo
tação, não substituir o plenário.

Tem uma corrente que
teme que nada seja coloca
do em prática para 2014.

Talvez não tudo, mas dá para
eleição de 2014 já trazer mu

danças profundas. Eu tenho um
substitutivo que pode ser colo
cado em votação.

E o que ele prevê?
Hoje, por exemplo, quem

é Ficha Suja acaba ficando na

disputa até sábado, em alguns
casos, aí mesmo que seja subs

tituído, a foto dele continua na

urna. Também prevê que em

caso de cassação do eleito quem
assume é o segundo colocado e

DIVULGAÇÃO

não o vice.

o Senado também se

propôs a fazer mudanças
menos estruturais a tempo
de 2014. Haverá uma dis

puta entre as Casas?

É, eles estão correndo para

aprovar antes da Câmara. Se con

seguirem, vão levar os méritos.
Mas não vou entrar nesta disputa.

Como representante da

população que diz que quer
reforma, o senhor não se

sente na obrigação de fa

zer, de chamar a responsa
bilidade para si?

Não, não me sinto na obriga
ção, eu defendo, quero que saia,
por isso assumi a coordenadoria
do grupo. Mas vou te dizer, vai
sair, nós vamos fazer.
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EM FOCO
Presidente da CCJ, a mais importante
comissão, Décio Lima (PT- SC), não

concorda com a tese de que é impossível
fazer uma reforma política ampla para
valer já em 2014. Para ele, essa é só

mais uma desculpa 'tecnocrata' que vem

empobrecendo o Legislativo brasileiro.

• • •

Deputado federal e ex-governador Espiridião
Amin (PP) não perdeu a oportunidade

de questionar a democracia também nas

centrais sindicais. Na audiência pública
que debateu a reforma política, cobrou dos
líderes trabalhistas que deem o mesmo

exemplo que esperam dos congressistas.
• • •

Comitiva de bananicultores também esteve
em Brasfla nesta semana. Segundo fonte
do Ministério da Agricultura, a possibilidade
de importação de banana do Equador é
real, pois as questões sanitárias já foram
sanadas pelo país vizinho. E a decisão
de manter as portas fechadas poderia.
levar o Brasil a ser punido pela OMC

(Organização Mundial do Comércio).

Eleições 2014
Em meio aos debates sobre reforma polí

tica, as eleições do próximo ano também são

pauta obrigatória no Congresso. Nesta sema

na, os destaques foram o novo fôlego de Dilma
Rousseff (PT) com a queda dos índices de in

flação e o comunicado feito por José Serra ao

Ibope que é pré-candidato a presidente, pedin
do a inclusão de seu nome nas pesquisas.A ala

ligada a Aécio Neves interpretou a atitude de
Serra como constrangedora.

I�CASSIUSi
! � CORRETORA DE SEGUROS li1
!

'

! Você, tranquilo. I
I i
! I

I (47) 3370-0212 !

Mais médicos para
Schroeder

Schroeder prepara
concurso

A Secretária de Saúde e Bem Estar

Social de Schroeder deverá contratar

em regime de urgência, até a próxima
semana, um profissional médico clíni
co geral para atuar no programa de Es

tratégia de Saúde da Família (ESF), na
unidade de saúde central do município.
O profissional trabalhará 40 horas se

manais e receberá remuneração de R$
10.700, mais gratificação de R$ 2.000.

Deverá ser realizado em outubro

deste ano o concurso público para

contratação de profissionais para atu
ar no serviço público do município de
Schroeder. Para a Saúde, está previs
ta a abertura de vagas para médicos
clínicos gerais (para o ESF), de espe
cialistas em ginecologia, pediatria,
cardiologia, psiquiatria, auditoria e

trabalho, e de agentes comunitários.

Dinheiro para postos
Para o secretário de Saúde,Ademar Pos

samai, a quantia, se destinada à pasta, será
bem-vinda. Ele afirmou que Jaraguá do Sul
receberá dois novos postos de saúde doMi
nistério, orçados em R$ 200mil cada. "Mas,
para construí-los, o município precisa dar

contrapartida de R$ 150 mil para cada uni
dade". O restante do valor, segundo o secre
tário, poderia ser utilizado para convênios e
compra de consultas e exames.

Milhões geram polêmica
Após pedir vistas ao projeto que autoriza

a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul
a devolver R$ 2,7milhões para a Prefeitura,
o vereador Jair Pedri (PSDB), afirmou que
pretende apresentar, na sessão da próxima
terça-feira, emenda ao projeto original. "Sa
bemos que existem demandas e dificuldades

- orçamentárias na Secretaria da Saúde, então
proponho que cerca de R$ 500 mil daquele
montante seja destinada na pasta", afirmou.

Proposta
Na segunda-feira, o Vitório Lazzaris

(PMDB) vai apresentar ao prefeito Dieter

Janssen um projeto que sugere uma parceria
entre aPrefeitura e a.Associaçãode Surdospara.
estimular a expansão do aprendizado na lin

guagem dos sinais nomunicípio. Aproposta
tem co-autoria do vereador José Osório de

. Ávila (PSD).A ideia é fazer de Jaraguá do Sul
a cidademais acessível em Libras no Brasil.

FOroS DIVULGAÇÃO

Há 33 anos a Santinvest oferece aos

servidores públicos catarinenses seus dois
maiores produtos: crédito fácil e confiança.

• ir 0800 48 0506
SANTINVEST - opçÃO 1. - CR�OITO PESSOAL -

SISTeMA FI NANCElltO Horário de atendlmonto de segunda a sexta das8h às 17h
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Balanço da experiência inicial
CÂMARA Com maioria no primeiro mandato, vereadores
utilizaram período para aprender como funciona o Legislativo

Carolina Veiga por projetos enviados pelo
poder Executivo.

Os parlamentares proto
colaram 58 projetos de lei.

Destes, 41 foram aprovados
e cinco arquivados. Outros
12 seguem em trâmite. Os
outros 100 votados durante
o período são de autoria do

Durante os 115 dias de
trabalho no primeiro

semestre, as pautas das 46
sessões ordinárias e qua
tro extraordinárias da Câ
mara de Vereadores de Ja
raguá do Sul foram ditadas

Executivo. O restante da

pauta se resume a 21 reque
rimentos (20 aprovados),
463 indicações (455 aprova
das), cinco pedidos de infor
mação (todos aprovados),
nove moções (oito aprova
das) e duas emendas (uma
aprovada). Durante o perí-

odo, 13 parlamentares ocu
param as 11 cadeiras dispo
níveis no Legislativo. Dois
deles, os 'suplentes Vitório
Lazzaris (PMDB) e Wilson
Bruch (PSDB) ocuparam as

cadeiras na ausência dos ti
tulares eleitos. Lazzaris as

sumir efetivamente o cargo

após a titular Natália Petry
assumir a Secretaria de De
senvolvimento Social.

Os 13 foram responsá-

veis por enviar 482 indica
ções de obras ou melhorias
para o Executivo. Quem li
dera no número de pedidos
é o vereador, atual líder do
governo da Casa, Arlindo
Rincos (PP), com 102. En

quanto isso o parlamentar
do PSDC, Jocimar Lima,
corre no final da lista, com
nove indicações.

Com a maioria dos par
lamentares estreando na

Câmara de Vereadores, os

seis primeiros meses foram

de aprendizado sobre os

trabalhos realizados pelo
Legislativo Municipal. Ao

.

que indica as falas de cada

uni, a principal dificuldade
enfrentada para cumprir as
promessas de campanha foi
a impossibilidade de o vere
ador criar leis que causem

custos' ao poder Executivo
-leis com vícios de origem.

Conheça as proposições apresentadas por cada parlamentar, a avaliação
de cada um deles sobre o período e os planos para o restante do ano:

ADEMARWINTER (PSDB)
O parlamentar tucano apresentou 56

proposições. Foram 40 indicações, sete mo-
ções, quatro requerimentos e cinco projetos
de lei. Na sétima legislatura, AdemarWinter

justifica que a pequena quantidade de proje-
tos apresentados se deve ao fato de o vereador não poder

; apresentar projetos de lei que gerem custos ao Executivo.
Entre as 40 indicações apresentadas ele destaca as que so
licitam ao Executivo a pavimentação da Estrada Jaraguazi
nho, da Rua BerthaWeege e a construção de creches.

EUGÊNIO JURASZEK (PP)
Com 47 indicações, o vereador Eugênio

Juraszek destaca que algumas parecem pe
quenas, mas não são. 110 desassoreamento
dos rios, por exemplo, são indicações pe
quenas, mas que importam na prevenção

de desastres para a comunidade", concluiu, Juraszek as
sinou oito moções, quatro requerimentos e seis projetos.

JEFERSONOLIVEIRA (PSD)
o social democrata Jeferson de Olivei

ra avalia esse primeiro semestre como de

aprendizado. Ele fez ôz-indicações ao Exe
" cutivo, assinousete moções e requerimen-
tos e quatro projetos de lei. Como principal

proposta apresentada no período, avaliou o projeto apro
vado de implantação de lâmpadas de Led na iluminação
pública dos novos loteamentos construídos na cidade.

PEDRO GARCIA (PMDB)
.

� Um dos maiores orgulhos do vereador
.. Pedro Garcia é a iniciativa da audiência pú

blica pata discutir os problemas daAgência
do INSS em Jaraguá do Sul. Ele destaca os
resultados obtidos após a conversa. "Como

resultado tivemos a redução das perícias represadas em
mais de 60 dias", afirmou. Em virtude da audiência, foi
realizadomutiTão com oito médicos. Ele fez 35 indicações.

AMARILDO SARTI (PV)
O primeiro parlamentar eleito pelo

Partido Verde em Jaraguá do Sul não

apresentou proposições de projetos de lei
até o término dos trabalhos do primeiro
semestre. Entre as 40 indicações apre

sentadas porAmarildo Sarti, destacam-se 22 pedidos de
pavimentação de ruas, sendo priorizados os bairros Rau,
Nereu Ramos e Três Rios do Sul.

ARLINDO RINCOS (PP)
o líder do governo na Câmara de Ve

readores, o pepista Arlindo Rincos está ná

primeira legislatura e foi o parlamentar que
mais apresentou indicações ao Executivo.

Apenas nesse primeiro período foram 102.

O parlamentar destaca as indicações que pedem melho
rias na mobilidade urbana, sobretudo para a pavimenta
ção de ruas. Ele ainda destacou ospedidos demais creches
e escolas nos bairros Ribeirão Cavalo eNereu Ramos.

JoÃo FIAMONCINI (PT)
Para o parlamentar petista, o destaque

do primeiro. semestre ficou por conta da
lei que beneficiou estudantes e professo
res com o pagamento de meia entrada em
eventos culturais. Grande importância, se

gundo João Fiamoncini, teve ainda a pauta sobre a ligação
de água e luz nos loteamentos irregulares. O-parlamentar
apresentou 48 indicações e nove projetos de lei.

JOsÉ DE AVILA (PSD)
O presidente da atual Legislatura, José

Ozorio de Avila (PSD), fez uma avaliação
positiva dos trabalhos realizados durante
o primeiro semestre e salientou a parceria
entre o Legislativo e o Executivo. "Os proje

tos apresentados pelo Executivo têm atendido as priorida
des domunicípio". O presidente apresentou 15 indicações
ao Executivo, e cinco projetos de lei.

:

JAIRPEDRI (PSDB)
Para o vereador Jair Pedri os primeiros

meses de trabalho foram reduzidos já que
30 dias ele cedeu para o suplente Wilson
Bruch (PSDB). Ainda assim, ele considerou
operíodo como de aprendizado. Pedri apre

sentou no primeiro semestre 27 indicações, cinco propos
tas de leis, quatro delas para nomeação de 'ruas é a última
referente a Criação de Comissão Especial para Revisão da
Lei de Proteção ao Patrimônio Histórico.

VITÓRIO LAZZARIS (PMDB)
Compoucomais de 30 dias como titu

lar, Vitório Lazzaris apresentou 14 propo
sições. Sete indicações ao Executivo e um

projeto de lei. Para o segundo semestre,
ele antecipa. "Teremos um projeto sobre

oficinas de libras para pessoas com deficiências auditi
vas e um segundo cujo nome será 'Cidade Limpa".

JOCIMAR LIMA (PSDC'
Estreante na Câmara de Vereadores,

Jocimar Lima foi o parlamentar quemenos,
apresentou proposições, seja indicações ao
Executivo ou projetos de Lei. Com 23 pro
postas apresentadas, Lima assegurou que o

desempenho será compensado no segundo semestre com
o cumprimento de umplano demetas. "Ficamos engessa
dos até conhecer como funcionam os trabalhos no legisla
tivo.Ameta é apresentar um projeto pormês", prometeu.

,

NATALIAPETRY (PMDB)
A ex-vereadora e atual secretária de as

sistência social de Jaraguá do Sul deixou o

Legislativo em meados de junho, mas ava- .

liou o período em que esteve no legislati
vo. Com 49 proposições apresentadas, ela

atentou o trabalho realizado como líder do Executivo. En
tre as proposições de suá autoria, ela destacouuma indica
ção pela instalação de ar condicionado nas salas de aulas.
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Rock and Roll para os pais
A banda jaraguaense Demo Via se apre

senta na Praça Ângelo Piazera, neste sába
do. O show é uma homenagem ao Dia dos

Pais, comemorado no domingo, e tem no

repertório músicas autorais e covers de ban
das como Kiss, Pink Floyd e Legião Urbana.
O evento terá início às 14h, na escadaria do
Museu Histórico Emílio da Silva.

1 DE AGOSTO DE 2013

Patifaria lança o primeiro disco
JARAGUAENSE

"Patifaria Volume

Um" leva, em
dez faixas, os
primeiros anos de
.trabaího da banda

Ariston Sal e Bárbara Elice

Próximo de completar
.

dóis anos de estrada, a
banda Patifaria lança o pri
meiro disco neste fim de

semana, na Patuá Music.
Intitulado "Patifaria Volu
me Um", o álbum apresen
ta oito músicas gravadas
no Cabana Audio Studio
e masterizadas pelo enge
nheiro de som Chris Han

zsek, na Califórnia.
Para a banda, o primei

ro disco é um trabalho ex

perimental. É o registro do
resultado de uma rotina de
ensaios e composições au

torais. Com o início da car
reira marcado no dia 8 de
dezembro de 2011, o grupo
conquistou espaço na cena

do rock local epassou a se

apresentar em diferentes
casas da região. "A gente já
estava tocando em shows,
em bares, algumas mú
sicas. Quando chegou na

quinta ou sexta [música]
arranjada e pronta, veio
naturalmente: temos que
registrar", detalha o gui
tarrista Paulico da Silva.

Em oito faixas, "Patífa
riaVolume Um" registra as
influências dos cinco inte

grantes da banda. Para o

guitarrista Vinicius Erthal,
o álbum não segue um

único estilo, mas carrega

ROCK E BLUES Marcos Rigol (E), Vinicius Erthal,
Paulico da Silva, Phelipe Lobo e Bruno Lunelli

lançam o primeiro álbum da banda

características clássicas do
rock e do blues. "Acho que
vem junto naturalmente,
com o músico. A questão
principal é misturar isso
com cada um da banda",
afirma Erthal. Além dos

guitarristas, Patifaria é
formada por Marcos Rigol
no contrabaixo, Phelipe
Lobo no violão e voz e Bru
no Lunelli na bateria.

As músicas foram gra
vadas e mixadas pelo en

genheiro de som Juliano

Frõhner, no Cabana Audio
Studio. Finalizado, omate
rial foi enviado para a pós
produção na HanzsekAjV
Production andMastering,
na Califórnia, Estados
Unidos. O áudio foi maste
rizado por Chris Hanzsek,
que trabalha desde 1978
nessa área, fundou a Reei

procal Recording e já teve

como clientes as bandas

Soundgarden e The Mel
vins. Todo o processo du
rou cerca de seis meses.

"Pablito Escobar" terá videoclipe
Além das músicas autorais, o primeiro álbum reserva duas curiosidades.

Segundo Paulico, 'a letra de "O Patife" éuma criação do amigo da banda Irland
Araujo. Originalmente o ritmo era hip hop, mas Patifaria a transformou em

country rock Já a música "Pablito Escobar", faixa quatro do álbum, será lan
çada em videoclipe. O roteiro está em fase de desenvolvimento.

No show que ocorre neste sábado a banda

apresentará todo o repertório, seguido de covers
dos ídolos dos músicos. "Estamos preparando
muitas surpresas em relação ao cenário e ilumi

nação. Acredito que vai ser uma das produções
mais bem cuidadas que já rolaram de bandas
de Jaraguá. Estamos realmente nos esmerando

para fazer algo bem legal", instiga Paulico. O
evento terá a participação dos DJs Nene Wolf,
Macarrão eMarcelo Luis.

Festa doAipim acontece no domingo Exibição de documentário no Sesc
A Comunidade San

ta Cruz promove neste

domingo a lOa Festa do

Aipim, na localidade de

Jaraguazinho, no bairro

Garibaldi. O evento inicia
às ·lOh com uma missa e

o almoço será servido em

seguida, a partir das 11h.
No cardápio estão pratos

preparados com aipim e

"porco à paraguaia". Ha
verá apresentação de gai
teiros e baile com a banda

Karisma, às 16h.

O diretor Carlos Feli

pe Urquizar Rojas apre
senta os curtas "Criação
e Autoconhecimento"
e ".<GrrufDirllr ;.,. Oriabãc e

Autoconhecimento" no

Sesc Jaraguá do Sul,
neste sábado. Os víde
os integram o projeto

IGraffiti . e Maturidade,

financiado pelo, Fundo
Municipal de Cultura
em 2012. O evento ini
cia às 19h30 e a entrada
é gratuita.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é super

sábado, dia 10 de agosto. Estamos di
reto de Bariloche, aqui na Argentina,
onde, aliás, faz um frio danado. Mas
estámuito bom! E, neste sentido, espero
que neste fim de semana você também
encontre as belas coisas da vida, como
o canto dos pássaros, o perfume das flo
res, o ar puro da natureza, o sorriso de
uma criança, a pureza de um olhar e o

calor de um amor assim, oh ... gigante!
E vamos à coluna de hoje, que será lida

por mais de 30 mil pessoas, fora os vir
tuais. Antes, uma frase para você refle-

.

tir: Eu aprendi que são os fracos que são
cruéis, e que a gentileza deve ser espera
da somente dos fortes. (Leo Rosten)

TopMaison
Você já acessou o site de com

pras Top Maison! Camisas Fe
mininas? É um show! Juro! Dá
um clique em topmaison.com.br.
Camisas que a atriz Marisa Orth,
a Damaris, de Sangue Bom, usa
na novela estão com descontos de
até 65%. De nada!

NIVER Maria Paula é a bela
aniversariante de hoje

Cerveja
ltaipava ex cf 12 350ml

HOMENAGENS Bruno Breithaupt (filho)
e a esposa Janielle Vieira, no Baependi,
nas homenagens de 45 nos do CDL

ARQU IVO PESSOAL

Schroederfest
Neste sábado, às 21 horas,

nove lindas candidatas sobem
no palco da Associação Recre

ativa e Esportiva Vitória, em

Schroeder, para disputar o títu
lo de Rainha da Schroederfest
de 2013. Vai ser festão!

"
Deus, para a felicidade do

homem, inventou a fé e o
amor. O Diabo, invejoso,
fez o homem contundlr. fé

com religião e amor com

casamento.

Machado de Assis

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Hoje quem recebe o carinho

dos.amigos e familiares pela
troca de idade é a bonita Bruna
Chiodini. Já amanhã, dia 11
de agosto, é a vez de Márcio
Zacko, da Rádio Jaraguá.

• • •

Muito boa a matéria com o

empresário Alidor Lueders na

Revista Nossa de agosto. Vale
cada sepundo.de leitura.

• • •

Ainda ecoam comentários
e muitos elogios sobre a

palestra "Recrutamento e

Seleção", ministrada pela'
empresária, Beth Mateddi,

do Cedeha, recentemente na

Acijs. Bola branca.

DemoVia
Hoje, a partir das 14 horas,

a excelente banda Demo Via é

presença garantida na escadaria
do Museu Emilio Silva. O grupo
faz show em homenagem ao Dia
dos Pais. Vale à pena conferir!

Garage
Já foi agendado! A 37a edi

ção de a Garage, o senadinho
mais borbulhante do norte do
Estado, será na próxima quinta
feira, dia 15 de agosto. Combi
nado?

Patuá
Hoje à noite, todos os cami

nhos têm um sentido. A dire

ção é a Patuá Music. Pois é lá

que rola, neste sábado, a Festa
do Vinil, com a participação da
banda Patifaria e mais os DJs

Màcarrão, Nêne Wolf e Marcelo
Luís. Imperdível!

AlohaPub
Amanhã, mais conhecido

como domingo, rola no Aloha
Pub, atrás do Bar do Oca, uma
zoeira das boas com o excelen
te grupo de pagode Kibelleza.
Anotem!
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DIVULGAÇÃO
TIMTIM
Rose Russi
é a grande
aniversariante
de hoje Siebel&

o o

:al.1LSII.

MAURICIO HERMANN

ENCONTRO
Guilherme
Krause, na
Stammtisch
- maior
encontro de

amigos da
região norte

jJOtj5�Og�1
]D:�/l]5�

TE CONTEI
• Por motivos de força
maior, o meu amigo e

parceiro, Cris Raussis, .

cancelou sua tradicional
costela fogo de chão, que
seria realizada no próximo
dia 17 de agosto. Outra data
será marcada.

• As pessoas que
vencem nesta vida são
as que procuram
circunstâncias de que
precisam e, quando não as

encontram, as criam.
• Com essa, fui!

• Celinho Lange
. movimenta, dia 13 de

agosto, no Loks, concorrido
jantar pela passagem
dos seus 47 anlnhos.

• O meu abraço de

hoje cheio de energias
positlvãs vai para Ângela
Elisa Schroeder, grande
piloto da Jabiraca. Ela é
outra amiga que apoio
o meu trabalho. Aquele
abraço.

+ Já fez caridade hoje?

-Copa XoxolO
O meu amigo; Xoxo, craque do futsal, já está amil com a organi

zação da la Copa XOX010 - Troféu Atleta Cidadão. Trata-se de um

campeonato infantil com três categorias, a partir dos sete anos de
idade. Os jogos ocorrerão a partir do dia 17 de agosto e serão dispu
tados em várias cidades da micro região. Volto ao assunto.

Vacina
Começou na quinta-feira a distribuição de dez mil doses da va

cina contra a gripe influenza à população jaraguaense. Os pontos
de vacinação serão a Unidade Básica Central (Reinoldo Rau), no
Pama da Barra do Rio Cerro e no Pama d Czerniewicz, que hoje
ficarão abertos até às 19 horas.

• Dia 20 de agosto às 20h,
tem Noite do Fondue, no
Hotel Vale das Pedras.

')

\

Horário de atertdírrtento·do setorde -

. -

Tributação: 8h às 1lb f19h às16h

'ii: i :11 ,Ifllíri ;li I r.
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A música e
•

as crianças
As crianças que fazem aulas de música podem

ter níveis relativamente altos de curiosidade, mo
tivação, persistência, concentração, atenção sele

tiva, autodisciplina e organização. Enquanto se

reconhece que a formação musical pode oferecer
uma ligeira vantagem cognitiva, a sugestão é que ,

os pais ambiciosos não devem fazer as crianças
aprenderem um instrumento musical apenas para
os benefícios de inteligência que eles esperam.

Aprender um instrumento musical é vantajo-
,=

so para as habilidades musicais e conhecimentos

que a criança vai desenvolver, e para o prazer de
tocar música. As diferenças de personalidade são
tão importantes quanto as variáveis cognitivas
entre os adultos, e ainda mais importantes entre
as crianças, para prever quem é suscetível a ter
aulas de música e por quanto tempo.

�
Incentive seu filho! Ele só tem a ganhar. _
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Shantaram, palavra indiana que significa "homem
de paz", é o título do espetáculo de narração de histó-

. rias indianas, que circula no projeto Bati' de Histórias
do Sesc. "Shantaram - Contos da Índia", com João
Neumann e Sérgio Bello, de Florianópolis, une música
indiana e uma narração cênica minimalista, dando es

paço ao som: a palavra ambientada em uma "paisagem
sonora". O espetáculo é grátis e rola no dia 15 de agosto
em duas sessões, às 15h e às 19h30, na Biblioteca Pú
blica Rui Barbosa, na abertura do projeto "20 Circuito
de Contações de Histórias", realizado pela Cia Sandra
Baron e Sesc. A biblioteca fica na Av. Getúlio Vargas,
245, Centro. Mais informações em: sesc-sc.com.br ou

pelo telefone: 3275.7800.

amazon
......... .;:I

A Amazon, gigante das vendas pela internet, lançou
uma loja de arte online, para a qual se associou a 150

galerias e marchands de todo mundo, com um catálogo
de mais de 45 mil obras de quatro mil artistas.

As obras colocadas à venda inicialmente oscilam en

tre US$ 150 e US$ 4,85 milhões, valor da obra de uma

pintura à óleo do artista contemporâneo americano
Normal Rockwell, indicou a companhia em comunica
do. Nomes famosos como AndyWarhol, Salvador Dalí
e Marc Chagall também figuram entre as obras à venda"

A Amazon Art permite buscar por galerias, por ar
tistas, por tipo de formato e materialmas também por

preço ou pela forma dos marcos e a cor predominante
nas obras. Por enquanto, se uniram à iniciativa esta

belecimentos dos Estados Unidos, Canadá, Holanda e

Reino Unido. Quem ganha é a arte!

Paulico e Vi:ni OCP12
www.ocponline.com.br
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� paulicocabana@gmail.com viniciuscabana@gmail.com @cabanac1J}t Ocabanacult

CBGB The Movie
Foi divulgado nessa semana o trailer

.
oficial de "CBGB The Movie", o filme que
contará a história da lendária casa de sho
ws CBGB. Localizado na cidade de Nova

York, o local foi palco de muitas histórias
envolvendo bandas como Sex Pistols, Ra
mones, Misfits, The Police e várias outras.

o elenco do filme traz nomes como Jo

hnny Galecki (o Leonard, do seriado "The

Big Bang Theory"), Rupert Grint (o caris
mático Ron Weasley, da saga "Harry Pot

ter") e Joel David Moore (o biólogo "Dr.
Norm Spellman", do filme "Avatar"), que
irá interpretar ninguémmenos do que Joey
Ramone. Já o músico Taylor Hawkins, ba
terista do Foo Fighters, interpretará o can

tor Iggy Pop.

"CBGB TheMovie" ainda não tem data de estreia. Enquanto
isso, você pode procurar pelo trailer oficial no Youtube. "Hey,
Ho, Let's Go!"
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Patifaria
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f" Ad· 'r *Gonfiramatéria sobre o lançamento na capa doMix.
e
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·1 ���aria (rock) Lançamento., CD "Volume Um" -Patuã Music=esh. 1
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Morre aos 65 anos o lendário Cornélius Lúcifer,
vocalista do- grupo paulista Made in Brazil.

Foi. a voz bem rouca e rasgada que deu fama a

Cornelio de Aguiar Neto. Cornelius Lúcifer como ele
ficou conhecido, entrou. na banda de rock Made ln

Brazil, no início dos anos 70.
Em 1974, o grupo lançou o vigoroso e emblemá

tico Made in Brazil, uma coleção de canções com

guitarras blueseiras dos Rolling Stones e solos que

começaram a explorar uma vertente mais pesada
do rock, como é possível ouvir na faixa "Tudo Bem,
Tudo Bom", desse mesmo disco

.

Cornelius deixou a banda depois do álbum, ape
lidado pelos fãs do grupo comó "disco da banana",
por culpa da fruta estampada na capa. Sozinho, ele
lançou o disco Cornelius - Santa Fé.

O vocalista experimentou outros gêneros mais

tarde, se aventurando pela disco music, soul e funk,.
A Made in Brazil revelou que Cornelius estava

EU PERDI
SEU AMOR
NÃo CONSIGO
TE eSQUECER

negociando para realizar shows comemorativos de

40 anos do primeiro e único disco gravado com eles.
"Descanse em paz, nossos pêsames aos familiáres ,

fãs e amigos", escreveu a banda, .no Facebook.
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Dr. Marcelo Rudy
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Cirurgião plástico ê 473370-0424 9952-7122

Procedimentos cosméticos na face
No período do inverno a procura por procedimen

tos cosméticos na face aumenta consideravelmente

principalmente por termos uma menor exposição so

lar. Entretanto uma das maiores preocupações dos

pacientes é com a recuperação pós operatória e com

resultados naturais.
Cada vez mais homens e mulheres jovens querem

prevenir o envelhecimento facial e tratar aos poucos
as marcas do tempo. Normalmente tratamos a face

preventivamente com procedimentos menos invasivos
e ancilares. Pacientes com rugas de expressão princi
palmente na região frontal e orbital ou seja testa e os

famosos " pés de galinha
"

tem na Toxina botulínica

(Botox) um grande aliado para seu tratamento.

Com pequenas aplicações da toxina ocorre uma

paralisação temporária da musculatura local, melho
rando e suavizando a expressão facial. Isto serve tanto

para prevenção quanto para o tratamento destas rugas.
Nos locais com sulcos mais profundos ou rugas ao

redor dos lábios, os preenchimentos são a principal es
colha. Podendo ser com substancias absorvíveis, que
duram aproximadamente um ano, ou com gordura,
que está sendo cada vez mais utilizada por ser obtida
do próprio paciente e com o resultado mais definitivo.

Quando a paciente quer um resultado rápido e mais

prático, indicamos os preenchedores de ácido hia
lurônco e quando há uma necessidade maior de preen
chimento e não há preocupação com o tempo de recu

peração pós operatória, indicamos a gordura que tem

um resultado duradouro e natural mas necessita de
uma pequena cirurgia para a coleta e injeção da mes

ma. Mais modernamente a gordura é muito utilizada

para dar um maior volume nos lábios, sulcos nasa-la
biais e regiãomalar.

Para o tratamento de rugas, manchas e de um enve

lhecimento precoce da pele, o laser e os peelings quí
micos são os procedimentos de eleição. No caso de uma
prevenção ou de pequenas imperfeições indicamos
tratamentos mais superficiais e leves. Para pacientes
com mais idade ou com maiores queixas a profundida
de do tratamento deve ser maior. Como os tratamen

tos com laser ou peeling químicos são queimaduras
controladas, o pós das aplicações e os cuidados serão

maiores de acordo com a dosagem e profundidade do
tratamento podendo variar de uma semana até alguns
meses para total recuperação da pele.

Dentre os procedimento menos invasivos, desta
camos aVideoendoscopia frontal que é uma cirurgia
para o terço superior da face, fronte e supercílio. Com
sedação e anestesia local, conseguimos elevar os teci

dos, enfraquecer os músculos corrugadores da testa,
elevar as sobrancelhas e eventualmente o terço médio
da face. O__procedimento normalmente leva em torno

de duas horas e a paciente tem alta no mesmo dia, com
uma recuperação que varia entre cinco a dez dias ini
cialmente e com resultados muito naturais.

Tudo isso, associando a bons hábitos de saúde
como o uso de protetor e evitar a exposição solar, usar
cremes hidratantes diariamente, evitar o fumo e o ál
cool fazem com que tenhamos uma face mais cuidada,
jovem e protegida.

Meditação ganha .aval científico
A receitapara lidar com dezenas deproblemas de saúde éfechar os olhos,

parar de pensar em si e se concentrar exclusivamente no presente. A ciência
está descobrindo que os beneficios da meditação são muitos, e vão além do

simples relaxamento. "As grandes religiões orientaisjá sabem disso há 2.500
anos. Mas só recentemente a medicina ocidental começou a se dedicar a en

tender o impacto que meditar provoca em todo o organismo; E os resultados ?

são impressionantes", afirma Judson A. Brewer, professor de psiquiatriq. da
Universidade Yale.

Iniciada na Índia e difundida em toda a Ásia, a prática começou a se po
pularizar no ocidente com o guruMaharishiMahesh Yoqi, que nos anos 1960
convenceu os Beatles a atravessar o planeta para aprender a meditar. Até a

década passada, não contava com respaldo médico. Nos ultimes anos, ospes
quisadores ocidentais começaram a entenderpor que, afinal, meditarfuncio
na tão bem, epara tantosproblemas de saúde diferentes. "Com a ressonância

magnética e a tomografia, percebemos que ameditaçãomuda ofuncionamen
to de algumas áreas do cérebro, e isso influencia o equilíbrio do organismo
como um todo", diz opsicólogoMichaelPosner, da Universidade de Oregon.

A meditação não se resume a apenas uma técnica: são várias, diferindo na
duração e no mét�do (em silêncio, entoando tiiantras etc.). Essas variações,
no entanto, não iiifluenciam no resultado final,.pois o efeito produzido no cé
rebro é parecido.Na prática, aumenta a atividade do córtex cingulado ante
rior (área ligada à atenção e à concentração), do córtexpré-frontal (ligado à
coordenação motora) e do bipocampo (que armazena a memória). Também
estimula a amígdala, que regula as emoções e, quando acionada, acelera o

funcionamento do hipotálamo, responsávelpela sensaçãode relaxamento.
Não se trata de encarar a meditação como uma panaceia universal, os

estudos mostram também que ela tem aplicações bem específicas. Mas, ao
contrário de oU terapias alternativas @e carecem de comprovaçqo

ÇJganha cada vez mlil.i
•...

spG!ldo depesqttisas re

Trabalho em horários irregulares
prejudica fertilidade da.mulher

Trabalhar em hofáriós irregulares, OU séja;·ern turnos que alternem tarde e

noite, pode ser prejudicial à saúde das mulheres. Estudo britânico apresentado
nesta quarta-feira no encontro anual da SociedadeEuropeia deReproduçãoHu
mana e Embriologia (ESHRE, sigla em inglês) relaciona o trabalho em turnos a

prejuízos ao ciclomenstrual e àfertilidadefeminina.De acordo com apesquisa, as
mulheres que trabalham em turnosmistos têm um risco 80%maior deproblemas
defertilidade e 33%maior de ter interrupção menstrual.

O trabalho em turnoejáfoi associado a uma série de riscos à saúde. Isso acon-
tece porque a, troca hor:áno tem impacto na, alidade do soTio e no relógi()
.,.biológico.,PCJU;c;? s iq; no entanto, sobre ,ClS cá �nc�ÇlS que o trabalhp em
turnos tinhapar 'lida'de de umamulher

. .
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Filme - DVD e Bluray
O Amante da Rainha

Século XVIII. Caroline Mathilde
(Alicia Vikander) é uma jovem britâni
ca que se toma rainha da Dinamarca

após se casar com o insano rei Chris
tian VII (Mikkel Boe Folsgaard). Em
viagem pela Europa, a saúde mental do
monarcapiora a cada dia e um acompa
nhamento médico toma-se necessário.
O alemão Johann Struensee (MadsMi
kkelsen) é escolhido e rapidamente con
quista a confiança do rei, tomando-se

seu confidente e principal conselheiro.
Promovido a médico da corte, Struen
see também se aproxima cada vezmais
de Caroline. Aproveitando-se da fragi
lidade de Christian, os dois assumem o

poder do país e iniciam uma surpreen
dente reforma de inspiração iluminista.
Não recomendado para menores de 14
anos. Direção: Nikolaj Arcel. Elenco:
Mads Mikkelsen, Trine Dyrholm, Da
vid Dencik, Alicia Vikander.

Livro

Confissões de um jovem romancista - Umberto Eco

Quando o grande teórico Umberto
Eco resolveu se aventurar na ficção, era
um romancista de quase cinquenta anos.
Agora, com mais de setenta, ele volta
seu experiente olhar de linguista, filóso
fo e estudioso da Idade Média para seus

próprios romances. Sem deixar nenhum
detalhe de fora e com estilo claro e aces

sível, Eco revela todos os segredos en-

volvendo a construção de livros como O
nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault.
Ao mesmo tempo discute questões uni
versais relacionadas à criação da trama
e dos personagens e especialmente ao

híbrido de ficção e ensaio, com o qual
se notabilizou, em que figuras históricas
convivem com seres nascidos da imagi
nação. Tradução: Marcelo Peno

CDeDVD

Criolo & Emicida - Ao Vivo
A reputação dos rappers Criolo

e Emicida já está formada, mas a

ação continua. Gravado em setem

bro do ano passado no Espaço das
Américas, em São Paulo, o CD e

DVD "Criolo e Emicida - ao vivo"
,-

.

é composto por 18 faixas - um dis
co inteiro e inteiramente gratuito
para download. Entre as obras estão
"Não existe amor em SP", "Bogotá",

"Subirusdoistiuzin" e "Grajauex"
de Criolo somadas aos sucessos de
Emicida como "Zica, vai lá", "Triun
fo", "Dedo na ferida" e "A cada ven
to". O show, que foi registrado em

preto e branco, contou com as par
ticipações do cantor e compositor
Rodrigo Campos, do MC Evandro
Fióti e do lendário Mano Brown -

rapper dos Racionais MCs.

Clique animal

ADOTE

Mestiço de

pinscher, super
ativo, gosta de
correr e brincar.
Se dá bem
com crianças
e precisa de
espaço para
viver solto.
Castrado,
vacinado,
porte pequeno.
Contato com o

sr. Ladislau, no
telefone:
3273-6513

I �
DUAS GATINHAS Somos brincalhonas e

carinhosas. Temos aproximadamente dois meses.

Se quiser nos adotar, entre em contato com

Alessandra no 3370 2420

FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013

Aniversariantes

10/8
Aguinaldo Vanderlei de Paulo
Ana Carolina Engel
Ana L Zaleuski

Bruno G. Kannemberg
Camila Gascho

Cibele de P. Panstein

Eloá de Souza Bardin

Erivaldo P. Batista

Estelita Stahelin
Fernanda M. B. Rita

Fernando Gabriel
Fernando T. de Mattos

Francieli F. Ternovi

Gisleine Ap. Kurcheski
Guilherme Laube
Guilherme Vinicios dos Santos
Guilherme Vogel
Helena G. Vieira
Ivonete W. Raduenz
Jaine Raduenz
Jaionara Spézia
Jairo L. Demarchi
Jussara da Silva
Lauro Mokuva
Maria Catarina Xavier
Marielena Beoedorn

Marta Manfrini

Matheus Aver

Merilyn Sartori

Miguel M. Vicenti
Nilo Heingen
Ricardo Waldemiro Engel
Rita de Cassia C. Acoski
Roberto Guths
Rosane Maria Fuch

Rose Russi

Sergio Sieuverdt
Vanessa Franzoi
Viviane Bier

Fábio Assunção - Ator
• Antonio Banderas - Ator

11/8
Adriane Jaimg
Ana C. Vieira

Carlito Eugenio Engelmann
Constancia Vitkoski

Dayane L dos Anjos
Denara Correia

Edina Engel
Edina F. Neckel
Estelita Francine

Guiomar Berner

Hercules Pelens

Hermes Catafesta
Irineu de S. Filho

Ivete Nieczur
Ivo Olczyk
Ivone M. Grim

Jean Jung
Josiane Cristina zehnter
Lenize Rubia Weller

Mackeli Cypriani
Marcos P. Buzzi

Neusa Kohlbach

Odete Maes

Onélia Schmidtt Neumann
Patrick Leon Kamrott
Tania M. m. Laube

Tiago Baier

Udo Borchardt

Ana de Hollanda - Cantora
• Dominique Swain - Atriz

12/8
Agostinho Zimmermann
Ana Caroline Zastrow Jordan
Ana de Lourdes Brenang
Ana Schiochet do Nascimento
Andrea Muller

Augusta Z. Lessmann
Brenda �ohana Serpa
Claudeté de Assis
Deise M. Mathias

Fernando Luís Buzarello
Francisco Russo Martins
Gustavo Behling
Ivone Dalpra
Jackson A. Gaspar
Jania M. J. Lange
Jasmin F. Kuester
Jeferson Grutzmacher

José Francisco M. da Silva
Leomar Marcelino Oduazny
Maria B. Ruysan
Mario Enke

, Matheus Pessotti
Suzalin Oloskamke
Tania Mara J, Lange
Tatiane J. Muller

Valderice S. da Cunha

Vanessa A. Drews
Vanete Raduenz
Vania M. Oldenburg

I Beto Guedes - Músico

Curiosidade
10 de agosto...

... é o 2220 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 143
para acabar o ano. 1846
- Elias Howepatenteia a

máquina de costura.
Fonte:Wikipedia
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Tomorrow's Father's Day here in Brazil. Amanhã é
dia dos pais aqui no Brasil. You can find different
explanations about the origin of Father's Day.
Você pode encontrar explicações diferentes sobre
a origem do Dias dos Pais. According to www.
timeanddate.comjholidaysjusjfathers-day, "its
origin may lie in a memorial service held for a

large group ofmen, many of them fathers, who
were killed in a mining accident in Monongah,
West Virginia in 1907" (sua origem pode residir
no velório realizado para um grupo de homens,
muitos deles pais, que morreram em um acidente
numa mina em Monongah, West Virginia, EUA,
em 1907). There's also another beautiful story

OCPlS
www.ocponline.com.br

Mestre em Inglês ê conce@aptatwn.com.br

which tells that Sonora Dodd wanted to honor her

father, who had to raise his newborn and other five
children on his own after his wife's death (check at
http://www.portaldafamilia.org/artigos/texto034.
shtml). Há também outra linda história que conta

que Sonora Dodd quis homenagear seu pai, que
criou sozinho seu filho recém-nascido e outros

cinco após a morte de sua esposa.

. Father's Day is on the third Sunday of Junein
the USA, Canada and the UK (o dia dos pais é

.

no terceiro domingo de junho nos EUA, Canadá
e Reino Unido). ln Thailand, Father's day is on
December 5th, which is also the birthday of the
country's king. It's a public holiday there. Na
Tailândia, o dia dos pais é cinco de dezembro,
que também é o aniversário do Rei. É um feriado

público lá. "In South Africa, many social and
cultural societieshost Father's Day celebrations
to stress the important role of fathers in nurturing
children and building strong society" (look at

www.timeanddate.comjholidaysjcommonjfather
day). Na África do Sul, muitas organizações
sociais e culturais, realizam celebrações de Dias
dos Pais para enfatizar a importância do papel dos
pais na educação dos filhos e na construção de
uma sociedade forte. What a beautiful purpose!
Que propósito lindo! God bless alI the fathers!
Que Deus abençoe todos os pais!

Fonte: www.albertsons.com

INGLÊS PERSONALIZADO
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para o que você quer!
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47 3215 4823 e 9905 5408 -

TURISMO

Passeios de

A empresa Serra Verde Express
rtrlesenvolve passeios de trens que
cruzam os trilhos da ferrovia Curitiba
- Morretes - Piraquara - Paranaguá.
São 110 quilômetros viajando pela
maior área preservada de Mata Atlân
tica do Brasil e por uma ferrovia com

128 anos de história.
O Trem da Serra do Mar Paranaen

se parte diariamente de Curitiba rumo
à cidade de Marretes e aos domingos
chega também em Paranaguá. São

aproximadamente 3 horas de viagem.
Cerca de 20% de seus passageiros são

estrangeiros e sentem-se maravilhados
com a ousadia da engenharia e com as

belezas naturais. Veja os horários dis

poníveis, valores e mais informações
em serraverdeexpress.com.br,

.

.

�

Trem no Parana

FOTOS DIVULGAÇÃO

+

: lrem de luxo-
Outra maneira de conhecer o Pa

raná é a bordo do primeiro e único
trem de iuxo do Brasil, composto por

dois carros quereconstituem todo o

charme e glamour da época de ouro

das viagens de trem. O Trem de Luxo

promove uma nostálgica viagem aos

áureos tempos da riqueza, do refina
mento e do bom gosto, uma experi
ência inesquecível, tanto pelas pai
sagens, quanto pelo prazer de estar

em seu rico interior, com móveis de
madeiras nobres e decoração temá
tica com o melhor dá fauna e flora
brasileiras. Pode-se optar pelo trajeto
Curitiba - Morretes; Curitiba - Pira

quara; ou Ponta Grossa - Cascavel.
O Great Brazil Express tem capa

cidade para apenas 22 passageiros
por vagão (são dois). Inaugurado há

poucos anos, o único trem de luxo do

Brasil, o Great Brazil Express, foi cria
do com inspiração no lendário Orient

Express, linha inaugurada em 1883
ligando a Europa à Ásia. O trem (com
boio) de luxo e-fado decorado em esti
lo colonial, com madeira nobre, sofás
adquiridos em antiquários e reprodu
ções de Debret e Rugendas. Visite o

site: greatbrazilexpress.com.
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Novelas

• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Guiomar avisa a Maria Adilia que ela não vai colocar

Candinho em risco. Hélio é preso dentro do avião, tentando

escapar do país. Amaralina conta a Cristal que Duque é seu
avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos
do casamento e se preocupa com a barriga que está cus

tando a crescer. Alberto recebe uma intimação para depor
como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita aju
dar Cassiano na comercialização das pedras de turmalina.

Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu e Bento se despedem, e Bárbara menospreza o

sofrimento 'da filha. Amora se desespera quando Bento avi

sa que não vai para o laboratório. Margot leva Fabinho à

casa de Verônica, e Maurício se enfurece. Plínio tenta levar

Bento para fazer o exame de DNA, e Glória revela que o

rapaz é seu neto. Wilson fica chocado ao descobrir que o

cemitério da fazenda foi destruído. lili critica Renata por ter

abandonado Vinny. Charlene convida Verônica para ser ma

drinha de Pedrinho. Fabinho se enfurece com Margot por

Flor do Caribe

Carol Picchi fala de emoção de atuar ao lado de Elias Gleizer
Carol Picchi não poderia estar mais feliz. A atriz encara

sua primeira personagem, a cigana Dalila, neta de Manolo e

estreia em Flor do Caribe ao lado do atar Elias Gleizer. "En

trar na novela sozinha é uma coisa e chegar contracenando
com um ator de porte como o Elias Gleizer é outra. Acredito

ter devolvido o anel para Irene. Pedrinho fica comovido ao

ver Wilson chorar nos braços de Charlene. Tina ataca viti

nho e Damáris, e Lara filma os três. Fabinho vê o envelope
com o nome de Bento cair da bolsa de Socorro.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Patrícia dispensa Michel. Joana e Luciano se beijam.

César exige que Félix reate seu casamento com Edith. Palo

ma e Bruno pensam um no outro. Amarilys e Eron contam

para Niko que ela perdeu o bebê. Pilar decide conversar

com Edith para ajudar Félix. Lutero agradece pela compa

nhia de Bernarda. Pilar e Bernarda incentivarn Paloma a

se desculpar com Bruno. Márcia compra uma nova van.

Valdirene dispensa Carlito e diz que vai sair com Ignácio.
Niko considera a ideia de adotar uma criança. Alejandra
fala para Félix que pode ajudá-Ia em seu plano. Perséfone

elogia Daniel e faz as pazes ele. Neide teme que linda se

machuque na esteira. Pilar questiona Edith sobre o súbito

interesse de César em Jonathan. Amarilys confessa a Palo

ma que teme ser excluída por Niko e Eron se eles adotarem

um filho. Paloma pede perdão a Bruno.

, • CHIQUllllAS - SBl E DONA XEPA - RECORD
Não são exibidas aos sábados.
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* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

I
Fofocas
Rita Lee terá de
indenizar policias .-

A cantoraRita Lee foi condenada a indenizar

os policiais militares que xingou durante show

do festivalVerão Sergipe, emAracaju, em janei
ro no ano passado. Na ocasião, a cantora inter

rompeu a apresentação e passou a insultar os

policiais que buscavam drogas entre o público.
Após a confusão, ela chegou a ser detida. A de

cisão, expedida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) é final. Não cabe mais recurso. A cantora

tem prazo de 15 dias para fazer o pagamento -

caso contrário, cabemulta de 10% sobre ovalor.

Em abril, Rita havia sido condenada a pagar in
denização por danos morais a cada PM no valor

de 5000 reais - com os valores corrigidos, a in
denização a cada um dos 33 policiais militares
será, agora, de 7 300 reais para cada policial.
No Twitter, a cantora expressou insatisfação.
"A truculência que houve no meu show foi igual
a das recentes manifestações. Me posicionei ao
lado do público. Para safado, nenhum tostão

furado. Apenas minha silenciosa manifestação
anti vocês-sabem-quem. Quando a ditadura é

um fato, a resistência é um dever", escreveu.

\
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EllenDeGeneres vai

apresentar oOscar 2014
A apresentadora Ellen DeGeneres vai

comandar a cerimônia de entrega do Os

car 2014, marcada para o dia 2 de março.
A informação foi divulgada nesta sexta

feira pelos produtores do evento Craig
Zadan e Neil Meron. Ellen apresentará
a festa pela segunda vez - a primeira foi

em 2007. Zadan e Meron disseram, em
comunicado, estar entusiasmados com a

escolha. "Atualmente, há poucos talentos

para a comédia como Ellen, que é ama

da em todos os lugares. Esperamos que o

anúncio seja recebido com empolgação."
A recém-empossada presidente da Aca

demia de Hollywood, Cheryl Boone Isa

acs, corroborou a alegria dos produtores.
"Ela vai ao encontro dos nossos planos de
fazer uma cerimônia divertida que pren
da a atenção de todos." Ellen apresenta
um programa de grande sucesso no canal

NBC da TV americana, o Ellen DeGeneres

Shaw, exibido no Brasil pelo canal a cabo

GNT desde outubro de 2011.

que qualquer dificuldade vai ser superada por estar do lado
dele. Ele me dá muito apoio, já construímos uma relação de

carinho e confiança", revela. Mesmo assim, Carol assume que
ficou nervosa ao gravarpelaprimeiravez ao lado do veterano.
"Senti aquele frio na barriga. Foimuito emocionante."

Horóscopo
Amaior conquista da humanidade não é

a evolução tecnológica, mas a evolução da
criatividade. Anônimo

�Áries
W 20/3aI9/4-Fogo

Hoje, a vontade de ficar ao lado
de quem ama deve falarmais alto.

Se já encontrou sua cara-metade,
é hora de aproveitar a companhia
do seu amor, sem deixar o roman

tismo de lado. Se está SÓ, aposte
num bom papo para se aproximar
de alguém. Cor: marrom.

talgia podemarcar dia, mas, à noi
te, não vai faltar animação. Reu
niões animadas devem animar a

união e a paquera. Cor: marrom.

,,.JI Gêmeos
'

1.1 21/5a 20/6 - Ar

Hoje, a Lua entra em seu "pa
raíso astral", favorecendo a con

quista e trazendo sorte. Aproveite
para fazer uma fezinha. Não recu

se nenhum convite para sair ou se

divertir. Se já tem alguém, faça um
programa animado e reacenda o

seu romance. Cor: vinho.

,., Câncer

I.t 21/6a21i7-Água
Hoje, sua atenção estará volta

da para a família. Envolva-se mais

nos assuntos domésticos e curta

a companhia do pessoal. À noi

te, um bom papo pode aumentar
suas chances na conquista. Tem
compromisso? Aborde e resolva

assuntos delicados. Cor: branco.

tr.iI Leão
..... 22/7 a 22/8 - Fogo

, Você estará mais falante do

que de costume. Encontros com

amigos e conhecidos prometem
ser animados: é hora de ampliar
seu círculo social. Com o par, a

noite é favorável para resolver

mal-entendidos. Na hora da- pa
quera, aposte no papo. Cor: verde.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Sua possessívidade estará

acentuada hoje. Além de dar mais
valor a tudo o quepossui, também
pode exagerar um. pouco no ciú

me. Na conquista, o sentimento

de posse pode atrapalhar. Mas, à
noite, umbom papo pode ajudar a
encantar quem deseja. Cor: cinza.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, a Lua entra em seu sig
no e reforça sua diplomacia, além
de realçar seu encanto. Aposte no
romantismo para encantar quem
ama e use todo o seu charme para
se aproximar do seu alvo.À noite,
você terá facilidade para encantar

a pessoa amada! Cor: creme.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Hoje, a Lua vai "infernizar" o

seu astral. Ouça sua intuição para
ficar longe de problemas e não

confie demais nas pessoas.Avon

tade de se isolar vai falarmais alto.
À noite, conversas com o par ou

com um paquera podem animar

seu coração. Cor: vermelho,

lIe. Sagitárioli 22111 a 21/12 -Fogo
Bom dia para se encontrar

com os amigos e reservar um tem

po pata se divertir. Programe um
churrasco ou marque um progra
ma animado. O clima deseontraí

do pode favorecer uma aproxima
ção e os amigos podem apresentar
alguém interessante. Cor: branco.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Embora seja um dia de folga,
sua atenção pode se voltar para a

carreira. Fazer planos a longo pra
zopode ser umaboa. Se está só, al
guém com uma boa posição social
pode despertar o seu interesse. In
vista na paquera! Façaplanos com
quem ama. Cor: branco.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Você estará a fim de sair da ro

tina e, se tiver a chance, uma via
gem pode ser ótima! Mas, se não
der, entre em contato com quem
está longe. À noite, um clima de

aventura, aliado a uma boa con

versa, pode ser a receita perfeita
para o seu coração. Cor: branco.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, é melhor manter dis

tância de situações que pareçam
misteriosas ou de pessoas qué não
conhece muito bem. Seu magne
tismo será evidente e não terá di
ficuldade para chamar a atenção
de alguém especial. A intimidade

deve esquentar. Cor: rosa.
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PREVISAO DO TEMPO

WiUtirando

Piadas
Mãe de seis

o casal teve seis filhos. Muito orgulhoso do seu feito, o marido
começou a chamar a esposa de "Mãe de seis" todo o tempo. Certa noite
o casal foi para a uma festa junina. Lá pelas tantas, o homem decide ir

embora e vai procurar a esposa para voltarem pra casa. No meio daquele
montão de gente, ele avista sua esposa e grita:

- Pronta para ir para casa, "Mãe de seis"?
Amulher, que nunca gostoumuito do apelido, fica nervosa pela

indiscrição do marido:
- Na hora que você estiver pronto, "Pai de quatro"!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 15h30,
17h30, 19h30, 21h30 .

ARCOPLEX3
• O Concurso - Comédia - Nacional - 87 min - Censura: 12 anos - 17h40, 19h30, 21 h20
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre - 13h40, 15h45

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Os Smurfs 2 - 13:20 15:30 17:40 19:50 . 3D - DUB -

Comédia
• percy Jackson e o Mar de Monstros Pré-estreia . 22:00 .

3D - LEG . Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 -13:00 15:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:25 21 :50 - LEG - Ação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 22:10 .:

LEG -Ação
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:30 19:40 - DUB - Comédia
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:20 18:40 - NAC -

Comédia
• O Concurso - 16:40 21 :10 - NAC - Comédia
• Círculo de Fogo -13:4016:2019:0021:40 - LEG - Ação
• Círculo de Fogo - 13:30 18:50 - 3D DUB - Ação
• Círculo de Fogo - 16:10 21 :30 - 3D LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Os Smurfs 2 - 13:50 16:20 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo - 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Círculo de Fogo - 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:30 22:00 - DUB - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:30 - DUB - Comédia.
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 19:45

22:10 - LEG - Ação

Círculo de Fogo
Quandovárias criaturas
monstruosas, conhecidas
como Kaiju, começam a

emergir domar, tem início
uma batalha entre estes

seres e os humanos. Para

combatê-los, a humanidade
desenvolve uma série
de robôs gigantescos,
os Jaegers, cada um
controlado por duas

pessoas através de uma
conexão neural. Entretanto,
mesmo os Jaegers se
mostram insuficientes para
derrotar os Kaiju. Diante
deste cenário, a última
esperança é um velho robô,
obsoleto, que passa a ser
comandado por um antigo
piloto (Charlie Hunnam)
e uma treinadora (Rinko
Kikuchi).

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

1. Relativo aos antepassados / Abreviatura de eletrocar- 12
diograma

2. Ave dos campos que gosta de pousar sobre o gado 13
para lhe catar os carrapatos / Fazer muito certa coisa,
por hábito ou prazer

3. Missiva / Apreensão dos bens de um devedor para
pagamento judicial

4. Mar localizado entre a península Balcânica, a costa

ocidental da Ásia Menor e a ilha de Creta I Um fa
moso automóvel da VW, não mais fabricado / Meia ...
cuia

5. O piloto paulista, tricampeão mundial de Fórmula 1

6. As iniciais do escritor mineiro Guimarães (1908-
1967), de "Grande Sertão: Veredas" / O Zea mays,
principal ingrediente da pamonha e do curau / Pre
fíxo que indica uma unidade de medida 1.012 vezes

maior que a unidade ao nome da qual é acrescentado
7. Cidade norte-americana com famosos parques temá

ticos, meta de muitos turistas I Soltar (o lobo, o cão)
a sua voz

8. Famoso cartunista paulistano, autor de quadrinhos
como "Piratas do Tietê" / A capital da Noruega

9. Pequeno círculo de metal/Que sente calafrios.

HORIZONTAIS
.

1. Mamífero que ocorre nas regiões frias do hemisfério
Norte / Parte da roupa que está junto ao pescoço

2. Prender
3. A cantora norte-americana Mariah / O cantor e com

positor Jaime
4. Adaptar-se
a novos amigos
5. Pronome possessivo feminino I ColoridO artificial

6. As iniciais do cantor e compositor Tim (1942-1998)
/ (Ingl.) Folheto publicitário feito de uma só folha im

pressa e dobrada
7. O arremate da manga
8. O oposto ao lado correto / Em física: abrev. de oersted
9. Felino ao qual os antigos atribuíam vista extraordinária

/ Sigla de uma das maiores uníversidades brasileiras

10. Nata de leite batido
11. As três vogais centrais / Neblina
12. Ave de rapina típica do sertão nordestino
13. Distância que separa os parentes consanguíneos / A 10

armação que produz o som nas cordas de um violino.

VERTICAIS

2

3

4

5

6

7

8

9

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Fim de semana

gelado em se
Sábado: Tempo encoberto com
chuvamelhorando a partir da
tarde, devido ao avanço de uma
massa de ar polar. Temperaturas
em declínio acentuado. Pequena
chance de chuva congelada e neve.

Domingo: Tempo seco e ensolarado.
Temperatura baixa, com condição
de geada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ ;;M
MíN: 9°C
MÁX: WC

Parcialmente
Nublado

� "

1 J� Instâ�el
SEGUNDA
MíN: 11°C
MÁX: 22°C

Nublada

• � �,
Chuvoso

T�RÇA •MIN: 100C
MÁX: WC Trovoada

11()C�

118°0'
.... WAS

• NOVA 6/8

• CRESCENTE 14/8

CHEIA 20/8

• MINGUANTE 28/8
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Cozinha: comomantê-la sempre limpa e cheirosa
Filtro de água de barro

Para higienizá-lo, basta esfregar o in
terior do filtro com uma esponja molha
da. Depois, enxágue com bastante água.
Por fim, borrife dentro e fora dele uma

solução de duas colheres (sopa) de- água
sanitária e um litro de água. Seque bem
e pronto!

_Garrafa térmica
A cada troca de bebida, ponha um litro

. de água quente com uma colher (sopa) de
bicarbonato. Aguarde umahora e enxágue.

Tábua de carne
Prefira de plástico, que segura menos

sujeira. Lave com água e detérgente, com
a bucha do ladó amarelo, para não riscar.
Enxágue, cubra com vinagre branco e

deixe escorrer.

Pano de prato
A regra é: usou, lavou. Para isso, po

nha â peça de molho durante dez minu
tos em um litro de águamisturada a duas
colheres (sopa) de água sanitária. Lave
com sabão. e enxágue. Após secar, passe
com ferro bem quente.

Microondas
. Coloque um pote com 150 ml de água

e três rodelas de limão dentro e ligue por
quatro minutos. Em seguida, passe uma
esponja com solução de oito gotas de de

tergente por litro de água.

Paninho de pia
Jamais deixe que, depois de molha

do, ele seque naturalmente. Toda vez que
molhá-lo, coloque-o para lavar. O proce
.dimento é igual ao da higienização dos

panos de prato.

Esponja
. Ao usar, lave com água e sabão, es

prema e ponha de molho em um litro de

água com duas colheres (sopa) de água
sanitária, por cinco minutos, Mantenha
a longe do sabão.

Geladeira
Antes de aprender a limpar, conheça

seu funcionamento: quanto mais alta a

prateleira, mais gelada. Por isso, em cima
de tudo, coloque as carnes. Abaixo, leite,
ovos e frios. Por último, hortaliças. Na
porta, deixe os itens menos perecíveis,

como refrigerantes. Agora, sim, está na

hora da faxina: retire os produtos e desli

gue. Lave com água e detergente. Pulveri
ze uma mistura de água e vinagre branco
{meio a meio). Limpe bem.

Formigas e baratas
Para evitá-las, tampe bem os alimen

tos e jogue o lixo fora diariamente. Ah,
vale usar iscas contra essas temíveis pra
gas, mas leia direitinho o rótulo e siga, ao
pé da letra, as recomendações do fabrica.

Chão e paredes
Para cada litro de água, pingue oito go

tas de detergente. Passe amistura com um

pano. Prepare uma solução de duas colhe
res (sopa) de água sanitária para cada litro
de água e espalhe nas superfícies.

Lixo
Ele deve ficar no chão e ter tampa

acionada por pedais. Não se esqueça de
trocar o saco interno todos os dias· e de

limpar o balde.

@metalnox

Zã�nau,
"'t-

_..:::�
�
�

DecalJtJr
.�tU' .. c ..... ,,� ••

www.decatlor.ClOfTI.br
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MOMFORT

Agente de Resevas para Hotel
Almoxarife

Analista Contábil
Analista de Custos
Analista de Marketing - Alimentlcio
Analista de Metodos e Processos -

.

Metalurgico
Assistente de Pôs Vendas - externo

Analista de PCP

Analista de Processos de Produção
'

Analista de Recursos Humanos

Analista de Sistemas
Analista Piscai
Arte Finalista - Embalagens
Assistente Admnistrati'Jo Comercial
Assistente Gle Benefícios

Engenheiro de Segurança do
Trabalho

.

Estagiário em comercio Exterior

Estampador
Expedidor
Frentista

Gerente Oomerclal
Inspetor de Qualidade - Metalurgico
Inspetor para Colégio
Lavador de Garras

.

Licit�dor
Líder de Bailar e. Mercearia
Lidar de Padaria
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrizsasse.com.br.
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�
No dia 9, Luan completou
17 anos. Sua mãe, irmã,
avós e tios lhe desejam
muita saúde, paz, amor
e felicidades. Beijos da

família!

Théo Henrique Bortolini

completou 7 anos no dia
7 de agosto. Toda família
deseja muita felicidade e

.

saúde. "Amamos você".

Maria Luísa completou
7 anos no dia 9. "Amamos

você! Isto é tudo que
podemos lhe dizer e lhe

desejamos tudo de melhor
que a vida possa dar. Feliz
aniversário, princesa!"

"Aos nossos pais Ivo Demarchi e Ida H.
Demarchi, os votos de pura felicidade

pela passagem dos 43 anos de casados.
Parabéns também para lda, No dia 8

ela comemorou 62 anos. Ao casal, uma
ótima viagem para Itália. "Amamos

vocês!" Isamara, Iara e Ivan

Sophia Schroeder comemorou 2 anos
no dia 8. Ela recebe o carinho e os

parabéns de sua titia Angela, do Opa
e Oma Schroeder. Já Rildo Carlos

Schroeder completou 35 anos dia 29. Ele
recebe os parabéns também pelo Dia
dos Pais, comemorado neste domingo

Parabéns aos pais
Rafael e Carla pela
chegada da princesa
Maria Eduarda. A
família deseja saúde
e felicidades

.�
sesc Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito Cidade Inscrições e Informações
ASSISTENTE OPERACIONAL:
Ensino médio completo; Experiéncia com

Comparecercom Currlculo dia 16/08/2013sistemas de sonorização, uso de mesa digital JARAGUÁ DO SUL às 13h no SESC Jaraguà do Sul, parade som e sistemas de iluminação cênica.
realização de prova técnica.Contrato por período determinado

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS: Comparecer com Currículo dia 16/08/2013
Ensino fundamental; Experiência com a JARAGUÁ DO SUL às 13h no SESC Jaraguá do Sul, para
limpeza de ambientes internos e externos. realização de prova técnica.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
através do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

Abertura de Vaga para Contratação

RS 1530,00 por
mês

Assistente de
Atendimento e Vendas 01(uma) Jaraguá do Sul

Mais infonnaç6es: _.sc:.senac.br no rã ....rabaIheConoscd'
Ac,jté,iodoSENAC/SCpod";;_aprmteÍt3_"'��"",�__."",�",,,,,,.,,jleiZllÉ�_,

.espe;taodoilonllem.-6ria."_para� ..._

Três gerações unidas no mesmo dia '3 de agosto. As Bodas de Ouro de seu Lino
Hornburg e Dona Loni Rahn Hornburg. Eles dão exemplo do verdadeiro amor. O

filho Lenor Hornburg e Ledirce Jordan Hornburg comemoraram as Bodas de Prata e

renovaram seus votos com alegria. E, para completar, o neto e filho Lucian Hornburg
surpreedeu a todos declarando seu amor e fazendo o pedido de noivado a sua

companheira Suelin Vieira. 'Que Deus continue abençoado esses três casais com
saúde e amor." São os votos de sua neta, filha e irmã Daiane Hornburg.

Parabéns ao pai Adelino Hasse pelo seu
dia. "Desejamos tudo de bom, com saúde
paz e bençãos de Deus. Continue sendo
esse pai maravilho. Te amamos muito:'
Carinho de sua filha Salete e esposo; da
filha Arlete e família; do filho Edson e

família e dos netos que te amam

No dia 6 celebraram Bodas de Prata,
Marcos Andrei Peters e Teresinha Maria
Henn Peters. Os filhos Bruno, Eduardo
e Mariah, demais familiares e amigos

desejam felicidades!

- ANALISTA FISCAL
- ASSISTENTE DE VENDAS
- COORDENADOR FINANCEIRO
- ELETRICISTA

Interessados enviar currículo para recrutamento@zanotti.com�br
informando o título da vaga no assunto do e-mail.

Conheça outras oportunidades no nosso site www.zanotti.com.br
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ForlDas da
paternidade.
Meu pai sempre conta que certa vez se atrasou para

me pegar na escola, e que eu, ao invés de esperá-lo
na porta da escola, sai caminhando. Eu não lembro de
nada disso, tinha apenas oito anos. Mas, segundo ele,
eu vim peregrinando pelos canteiros da antiga Avenida
dos Estados, em Balneário Camboriú, e até encarei uma
trovoada de fim de tarde, daquelas rápidas e torrenciais.
Não me encontrando na escola, meu pai deu voltas pe
los quarteirões próximos e retornou pelo caminho que
fazíamos diariamente. Me localizou já próximo de casa,
todo molhado e com cara de choro., caminhando entre
os canteiros da Avenida. E toda vez que ele conta essa

história, me diz que aquele dia, ao não me encontrar na
escola e me ver todo molhado e desprotegido, foi um

ê carlos.schroeder@gmail.com

dos dias mais angustiantes da sua vida.
Algo semelhante acontece no início do primei
ro capítulo de Formas de volver a casa, livro do
chileno Alejandro Zambra, que foi publicado
pela editora espanhola Anagrama, em 2011, e

ainda não tem previsão de sair no Brasil. Nos
primeiros parágrafos, o personagem principal,
ainda jovem, relata sua primeira grande adver
sidade, ao se perder de seus pais. Com exclusi
vidade, traduzo para meus raros leitores: "Uma
vez me perdi. Tinha seis ou sete anos. Vinha
distraído e de repente não vi mais meus pais.
Me assustei, mas em seguida retomei o cami
nho e cheguei em casa antes que eles (que con
tinuavam me procurando; desesperados), Mas
nessa tarde pensei que eles tivessem se perdido,
e que eu sabia chegar em casa e eles não. To
maste outro caminho, dizia minha mãe, depois,
com os olhos chorosos. Vocês que tomaram
outro caminho, pensei, mas não disse. Meu pai

me olhava tranquilamente do sofá, pen
sando. Mas talvez não estivesse pensan
do em nada. Talvez estivesse apenas de
olhos fechados, descansando, curtindo
o presente com calma e resignação.
Superaste uma adversidade r e isso é

bom, disse ele, sem titubear. Minhamãe
olhou para ele com receio, mas ele con-
tinuou com um confuso discurso sobre
a adversidade. Sentei no sofá da frente, e fingi

.
adormecer. Meus pais começaram a discutir, e a
cada cinco frases dela, meu pai soltava uma. As
palavras mentira e negativo eram frequentes.
Nesta noite minha mãe me carregou para a

cama e me disse, talvez sabendo que eu fin
gia dormir, mas que a escutava com atenção:
Teu pai tem razão, agora sabemos que não te

perderás, que sabes andar pelas ruas. Mas de
ves concentrar-se mais no caminho. Tens que
caminhar mais rápido. Escutei. Desde então
caminhei mais rápido. Na verdade, um par de
anos mais" tarde, na primeira vez que falei com
Cláudia, ela até me perguntou porque eu cami-

nhava tão rápido."
Gosto de pensar (e vai ao encontro do texto que tra

duzi acima) que, de alguma maneira, ser pai é uma
forma de voltar para casa. É quando você faz o mes

mo caminho que seu pai, e por isso, passa a entendê
lo um pouco melhor. E o trajeto para compreender a
paternidade, pode ser sinuoso como o trilho do trem
ou delicado como o folhear de um livro pelas mãos
de uma criança, mas o importante é que é preciso
perder-se para encontrãr-se.
E neste domingo, ao dar um abraço em meu pai, lem

brarei daquilo que ele me contou (da vez em que me

perdi), mas também do livro do Zambra e em como foi
bom ter escrito esta fotocrônica, pois relembrar é tam
bém uma forma de voltar para casa.

DESTAQUES DA SEMANA._�I www.ocponline.cóm.br

Reforço para
prevenir a gripe

Prefeitura investiu R$ 280 mil .

na compra de 10 mil doses. Dis
tribuição à população começou na

quinta-feira (8) e segue até domin
go. Segundo o secretário de Saúde,
Adernar Possamai, a ideia não é fa
zer uma campanha para vacinação
em massa, mas reforçar a preven
ção principalmente aos que fazem
parte do grupo de risco e que ainda
não se vacinaram. As vacinas são
para reforçar a imunização contra
o subtipo H:lN1 do vírus influenza.

EDUARDO MONTECINO

Rede Breithaupt
vende supermercados

ARede Breithaupt anunciou na tarde de quin
ta-feira (8) a venda dos cinco supermercados de
Jaraguá do Sul para a Cooperativa qe Produção e

Abastecimento do Vale do ltajaí (Cooper). O va

lor da negociação não foi divulgado. A partir de
IOde outubro deste ano as unidades estarão sob
a operação da cooperativa. A filial de Guaramirim
permanece com o grupo Breithaupt.

online

Coluna
Plenário
'em Brasília -----=--���_

A jornalista e colunista de política, Pa
triciaMoraes foi para Brasília na terça-feira
para cobrir e participar do momento polí
tico enfrentado pelo Brasil da atualidade
e revelar ao leitor os debates em tomo da
reforma política é essencial.

Guaramirim se despede de Victor Kleine
Morreu namadrugada do dia 4 de agosto, por volta das 2h40, em decorrência de insuficiência

renal, o ex-prefeito de Guaramirim, Victor Kleine. Ele estava internado desde o dia 31 de julho;
no Hospital Padre Mathias Steín e tinha 79 anos:

.
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PlANTÃO POUClAL

Obras do viaduto
alteram o trânsito
MUDANÇAS Serviço de drenagem na pista obriga os motoristas
usarem rotas alternativas para ir aos bairros Vieira e João Pessoa 1-�;;;,f,Wo'I"'" ...,,�"""'"".....,...-

Rogério Kumlehn. Placas
de sinalização vão ajudar a
orientar os motoristas,

O próximo passo da
obra naquele trevo, que
receberá um viaduto, é o

deslocamento de postes
de iluminação. A fase de

desapropriação foi con

cluída e a demolição de
imóveis começou esta

semana. De acordo com

a Prefeitura, alguns esta

belecimentos, como gara
gem de automóveis e bor
racharia, ainda precisam
desocupar as construções.
Toda a obra está orçada
em R$ 5,1 milhões.

que vem do Centro não po
derá usar a rótula e deve se

guir pela Waldemar Grub
ba para fazer o retorno

no Portal. Já para sair do
bairro e acessar a avenida,
o trânsito será desviado por
uma via lateral, que passa
pelo loteamentoWellness.

"A princípio a mudan

ça no trânsito deve durar
três dias. Depois disso,
quando fizermos a drena

gem do outro lado, será
mais fácil pois o trânsito

poderá ser feito pela Rua
Adolfo Tribes", explicou
o diretor de Trânsito e

Transportes da Prefeitura

Débora Remor

A s obras no trevo que dá
r\acesso ao Bairro Vieira
e a Schroeder começam a

avançar pelas vias Manoel
Francisco da Costa e Wal
demarGrubba, em Jaraguá
do Sul. Para o trabalho de

drenagem da área, o trânsito
na área vai sofrer alterações
a partir de terça-feira, dia 13.
Os motoristas são orienta
dos a usar acessos alterna
tivos e redobrar a atenção
ao passar pelo trecho.

Para acessar a Mano
el Francisco da Costa, no
Bairro Vieira, o motorista

CARRO CAP'OTA NA PONTE
Um Palio capotou na Ponte da Trindade, na
divisa entre Jaraguá do Sul e Schroeder, na
manhã de ontem. O condutor, de 23 anos, disse
que perdeu o controle ao passar por uma camada
de saibro, o que teria cansado o acidente.
Ele sofreu apenas ferimentos leves.

Estupro
Adolescente acusa vizinho

Um homem de 27 que ele a agarrou e a vio
anos foi acusado de es- lentou na noite de terça
tupro pela vizinha, uma feira. A denúncia foi feita
adolescente de 16 anos. O à PM, pelo namorado da
crime teria acontecido na' vítima. O acusado nega o

terça-feira, dia 6, mas ela crime e reagiu a prisão,
fez a denúncia ontem. O mas foi detido e levado a

caso será investigado pela delegacia.
Delegacia de Proteção A vítima deve ser ou

a Criança, Adolescente, vida novamente na Dpca
Mulher e Idoso (Dpcami). mi e os exames também
A adolescente contou a foram requisitados para
Polícia'Militar que estava comprovar o abuso sexual.
em casa sozinha quando Como não houve fla
o vizinho teria batido a grante, o suspeito vai
porta da quitinete onde responder o inquérito em

ela mora, na Rua Gottlob liberdade e deve prestar
Enke, no Bairro Rau, em novo depoimento para a

Jaraguá do Sul. Ela disse Polícia Civil.

Ponte do Trabalhador fechada por tempo indeterminado
nida Prefeito Waldemar
Grubba deverão seguir até
a ponte Marli Freihsler
Baumer "Ponte do Cen
tenário". Já aqueles con

dutores que seguem no

sentido inverso poderão
optar pela mesma ponte
do Bairro Centenário, ou
seguir pela Rua Coronel

Procópio Gomes de Oli
veira .' Durante o período
noturno, o trânsito sobre
a ponte estará liberado. A
Secretaria de Obras avisa

que haverá placas de si

nalização no local, bem
como policiais militares
para orientar o trânsito

próximo à obra.

A partir de segunda
feira a Ponte Antônio Ri
beiro - conhecida como

Ponte do Trabalhador -

estará interditada para a

passagem de veículos. O
horário de interdição será
das 7h30 às 18 horas du
rante tempo indetermina
do. O fluxo só será permi-

tido no período noturno.
O motivo da ação são as

obras para a implanta
ção da tubulação da rede

pluvial da Rua Carlos
Eggert, no Bairro Vila
Lalau. Osmotoristas que
trafegam do Bairro Ilha
da Figueira em direção ao

Bairro Vila Lalau e Ave-

LÚCIOSASSI

Duplicação BR-280

Aberta licitação para o trecho urbano

..... aramirim
Mulher é
assaltada .

O edital de licitação
para duplicação do tre

cho urbano da BR-280,
entre as cidades de Gua
ramirim e Jaraguá do Sul,
foi publicado na edição
de quinta-feira do Diário
Oficial do Estado de Santa
Catarina. A oficialização
do ato ocorreu mais de
um mês após o presidente
da Comissão Permanente
de Licitações do Departa
mento Estadual de Infra
estrutura (Deinfra), João
Paulo Paixão, afirmar que
a licitação seria aberta dia
2 de julho.

"Houve atraso porque a

Comissão achou necessária
a realização de mudanças
técnicas no edital", simpli
ficou. Paixão não informou
quais foram as mudanças
específicas, apenas que
a concorrência será por
menor preço e não pelo
Regime Diferenciado de

Contratações (RDC), como
havia sido previsto.

A obra abrange o tre

cho entre os quilômetros
50 e 59 (quase nove qui
lômetros), da travessia ur
bana. Os envelopes serão
abertos às 14h30 do dia 12

de setembro e, após este

período, haverá prazo, não

especificado, para homo

logação da empresa vence
dora do edital, para poste
rior emissão da ordem de

serviço e início das obras.
O projeto de dupli

cação foi realizado pela
Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu
(Amvali) e a obra foi orça
da em R$ 89 milhões. Ao
longo dos 8,6 quilômetros
dó trecho estão previstas
10 obras de' infraestrutu
ra, como elevados e pon
tes. A previsão é de que
o valor seja custeado pe
los recursos do programa
Pacto por Santa Catarina.

Uma mulher de 53
anos ficou sob amira de
um revólver e teve o car

ro roubado na noite de
quinta-feira, em Guara
mirim. A vítima estava
em uma loja, às margens
da BR-280, quando o

assaltante anunciou o

crime, por volta das. 19h.
Ele roubou o Hyunday

.

i30 branco, com placas
de Guaramirim. Tes
temunhas contam que
um Fox preto dava co-.

bertura . ao criminoso,
que ainda não foi cap
turado.

cus'tOS Duplicação tem gasto projetado em R$ 89
milhões. Licitação vai priorizar o menor preço da obraAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

• GRÁFICA REGIS
Comemora na segunda-feira 27 anos

de atividades esta que é uma das mais
tradicionais gráficas da região.

Liderança
transformadora

Entre os dias 12 a 15 de agosto a Acijs pro
move um treinamento focado na concepção
ampla da liderança, que é o grande fator de

transformação de uma empresa ou negócio.
O instrutor será, Elton Soares. O evento será
realizado no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul. Inscrições treinamento@acijs.com.br.

Encontro empresarial
A Associação Empresarial de J�raguá do

Sul (Acijs) promove no dia 2 de setembro, às
17horas, o 57° Encontro Empresarial que terá
como tema "Os desafios da Competitividade e

da Inovação". Compartilharão suas experiên
cias de gestão bem sucedida o presidente da
Fecomércio, Bruno Breithaupt, o presidente
da Fiesc, Glauco Corte e o presidente do Con
selho da Weg, Décio Silva. O mediador será o

colunista do Blog Brasil no Mundo da Revis
ta Exame Fábio Pereira Ribeiro. O evento faz

parte das comemorações dos 75 anos da Acijs.

'Meio ambiente
Na reunião plenária da próxima segun

da-feira da Acijs-Apevi o tema continuará
sendo o meio ambiente. O palestrante será o
advogado Leonardo Papp. Ele é especializa-

.

do em direito ambiental. Papp falará sobre a

legislação a�biental e a atividade empresa
rial, seus desafios e oportunidades.

HCHORNBU G
CARROCERIAS FRfGORiFICAS

Lourival Karsten

Novo dono
A decisão de concentrar as opera
.rlções no ramo de material de cons

trução e outros negócios vinha sendo
amadurecida há tempo. Com a assina
tura do Memorando de Entendimen
to com a Cooperativa de Produção e

Abastecimento do Vale do Itajaí (Coo
per), o Grupo Breithaupt vai repassar
as operações dos supermercados em

Jaraguá do Sul - incluindo imóveis.
A mudança de controle das opera-

ções está prevista para IOde outubro.
As negociações foram assessoradas
pela Martinelli Advocacia Empresa
rial e duraram cerca de quatro meses.

Com a mudança, o Grupo Breithaupt
concentra suas atenções no segmento
de material de construção e prossegue
no processo de transformação das lojas
em home centers. Também continua
as atividades de importação e distri
buição de equipamentos e produtos.

FRANCISCO JUNKES/PMJS

Manejo do palmito
Uma experiência que tem tudo para

dar certo. É como técnicos da Secretaria
de Desenvolvimento Rural eAgricultura
da Prefeitura de Jaraguá do Sul avaliam
o projeto que visa disseminar o plantio
da palmeira juçara, consorciada com

outras espécies. A ideia já vem sendo
desenvolvida com sucesso pelo agrô
nomo e pesquisador Adernar Brancher
na Estação Experimental da Empresa
de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina (Epagri) em

Urussanga, Sul do Estado. Uma comiti-

va jaraguaense formada pelo diretor da

Semag,AricenirCanuto, e dos engenhei
ros agrônomos Roberto Nagel e Jackson
Haroldo Schütz, estiveram recentemen

te em Urussanga para atualização de co
nhecimentos técnicos sobre este tipo de

plantio. Se o produtor não quiser fazer
o plantio no meio do bananal, ele pode
fazer o plantio na beira de caminhos e

estradas, assim como aproveitar aquelas
áreas abandonadas ou com limitações
de mecanização, que poderão tornar-se
rentáveis com esta cultura.

Casa conectada
Conectar os dados de todos os aparelhos da casa sem um emaranhado de fios é a

principalproposta doMaCAAempresa lançará sua especificação 1.1 nopaís e espera
a adesão das grandes operadoras de1Vpaga.A idéia é conectar toda a casautilizando
cabos coaxiais para o tráfegomais pesado e liberando a redeWi-Fi para o mais leve,
desta forma consegue uma alta performance no conjunto.

Valor das empresas
o valor de mercado das empresas é determinado pela cotação de suas

ações em bolsas de valores. No dia 19 de junho capital somado das empre
sas listadas na Bovespa caiu abaixo de US$ 1 trilhão. Soma que tinha sido
alcançada em setembro de 2009. Contribuíram para isto não só a queda na
cotação das ações, I?as também a cotação do dólar.

Safra de grãos
Que a safra seria recorde já era sabido, mas as últimas informações

do Ibge estimam que a mesma será 16,1% maior que a safra de 2012.

Sem dúvida uma ótimamotícia par,q jOI:a:t:a,s.il, ; � II! II II ! I. ) í. J J [;, {I. i' : I
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íNDICE PERíODO
SELlC +8,5% 10.JULHO.2013
TR +0,02% q.AGOSTO.2013
CUB 1.289,50 AGOSTO.2013
BOVESPA +1,93% �.. 9,AGOSTO,2013
NASDAQ -0,25% 9,AGOSTO,2013

AÇÕES. PETR4 17,08 +2,68%
VALES 30,90 .' +3,24%
BVMF3 11,69 ·3,39%

POUPANÇA -0,5000 10.AGOSTO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT +1,08% US$109,550
OURO +0,05% . US$ 1315,070

CÃMBIO COMPRA -; VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2725 2,2740 ·0,56%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3300 ·0,43%
EURO 3,0264 3,0273 ·0,87%
LIBRA 3,5199 3,5216 --0,67%

Inmetro
O Instituto Nacional de Metro

logia, Qualidade e Tecnologia (In
metro) trabalha na ampliação da
lista de materiais de construção que
entrarão para a linha dos produtos
que contam com certificação do ins
tituto. Espera-se para o final do ano,'
ou início de 2014, a publicação da

portaria com as novas regras.

Suco de laranja
O Brasil é o maior produtor e

exportador mundial de suco de la

ranja. Porém, a demanda menos

aquecida e uma disponibilidade
maior do produto' no mercado
mundial elevaram os estoques para
um alto volume histórico, que no

final de junho estavam em 766 mil
toneladas de suco concentrado.

Marinha
Mercante

Embutido no custo das merca
dorias importadas está um valor
cobrado nos porteis como contri

buição para o Fundo da Marinha
Mercante. Em princípio esses

recursos são destinados à amplia
ção das estruturas do transporte
marítimo do País. Porém, o Conse
lho Diretor do Fundo da Marinha
Mercante acaba de aprovar finan
ciamento de R$ 10,3 bilhões para
a Sete Brasil Participações. Ela
vai produzir sondas de perfura
ção para a Petrobrás. A Sete Brasil
conta com participação de 10% da
Petrobrás. Outros sócios da mes

ma são os fundos de pensão Petros
(Petrobrás), Previ (Banco do Bra

sil), Funcef (Caixa Econômica),
Valia (Vale), além dos bancos San
tander, Bradesco e BTG Pactual e

empresas de investimento. f I) .' I
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NO CENTRO Uma enorme fila se formou na entrada do posto da Reinoldo ontem

Procura pelas
•

vacinas nos

postos é alta
GRIPE Três unidades de saúde terão atendimento ampliado
nesse sábado e uma fará plantão no domingo das 8 às 19 horas

Verônica Lemus

Omovimento de pesso
as para se imunizar da

gripe foi intenso ontem nos

postos de saúde que ofere
cem a vacina - Centro, nos
Pamas da Barra do Rio Cer
ro e Czerniewicz. Na unida
de localizada na Rua Reinol
do Rau, região central, a fila
se estendeu pelas calçadas.

Das 10 mil unidades de
vacina contra a gripe in

fluenza, 2430 doses já fo
ram aplicadas apenas no

primeiro dia de vacinação.
Aquantidade representa um
pouco mais de 20% do me

dicamento adquirido. Ame

dicação começou a ser ofere
cida na última quinta-feira
As vacinas foram compradas
pela Prefeitura no início da
semana. Foram investidos
R$ zêo mil.

Segundo o secretário de
Saúde do município, Ade
rnar Possamai, as imuniza
ções continuam ocorrendo
no posto de saúde do Centro

e nos Pronto Atendimento
Médico Ambulatorial (Pa
mas) dos bairros Czerniewi
cz e Barra do Rio Cerro até

que as doses terminem.
Nesse final de semana ha
verá atendimento especial
nas unidades (veja quadro).
"Depois dessa imunização
vamos analisar se compra
mosmaisvacinas ou seman
temos apenas as ações de
prevenção. A vacina ajudou
do ponto de vista epidemio
lógico, mas principalmente
na questão de darmais tran
quilidade para as pessoas",
destacou Possamai.

Em
-

conferência com

o Ministério da Saúde em

Florianópolis na manhã de
ontem, os técnicos informa
ram aos agentes e gerentes
de saúde dos municípios
de Santa Catarina e tam
bém Paraná e Rio Grande
do Sul que a fase aguda da
gripe influenza já está pas
sando, mas que as medidas

preventivas devem continu
ar. "Apesar de não ser uma

epidemia, a situação requer
cuidados não só da Admi

nistração, mas também da

população, que precisa se

precaver", disse o gerente
regional de Saúde, Silvio
Chaves.

Embora o Estado não
tenha mais doses de vacina
para enviar aomunicípio, há
um compromisso de repasse
de recursos que serão geren
ciados pela prefeitura, para a
compra do medicamento.

ONDE SE VACINAR
• Unidade Básica Central - Rua
Reinaldo Rau, 123 - Centro -

Fone: 3276·8900
• Pama 1 - Rua Jorge Czerniewicz,
800 - Bairro Czerniewicz - Fone:
2106·8350

• Pama 2 - Rua: Pastor Albert
Schneider, 249 . Barra do Rio
Cerro - Fones: 3376·1329 .

-3376·1467

pLANTÃO
• Neste sábado - 8h às 19h

(atendimento nas três unidades)
• Domingo - das 8h às 19h,
somente no Pama 1 do Bairro
Czerniewicz

OCP23
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Cooper em Jaraguá
Ideia é estimular o cooperativismo

o principal motivo que
levou a Cooperativa de

Produção e Abastecimento
do Vale do Itajaí (Cooper),
de Blumenau, comprar os
cinco supermercados da
Rede Breithaupt de Jara

guá do Sul foi o projeto de

expansão do grupo, ali
nhado às características do
município. O anúncio da
compra foi feito na tarde de

quinta-feira, 8.
"Nosso foco é o cresci

mento em regiões próximas
de Blumenau. Como Jara

guá do Sul tem característi
cas culturais e econômicas
muito similares às do Vale
do Itajaí. É um mercado
forte e com potencias. Espe
ramos poder disseminar o
modelo do cooperativismo",
disse o presidente da Coo

per, Hercílio Schmitt.
Até 28 de setembro, as

unidades do Centro, Jaraguá
Park Shopping, Vila Nova,

Água Verde e Barra conti
nuarão funcionando nor

malmente. Somente após
esse dia é que a cooperativa

_

começa a fazer as mudanças
nos supermercados.

"No começo as pessoas
não vão notar muita dife
rença, mas em abril inaugu
ramos o supermercado do

shopping, onde vamos apre
sentar nosso conceito de loja
e de relacionamento com

- a comunidade, conforme Q

padrão das lojas de Blume
nau", informou o vice-pre
sidente da Cooper, Osnildo
Maçaneiro.

No cooperativismo, as

organizações são controla
das de forma democrática
pelos cooperados,

Para ser um cooperado
em Jaraguá do Sul, qualquer
pessoa residente no municí
pio pode procurar uma das
filiais para fazer o cadastro.
É necessário subscrever no

núnimo 50 cotas-parte de
capital. Cada cota vale R$ 1

real. Com a admissão apro
vada, o novo cooperado re
cebe uma cota de bonifica
ção. As demais podem ser

integralizadas a qualquer
momento pelo cooperado
ou'deduzidas do retorno das
sobras -lucro - anuais a que
tiver direito.

Produtores
looais

Uma das possíveis novi
dades que poderão ser ado
tadas pela Cooper em Jara

guá do Sul é a implantação
do programa CooperAgro.
É feita uma parceria com

os produtores rurais, que
são orientados por um en

genheiro agrônomo da co

operativa. Os produtos cul
tivados são comprados pela
Cooper e depois revendidos
nos supermercados.

NEGÓCIO Hercílio Schmitt (D), com Bruno Brelthaupt, aposta em Jaraguá do Sul

Guaramirim
Comunidade debate os serviços sociais

A efetivação do Sistema

Municipal de Assistência
Social (SUAS) foi tema
de uma conferência em

Guaramirim. A cada dois
anos, o debate na área de
assistência: social leva po
pulação a analisar, discutir
e propor diretrizes em âm
bitomunicipal.

Segundo o secretário de
Desenvolvimento Social e

Habitação, Jaime de Ávi
la, a discussão é ampla e se

foca nas novas necessidades

nidade nos últimos anos.

"Sentimos a necessidade
de apoiar a comunidade
terapêutica, incentivar a re

ativação de um abrigo para
moradores de ruas que fe
chou por falta de incentivo
e ampliação do trabalho de
base", disse.

A abertura de novos

Centros de Referência na

Assistência Social (CRAS)
deve ser uma das principais
metas da administração. O
serviço faz parte do siste
ma e atua na área de baixa

complexidade, identificando
vulnerabilidade dentro dos
bairros. Atualmente, a es

trutura funciona no Centro e

bairro Corticeira.
O resultado da confe

rência será levado para con
ferência estadual e depois
nacional. Também integrará
um plano municipal, que
deverá ser aprovado em au-:
diência pública na próxima
quarta-feira, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores.' "É
importante a presença da
comunidade", disse Ávila,
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Leão encara o 'pior
time do Mundo'
pelo Catarinense
TODO PODEROSO MAGA Candidato a 'saco de pancadas' da competição, clube
de Pomerode terá pela frente um embalado Jaraguá, no Estádio João Marcatto

Lucas Pavin

Uma semana após estrear

.
na Divisão de Acesso do

Campeonato Catarinense com

uma vitória convincente por 4
a o sobre o Navegantes, o Sport
ClubJaraguá volta à campo nes
te domingo (11) para enfrentar o
Maga, de Pomerode, às lSh30,
no Estádio João Marcatto. Para
esta partida, o técnico Mozart
não poderá contar com o volante
William, que sentiu um descon
forto na virilha. Por outro lado, o
Leão terá no gol a experiência de
Darci, de 33 anos, recuperado de
uma luxação em um dos dedos
da mão direita.

Além disto, o comandante terá
uma novidade no banco de reser-

vaso O zagueiro Fabinho, recém
contratado pelo clube, já está re

gularizado e a disposição do trei
nadorpara atuar com a camisa do

Jaraguá. Sem mistérios, Mozart
escala o time no esquema 4-2-3-
1 com: Darci; Maicon, Ricardo,
Neto e Jefinho; Piter, Nêgo, Zé
Vitor, Nando e Carlos Neto; Eric.

"A expectativa é boa. Viemos
de um bom começo de campeo
nato e estamos treinando bem.

Esperamos fazer um bom jogo,
mostrando para o torcedor que
temos

,.

capacidade de buscar o

título", disse o meia Zé Vitor.

"Primeiramente, devemos res

peitar o adversário. Sabemos
que o Maga é um time tecnica
mente inferior ao nosso, mas

temos que respeitar e vamos em

busca da vitória que é o mais

importante", destacou o lateral
esquerdo Jefinho.

A presença da torcedor ja
raguaense é fundamental para
o sucesso da equipe, que busca
este ano o tão sonhado acesso

para a Segunda Divisão do Es

tadual, conforme destacaram os

dirigentes, comissão técnica e

jogadores do Leão. Os ingressos
para a partida serão vendidos

apenas antes da bola rolar, nas
bilheterias do João Marcatto,
no valor de R$ 10 para todos os

setores do Estádio. Em come

moração ao Dia dos Pais, quem
levar seu pai ao jogo estará con

correndo a prêmios exclusivos
do Jaraguá, que serão sorteados
no intervalo.

SERIEDADE Apesar de reconhecer a fragilidade do adversário, elenco do Jaraguá prega o respeito

OCP24
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CAMPEONATO CATARINENSE
DIVISÃO DE ACESSO - TURNO

4° Inter de Lages 3 1 O O 1

5° Maga O O O O ! O O O O 0%
6° Blumenau O 1 , O , O 1 O 1 , -1 0%

i

7° Barra-BC O 1 O O 1 1 O 2 -2 0%
,

8° Curitibanos O 1 , O O 1 , O 2 -2 0%
i

1 t9° NEC O 1 O i O 1 O 4 -4 0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Serviço:
o quê?
Jaraguá x Maga
Quando?
Domingo, 15h30, no João Marcatto
Quando?
R$ 10, para todos os setores

28 Rodada (Folga: NEC)

11/08
15h30 - Jaraguá x Maga
15h30 - Curitibanos x Inter
15h30 - Barra-BC x Blumenau
15h30 - Oeste x Pinheiros

-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

AJUSTES Técnico Mozart deve promover apenas uma mudança
na equipe, com a entrada do experiente Darci no gol do Jaraguá

Adversário

Maga é um clube folclórico
O pior time do Mundo. Pro

posital ou não, é desta forma

que' o Maga traça o seu cami

nho, no rumo oposto dos seus

rivais. Em entrevista concedida
em 2012, o então técnico RiIdo
Bezerra explicou como funcio
na o trabalho do grupo. "Eu não
treino o grupo, eu não trabalho
com eles no decorrer da sema

na. Apenas os reúno para vir jo
gar no final de semana", definiu.
De propriedade do empresário

italiano Mino Raiola, o clube
existe com um único objetivo:
formar atletas tipo exportação,
que ficam reclusos no CT de
Pomerode e não disputam com

petições oficiais. Um clube fol
clórico, que tem Rafael Jandré,
de 31 anos, como o atleta mais

experiente do atual grupo. O

Maga folgou na primeira roda
da e o duelo diante do Jaraguá
será a estreia do provável "saco
de pancadas" na competição.
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Empreendimentos Imobiliários .itr
MENEGOm

,"
IMOBILIÁRIA

Piermann

i IMOBILIÁRIA

�\chiJ�el
IlWOlFCI»!SJRl1lOR,\flfltOflPOMOOIlALTOA..

A imobiliária da Barra
GIRASSOL

IMÓVEIS

&
RENATO JR

PIAZERA

II1IMij;"CRECI 5330

-lL
DUAL
EMPREEKDIM.HtTOS

LOTEAMENTO
GUILHERME I ENEGOTTI

MQB1LIP

MENEGOTTI
(47) 3311-0031

REF: 6:.174 - BAIRRO CHICO DE PAlitA.
LOTES ,\ Pt\HTfR DE

RS 80.000,00
E� HAU!\_ FACILITAIJ �, FIJ'\l !\_�('l '\ '\H�NTO
DIRr,TO OI- COM A C l\_IXA ECOl\lO'\UCA

FEDERAL.

DUAL
IMOBILIÁRIA

Plantão: 9135-8601
9636-6160

3371-0099
WWW, P a r c i m o v e is, C D a . b p

aluguel@dual.imb.br
lucas@dual.imb.br

www.dualimobiliaria.com.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

coi 530 APARTAMENTO, Bairro Vila Lalau, área
privativa 62m2, 2 dormttórios, 1 vaga de garagem.

R$ 160.000,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TEAftENl)S EGAlPÕES!

.COO. 76 KlTNET Bairro Ilha da Rgueira, com 2 dorrn�ónos, 1
banheiro, cozinha e área de servço. R$ 465,00.

Cód. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 1 su�e + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,OO + condominio.

��h:i�O���������h�,a\rr�a��ad�a��;�� ��ugm5b1
Coo: 84-CASA-Estrada Nova, com 2 dorrn�órios, 1 vaga

de garagem. Pró�mo ao Colégio. R$ 485,00.

fe��:�;ga�t.;;,T��� �oR��� ��g���nW$
605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios do Norte, com 2
dorrntórios, 1 vaga de garagem. R$ 500,00 + cond.

Cód: 89 - SALA COMERCIAL -Ilha da Figueira, com 30m',
1 banheiro. R$ 400,00.

Cód. 94 APARTAMENTO,Bairro Centro, 62m2, 2 dorrn�ónos,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 700.00

+ cordomno.

Coo: 95 - CASA COMERCIAL - Vila Lenzi, com 450m2,
terreno com 1.1 00m2. R$ 4.500,00.

CM: 63 - CASA - Três Rios do Norte, com 2 cormtónos, 1
vaga de garagem Loteamento Fossile. R$ 550,00.

Cód: 98 - APARTAMENTO - Centro, 3 dorrnitórios, 1 vaça de
garagem. Ed. São Miguel. R$ 780,00.

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.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com 350m'.
R$ 80.000,00.

Cód: 257 - TERRENO - Barra do Rio Cerro, com
451m'. loteamento Villagie. A$143.000,OO.

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

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, com
352m'. R$ 100.000,00. Excelenle lerreno de
esquina comercial. Frenle cl a rua principal.

Cód:254 - lERRENO - Santa luzia, amplo terreno com
920.000m2, frente com 450m. R$ 460.000,00.

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

Cód: 249 - lERREND - Vila Nova, amplo terreno com
8.256m'. Próximo ao centro. Vaior sob consulta.
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - Iaraguá do Sul - se

bertaimoveis.coms www.,.

Om ev

',N3ADEAlIlE'WJlJA ((Iv! 2f!i),row
'01 snsMt\SlER (U.CSEl) crM S'U{}l, 02 SUiIE'3,
* S'IlA ((I\llARE1RA, lAVABO COZINHA, lA\i'll'l!l'Rlt\
* G'IRi'G8\1 fRt\ 02 CfiRRffi
• S'IiD\ F)\Ri\.A.R�·llFO srur FM'Jax:.6
CB IXlRMm.'m::6 E NASOU
• l'D'JW.lENID EMM"S'A CORRID\GEffiJ)ID
IDRIEANtllD,
• ffiEl1\Rt'4(l 11\Rt1ÁGli\ gJENTE. CL'&\. 100\
MUR,\[}'\ E v\RaN'ID'. .

• ff'iJID'llJEDE m.....\t!ENlD, FlNANClilMENlO D!REIO

«\\,)ACCNSIRlJIORN
* ENIRI'.G-\ ftIRr\ NJVFMBRO rs 2013

\ãh: R$ éillJXXJí1J ou S)'h eruia:la e SJlcb
,

·"",�......;._""",,,",,,,,,,,,,__.�"=�!:l'II.�.�.�6JJc"�e_._ __.. _)

I Casa mista em Schroeder - Rio Hem
! Próximo à Menegotti e ao Posto saloman.
i. Terreno com 450,00m2
i Casa com 71,00mO , * Área do Terreno: 340 m21 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem. i
I A casa tem 2 anos. i

* Pronto para Construir
\ R$ 100.000,00 (Negociável) J

* Valor: R$ 89.000,00
"._--,__,--�-�-----,��---,--""_�----,"",,----�--_.-.-.-.�_...-"

Casa de 1 12,OOm' com 03 quartos, 02
banheiros, sala: cozinha, lavanderia,
garagem, murada com portão eletrônico,
Terreno com 574,OOm", livre de enchentes e

morros, rua asfaltada, R$ 195.000,00

,

i • SOBR'\I)O GEMINADO 80,OOM' .
! 'Ierreno com 324,OOm'

1 • 02 DaRMITóRIaS, SALA, COZlNHA, LAVANDERIA,! 1 casa com 70,OOm2
I * 01 VAGA DE GAR'\GEM, SACADA

i ; 3 quartos, banheiro, sala. cozinha
i ' POSSlBlUDADE DE TERCEIRa DORMITÓRIO.

1
! (planta com ampliação para mais uma suíte)

\yalor: R$ 149.000,00 ! CR$ 199000,00
<---�....--�-"......,_,.�._"--

.
.......,_.---_._ __.--�,"--_._..,...,--........ - ...,,--" ,.._-.._� ...._��" -- � _,_._,_.,�����--���---�---

i • Bairro, BANANAL i
i • Com área de: 97.000 m' '

Apartamento de 91 ,oom" de área privativa com 1 • 01 CASA DE ALVENARIA COM 02 DORMiT, j ! * Apartamento com 67m2
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, i COZINHA,BWC. i ! * 02 quartos sendo O 1 suíte.

I
2sacadas (1 com churrasqueir�). ,.. ! i ·,��g�"��!���';3gi�6g,�'iii:g'CHA DE II : Aca�amento em massa corrida/porcelanato I

i \!lga de garagem .cobe�a, portão eletroruco. i ; , ACEITA IMÓVEL E TERRENO DE MENOR VALOR. f i � 01 \aga de garagem !
\..��tJ.I�QQQ!QQ..��g2E�l§L_ ... �_�__�._) \:j�JQ!:i.M&.i?Q,9.QQ,9.Q_ ._._, __�j \,�J?.�200,_(_lQ._.__ .__,_ .. _.".__....._./

1
)

APARTAMENTO. Co.M 75,00fvF
2 DaRJV1ITóRIOS SENDO 1 SUITE
SALA, CHURRf\SQUElRA CaZINHA,
LAVANDERLA., 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200,000,00

.

* Apartamento com 50m2 1 Apartamento com 78,00m2
* 02 quartos e demais dependências I 02 dormitórios sendo 1 suíte
* 01 vaga de garagem .. 1 vaga de garagem

*.��.���:���OO�__ o'_�c._ .. _ ....__.,
.; I, �$�i�0:Q_Q3�Jt:_�:�id���.i�� ., "

-
fet100�l'ê;Rkt\(bi'bl.'-A�nmtrJ:)mU.lI�sittrátaMte;o.;:fm<r:fl\'\J:!I!��;@.m-F$
fIXICX)+R.'iiiQ'))a,l'Ii
REI! 11046, vila Nova - "ptlrtam.:rl(O 0\ "ui'l' .;- úZ lÚlmlIUSrlO'l. sala. l'opil.iardnha. hanherm.
;1:1.'<) de se",��o'. sececaccm dnllmsq\�r.l-t l11 vago de g;l.r'tl.�.!tI· R$ '\.1."!,iJi) + rood,
REF. 11002-1!lla da FIgueira· 02 dormirérlos. seta. cczlnha, bilnheIra, área dt'serviç,-' e 01

\�Jgil de garagem - RS eco.oo + cond
REE 11007 - centro - Aparranwnt() com 02 domtitõrios. 6.al<lla':�inl1l'l conJugada.';, banhcíro,
ãrea d","':5<lrví\o E OI vaga dr· garagem R::: 650,00 + cond.
REF. 11050 c Vi!;1 Neva - Apanamenro 01 suite, 02 uümutórios, sala. cozloha. banuetro.
5tea de SCl\lça out vaga de garagern.. RS �:&O,OO..;' ccrst. _

REI: 11052 -cemro - ,'\pil!1rur.en!octlru (12 donnill\!ios, saa; tollnhil.!)<lohe]l\\ área d.. ;;'_'f\'ii;I1 '(
, Cl11 v<lg<'1dL1gaTaget1'l. ss-cccc T (P�nd. i

f REF. 11019· víla iatau. Mmlmnento com 01 ;;.uhe,02 doonitól'i\.'$. sala, cw.luha,
.

t banhej�\), iÍí�il de se:rdço e (li ....<Ii,,'a (l(' �gem. RS 771'J.t�) + cC'.nd,
t REP.l100S _ Villl talau . Aron<lm�!IIamm 02 dormItÓno�. salalmilnha. benuerrc. área
! dê s..:n1�o ,"o OI'\�díW de g.lrlÍgem.

R$ 570,00-+ conil,
m.nOS3· serra do Rk� M01l1;\' Apanamenrc com 02 (lDr11lltórios e demais
depet1dêl\drL�'· R$ 650,00 + cond
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REF: 6435; CASA EM GUARAMIRIM. CASA NO BAIRRO AMIZADE DE

GUARAMIRIM, PRÓXIMOAO FÓRUM. CASA DE ALVENARIA COM
03 QUARTOS, SALA, COZ, 2 BWC, ÁREA DE FESTAS COM CHUR

RASQUEIRA, LAV. E GARAGEM. ÁREA CONSTRUíDA DE 11 0,00M2 E
ÁREA DO TERRENO DE 360,00M2.

VALOR: R$ 200.000,00

REF: 6352: RESIDENCIAL ELZA (ÚLTIMAS UNIDADES). APARTAMENTOS NO
TRÊS RIOS DO SUL, APARTAMENTO COM AAEADE 71,00 M' CONSTRUIDA

ÁREA PRIVATIVA DE 59,70 M'. 02 QUARTOS; SALA-COPA- COZINHA; LAVANDE
RIA; BWC, SACADACOM CHURRASQUEIRA.FINANCIÁVEIS PELO MINHACASA
�INHAVIDA ÚLTIMAS UNIDADES, VENHACONFERIR OS PREÇOS PROMOCIO-

NAIS. ENTREGA EM JANEIRO DE 2015. INCORPORAÇÃO: R-363823.

www.parcimoveis.com.br

337 • 031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6444: CASA NO CHICO DE PAULA. ÁREA CONSTRUíDA
DE 186,00M2. EXCELENTE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO, 03

QUARTOS, 01 BWC, COZINHA/SALA DE ESTAR, SALA DE VISITAS,
EDíCULA COM CHURRASUQUEIRA; LAVANDERIA, BWC. GA

RAGEM. TERRENO COM ÁREA DE 445,50W ..

VALOR: R$ 270.000,00

� '\
\-,

••
•

••
•

•• •

REF: 6438: RESIDENCIAL TUBS. APARTAMENTOS NO BAIRRO AMI
ZADE. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 02 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BWC, CHURRASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM, EXCELNETE ACA-
BAMENTO. 64,00 M2 DE ÁREA PRIVATIVA. ENTREGA EM DEZEMBRO
DE 2014. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO FACILlTIDAS. INCORPO

RAÇÃO: R-6 22.920. VALOR: À PARTIR DE R$ 140.000,00

REF 6427: CASA NO ÁGUA VERDE. CASA DE ALVENARIA COM
ÁREA DE 150,00M2 E O TERRENO COM ÁREA DE 465,00M2.

15,00M X 31,00M. 1 SUITE; 2 QUARTOS;1 BWC;SALA TV;COPA
COZINHA;LAVANDERIA;DEPOSITO;ÁREA DE LAZER E GARAGEM

PARA 2 AUTOMÓVEIS.
VALOR: R$,J60.000,00

REF: 6452. APARTAMENTOS COM 01 SUíTE MAIS 02 QUAR
TOS. RESIDENCIAL ACRE, NO JARAGUÁ ESQUERDO. 01

SUíTE MAIS 02 QUARTOS, SACADA COM CHURRASUQUEIRA.
POSSIBILIDADE DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. PRONTO

PARA MORAR!!!. INCORPORAÇÃO: R-7 21.072.
VALOR: Á PARTIR DE R$ 252.000,00

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

MUITAS OPORTUNIDADES NOWWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�
·ADISPONIBILlDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS ÀALTERAÇAO SEM AVISO PRÉVIO.

�----�------------------------�------------�-

. LOCAÇA0
'CASAS,
BAlRRO jGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37'

02QTOS, SI" COZ, BWC, LAV.RS 400,00
RUA roxo CARLOS STElN,N" 80· '03QTOS, SI" COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.RS 690,00
BAlRRO jGUA ESQUERDO -RUA jOAO jANUARIO AlROSO,
1067,01 SUITE,02 QTOS, SI" coz, BWC, LAV EGAR RS1.2oo,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287 - CENTRO
'02QTOS, SI" COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 580,00
BAlRRO ILHA DÀ FIGUEIRA-RUA 768, N" 481 - 03QTOS, SI"
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 580,00
RUA ANTONIO PEDRI-02QTOS, SL. cozo BWC, LAV E GA·
RAGEM.RS 750,00.
BAlRRO TRM RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU, N" 2438
FUNDOS -02QTOS,SL,COzoBWC, LAVE GARAGEM.RS 425,00
BAlRRO CENTENARIO-RUA ALFREDO CARLOSMAElR,03
QTOS, SI" cozo BWC, LAV E GARAGEM.RS 1.200,00.
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, SI"
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 450,00
BAlRRO VILA LENZI -RUA ONELlA HORST,N° 307 -02

QTOS, SI" cozo BWC, LAV E GARAGEMR$420,00
RUA lRMAo LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
.RS 655,00
RUA RI 103, LOT 440'02 QTOS, SI" COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.RS 550,00.
BAlRROjOAOPESSOA-RUAAImIURGONÇALv.ESDEARAÚ
jo, 395 ·03 QTOS. SI., cozo BWC, LAVEGARAGEM.RS 550,00
BAlRRO sAO LUIZ -GUILHERME IGANACIO HRUSCKA,
2S1 ,02 QTOS, SI" COZ, BWC, LAVE GARAGEM.RS 550,00
BAlRRO CHICO DE PAULA -RUA FRANCISCO HEMPCK'
EMAlR,loo '03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERlA,B

ANHElROE GARAGEM
BAlRRO VILA RAU -jOAO MORETTI,N° 65 -FUNDOS'04
QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.RS 850,00
BAlRRO BARRA·RUAANGELO RUBlNl,N° 994 ·02 SUITES,02
QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.RS 4.500,00.
BAlRRO CENTRO -RUA EMILIO STElN,N° 168 ,04 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 1.355,00.
RUAARGENTlNA,N° 59 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.RS 690,00

APARTAMENTOS,
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 ·02 QTO, SL, cozo
BWC. LAV, E GAR RS6OO,00 EDIF. MENEGOTTI
-GOv. JORGE LACERDA, N° 373· 02 QTOS, SI" COZ, BWC,
LAV. CHURRASQUEIRAGAR R$ 700,00 -EDIF.FERRETTIII
-- RUA EXP. GUMERClNO DA SILVA, N° 600 ·01 SUITE, 02
QTOS, SL, cozo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS
850,00 -EDlE )ULlANA
·RUA PROC GOMESDEOUVElRA -01 SUlTE, 02-QUARTOS, SI.,
COZ.BWC,LAV,5ACADA,GAR RS l.400,oo-EDIE ANAPAOLA
·RUA NELSON NASATO,N46 ·02 QTOS, SI" COZo BWC, LAV,
SACADA, GAR RS 630,00 �EDlE FERRETTII

•

·RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, SI" COZo BWC,
LAV, SACADA, GAR RS 600,00 EDIF jARAGuA I
·RUA ADOLFO FIDLLER,N° 85 '01 SUITE, 02 QUARTOS, SI"
COZ, BWC, LAV.SACADA, GAR RS 2.oo0,ooEDIF. CATHERI
NAERSCHING
-RUAGUllHERMEHERlNG,N"30-APTOMOBllJAD002 QTOS,
SL,COZ.BWC,LAV,SACADA,GARRSSOO,oo-RES.RODRlGO
·RUA GOV.jORGE LACERDA,N° 310 ·02 QTOS, SI" COZo
BWC, LAV, SACADA, GAR RS 700,00 -EDIESTA. LUZIA

·RUA FRITZ HASSE,N° 35 -01 SUITE, 02 QUARTOS, SI" COZo
BWC, LAV, GAR RS 9oo,OOEDIF. ATLANTA
·RUA BARAo DO RIO BRANCO,553 ·01 SUITE, 02 QTOS, SI"
COZ, BWC, LAV, GAR. RS 1.190,00 -EDlE BARAo
BAlRRO CZERNIEWlCZ -R. FRANCISCO TODT, N° 960 • 02
QTO, SL, COZo BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIRA E
GAR RS 650,00EDlE GUILHERME
·BAlRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELlNA DA SILVA,
N" 500 ·1QTO, SL, COZ, BWC, LAV. RS420,00
RUAMARCELO BARBI, N° 314 ·.02Q1'OS, SL, COZ, BWC, LAV
E GARRS 440,00
RUA joAo ANDR! DOS REIS,S/N -01 SUITE, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS 91O,ooEDIF.
BELA VISTA

.

RUA VICTOR ROZEMBERG, N° 384 ·01 SUITE, 02 QTOS, SI"
COZ, BWC, LAV. GAR RS750,00.EDIF. PICClNINI
BAlRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADEWDE TOFFOL -

LOTCORUPA '2QTOS, SI" COZo BWC, LAV E GARRS380,00
BAlRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N° 1606
-02QTOS, SI" COzoBWC, LAV E GARRS 350,00
BAlRRO,VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N" 4ü •

02QTOS, SI" COZMOBllJADA, BWC, LAV E GARRS 600,00
RUA EMMERICH RURSAM, N° 45 -O 1 SUITE, 02 QTOS, SI"
COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 1.000,00 EDIF.
DNA,WAL
RUA ANGELO TORlNELU, N° 199 ·01 SUITE,Ol QTO, SL,
COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS nO,OOEDIF.
COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N" 160 '2QTOS, SI" COZ,
BWC, LAV E GARRS550,00
BAlRRO,jGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI

PRADI, N" 126-2QTOS, SI" COZ, BWC, LAV E GARR$ 500,00
RUAWALDOMIRO SCHMITZ.N 160 -2QTOS, SI" COZ, BWC,
LAV EGARRS 550,00
BAlRRO AMIZADE ·RUA ARTHUR GUINTER, N° 225--
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 500,00
BAlRRO AGUA VERDE -RUA BR 280,N" 1570 '2QTOS, SI" COZo
BWC, LAV EGARRS 550,00EDlE BRASfLIABELTRAMlNl
BAlRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZo BWC, LAV EGARRS 550,00 EDIF. BRASlIlA BELTRAMIN
BAlRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER VER
BlNEN, N° 87 '2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. ct CHUR
RASQUEIRA E GAR.RS59O,00
RUA JOSE PICOLU,522 -2QTOS, SI" COZo BWC, LAV E GAR
R$S30,OO
BAIRRO TR!s RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FREDER
ICO JOSE KLEIN, N°S5 2QTOS, SI" COZo BWC, LAV.SAC. cr
CHURRASQUEIRA E GARRSSOO,oo
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINOLDO BARTEL, N"727-
3QTOS, SI" COZo BWC, LAV E GARRS 700,00
BAIRRO jGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILLlAN,N 424
'2QTOS, SI" COZo BWC, LAV E GARRS 570,00
RAlRRONOVABRASlLIA -RUA JOSE EMMENDOERFER,N" 851
·2QTOS,SL,COZ.BWC,LAVEGARRS600,ooEDlESANRAFAEL
·RUA FREDERICO BARG,N" 251 'lQTO, SI" COZo BWC, LAV
E GARRS 500,00
·RUA GEORG NIEMANN,S/N'2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARRS 670,00 EOlE JARDIM EUROPA
BAlRRO CENTENARIO -RUA HElNRICH LESSMANN, 421
'2QTOS, SI" COZ, BWC, LAV E GAR.RS 550,00
·RUA ALFREDO CARLOS MAlER, S9 - 2QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA LAV E GARRS 6S0,00

BAlRRO roxo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALv.ES DE
.

ARAÚjO, 2QTOS, SI" COZ, BWC,SACADA LAV E GARR$
5oo,ooCOND. DAS ARVORES
BAlRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO, 3295 '2QTOS, SI" COZ, BWC, LAV,SAC. ct CHUR·
RASQUEIRA E GAR.R$600,00
'RUASTA, jULIA -2QTOS,SL, COZo BWC, LAVEGARR$ 600,00
-RUA MARIA A, DA MASCARENHAS,llO-Ol SUITE ,IQTO,
SL, COZ, BWC, LAV,SAC, Cf CHURRASQUEIRA E GAR
RS762,00 EOlE MARIA AUCE
·RUA GUILHERME BEHLlNG,N° 60-01 SUITE ,2QTOS, SI"
COZ, BWC, LAV,SAC,o CHURRASQUEIRA E GARRS725,00
EOlE CLAUDEMONET

KITINETE
BAlRRO -SAO LUIS,RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148 -SAOLUIZ - 01 QTOECOZ)UNT0,BWC.R$25O,00
BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916
'IQTO, si, COZo BWC, LAV E GARRS 530,00
BAlRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 - OIQTO,
COZ E BWC. - RS 300,00

TERRENO,
RUA JOS!'. THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA •

30X60 M2 RS 1.120,OO
CASA COMERCIAL -RUAMAXWlLHElM,N° 25S ·03 QTOS,
SI" COZ, BWC, LAV E GAR .RSI.800,00·100M2
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA FONSECA, N°
1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALACOMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER,N° 91 - 90M2
RS 1.200,00

-

-

,
_

.

Consulte nossas' outras DP ões no nosso. site , __-:�·.\AJ.imõbiliariamene -otti.com.61iAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013 www.parcimoveis.com.br D�' •

.-CI'cunOVetS

� III
SEculuSi
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR
�,

Vi,lte""",eCOfO",.O
Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I '2 gf.)f'agens J Completa é� 'SOd�( entretjoe. fflOllili�. � decorada

loca lização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.ediciÇ>manhattan.net

'1CI'II:III1>
--

III
sÉculus

mWlIllOfaçtío eCon!itro{�.}r

t']realsec
www�·ec,tom.br

Ed. Piemonte - espetacular
apto ( 1 por andar)d2 suites +
2 quartos, ampla sala de estar, 4
vagas na garagem, acabamento
de ano padrão. Estuda propostas

aceita finan. Bancário

......&t&j·!.j·j·j·n·j·t=

VILA NOVA
JARAGuA DO SUL - se

� ILHA DA FIGUEIRA
JARAGUA DO SUL - se

Casa alv, cf 3 dormitórios,
garagem, rua sem saída calma
e tranquila. Estuda proposta.

Aceita finan. Bancário.

Resid. Dom Michael- apto
c/ 1 su íte + 2 dormitórios,
ampla sacada com chur

rasqueira, 1 vaga na ga
ragem. Estuda proposta.

Condomlnio Azaléia - linda
casa com 4 dormitórios sendo
2 suites, alarme, hidro, piscina,
salão de festas, 4 vagas na

garagem. Estuda proposta.

Aceita financiam. Bancário

+i,,,,·.·j·
Estuda propostas

4&11%';.1.'.1.

ing Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
• Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 Ê

III
uluSI

€MPRHNOIMENT05 IiJ.OllILlÂfIlOli
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDIFíCIO TOM JOBIM EDiFíCIO CÂNDIDO PORTINARI
EDIFíCIO ÂNGELO MENEL

Apartamentos no centro de &Jaramirim, o edifício possui 3 tipos de apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamento com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, 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.

Edificio localizado no centro de Jaraguâ do Sul, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenciado com massa corrida, laminado de
madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,
Box para depósito na garagem. Areas sociais mobiliadas e decoradas. A partir de

R$ 202.482,75 consutte as condições de pagamento.

Apartamentos NOVOS comsuite + 2 quartos, acabamento diferenciado, excelente'
localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem. O Edificio possui hall de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, intemet coletiva, entre outros
beneficios. Agende uma visita para conhecer o apartamento modelo decorado. Apar-
tamentos com valores a partir de R$230.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Residencial Hausgarden - apto
com 2 dormitórios, 1 banheiro,
condomínio dispõe de grande
área de lazer cl salão de festas,

piscina, playground. Aceita
finan. Bancário

ANA PAULA
JARAGUA DO SUL - se

CENTRO
JARAGUA DO SUL - se

VlLALENZI
JARAGUA DO SUL-se

Casa com 2 donnit
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, em boa lo-

calização. Estuda proposta.
Aceita finan. Bancário.

Residencial Atlanta - apto c/:2
dormitórios sendo 1 suíte, saca
da com churrasqueira, 1 vaga
na garagem. Estuda proposta,

aceita flnan. Bancário

Edificio Elegans - apto cl 3
dorrnttórtos sendo 1 suite,
sacada com churrasqueira,

ótimo padrão de acabamento.
Estuda proposta.

Linda casa de alto padrão com

1 suíte + 2 domnitórios, área de
festas, piscina, fitness, adega,
quadra de vôlei, lareira. Estuda

proposta.

Casa alv. com 3 quartos sen
do uma suíte, churrasqueira,
pomar, garagem. Aceita

imóvel de menor valor. Aceita
finan. Bancário

NOVA BRASILIA
JARAGUA DO SUL - se

GUARAMIRIM CENTRO
JARAGUÁ DO SUL - se

+ilHM+M-

Excelente apto com. surte
rnasterfcloset+hidro) + 3 suites,
sacada com churrasqueira, 3

vagas na garagem. Aceita finan.
Bancário, permuta-se por imóvel

de menor valor.

&i6='+'+"1'"

Residencial Cizeski - 2
dormitórios, 1 banheiro,
1 vaga na garagem. Es-

tuda proposta. Aceita finan.
Bancário

&iHM+8.!.
TERRENOS - Ref. 2026 - Rau - Terreno cl 396 m2 - R$ 105.000,00

- Ref. 2019 - Terreno c/483 m2 em Santa Luzia no
Loteam. Girassol- R$ 85.000,00
- Ret. 2017 - Terreno c/ 360 m2 na R. André V'rtkoski -

Barra Rio Molha - R$ 125.000,00
Ref. 2029 - Schroeder - Cerün- Terreno plano cl 500
m2.... R$120.000,00
- Ref. 2035 - Itaiópolis/SC - Área de
reflorestamento c/ 674.000 m2 e 52.000 árvores
de Pinus - R$ 960.000,00
- Ref. 2013 - Terreno plano cl 3.097 m2 de frente
pI R. Horácio Rubini - Valor: Consulte-nos.
- Ref. 2036 - Terreno em Porto Belo/SC c/7.026
m2 de frente pi rnar - Valor Consulte-nos.

Ref. 2022 - Vila Nova - Terreno plano com 250m2.
R$175.000,00
-Ref. 2000 . Santa Luzia - Terreno para agricultura
com aprox, 58.000 m2 + galpão e casa alv. Valor:
Consulte-nos.

-Ret. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2.
Valor: Consulte-nos,
- Ret. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na
RuaWalter Marquardt c/ 560 m2 • R$ 450.000,00
- Ref. 2001 - Ilha da Figueira - Terreno de 13.9�Om2.
R$ 400.000,00
- Ret. 2024 -Jaraguá Esquerdo - Terreno de 1.097,-65m2.
R$ 310.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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0142 - Centenário - Apartamento
com 1 quarto, bwc, sala, cozinha, la
vanderia e sacada com churrasqueira

- R$ 110.000,00

Cód. 0140 - Amizade - Apar-
. tamento com 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$128.000,00

Cód. 0188 - Vila Nova - Apartamento
cf 1 suãe + 2 qtos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 1 bwc

social, sala, copa e lavanderia, 1 vaga
R$ 270.000,00

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$249mil

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,
1 quarto (planta original suíte + 2),

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

,\Cód. 0180 - Centro - Apartamento
cf 1 suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 131 - Centro - Apartamento
com suíte + 2 qtos , dep. empre
gada com bwc de serviço, 2 vagas

conjugadas - R$ 398.000,00

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com closet e hidra +
2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00

CASAS

Ref. 1000 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozinha com
móveis sob medida, banheiro, área de serviço com vaga de garagem para 02

_
carros. R$ 1.200,00

Re!. 1001 -João Pessoa - Com 03 quartos, 02 salas, banheiro, cozinha,
lavado, área de serviço, garagem para até 03 carros toda murada com blita na

área extema. R$ 800,00.
Ref. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com apro�madamente 600m', sala,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suites 01 delas
com hidro, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma

casa para o caseiro, água e luz individual. R$ 8,500.00.
Ret. 1003 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, sala, bwc, cozinha, área de
serviço com dependência de empregada e 01 vaga de garagem. R$ 800,00

Ref. 1005 - CENTRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.000,00.

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - \i1la Nova - Com 02 quartos, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 560,00.
Ret. 2001 - Centro - Com 01 suite coni hidro, coset 02 quartos, 02 salas, saca
das, banheiro,cozinha, área de serviço garagem para 02 canros.R$1.150,OO.

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, saJa com sacada e chur
rasqueira, banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$900,00.
Ret. 2004 - Trta Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Ret. 2005 - Baependi - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, saJa com

sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 750,00
Re!. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, saJa tom sacada

e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ref. 2007 - \i1la Nova - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 750,00
Re!. 2010 - TIfa Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ret.2013 - Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro, saJa com sacada,

copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com
garagem.R$ 900,00.

Ref. 2014 - Baependi- Com 01 suite, 02 quartos, saJa com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Ret. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda coniugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suite com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.200,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem divisónas),com banheiro, não

tem garagem.R$ 360,00.
Ret.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozinha conjugadas, bwc, não

tem garagem. R$ 380,00.
Re!. 2024 - Água Verde - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 550,00
Ret. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem, prédiO com elevador e salão de festas.
R$620,00.

Ret. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, saJa com sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.

Ref. 2029 - Centro - Com 02 quartos, saJa com sacada e churrasqueira, banheiro
social, cozinha, áfea de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 770,00.

Re!. 2031 -Ilha da Figueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.

Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Ret. 2034 ;- CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasqu
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro sociaJ, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$1.400,00
Ret. 2035 - CENTRO - Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitáno) e garagem. R$ 800,00.

Ref. 2037 - VILA lAlAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área'de serviç
com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.

Ret. 2038 - BAEPENDI- Com 01 su�e + 02 quartos, saa, cozinha, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.

Ref. 2039 - CENTRO - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro soda, sala com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

dominio apro�mado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas colefivo com elevado[
Ref. 2043 - \i1la Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 800,00.
Ref. 2044 -Ilha da Rgueira - Com suite, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01. R$ 700,00.
Re!. 2045 - Baependi - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
Re!. 2046 - BAEPENDI- Com 01 suite + 01 quarto, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
Ret. 2047 - VILA lAlAU - Com 02 quartos, saJa, banheiro, cozinha, área de serviç

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ret. 2049 - CENTRO - Com 01 suRe + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.150,00

- Condominio apro�mado R$ 250,00, prédio com elevado[
Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Ret. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

dependência com bwc (apenas o sanitáno) e garagem. R$ 700,00.
Ret. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro,

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
Ref. 2060 - Baependi - NOVO - Com 02 quartos, saa e cozinha conjugadas,

banheiro, área de serviço, não tem garagem. R$ 540,00.

SAlAS COMERCtAlS
Ret. 3000 - VILA lAlAU - SAlA - Com ap�medamente 490 m' com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO - Com apro�madamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Re!. 3004 - \i1Ia Lenzi - Com ap�madamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENTRO - Com apro�madamente 80m' com banheiro. R$ 1.350,00
Ref. 3006 - garra - Com 45 m' com banheiro e estacionamento em frente.R$ 700,00
Ret. 3007 - CENTRO - Com apro�madamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,

Ret. 3010 - BARRA - Saia comercial com 200m', 02 em bab<ó e no mezanino
1ambém com banheiro. R$ 3.600,00.

Ref. 3011 - CENTRO - Com apro�damente 49m2 e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ret. 3012 - BARRA - Com�madamente 400m'.com 04 banheiros.R$ 6.500,00
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COMPRA - VENDE
ALUGA - ADMINISTRA
9656 2950- vendas@imobiliariabarrasul.com

ULTIMAS
UNIDADES!!!

IDtimas unidade a R$ 107.000,00 ENTRADA FACILITADA!!
Condomínio fechado com bosque com 21.000,00 m" cercado com pista de·

cooper, piscina, academia mobiliada, salão de festas, espaço zen e

muita área verde. Entrega em 24 meses.

Entrada parcelada em até 24 vezes.

Subsídio de até RS 17.960,00 e parcelas menores que o aluguel!

www.imobiliariabarrasul.com
Incorporação Rl-25.590

AptoscttR:��ri�J��f�����ólica
Aptocom2���ór3.$'jsÕBÔ����Jomar.
Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1� de garagem. Vila

• Lalau I Rs 77ODO+ condomínio.

Apto com 1 dormit����í��&;m. Prôx Arsepum.
Sala comercial com 6Om� , 1 bwc. Vila Lenzi I .R$ 600;00

Sala comercial com 62m2, 1 bwc. Vila Lenzil ,R;S·-65tl.OO

Sala comercial com 1 bwc. vlla Lenzí I :R$ 800:;00

Sala Comercial 58 m", centro, RS 1..500;(1(1

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, 1 v.aga de garagem, VIla
Lenzi, n.s.S30,oo+ condomínio

Casa com 2 dormitórios, 1 sala. 1 cozinha, 1 área de serviço, I
vaga de garagem, Vila Lenzi, RS660,oo.

IIVIOBILIÁRIA

Pierrnann
lDCACÃD

.ALUGA-SE GALPÃO +CASA" "

-Casa com 2 dormitéríos .GaJpãocom98m'
• RS 1.600.00 .�" -

P83061 Casa 2 dormitórios, 1
bwc, 1 cozinha, 1 área de serviço,

1 copa, R$ 130.000,00

Estrada Nova

Ref P3952 - Casa com 2 dormitóri
os, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1

área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137"000,00.

Ref P5841 Apto 1 suíte + 1
dormitório, 2 banheiros, 1 sala, 1

cozinha, 2 vagas de garagens.
R$ 246.500,82

Vila Lenzi

Ref. P181 Casa com suíte + 2 dor
mitórios, escritório, lavabo, salas, coz
inha sobmedida, piscina, área de festa,
2 vagas de garagem, R$ 680"000,00

Nova Brasilia

Ref. P5552 Apto com 1 suíte + 2

.dormitórios, sala e cozinha conju
gada, 1 área de serviço.l bwc, 1 vaga

de garagem. R$ 180.000,00.

mitórios, 01 banheiro, 01 sala, 01
área de serviço, R$ 138.000,00,

4951: Apto - 02 dormitórios, 01 sala,
O 1 banheiro, 01 vaga de garagem, 01
área de serviço, sacada com chur

rasqueira R$ 120.000,00

. . .;Rua Mafl�!J!tmbeHma da Silvõ1 120 Vila l..enzi - Jõrõguá do Sul

Vila Lenzi

P83101 Casa 1 suíte + 2 dormitóri
os, 1 sala, 1 cozinha, 1 área de

serviçc.-l bwc, 2 vagas de garagem,
R$ 260.000,00.

Vila Nova

Ref.: P82971 Casa éom 2 suítes + 1

dormitório, 2 salas, 1bwc, 1 lavabo, 1

área de serviço, área de festa, 2 vagas
de garagem:

R$ 580.000,00.
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- Ed. Ulium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Alfredo Schumann, Jaraguá Esquerdo, a partir de R$ 500,00
- Rua Canoinhas, Centro, R$ 450,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasilia, R$ 380,00
- Ed. Saint Tropez, Centro, R$ 600,00
- Ed. Femanda, Centro, R$,500,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasnia, R$ 550,00
- Ed. Hortência, Nova Brasnia, R$ 580,00
- Ed. Dom Emllio, Nova Brasilia, R$ 550,00
- Ed. Ametista, Centro, R$ 560,00
- Ed. Dona WaJ, Vila Nova, R$ 670,00
- Ed. Emilie, Centro, R$ 560,00

---- 02 QUARTOS-

- Rua Adannando F. J. Klein, Três Rios do Norte, R$ 560,00
- Ed. Ulium, Vila Laiau, R$ 520,00
- Ed. Centenário, Centenário, R$ 600,00
- Ed. Di ROri, Todo mobiliado, Vila Nova, R$ 850,00
- Ed. Amarillys, Vila Nova, R$ 700,00
- Ed. CaJliandra, Cozinha mobiliada, Vila Nova, R$ 650,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Jaiobá, João Pessoa, R$ 550,00
- Ed. Ipê, João Pessoa, a partir de R$ 550,00
r Conj. Habitacional Am�de, Amizade, R$ 550,00
- Ed. Brasilia Beltrannini, Agua Verde, a partir de R$ 600,00
- Rua Christina A. Peneira, São Luis, R$ 750,00
- Ed. Antúrio; Jaraguá Esquerdo, R$ 685,00 '

- Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova Brasma, R$ 500,00
- Ed. Hibiscus, Rio Cenro, R$ 630,00
- Ed. Baependi, Mobiliado, Baependi, R$ 920,00
- Ed. Hungria, Cozinha mobiliada, Baependi, R$ 700,00
- Ed. Portugal, Baependi, R$ 650,00
- Ed. Erica, Centro, R$ 700,00
- Ed. Moradas da Senra, Nova Brasma, R$ 1100,00
- Rua João Planincheck, Nova Brasãa, R$ 650,00
- Ed. Fenneti II, Centro, R$ 700,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasãa, R$ 730,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueiia, R$ 650,00
- Rua José 1: Ribeiro, Ilha da Rgueira, R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, R$ 720,00
- Ed. Maria Alice, Cozinhamobiliadad, Ilha da Rgueira, R$ 880,00
- Ed. Fenneti, Centro, R$ 620,00
- Ed. Magnólia, Cozinha mobiliada, Centro, R$ 820,00
- Ed. Londres, Baependi, R$ 550,00
- Ed. Mianni, Baependi, R$ 620,00
- Ed. Paris, Baependi, R$ 630,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, a partir de R$ 680,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1000,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro R$ 950,00
- Ed. Winter, Baependi, R$ 580,00

3 quartos, sendo 1 suíte
Com churrasqueira, piscina

R$ 3.500,00

..,� ;"_- _- - ""- �

�---- -

Inspirado em conceitos' modernos, o Residen

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul. a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinarl alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. Amarillys, Vila Nova, a partir. de R$ 900,00
- Ed. Barão do Rio Branco, 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 Emmendoerfer, Centro, R$1200,00
- Ed. Carvalho, Semi mobiliado, Centro, R$ 1300,00
- Ed. Bartel, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Moradas da Serra, Nova Brasília, R$ 1000,00
- Ed. Jaesser II, Czemiewicz, R$ 800,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 700,00
- Ed. Rebello, Centro, R$ 800,00
- Ed. Menegotti, Centro, R$ 720,00
- Ed. Picolli, Centro, R$ 880,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$ 1500,00
- Ed. Saint Genman, Vila Nova, R$ 950,00
- Ed. Esplendor, Baependi, R$ 1100,00
- Ed. Dona Verginia, Cozinha mobiliada, Centro, R$ 1100,00

----- CASAS-

- 2 quartos, mista, Barra do Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, alvenaria, Chico de Paulo, R$ 2100,00
- 2 quartos, alvenaria, Nova Brasília, R$ 800,00
- 3 quartos, alvenaria, Rau, R$ 730,00
- 3 quartos, alvenaria, Vila Lenzi, R$ 850,00
- 3 quartos, mista, Víla Lenzi, R$ 780,00
- 3 sutes, alvenaria, Ilha da Figueira, R$ 1300,00
- 2 quartos + 1 sute, alvenaria, Chico de Paulo, R$ 900,00
- 3 quartos, alvenaria, Vieiras, R$ 850,00
- 3 quartos, alvenaria, Rau, R$ 850,oil
- 2 quartos + 1 suíte, Ilha da Figueira, R$ 1100,00
, 3 quartos, mista, Chico de Paulo, R$ 600,00
- 2 quartos + 1 suíte, Amizade, R$ 1300,00
- 4 quartos, alvenaria, Rio Cerro, R$ 1300,00

UARAMIRI

\
- Casa alvenaria, 3 cts + tsuite, Amizade, R$ 1400,00
- Galpão, 2112m2, Rio Branco, R$ 14800,00
- Salas Comerciais, Avaí, a partir de R$ 670,00
- Galpão, 740m2, Ilha da Figueira, R$ 5500,00
- Casa alvenaria, 2 QlS, Ilha da Figueira, R$ 650,00

realsec
_os__'"

-

" III
SEculuSI
.EMPRJ:��OIMf:NTQS lMOBILl}.RJOS

- Apto 3 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Apto 2 quartos + 1 suíte, Centro, R$ 700,00
- Casa alvenaria, 2 qts, Centro, R$ 870,00

_- SALAS COMERCIAIS ---_

- Rua Ângelo Rubini, Banra, 300m', R$ 3500,00
- Rua ArthurGunther, Amizade, 55m2, R$ 750,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m', R$ 2500,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 57rn', R$ 1240,00
- Rua ChristinaAdoana Peneira, São Luis, R$ 1500,00
- Ed. Eoca, Centro, R$ 580,00
- Ed. Femanda, Centro, 73rn', R$1300,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. superior, 150m', R$1000,00
- Rua José Narioch, São Luis, pav. térreo, 150m', R$1500,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m', a partir de R$ 600,00
- Ed. Menegotli, Centro, 4Orn', R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973rn', R$12000,00
- Ed. Aster, Centro, 59,98rn', R$ 800,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasma, 53rn', R$1200,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasnia, 75rn', R$1600,00
- Rua Pres. Epilácio Pessoa, 38m2, R$ 572,00
- Rua Reinaldo Rau, Centro, R$ 5000,00
- Ed. Market Place, Centro, 30m', R$ 550,00
- Rua Rinaldo Boga, Ilha da Rgueira, 390m', R$ 5850,00
- Centro Comercial ECM, Cel11!D, 97,69rn', R$1500,00
- Casa comercial, Rua Affonso Bartel, Baependi, R$ 1600,00
- Casa comercial, Rua Exp. Gumercindo da Silva, Centro, R$ 3000,00
- Casa comercial, Rua José NarIoch, São Luis, R$ 1500,00
- Casa comercial, Rua Manoel Luiz da Silva, Vila Nova, R$ 3500,00

---- GALPÕES-

- Neneu Ramos, 1588,68rn', R$ 11000,00
- Jaraguá Esquerdo, 526rn', R$ 4000,00
- Banra do Rio Cenro, 1692rn', R$ 13800,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00

- TERRENOS ----

- Água Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da Rgueira, 3000rn', R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

I.�� nõ Snopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
aSexta: lOh às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 ou 8804-2022

.' III
SEculuS
HIPREENOIMéflll os l�lOBiLlARIOS
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ASl\'IELHORES
OFERTAS DO

l\'IERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

APTOS. DE 129M2 A 152M2 PRIVATIVOS
C O B E R T U R A S D E 2 58 M 2 A 3 O 6 M-2 P R I V A T I V O S

3 E 4 DORMS COM SUíTE
va r a n d a g o u r m e t c o m c h u r r as que i r a, 2 va g as na g a r a gem, mo n o c o m a n d o nos c h u ve i r o s
infraestrutura para automação (biometria, ar-condicionado, persiana e iluminação cênica no living)

TRANQUILIDADE, LAZER TOTAL
E CONVINIÊNCIA JUNTOS.

SÓ MESMO O PARAíso PODERIA SER ASSIM.

Ao lado do Punta Blu Residence
você encontra o charme

do primeiro mail boutique dà região
um espaço perfeito para sua

vida ficar completa.

VENDAS
LIGUE: (47) 2107-0500

www.leier.i ...mb ..br LEIER
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS

_...--.
DELL EMILIA
RESIDENCIAL

PRÉDIO COM 05 PAVIMENTOS. \
,

APARTAMENTOS COM 01 SUíTE, 01
DORMITÓRIO, SALA OE ESTAR E

JANTAR, COZINHA, BWC, ÁREA DE

SERViÇO, SACADA COM CHURRASDUE-�I
I�A E 01 VAGA DE GARAGEM. i
AREA PRIVATIVA: 61,53 m2 "

�

FLAT COM 64m2 MÓVEIS
�LANEJAooS DE ALTO PADRÃO. �AREA PRIVATIVA: 64,00 m2 i

,i'
I'

IMPERDíVEl � ,

DE RS 145.000,00 (��

por �;,;;;�;:;:�:::RS 126.000,00 r?
apenas essa semana

RI-62.749

SCHIOCHET
Residencial

APTO COM 01 SuíTE, 02 \

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E'
JANTAR, COZINHA, BWC,
LAVABO, ESCRITÓRIO, COPA,
ÀREA DE SERViÇO, DESPENSA, I

SACADA E 01 VAGA DE
'I

GARAGEM.
I

PRÉDIO: PISCINA,
CHURRASDUEIRA, SALÃO DE
FESTAS, DUADRA DE ESPORTE,
BICICLETARlo E ELEVADOR.
ÁREA PRIVATIVA: 122,50 m2

�����__'IIIlfI�$ 350.000,00

_____________ .JOHANASCHERER
Residencial

j APTO COM 01 SUíTE, 02 I

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E Y
JANTAR, COZINHA, ÁREA DE

'

SERViÇO, SACADA E 01 VAGA DEil
GARAGEM. I,
ÁREA PRIVATIVA: 62,00 m2 ,
s:

�
�

"$ ,\49.000,00
y'e-���__�__--�

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS

RS 530.000,00

CASA CASi\
, I

COM 03 DORMITORIOS, SALA DE
ESTAR E JANTAR, COZINHA, !
BWC, ÁREA DE SERViÇO,
JARDIM E 01 VAGA DE
GARAGEM.

ÁREA TERRENO

399,80 m2

COM 02 DORMITÓRIOS, SALA DEI
ESTAR E JANTAR, COZINHA, '

BWC, ÁREA DE SERViÇO E 01
VGA DE GARAGEM.

ÁREA TERRENO

342,17 m2

Jaraguá 99
'III

Três Rios do Sul Chico de Paula

�
-

-.

TERRENOS I

Cód: 1302-02 - R$ 140.000,00 - Chico de Paula - 480,00 m2
Cód: 1384-02 - R$110.000,00 - Tifa Martins - 350,00 m2
Cód: 1701-02 - R$ 500.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 887,00 m2
Cód: 1373-02 - R$ 225.000,00 -Ilha da figueira - 450,00 m2
Cód: 1506-02 - R$ 180.000,00 - Ilha da figueira -

Cód: 1484-02 - R$ 500.000,00 - Vila Lenzi - 582,00 m2
Cód: 1478-02 - R$ 390.000,00 - Centro - 268,00 m2
Cód: 1741-02 - R$ 200.000,00 - Vila Lenzi - 450,0� m2
Cód: 1736-02 - R$130.000,00 - Barra do Rio Cerro - 1.136,80 m2 I,

Cód: 1739-02 - R$ 492.400,00 - Vila Nova - 1.231,70 m2
Cód: 1740-02 - R$ 375.000,00 - Vila Nova - 751,62 m2

Três Rios do Sul
1

PLANTÃO DE VENDAS

{;J (47) 9637-4547
�� ?1

Amizade

Três Rios do Sul

'I
'r

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

� �
� j

"""",

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

" Plantão.

LANÇAMENTOS -

4788229850

Rua Olívio Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul - se

47 3370.0300 I fenpar.com.br
FENPAR.

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h·às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDASAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 1 3h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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o IMOBILIÁRIA

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

I:M1Ó1VE,IS: DE
LA '!ÇAMiE 'TOS

Res. Viliar

-Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Área privativa: 63,91m'
-A partir de R$ 166.533,69
=Pronto para morar!

- Ref. 5035 - Centro
-03 Suítes
-Área privativa:129,02m'
-A partir de R$ 625.246,90
-Entrega Agosto/2015

- Ref. 5290 - Nova Brasília
- Suíte máster + 02 suítes
- Área privativa: 157,04m'
- A partir de R$ 766.916,14
- Entregue Março/2014

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

! ARes. �amaliel
g

i
il-

i
g.
o

?

�
-Ref. 5377 - Vila Lenzi
-Suíte + 01 dormitórios
·Área privativa: 79,79m'
-Apartir de R$ 190.000,00
-Entrega agosto/2015

-Ref. S307 - Czemiewicz
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 77,92m'
-A partir R$ 222.600,00
-Entrega final de Março/2014
Bes. Galaxy

-Ref. 5090 - São Luís
-02 dormitórios
-Área privativa: 60,44m'
-A partir de R$ 149.000,00
-Pronto para morar!

-Ref. 5094 - Nova Brasília
-03 dormitórios
-Área privativa: 148,4Sm'
-A partir R$ 430.000,00
-Pronto para morar!

-Ref. 4843 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,1Sm'
-A partir de R$ 266.000,00
=Prorrto para morar!

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

� Res. Triuggio'ii
s
ii'

1
ii-
3'

r
�
?
'"

i
-Ref. 4987 - Baependi
=Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 115,74m'
-A partir de R$ 339.000,00
-Entrega: Novembro/2014

-Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
-02 dormitórios
-Área privativa: 63,19m'
-A partir de R$ 193.000,00
-PRONTO PARA MORAR!

-Ref. 5413 -Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 54,72m'
-A partir de R$ 150.000,00
-Pronto para Morar!

-Ref. 5133 - Centro
-Suíte + 01 dormitórios
-Área privativa: 87,4Sm'
-A partir de R$ 245.000,00
=Pronto para Morar!

-Ref. 5002 - Centro
-03 suítes
-Área privativa: 120,53m'
-A partir de R$ 505.227,28
-Entrega Abril/2013

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

-Ref. 5254 - Amizade
-Suíte + 02 demi suítes
-Área privativa: 128,54m'
-A partir de R$ 445.000,00
-Entrega' setembro/2015

-Ref. 4940 - Amizade
-01 Suíte + 02 demi
-Área privativa:119,70m'
-A partir de R$ 433.698,30
-Entre a' Maio/2014

-Ref. 5001 - Piçaras
-Suíte + 02 demi
-Área privativa: 124,67m'
-A partir de R$ 497.733,37
=Entreqa Maio/2013

-Ref. 4935 - Baependi
=Sufte + 02dorrnitórios
-Área privativa: 123,45m'
-A partir de R$ 322.730,37
=Pronto para morar!

-Ref.5002 - Centro
-03 Suíte
-Área privativa: 120,53m'
-A partir de R$S05.227,28
-Entrega: Abril/2013

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

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

-Ref. 5291 - Centro
- 01,02 ou 03 dormitórios
-Área privativa: 67,02m2
-A partir de R$ 272.590,37
-Entrega Outubro/2014

- Ref. 5005 - Centro
-Suíte'+ 01 dormitaria
-Área privativa: 6823m'
-A partir de R$202.482,75
-Entrega: Maio/2014

-Ref.5278 - Jaraguá 99
-

-02 dormitórios
-Área privativa: 47,83m2
-A partir de R$ 104.200,00
-Pronto em maio/2013.

ATENDIMENTO Segunda a,.Sexta,- 8h-e:-s 12h'e 13h30 às 18h 15 - Aos, Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
I" II , I • II

-Ref.4937 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 102,01m'
-A partir de R$ 453.952,71
-Pronto para morar!

-Ref. 5036 - Vila Nova
-02 dormitórios
-Área privativa: 64,OOm'
-A partir de R$ 204.762,87
- Entrega: Agosto/201S

- Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 76,54m'
-A partir de R$ 199.000,00
-PRONTO PARA MORAR!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
�itaivan

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

CASA
Loteamento Champs Elysses

* Suíte com closet
* 02 dormitórios
* Sala de estar e jantar
* Cozinha gourmet
* Lavabo
* 'Garagem para 02 carros
* Area de serviço
* Depósito
* Porcelanato
* Preparação pi Split e Água Quente
* Area do Imóvel 194,17m2
* Área do Terreno 360,00m2
* R$ 590.000,00

ANALISA IMOVEL DE MENOR VALOR COMO PARTE
DE PAGAMENTO

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

I,MÓVEIS (-
PRO T05\

o Ref. 7623 - Jaraguá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 202,00m2
o R$ 320.000,00

,.

o Ref. 7618 - Vila Lenzi
o 03 dormitórios
o Áréa imóvel: 90,00m2
o R$ 185.000,00

o Ref. 7530 - Tifa Martins
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 209,00m2
o R$245.000,00

oRef. 7584 - Corupá
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 55,78m2
oR$ 144.000,00

oRef.7610 - Schroeder
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,00m2
-ss 210.000,00

Plantão
PRONTOS
4792100808

oRef. 7622 - Barra Velha
004 dormitórios
=Área imóvel: 80,00m2
oR$280.000,00

oRef. 7617 -Ilha da Figueira
003 dormitórios
oÁrea do Terreno: 162,oom2
oR$318.000,00

oRef. 7621 - Barra Velha
002 dormitório
oÁrea imóvel: 80,00m2
oR$ 180.000,00

oRef. 7613 - Jaraguá 99
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
-ss 216.500,00

oRef. 7521 - Água Verde
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 224,90m2
oR$ 389.000,00

oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 55,35m2
oR$ 159.000,00

oRef. 7539 - São Luís
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 148,33m2
oR$ 330.000,00

oRef. 7611 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,00m2
oR$159.000,00

.....
oRef. 7581 - Guaramim
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 160,00m2
oR$ 430.000,00

oRef. 7620 - Rau
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 113,00m2
-ss 230.000,00

oRef. 7612 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea do imóvel: 107,75m2
oR$ 330.000,00

oRef. 7540 - Três Rios do Sul
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 154,00m2
oR$ 330.000,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. d doset + 02 domr.
oÁrea imóvel: 145,25m2
-as 215.000,00

=Ref. 7632 - Jaraguá 99
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m2
-ss 165.000,00

CASA RESIDENCIAL

Ref.7538
Bairro: São Luiz

Descrição: 03 dormitórios
Área do Terreno: 417,76m2
Área Imóvel: 175,00m2

oRef. 7585 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 117,11m2
oR$ 318.000,00

oRef. 7531 - Água Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m2
oR$ 385.000,00

oRef. 7582 - Vila lenzi
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 98,OOm2
oR$ 255.000,00

�Ref.7525 - Vieiras
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,OOm2
oR$140.000,OO

o
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oRef. 7527 - Vila Lenzi
oSuíte d hidro e sacada + 03 domr.
oÁrea iinóvel: 285,85m2
oR$ 490.000,00

VI
O
VI
O
"'C
O
+"

Q)
"'C
VI
Q)
....

.0
ro
>
i<

oRef. 6708 -Czemiewicz
003 Suíte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 345,OOm2
-ss 1.300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS (�-PRONTOS \
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

oRei. 7555 - Schroeder
oSuíte + 01 dormitório
oArea imóvel: 201 ,20m2
oR$ 250.000,00

---

-�

oRei. 7220 - Czemiewicz
004 apartamentos
oArea imóvel: 429,00m2
oR$350.000,00

-Ref. 7501 - Czemiewicz
003 dormitórios
oArea imóvel: 118,00m2
oR$ 290.000,00

-Ref. 7553 - Massaranduba
=Sulte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 243,03m2
oR$ 380.000,00

oReI. 7508 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oArea imóvel: 70,00m2
oR$ 178.000,00

Plantão
PRONTOS
4792100808

oReI. 7558 - Jaraguá Esquerdo
003 dormitórios
oArea imóvel: 90,00m2
oR$ 220.000,00

oRei. 7564 - Czemiewicz
oSuíte + 03 dormitórios.
oArea imóvel: 326,90m2
oR$ 595.000,00

-Ref. 7505 - Nereu Ramos
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 102,37m2
oR$ 265.000,00

oRei. 7382 - Ilha da ligueira
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 279,99m2
-ss 800.000,00

oRei. 7629 - Santo Antônio
003 dormitórios
oArea imóvel: 100,00m2
oR$ 175.000,00

=Ref. 7546 - Três Rios do Norte
002 dormitórios
oArea imóvel: 70,00m2
oR$ 140.000,00

oRei. 7633 - Amizade
oSu'íte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 110,00m2
oR$320.000,00

oRei. 7548 - Schroeder
oSuíte + 01 dormitório
oArea imóvel: 77,81m2
oR$ 189.000,00

-�
__.,.

oRei. 7631 - Amizade
oSuíte + 05 dormitórios
oArea imóvel:.264,00m2
oR$ 400.000,00

oRei. 7345 - Três Rios do Sul
003 dormitórios
oArea imóvel: 111 ,00m2
oR$158.000,00

o Rei. 7481 - Amizade
=Sufte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 161,00m2
o R$ 360.000,00

o Rei. 7547 - Três Rios do Norte.
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 87,14m2
o R$ 160.000,00

o Rel.7204 - Piçarras
o 03 dormitórios.
o Area imóvel: 160,73m2
o R$ 250.000,00

o Rei. 7630 - Amizade
o Suíte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 120,00m2
o R$ 350.000,00

o Rei. 7474 - Guaramirim
o Suíte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 342,00m2
o R$ 500.000,00

CASA RESIDENCIAL

Ref.7536
Bairro: São Luiz

Descrição: 03 dormitórios
Área do Terreno: 380,75m2
Área Imóvel: 343,75m2

.. 1
.

oRei. 7534 - Rio Cerro II
003 Suítes
oArea imóvel: 243,34m2
oR$550.000,00

o
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oReI.7493 - Amizade
002 dormitórios
oArea imóvel: 90,34m2
-ss 250.000,00

oReI. 7495 - Saliinas, Barra do Sul
002 dormitórios
oArea imóvel: 86,00m2
-ss 125.000,00

oRei. 7490 - João Pessoa
003 dormitórios
oArea imóvel: 11 0,00m2
oR$130.000,00

oRei. 7516 - Jaraguá 84
002 dormitórios
oArea imóvel: 38,00m2
-ss 65.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
, , II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013

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

IMÓVEIS -

-

_ Plantão
PRONTOS
4792100808

'. PRONTOS
Res. Hilamar

oRef. 5463 - Ilha da Figueira
05uíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 76,17m2
-ss 190.000,00

oRef. 5456 - Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 100,00m2
-ss 290.000,00

=Ref. 5319 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 103,00m2
oR$ 315.000,00

oRef. 5448- Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 100,06m2
oR$ 280.000,00

oRef. 5443 - Centro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 73,72m2
-rs 229.000,00

oRef. 5459-Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 51 ,62m2
-ss 125.000,00

oRef. 5227 - Centenário
.

002 dorrnitórios
oÁreá privativa: 61,23m2
0R$ 115.000,00

oRef. 5449 - Czemiewia
oRat com 01 suíte
oÁrea privativa: 6O,00m2
-ss 130.000,00

oRef. 5447 - Centro
oSuíte - 02 dormitórios
oÁrea privativa: 99,52m2
oR$ 255.000,00

, oRef. 5292 - Centro
001 corrritório
oÁrea privativa: 38,18m2
oR$1SO.ooo,OO

-Ref 5458 - Vila Nova
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 73,78m2
oR$ 210.000,00

oRef. 5458 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 85,80m2
-ss 350.000,00

oRef. 4968 - Barra do Rio Molha
=Sufte com sacada + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 95,53m2
-as 280.000,00

oRef. 5446 - Vila lalau
002 dormitórios
oÁrea privativa: 55,00m2
oR$ 152.000,00

oRef. 5444 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 73,81 m2
-ss 230.000,00

oRef.4934 - Centro
oSuíte máster d sacada + 02 dorm.
oÁrea privativa: 99,52m2
-ss 240.000,00

oRef.5228 - Centro
oSuíte máster + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 306,59m2
-ss 680.000,00

oRef.5360 - Baependi
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 80,00m2
oR$ 235.000,00

oRef. 5306 - Rau
002 dorrnitórios
oÁrea privativa: 70,57m2
oR$139.ooo,00

Res. Vicenzi

oRef. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57,32m2
oR$ 135.000,00

=Ref. 5424 - Itapema
003 Suítes
oÁrea privativa: 157,60m2
-ss 738.000,00

oRef. 5450 - Centro
=Suíte d clost+ 02 dormitórios
oÁrea privativa: 117,25m2
oR$ 255.000,00 .

oRef. 5445 - Vila Nova
002 dormitório
oÁrea privativa: 79,85m2
-ss 244000,00

oRef. 5386 - Barra do Rio Cerro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57,53m2
-ss 230.000,00

RESIDENCIAL ÁGAPE
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Ref.5248
Vila Lenzi

02 dormitórios
Ficam móveis sob medida
Área privativa: 70,OOm2
Valor: R$ 175.000,00
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: ATENDIMENTO Segunda a,Sexta - 8h às ·12h e�13h30 às l8h 15 - Aos 'Sábados - -PlANTÃO DE VENDAS
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Rua Presidente Epitácío Pessoal 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

TERRENOS \

,

TERRENO EM CORUPA - RIO PAULO
Terreno próprio para fazenda, recreofivo. piscicultura ou utilização do imóvel

.

.

como área verde para compensação em processo ce..
obtenção e Licenciamento Ambiental, junto aos órgãos

ambientais (FATMA/IBAMA).
POSSUI ÁREA VERDE, COM MUITA ÁGUA PURA!

Área total do terreno de 982.718,OOm2
..........-..-.�--���---- ��-

Entrada 20% + 24x direto com ro rietãrio

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

IMÓVEIS
LOCAÇÃO

'Ref. E- 53
'Bairro: Amizade
'Área do Terreno: 655,15m2
'R$ 660,00

,'. _:':,- Plantão

��": ::� LOCAÇÃO
\,:, i •

47 9945-8037 .

·Ref. A-991
'Bairro: Vila Noova
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 1.300,00+ condomínio

'Ref. A-960
'Bairro: Centro
'Suíte + 02 dormitórios

·R$1.350,qo + Cond.

·Ref. A-990
'Bairro: Nova Brasília
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 1.350,00

·Ref. A-976
'Bairro: Amizade
'03 dormitórios
'R$ 580,00+ condomínio

·Ref. A-977
'Bairro:llha da Figueira
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 1.350,00 + cond.

'Ref. A-963
'Bairro: Centro
'Suíte + 01 dormitórios
'R$ 820,00

'Re . A-989
'Bairro: Bapendi
.03 dormitórios
'R$ 660,00+ condomínio

'Ref. A-971
'Bairro: Amizade
.02 dormitórios
'R$ 5500 + Cond.

-Ref. A-993
'Bairro: Centro
'02 dormitórios
'R$ 695,00 + condomínio

'Ref. A-988
'Bairro: Czemiewicz
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 900,00 + cond.

=Ref. A-966
'Bairro: Centro
'Suíte + 01 dormitórios
'R$ 1.250,00 + Cond.

Ref. A - 993 _

Bairro - Centro
Suíte + 01 dormitórios
Sacada cf Churrasgueira

Valor: R$ 820,00
·Ref. A-946
'Bairro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$1.100,OO + condomínio

·Ref. A-984
'Bairro: Baependi
'02 dormitórios
'R$ 600,00 + condomínio

• e. - 85S
'Bairro: Ilha da Figueira
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 1.850,00

'Ref. E-2S
'Bairro: Centro
• Área do imóvel: 611 ,00m2
oR$ 850.00

Cond. Amizade

·Ref. A-982
'Bairro: Vila Lalau
002 dormitórios
oR$ 730,00 ( sem condomínio)

o
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·Ref. A-983
'Bllirro: Nova Brasília
'oSuíte+ 01 dormitórios
oR$ 770,00 + Condomínio
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Quer vender seu
,

•

Venda com a melhor.
A Itaivan conta com uma equipe especializada
em avaliação de imóveis, sejam eles residenciais,

industriais ou comerciais.
.

itaivan
IMOBllIÁR.IA

3055-3412
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.iva.naimoveis.com.br
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·11223370·112

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

ReI. 1194 - CASAAlVENARIA BAIRRO PARQUE MAlWEE
Casomm 01 suítemm dosei, 02 doonitórios, 03 bwc, sola esIor,

sala jantar, rozjnha com móveis sob medida, despensa,! avanderia, área 1esIns,
garogempara 04 (DITOS, jardim, pisdno. Área aprox. (USO 356,00m2. Área

terreno: 2.700,lXJm2.1'reI,o R$1.100.!XXl,00 (estudo propostas)

ReI. 2216 - VILA NOVA - RESIDEN(IAL SAN LORENZO
Apartamentos com 01 suíte, 01 dormitório, bwc social, solo

.

estar, sacQda com churrasqueira, cozinho, lavanderia,Ol vogo
garagem. Area privativo: 72,76m2 e 75,31m2.lncorporação sob

matrícula n. 71.983.
Valor o partir de RS 160.000,00.

REF.2232 - Amizade - Residendal Genesis - Apartamentos com 02 qlKlrtos,
sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, bwc, sacada integrada a sala
mm churrasqueira. Acabamento com massa corrida, rebaixo em gessa,
tubulação de spl� e laminado em nos quartos, parcelanato. Edilído com
elevador, entrega para março de 2014. 04 tipos de plantos com metragens
entre 60,46rn2 a 63,18rn2 privativos. Valores a partir de 11$157.000,00-

Rei. 2239 - ANA PAULA 11- RESIDENCIALJOHANA SCHERER
Aptos com 02 quartos, sola de esIor e jantar, cozinha, bwc, órea de

, serviço, sacada cam churrasqueira, 01 vaga de garagem.
Area privativa de 61,88M2 a 63,73M2.lncorporação sob matricula nO 30.405.

Preço: 11$149.000,00

(47) 3275-0100
ftMM1I'Ao�M� � DOMm.aOS E FEIIIIA.DOS

AMIZADE - Apartamento com sala, saca
da, 1 suíte + 2 quartos, banheiro, cozinha,
área serviços, Garagem coberta. Aluguel
R$7oo,00 + taxas.
VILA LENZI- Ed. Dom Pedro, 1 suíte com
sacada + 1 quarto, sala com sacada (chur
rasqueira), banheiro social, cozinha, área
de serviço, garagem coberta. Aluguel
R$690,00 + Txs.

SÃo LUIZ - Apartamento com 2 quartos,
saia/cozinha, área de serviço, banheiro,
estacionamento. Aluguel R$500,00 + Txs.

VILA LALAU - Apartamento com 1 quar
to, sala com churrasqueira, cozinha/área
de serviço, banheiro, garagem coberta.

Aluguel R$530,00 +Txs.

CENTRO - Ed. San Rafael- Apartamento
com 2 quartos, sacadinha no quarto e na

sala, churrasqueira, cozinha, banheiro,
área de serviços, garagem coberta.
Aluguel R$660,00 + Txs.

VILA NOVA - Apartamento 1 suíte
máster + 1 quarto (original 3 quartos), 2
vagas de garagem. Aluguel R$ 1.300,00
+Txs.

ÓTIMA CASA RESIDENCIAL NO BAIRRO VILA
NOVA. POSSUI 4 DORMITÓRIOS SENDO 1

. SUiTE, MAIS ESCRITÓRIO. BWC SOCIAL.
LAVABO. 2 SALAS AMPLAS E INTEGRADAS.
COZINHA E CHURRASOUEIRA. PISO INFERIOR
POSSUI PEQUENA EDíCULA. PISCINA E ÁREA
PARA FESTAS. ÓTIMA VISTA PARA A CIDADE
. COD 599

CENTRO - Casa com 2 quartos, sa Ia,
cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem. Ótima localização. Aluguel
R$700,00 + txs,

TIFA MARTINS - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banhei
ro, garagem coberta. Aluguel R$780,00
+Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
saia/cozinha conjugada, banheiro.
Aluguel R$560,00 + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
saia/cozinha conjugada, banheiro.

Aluguel R$612,00 + Txs.

APARTAMEf,HO NOVO COM SUiTE MAIS 2

DORMITÓRIOS EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
NA BARRA DO RIO CERRO. SACADA COM

CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.
COO 1181

�\ SALAS'COMERCIAIS"" t: -:'é

''-' ,"!AMIZADE

CENTRO - Marcatto Center - 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 comer-
ciais novas (em construção - previsão de obra
pronta setembro/2013), salas de 129,20m' a
283,36m2 (com mezanino). Estacionamento
fácil. Consulte-nosl

ReI. 2110 - centro - Res.ltálio - Apartamentos com 121 ,00m2
privativos, Ol suíte, 02 demi suítes, lavabo, demais depen., 02
vogas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrego poro dezembro de 2013.

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

ReI. 2150 - BAEPENDI- RAZlEL RESIDENCE - Apto com 03 suíles, lavabo, sola estar
e jantar, saroda com dlUITOSqueira, rozjnha, lavanderia, 02 vogas de garagem. Área
privofivo 12812m2 02 elevadores, espaço fiIness, brinquedotero, medidor individual
de água, hell de entrado decorado e mobiliado, 02 opar1llmenlos por andar, 02

coberturasduplex. R.I n'25.232. Valor: a partir de 11$360.000,00

Ref. 2240 - Cobertura Duplex - Res.nólio. Cobertura duplex com

180,OOm2 privativos, Ol su�e com doset, 02 su�es, solo de estar,
lavabo, cozinho, lavanderia, bwc social, churrasqueira, solo de

jantar, terraço com espoSo para spa, 02 vogas.
R.I. 26.047. RS 675.000,00 _

ReI. 2238 - AMIZADE - RESIDENCIAL DI FlORE
Apartamento com 02 quartos, solo em dois ambientes, cozinho,
lavanderia, socado com churrasqueira, 01 vogo de garagem.

Matriculo n. 73.746.
Preço: RS 165.000,00 (Aceito financiamento boncório)

ED MORADAS DA SERRA - APARTO SEMI

MOBILIADO COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS.
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS.
COZINHA. ÁREA DE SERVIÇO,SACADA COM

CHURRASQUEIRA, GARAGEM COBERTA.

RES. GARDEN FLOWERS. APARTAMENTO COM TA·
MANHO DIFERENCIADO. FINAMENTE MOBILIADO.
POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS. ÓllMO ACA
BAMENTO, PISO PORCELANATO. UMA SUiTE MAIS
DOIS DORMITÓRIOS, DUAS VAGAS DE GARAGEM ..

PREDIO COM SAUNA. HOME THEATER, ACADEMIA,
SALA DE JOGOS, PISCINA E AMPLO SAlÃo DE
FESTAS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. COD 1080

APTÕ NOVO COM 01 SUiTE MAIS 01 QUARTO.
PAREDES COM MASSA CORRIDA. PORCELA
NATO NASALA E COZINHA E LAMINADO NOS
QUARTOS. PORTAS LAQUEADAS. 03 PONTOS
PARA INSTALAÇÃO DE SPLlT. ÓTIMA LOCALI·

ZAÇÃO NO BAIRRO VILA NOVA. COO 1147.

CASA COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA
, BANHEIRO, LAVANDERIA. REBAIXADA
EM GESSO, PISO CERAMICA, GARAGEM
COBERTA. COO. 26703

APTO COM SUíTE + 02 DORM,
2 VAGAS DE GARAGEM - COO.
42660

APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA, VAGA DE GARAGEM,
SACADACOM CHURRASQUEIRA, ÁREA
EXTERNA ÁREATOTAL DE 77,0 M2.
PRÓXIMO AWEG II. COO 47077

.

�, VILA LENZI'
,

�,\ ILHA DÀ FIGUEIRA
..

i.Í'.i!�.
pu.l'�i\�

BARRA DO RIO CERRO - Apartamento
com 1 quarto, sala, sacada, cozinha
com móveis, banheiro, área de serviço.
Aluguel R$ 570,00 + Txs. BARRA - Rua Luiz Satler esquina com Feliciano 1 SUíTE + 2 DOMITÓRIOS, DEPENDEN- APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, ED. SCHIOCHET _ APARTAMENTO TOTAL.
CENTRO- Apartamento 1 suite + 2 �:�����c�t�;;��,�:t::es�om' Estaciona-

g�������;���F;Á���S��:"�STAS SALA, COZINHA, SACADA COM CHUR-
��I�T�ARi:3..R���N��� ���sgu���OS.donmitórios, piso porcelanato, banheiro, GARAGEM COBERTA PARA ATÉ 4 CAR-

RASQUEIRA E VAGA DE GARAGEM,
TRANSFORMADO 3 QUARTOS EM 2 SUITESsala com sacada e churrasqueira, cozinha, VILA LENZI- Sala comereiaI40m'. Aluguel ROS. COO. 47156

81,37 M2 DE ÁREA TOTAL COO 57444
COM CLOSET. COZINHA INTEGRADA COM A

área de serviços, garagem coberta. R$ 450,00+00. SALA. ARMÁRIOS NA COZINHA. QUARTOS.
R$950,00 + txs. SALA. COD. 64501

..

rnllilil=I=I�I�=mi1Tffi.faITJ.JI��! ���

APARTAMENTOS 02 QUARTOS, SAlA DE
ESTAR E JANTAR INTEGRADAS, COZ
INHA ÁREA DE SERVIÇO,SACADACOM

CHURRASOUEIRA,COND. FECHApo.
COD66347

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2.807..J imóveis

COM RA - VERDE - ADMIRIS
Fene: 47 3276-1003

479685-2442
Plantão

479685-2444

Rua Angelo Rubini, 1046 I Jaraguá do Sul I se �.: www.entrelar.com.br
,

Barra do Rio Cerro E223

Com 3 Dormitórios, Banheiro, Garagem, Jardim de Inverno,
Murada, Parede Dupla, Churrasqueira com Granito, Portas em

Blindex, Estrutura para 2 pisos ..

.

.

R$ 154.000,00

Com 346,82m2

PRÓXIMO AADV AURORA

R$ 115.000,00

Com 60.44m2 - 2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

R$ 149.000,00

Com 322,10m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Cozinha Mobiliada, Sala de Estar/Jantar, Sala de TV, Portão
com Espera, Área de Festas, Acabamento em Gesso, Piso

Laminado nos Quartos e Poço Semi-Artesiano.

R$ 265.000,00

Com 63m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha,
Sala de Estar/Jantar, Sacada com Churrasqueira

e 1 Vaga de Garagem.

R$ 159.000,00
Jaraguá Esquerdo E220

Barra do Rio Cerro E 153
OPORTUNIDADE

PODE SER FINANCIADO

Com 327,75m2
PRÓXIMO A LEISON
R$ 80.000,00

,- - -� - - - - -- --- --- -- - - - _-- -- - -- -- -

'..}

www ent'rela'r"'com"b'r""'.
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Com 52,90m2
2 Dormitórios,

Banheiro, Cozinha,
Sala de Estar /
Jantar, Área de

Serviço,
Churrasqueira e

1 Vaga de Garagem.

R$ 138.000,00 .

i

Com 122m2 - Suíte + 1 Dormitório, Banheiro,
Cozinha, Sala de Estar/Jantar e 1 Vaga de Garagem

TODO MOBILIADO - PRÓXIMO AO CENTRO

ATENDIMENTO

De Segunda a Sexta
08:30hs às 12:00hs / 13:30hs às 18:30hs

li Sábados· 09:00hs às 12:00hs

*1 f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125.9001

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

------TERRENOS/IMÓVEIS COMERCIAIS

JARAGUÁ
ESQUERDO
CÓD. 705 - Amplo
terreno c/1.832m2

ideal para construção
de prédio, com 35 metros
frente para rua, terreno

plano, próximo
Arena Jaraguá.

RS700.000,00·
ACErTAPERMUTA

. 313,80m2, plano, pronto para construir.

R$ 80.000,00 - ACEITA
FINANCIAMENTO

"
ACEfTAPERMUTA

CÓD. 845 _ Imóvel com excelente visão

comercial, c/ 600m' área constr., localizado na

rua José Teodoro Ribeiro próximo ao Brasão,
com ampla sala comercial no térreo e 3 aptos.

no 1° piso, ideal para comércio em geral.

CÓD. 828 _ Amplo terreno c/ 4.613m', com excelente
visibilidade comercial, ótima locaíizacão a 400 metros
do centro da cidade, contendo 45,50 metros de frente
pi Av. Pref. Waldemar Grubba, ideal p/ concessionárias

de veículos, centro comercíal, prédios.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 146 _ Imóvel com 196m' área
construída, excelente locallzacão no centro,
ideal p/ clínica médica, dentista, advogados .

Casa c/ 3 dorm. 1 bwc social, 2 salas, cozinha
e sala de jantar, lavanderia, garagem.

R$350.000,00

CASAS

CASA-VILA
NOVA

CÓD. 606 - Linda casa cf

amplo terreno, cf 3 suítes
sendo 1 master, bwc,

salaestarfjantar,cozinha
integradas, lavabo, Bwc

social, lavanderia, depósito,
área de festas churrasqueira

garágem 4 carros,
excelente padrão de

acabamento.

R$ 7,95.000,00

CÓD. 800'- Casa com amplo terreno, c/ 1

suíte, 3 quartos, sala, cozinha, área festas
com churrasqueira, piscina, lavanderia,
despensa, garagem para 3 carros,
aquecimento solar, próx. Prefeitura.

R$400.000,00

CÓD. 810 _ Casa c/104m', c/2 dormitórios,
bwc social, cozinha, sala, lavand. externa,
varanda, garagem para 3 carros coberta,

murada c/portão eletrónico, próx, Dalila Têxtil.

R$ 260.000,00

CÓD. 834 _ Amplo Terreno de esquina
c/728m' sendo 26 metros frente, ideal

p/prédio, com boa visão cornl., próx. posto
de saúde,mercado, escola ..

R$430.000,00

CÓD. 829 - Terreno plano cf 306m2,
pronto pf construir, rua asfaltada, próx.
Escola, ônibus, loja conveniência.

R$ 90.000,00

VlLALENZI

CÓD. 701 _ Casa c/1 suite closet,
2 dorm., sala TV, bwc social, copa/cozinha

integradas, área de -servico, área de
festas com churrasqueira, garagem.

R$ 298.000,00· ACEITA
IMÓVELMENORVALOR

BARRA RIO CERRO

CÓD. 855 - Unda casad1 suite máster, 2 donn.,sala de
jantar/sala estar/TV, cozinha, escritório, lavanderia, bwc
social, lavabo, área de festasd bwc, despensa, garagem
para 2 carros, móveís sob medida, aquecimento solar.

R$ 530.000,00·ACEITATROCA PIAPTO

CÓD. 685 - Casa em alvenaria c/150m', c/ 4
quartos, 3 bwcl, sala, copa, cozinha, garagem
p/ 4 carros, depósito c/bwc social, grade
ferro nas janelas, área toda murada com
portão alumínio, próx. Marina do Capri.

R$180.000,OO

i.H

CÓD. 780 _ Sobrado c/1 suíte, 2 dorm., 2 bwc,
1lavabo, sala ampla, copa/cozinha;lavanderia,
garagem p/4 carrosTerreno amplo c/ espaço

p/ piscina, cozinha e bwc mobiliados.

RS480.000,00 - FINANCIÁVEL
'I

�
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PENSEG
PENSEME

DE
•
Empreei\Gmenlos Imobiliários

LANC�ENTOS-----------------
DRIESSEN RESIDENZ - CENTRO

Excelente localização no centro da cidade,
o empreendimento oferece,salão de festas e

hall decorado, fitness, brinquedoteca,
2 elevadores, 12 pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes, área privo A partir de
76,62m2, com 1, 2, ou 3 dorm (com suíte), sala estar/
jantar, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada c/
churrasq.,1 ou 2 vagas de garagem, possibilidade
de'clirnatizacáo em todos os ambientes, ótimo

acabamento com padrão PROMA.

CONSULTE-NOS!

APARTAMENTO:
• 3 suítes - sendo 1 Master
=Lavabo
• Cozinha íntegrada
• Ampla sacada 'com
churrasqueíra

• Sala de estar I jantar
• Área de serviço
• 2 vagas de garagens

ED. RAZIELRESIDENCE
Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke • Baependi

(Próximo ao Clube
Atlético Baependi)

ACABAMENTO:
• Piso porcelanato
e lâminado

• Acabamento
em gesso

• Massa corrida

HORIZONRESIDENCIAL _.;i"

JARAGUÁESQUERDO
Situado no início do bairro Jguá

Esquerdo, possui elevador, linda vista
da cidade e excelente acabamento.

Aptos com 1 suíte + 1 ou 2 dorrn,
sacada c/ churrasqueira, ambientes
integrados e 2 vagas de garagem.

. Entn�gue com espaco gourmet e hall
de'entrada decorados e mobiliados.

..'
.

APARTIR DER$ 245.000,00

[)ELLEMíLIA - JARAGUÁ
ESQUERDO

CÓD. 861 - Tipo 01 - Apto eom 57,53m2 privativo
com 1 suite, 1 dormitório, sala estarqantar

integradas, sacada com churrasqueira, cozinha,
área servico, banheiro social, 1 vaga. Prédio

oferece: 4 pavimentos, 15 apartamentos, sacada
revestidas com pastilha, preparacáo para ar

split nos dormitórios e sala, salão de festas com

churrasqueira e banheiro, lixeira para resíduos
recicláveis, acesso p/ senha individualizada,
porteiro eletrônico / portão eletrônico, massa
corrida no interior dos aptos, hidrômetro,

energia e gás individual.
I

APARTIRDER$152.000,00

-------------------APART�ENTOS����������--

CÓD. 777 - Apto.
c/105m2 c/1

suite, 2 quartos,
sala de jantar/
estar, cozinha,
bwc, área

.

de serviço, 2
sacadas (1 com
churrasqueira),
2vagas de

garagem lado
. a lado, móveis

planejados.

CÓD. 868 - Apto. c/57,30m2 privativo, 2 dorm,
bwc social, sala estar/jantar, ampla sacada c/
churrasqueira, cozinha, lavanderia e 1 vaga, 4

pavimentos, ótima localizacáo, salão de festas,
porteiro e portão eletrônicos.

RS205.000,00

RESIDENCIAL
.LANCASTER - CENTRO

CÓD •.864 - Apto.com
70,50m2 priv., c/ 2 dorm.,
sala/ cozinha integrados,

área de servico, bwc social,
sacada com churrasqueira,"
1 vaqa-Apto mobiliado, c/
eletrodomésticos, sacada

fechada com Reiki.

RESIDENCIALMONISE
-VILA NOVA

CÓO.848-
Apto. c/75m2

privo c/
1 suíte, 1 dorm.,
sala de estar /
jantar, cozinha,
bwcsocial,
lavanderia e

sacada c/
churrasqueira,

1 vaga de

garagem.

c60. 856· Apto. cii10.56m2priv. c/1 suite c/ closet,
1 dorm., salajantarfTV integradas, bwc social, cozinha.
área de servíco, sacada c/ churrasqueira, 2 vagas

de garagem (gavetaJ, salão de festas.
bicicletário, 3 pavimentos, 4 aptos por andar.

RESIDENCIAL IMPERIAL - CENTRO

CÓD. 838 - Lindo

apto.c/ tõtmt privo c/
1 suíte, 2 dorm., sala
estar / jantar, lavabo,

_ cozinha, sacada com

churrasqueira. bwc
social, lavanderia,
depósito, 2 vagas
de garagem .

Prédio oferece:
7 pavimentos;
salão de festas,
brinquedoteca,
elevador. apenas
2 apartamentos
per andar e ótima

localização

l�
c60. 673 - Piso Térreo: 2 suites. 2 salas, cozinha,
área de serviço. 4 vagas de garagem. Piso - 1°

.

Pavimento: 3 dormitórios, banheiro social. cozinha
mobiliada, sala, área de serviço. Piso· 2° Pavimento: 1
suite.t dormitório, cozinha mobiliada, banheiro social.
área de serviço, área de festas com lavabo e depósito. .

Área construida de cada pavimento 160m'.

R$615.000,OO -ACEITA IMÓVEL.

<.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

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

IAMIZADE IICENTENÁRIO IIsÃo LUIS IILHA DA FIGUEIRAIAMIZADE

I BARRA

Residencial Niemeyer, pronto para morar. 1 Su�e
+ 2 Dormitórios, sacada com churrasqueira, 2
vagas de garagem,. Documentação pronta para
financiamento. R$ 225.000,00

REF 1614· Apto BOm", 02 dorm, sacada I' REF 1532 - Apto 110m2_ 01 surre, 02
.

f dorm, sacada com churrasq e garagem.
,
e garagem. R$ 245.000,00 I. R$ 290.000,00

Casa: piscina, 02 vagas garagem. Vila Nova· R$ 3.000,00 sacada c/ churrasqueira. Baependi • R$ 560,00
Ref.575 • Quitinete • 01 dorm, sala, coz e bwc. Rel.657 • 01 suíte + 03 dorm., 03 vagas garagem, Ref.960 • 02 dorm., sala e cozinha, sacada cf
Centro· R$450,00.

.

cozinha. Centro· R$ 3.340,00 churrasqueira 8aependi • R$ 580,00
Ref.469 • 02 dorm., sala, ç9zinha, lavanderia, Rel:661 • 02 dorm., 'Sala, cozinha, garagem. Centro
garagem. vila Nova· R$ 600,00 Apartamentos: • R$ 600,OQ
Rel.600 • 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, Ref.642 • 01 dorm., sala e cozinha, bwc. Centro· Rel.680 • 02 dorm., sala e cozinha, bwe, sacada,
varanda, garagem. Czemiewicz.· R$ 600,00 R$ 430,00 garagem. Vila Nova· R$ 630,00
Rel.582 • 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, Rel.391 • 02 dorm., sala, cozinha, garagem. Rau Rel.968 • 02 dorm., sala, cozinha, churrasq., bwc,
garagem. Guaramirim • R$ 600,00 • R$ 450,00 garagem. Àgua Verde· R$ 630,00
Ref.401- 01 suíte,01 dorm., sala, cozinha, Ret.971 -02 dorm., sala, cozinha, área de serviço. Ref.728 • 02 dorm., sala, Cozinha, sacada c/
lavanderia, garagem. Ilha da Figueira· R$ 730,00 João Pessoa- R$ 460,00 churrasqueira. Czerniewicz • R$ 650,00
Rel223 • 03 dorm., sala, COZ., área de serv., Rel.941 ' 01 dorm., cozinha mobiliada, bwc, Re1.560 • 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia e
churrasq.; garagem. Vila Lalau· R$ 780,00 garagem. Vila lalaú· R$ 480,00 garagem. Centro· R$ 650,00
Rel.082 • 03 dorm., sala, COZ., área de serv., Rel.946 • 02 dorm., cozinha, lavanderia, sala, bwc. Re1.328- 02 dorm., cozinha, sacada cl churrasq.,
garagem el chorrasq. Nova QrasHia • R$ 880,00 Centro· RS 500.00 garagem. Barra do Rio Molha· R$ 650,00
Ref.940 • 02 darm., cozinha mobiliada, Rel.955 • 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço. Rel.962 • 02 dorm., cozinha, sacada cl churrasq"
churrasqueira, sacada. Centro· R$ '.100,00 João Pessaa- RS 500,00 garagem. Amizade· R$ 650,00
Rel.505 • 02 suítes, 01 dorm, bwc, sala, coz, Ref.683 • 02 dorm., sala e cozinha, sacada cl Rel.975- 02 dorm., lavanderia, cozinha, sala.
lavand, churrasq. Amizade· R$1.100,00. churrasqueira. Àgua Verde· R$ 550,00 Centro· RS 680,00
Rel.822 • 03 dorm., 02 salas, cozinha, lavanderia, Rel.660 • 02 dorm., sala e cozinha, bwc, sacada, Ref.926 - Sufle, 01 dorm., sala, cozinha, sacada cl
garagem. Nova 8rasma • RS 1.50a,00 garagem. Rau • R$ 550,00 churrasqueira: Àgua Verde· R$ 700,00

.._Ref_._91_5_._01_s_u_íte_,0_2'"'d""or"'m...,_áre_a_d_e..les...ta_c/ R
...
el
....80_7_·...02>óod""'o""rm""...., s"'al_a....e _coz_i_nha.....se_m_i_m_ob�.,......._........R""'ef.....n...0�-'-'S""u...íte_,_02dorm., sala, cozinha, sacada cl

Rel.489- 02 dorm., cozinha
mobiliada, sacada cf churrasqueira.
R$ 680,00.

Ref.909 • 01 suíte + 02 dorm., sala,
cozinha, garagem. -ft$1.15o,00

churrasqueira. Vila Nova· R$ 750,00
Ref.951 ·02 dorm., sala, co�inha c/lllobOia, _

lav�nderià, churrasqueira. Baependi • RS 7:70,00
Rel.8i9 • 01 suíte + 02 dorm., escritório, O?vaglls
garagem. Chico de Paulo· R$ 800,00
Rel.595 • 03 dorm., lavanderia, coZinha, sala,
sacada, garagem. Centro· R$ 950,00
Rtlf.850 • 01 suíte + 02 dorm., cozinha mobiliada,
área de -serviço. Centro· R$ 970,00
Ref.666 • 01 suíte + 02 dorm., sacada c/
churrasqueira, 02 vagas garagem. Centro·

R$1.250,00
Rel.945 -01 suíte + 02 dorm., cozinha, sala, 02
vagas garagem. Centro· R$1.300,00
Rel.969 • 01 suite Master + 02 dorm., cozinha,
sala, garagem. Centro· R$1.300,00
Ref.973 • 01 suíte, 02 dorm., COl. mOb., sacada el
churrasq., garagem. Centro· R$ 1.400,00
Ref.B23 • 01 suite,02 dorm., sala e cozinha, 02 vagas
gaiagem. MOBILIADO! VOa Lenzi· R$ 2.100,00
Rel.947 • 03 suítell, sala e cozinha, churrasqueira,
02 vagas garagem. Centro - R$ 2200,00

Rel.953 - Sala comercial cl 70m2 e 02

bwc. R$1.7oo,00
Ref.961...:_04 dorm .. cozinha mobiliada. 4

vagas de garagem. 02 bwc. R$ 1.050,00.

Sala Comercial:
Re1.643 • Sala c/ 32m2, sem coildomíniQ,
estacionament!l rotativo, IIwc. Cenlru" RS 670,00
Ref.935 • Salas comerciais cIOl bwc. Centro·
R$1.500,00
Re1.938- Sala comercial C/105m2 e 02 bwe. Céntro
• R$ 1.800,00
Rel.931 • Casa comercial c/ 03 sarâs, cozinha el
mobilia, sacada. Centro· R$ 2.500,00
Ref.937 • Sala comercial cl 202m' e 02 bwc. Centro
• R$ 2:700,00

Galpão:
Rel.670 • Galpão cl 1.125m2 e 6m �e aHom.1ÍA
280- R$ 11.000,00 ;.

.

Terreno:
Ref.91o· Terreno de esquina cl 640m2• Amizade
• R$650,00
Rel.959 • Terreno c/ 908m2, 02 bwc, escritório,
cozinha. Nova Brasília· R$ 2.300,00

Re1.792- Galpão com 550m2 +

escritório + 02 bwc. R$ 4.850,00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

- REE1524

• 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 prívctívo.

"I Residenaa! \1;1

SOBERANO

- Ólíma localizacão, na Rua 25 de
Julho (ao lado do PosbMime Matriz;), 2° pavimento: garagem, salão
de festas e playground. 2 elevadores, 24 apartamentos (4 por andar),

, 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73 m2 - Privativo -

86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada,
Área de festas e Playground decorados.

- 01 vaga de garagem:
- Sala em dois Ambientes:
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;
- Valores a partir de 11$ 158.000,00

- REF.1470 - Banheiro

- 77 ,68m2 de área privativa - 01 vaga de garagem (opção para
_ Suíte + 1 quarto 2 vagas)
- Sala de estar e jantor • Excelente padrão de acabamento
- Cozinha -Hall de entrada, órea de festas
_ Área de serviço decorados e mobiliados

�localizaçáo, BÇlirro São luis.

i.V.iiiiiia=

- REF.1540
- Ótima Localização, no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60.75m' de órea privativa - 2

Dormitórios;
- 67,18m' de órea privativa - 1 Suíte +
1 Dormitório;

INCORP. R.3·63.823 ELZA Residencial
Belize

localizado no bairro

- 76m2 de área

privativa
- apartamentos com:
01 suíte + Dl

dormitório

- apenas 02
apartamentos por
andar

- ótima Localização, no Bairro Três Rios

do Sul;
- Sacada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitórios;
- 01 vaga de eslacionamento,
coberta;

privativa.
Apenas 6% de entrada

Participante do programa Minha Casa

Minha Vida.

o FGTS pode ser u�ljzado como

entrada no financiamento Junto à CEF.

- pédio com

elevador

I ReI 1545 - Ótima Localização, na Rua João

I Manoel Lopes, Bairro Jaraguó Esquerdo. - Sala em Dois Ambientes;

I
- Plantas c01ll87m2, 97m2 e 102m2 - Sacada com Churrasqueira;
Privativos Suíte + 2 Dormitórios; - Cozinha;

- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1 - Área de Serviço;
Dormitório;

- 04 pavimentos
- 16 apartamentos
- Apartamentos com 67,53m2 de órea privativa - suíte + 01 dormítóno.
- sacada com Churrasqueira
- Excelente acabamento

-Boirro Jaraguó Esquerdo

- Prédio com piscina
- Salão de testes mobiliado
- Sala de ginóstica equipada
- Playground
Entrega poro maio/2015.

REF 1610

localizado na Rua: Bertoldo

Hort, Bairro Rau
- 83m2 de órea privativa
- 01 suíte + 02 dormitórios
- 02 vagas de garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial
Afrodite ReSidenCialp ,

egasus

Bairro: Barra do Rio Cerro
�araguá do Sul

R.1. 72.304
Bairro: Vila Nova
.jaraguá do Sul

* Imóvel pronto
• Área de festas mobiliado
* Acabamentos Vatil Construtora
* Decoração com lago ornamental
* Sistema de portão e porteiro eletrônico

*' Imóvel em construção
* Elevador, previsão de TV a cabo
* Sistema de portão e porteiro eletrônico
* Hall de entrada mobiliado e decorado
* Espaço gourmet decorado cf churrasqueir

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 68m2

Apartamentos a partir
de,R$ 145.000,00

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 71m2
03suítes-A.lnt.: 141m2

Apartamentos a partir
de g$194.000,00

Residencial

Ct)ampêl,gnat
Cód.: 123003
Bairro: Centro
Jaraguá do S.ul

Cód.: 17020
'Bairro: Amizade
Jaraguá do Sul

* Imóvel pronto
* Ótima localização
* Área de festas mobiüado
* Rall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil CO'!�trutora

01 suíte + 01 quarto - A.lnr�&Õm2
02 suítes + 01 quarto - A.ln!.: 167m2

Apartamentos a partir
dê R$ 235.000,00

" !fi

'*Jmóvel pronto
*: Localização privilegiada
* Área social de festas mobiliadó
;.Acabamentos Yatil Construtora
*Hall de entradamobiliado e decorado

01 suíte + 02 quartos - A.lnt.: 121m2

Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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tEn eteê
IMÓVEIS

Você escolhe sua con.quista

Casa com 2 suítes, 1 quarto, BWC, garagem para 2 car
ros. R$ 585.000,00

S00009 - CZERNIEWICZ

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2 BWC's, copa/coz
inha, sala, garagem p/ 2 carros,
piscina, lavanderia, área de festas e

dispensa. R$ 750.000,00

r'

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

AP0006 - JOAO PESSOA

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadasJavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground .. R$ 123.000,00.
Incorporação R.1-67.60l

CAOOO6 - JARAGUAESQUERDO

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

TEOOIO- CENTRO

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 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

CA0009 - AMIZADE

Casa com 1 suíte, 2 quartos,
piscina e demais dependências.
R$ 550.000,00

Terreno com 2 casas. Excelente
oportunidade. R$ 230.000,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 920.000,00

Residencial Vancouver
Apartamento com 1 suíte, 1 quart
sala de jantar,escritório, cozinha
,lavanderia, churrasqueira, ga
ragem para 2 carros. R$ 370.000,0

CAOOSl- SANTOANTÔNI

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

Casa com I suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�emp/ 4 carros, poço arteciano.ôüm da
praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.I-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013 I IMÓVEIS I 23

CA0013 - VILA LENZI

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
bwc,garagem para 2 carros. R$ 380.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ l.000.000,00

CA0039 - TIFAMARTINS

Casa residencial com 4 quartos,
sala, cozinha, copa, 2 BWC's,
lavanderia e garagem .

R$135.000,00

AP0030 - VILA NOVA

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

Incorporação R._2-66.608

PROOO 1 - JARAGUÃ 84

Prédio comercial já alugado, com
espaço para moradia, cliente
aceita imóveis como parte de
pagamento. R$ 700.000,00

•

·www.engeteejmoveis.com.br
P:a'®-e IP&lr.o fffi'llt.dkeilll, 217 - (e,mir,U! - [íEP� '89'2'5"'jJ-1lll,�{) - JilJlfill'g)>l.lá do 5uVSC

Duas casas em rua asfaltada,
ambas'com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento .

.
R$ 145.000,00

SOOOOS - BARRA VELHA

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta. Entrega
prevista para dezembro de 2013. R$ 150.000,00

CAOO37 - BARRADORlOCERRO

Barra do Rio Cerro, Casa com 4

quartos, 2 BWC's, área de festas
e piscina.
R$ 210.000,00

Casa com suíte máster (com
hidro),2 quartos e demais de
pendências. R$ 700.000,00

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem pi 2 carros.
R$ 350.000,00

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

..

Amizade, Casa com 1 suíte, 2
quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00..

AP0026 - AMIZADE AP 0008- VILA LALAU

Apartamento com 2 quartos, sala;
BWC e demais dependências.
R$ 120.000,00

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$
165.000,00
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ii 20 ANOS COM VOCÊI

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguâ do Sul I se I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.giroJla.com.br

www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com

760m2 - 30,40metros de frente, c/ casa alv. c/
3 quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA
FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

10n: CHAMPAGNAT - SOBRADO
d290� - suíte + 2 quartos, área de
festas. Otima vizinhança. R$ 600mil
aceita troca com apartamento.

+ 2 quartos, área de terreno livre nos 1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL - terreno c/ 356,50m2 c/ casa alv. c/ 10 cômo-
fundos. R$ 230mil dos. BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil - EStuda proposta c/ apto.

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. cf
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1227: JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV.
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suíte rnáster + 3

qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m2. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1268: VILA LALAU - CASA ALV. d 1199: BARRA DO RIO CERRO -

100m' - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV. d 2 qtos, terreno d
367,50m2. R$ 200mil

1014: CENTRO - CASA ALV. cf
160m2. - 3 quartos, terreno com
420m2• R$ 450mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1103: BARRA DO RIO CERRO 1217: ESTRADA NOVA - CASA ALV.
- CASA ALV. d 3 quartos, chur- NO CONDOMíNIO DAS FLORES d
rasqueira. R$ 165mil 2 quartos, ficam alguns móveis plane-

jados. R$ 165mil

1082: AMIZADE no ITACOLUMI - 1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
CASAALV. c/ suíte + 2 quartos, área principal) - CASA ALV. - terreno
festas. R$ 430mil cf 599,40m2 - 20,85 de frente.

Casa cf3 qtos, 2 bwc's. R$270mil

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

300m2 - suíte d closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 499mil

'b�O�b����:L�������;��:�
ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros. Em
fase final de contrução. PREÇO ESPE
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendidá. VENHA CONHECER

1233: JARAGUÁ ESQUERDO _ TER-
1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA'

RENO COM CASA-ÓTIMO TERRE" �T6��f ��O����luíte + 2 qtos, terreno cf

NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO
CENTRO. - Cf 670m2, terreno c/ 2300m2.
Pode ser financiado. (terreno dos fundos
todo livre, permitindo ampliação ou outra

construção)

1253: RAU - CASA ALV. cf suíte + 2 1141: CHICO DE PAULA - CASAALV. cf 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. cf 1347: SÃO Luís - CASA ALV. cf suíte

qtos, churrasqueira. R$ 275mil suite + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno cf 460m2. R$ 155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
carros. R$ 318mil garagem pf2 carros. R$ 300mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 20131 IMÓVEIS 125

lilrallil
IMÓVEIS

:"�'U"'A 'N: Ç,·'A.M·E N' I .0.···5'>.,'
. �',

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

CZER EWICZ MO
RADADE MADRID
(Muller & Marquardt) -
Somente 2 aptos por
andar.Aetqs com 128m2
de área�rivativa - suíte C/'.
sacada ... 2 demi-suítes.
2 vagas de garagem.
Excelente área social no
último andar, com espaço

lsclna, tudo
ent mobiliado e
decorado. Acabamento
.Mo Padrão. Primei-
ras unidádes a serem
vendidas com condições

� espe§!ai�t
CON$I.i11.\;p;.

APARTAMENTOS PRONTOS

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO 3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
c/ suíte+ 1 quarto. R$ 169mil ... 2 qtos, ampla sacada e garagem.

R$350mil

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA
-Apto cf 1 qto. R$ 145mil- pode
ser financiado

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto Cf 1 qto. Pré
dio Cf elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

.8
c
Q)
E
o
E
Q;

3010: CENTRO - ED. ÁGATA - APTO C/ 2 _§
QTOS, COZINHA MOBILIADA. R$ 180MIL �

<ti

o
'<ti
o-

l'"
2
ro
<ti
cn
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.:;-
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o
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cn
o
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::::J
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3152: ILHA DA FIGUEIRA - ED. EU- �
GÊNIO TRAPP -Apartamentos novos, d . �suíte + 2 quartos. Prédio c:J 2 elevadores, ro
área de festas com amplo terraço, chur- �
rasqueira e piscina. PRONTO PARA \?
MORAR. Entrada + parcelas + financ.

3417: OPORTUNIDADE : VILA NOVA -

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. TORRE DI LUNA-apto pronto para morar

HO'SPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 QTOS. r:J2 qtos. R$140mil-pode ser financiado
R$ 135.000,00

3016: CENTRO - APTO cf 3 qtos,
2 bwcs - ótima localização.
R$ 199mil

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m" de área privativa - suíte c:J sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.
HABITAT
_lfl!$Mt �� IM09l1lÁIHA

RESIDENCIAL

MONTRE.AI�
413501 ..1000 473371.8009 473055.3412

Pfantio Plantão Plantio

4188�4021 47 8808.0247 479210.0808
WN:J!.i�tttattabeta.lStml.bI"· www.imobillanahabltat.oom.br www.\\aivan.com.br

'(
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47 3275. 477 �tla 'D�miDgos Ilodrt,gues da N,ova,483 Sala 81

..www.splendo+re'imov;eislIcom,
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança,

Beti 9936-6'906
Winter - 9909 ... 1'998

Casa 2 quartos· Vila Nova
Com edícula, Terreno c/263m2,

R$ 350.000,00

o.

281

Sobraco 3 quartos· Vila Lenzi
SEMI MOBILIADO. Salão de festas.

R$ 371.500,00

R$ 365.000,00

Apto NOVO
2_quartos

Ampla sacada
com churrasqueira

1 suíte + 1 quarto
79,79m2' área prív

1 suíte + 2 quartos
90,93m2 área privoApto DUPLEX

1 suíte + 2 quartos
2 sacadas + terraço

157,OOm2
BrinquedotecaMobiliada

e decorada

R$ 177.000,00
f A partir de R$ 200.000,

Entrega: Agosto 2015

- Casa 1 suíte +2 quartos - Jaraguá Esquerdo - RS 1.850,00;
- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - RS 500,00 + taxas;
- Aptó mobiliado 1 suíte + 2 quartos-Jaraguá Esquerdo-Rã 1.200,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quarto - Água Verde - R$ 650,00 + taxas;

. LOCAÇ:AO - Apto 1 suíte + 1 quarto, 2 vagas de garagem - Centro - R$ 1.00'0,00 + taxas,

1-
Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - RS 750,00 + taxas;

1_ Apto 2 quartos, garagem - Vila Lalau - R$ 680,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro - R$ 700,00 + taxas, "

_ Apto 1 quarto, garagem _ Jaraguá Esquerdo - R$ 480,00 + taxas;
- Apto suite + 2 quartos, semi mobiliado, vaga de garagem - R$.1.2S0,OO + taxas

_ Sala Comercial NOVA _ Bae endi _. R 1.700 00.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rer: 37 - Res. Ror de Liz -

Czemiewicz - apto cl 2 dorm.,
sendo 1 suíte, 1 vaga, piso c/

porcelanato e massa corrida, área
útil77,OO rnZ, R$195.000,OO.

Ref: 51 - Casa Rio Hem -

Schroéder - casa c/ 3 corm, sendo
1 StJÍte, 2 BWC, 2 vagas e demais

depend., acabamento com gesso e

massa comea, área terreno 650,00
rnZ, R$ 290.000,00

'Ref:,0460 - Res. Pieske - _.aptô
c/ faOfltl;_,.1 BWÇ.,.:!-Vâga e

demais d�pemf., área útil
:(Í '-

70,§J)m , R$12t;1JOQ,OO
S-oMENTE ESTA SEMÀNAL

Bef: 32 - Res. DMC - Ilha da

Figueira - Apto c/2 dorm.,
sendo 1 suíte, 1 vaga e dernats
dependo Área I!JtjI 68,00 m2,

R$150.000,00

Rer: 18 - Res. Car.melo - Vila
Lalau - apta cl 2 eorrn, 1 BWC, �
vaga , sacada c! churrasq., área
útiI6�,Q m2, R$135.900,OO

Só\l��rID�
i.Oveis.cDlI.br

47 9943-0715
47314..0985

Ótimo terreno para investimento, comercial ali"
residêncial, apenas 400mts de distância do

Shopping, rua Epitácio Pessoa.

(1.900m2 de áre total) R$1.600.000,OO

Imóvel novo, apenas R$25.000,OO de entrada +

financiamento bancár!o, 2 quartos, sacada cf

churrasqueira, e área de festa no prédio, bairro
Vila Lenzi (Agende uma visita)

www.sovenaaimoveis.com .1) r
Rua Estheria Leozi Friedrich, n° t 17 Sala O�

Centro � Jaraguá do 'Sul -se

.

RUa'Govél.".iiador Jorge Lacerda, nQ233. I
(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Su

Apto 1 suíte, 1 dorm.,2 saias, 2
bál'1heiros. Área 001.89,00 m2,

R$180.000,OO

!fel: 14 -_Res. eaceres -

JOã0 Pessoa - Apto cl 1 ,

dorm., 1 suíte, área útil 62,00
.

m2, R$155.000,OO
,:;��

Ref: 0341 - Res. Torre Di
SoU - Jafaguá Esquerdo -

apto cl 2 dorm. sala,
cozinha, Iavandería, sacada
c/ churrasqueira, uma vaga
de garagem el elevador,

área útil 67,00 m2.,
R 160.00000

Ref: 34 - Res. Nieméyer
Baependi - apto cf 3 dorm.,

sendo 1 suíte, ·2 vagas cobertas,
e demais depend., área total
127,00 m2, R$·212.000,OO

Ref: 45 - Terreno -

Guaramirim - com escr:itlJra,
aceíta financiamento bancário,

CQm área total 364 m2,
R$ 65.000,00

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEU NOVO ENDEREÇO ·rARA .

I
I

-/_

(c

APARfAMENTO
ot�os
QI.IlNW. 011�
:SAlA IOf :esw
�Q�
�DE.U�

E'MPRiENDIMENTO

.NIfA DE 'I-SfA
5UBS4mOOem .ma
�NJI LOCiUJZA(AQ
91ih\ 00 ItíI�WiIII'I$,�:st
'll'fll! RiliIJ JAlMill1. 110 _.tI� • Si;

VENDAS
473273 5443

PlANTÃO
4784845501

aiJ•
. .}gJl!/UJÓ FeaIi� &..VZd neçdétOd

Jar m·� 3371-0768.

.

. B www.imobiliariajardim.com
I MOBII Á R A � Rua Reinoldo Rau, 585 ..Centro - Jaraguá do Sul

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res. Flamboyant.
604,50m2• R$ 320,000,00
727,55m2• R$ 370.000,00

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO. ENTRE

EM CONTATO COKQ$I'.Il.
-

LOCAÇAO
• SalaComercial-67m'+1 garagem Báirro Vila

lalab. Valor R$800,OO + R$60,OO rondo

• Res. saint Morilz • Vila Nova: Apartamento com
três donnitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha

commobilia, área ôe selViço, banheiro, sacada com
churrasqueira, duas vagas na garagam.

Valor R$ 1.050,00 + Cond .

• <><Ilpão • Guaramilim - Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova·Apartamento com doís quartos
(sendo uma sune), sala, cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagam.

PreOlO com elevador e salao de feStas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com trea
.

quartos (sendo umasuite), sala, cozinha, area de
seIViço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor. R$ 1.000,00 + cond.

Casa - Trfa Mar1ins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de serviço, dois banharos,

garagam. Vátor R$ 700,00.

Apto - Centro - Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de servíço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem Vator R$ 680,00 + .cond.

Apto - t>jova Brasilia - Apartamento com dois
quartos, sala. cozinha, area·de seIViço, banharo,

sacada com churrasqueira e garaga(l1.
Valor R$ 660,00 + cond.

Apto - Baependi. Ed. Passaros e flores. Apto com uma
suite + j·quarto. Sacada com churrasqueira. Piso

porcelanato. Valor R$ 900,00 + cond,

S h d C NO AI 2 Apto - Centro - 4 apartamentos de ano padrao no centroC roe er * asa geminada v..
de jaragua do sul. Apto novo. 1 suITe +2 quartos.

Dormitórios, Área festa cf Churrasqueira. Churrasqueira integrada à sala. Cozinha sob medida.

____:::...��i.__..... '-
R
...
$ _13_5._00""0;..,00 Piso porcelanato. Valor R$1.500,OO + R$1'!O,OO cond.

AmízadelChampagnat • Residencial Saint
Antoine, 1 Suíte, 1 Dormitório. Valor de

lançamento R$165.000,OO (Rd.7- 20.799)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.......R$ 665,00
. R$ 780,00

. R$ 700,00
. .. R$ 650,00
....

RI700,00. ... R 850,00
. .. R 550,00

073-Penha,
terreno com

1.436,95m2.
R$ 500.000,00

TERRENOS

irt�j��;:CiL j=i::=_!�i-;;;;0illli
055 - RIo Cerro I. - terreno com area agmXlmada de 12.000,00m' (com 02 galpoes) .R$ 480.000,00

t��I�;�: C L_c;; c;: :;
-

EEc;:�f:·li�'��i��089 - Amizade, terreno CHAMt'S ELYSEE com 360,00m' R 145.000,00
099 - Corugá, terreno com 2.200,00m' R 350.000,00
107 - BR 2BO, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m'" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470yD0m' (ótimo pf indústria). Aceita imóveis R$ 450.000,00

ll!�f�?'��{����:;.4j·:·:·:·:/:....:·.'..:\\·:·:/:·.':/..;:;....:·..:.:.:.':
..

:/....:.:.:......'i:':
..

:\ - :/.. \\.: ;:;..:
..

:.i:'..:/:i:' :/.:.::.:.:::::::::::�: ::O]I:��
CASAS

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01m' R$ 280.000,00

�=���=���������.���.�.��).. ��:[gj:�
035 - Rlbelrao Cavalo, casa de alvenana com apmx. BO,OOm' e terreno com 443,50m' R$ 140.000,00
040 - Rau, sobrado de alvenalia com 156,00m', aceita apartamento como parte de pagamento.
054 Nereu Ramos - Casa mista com 9B,00m' e terreno com 350,00m' R$ 120.000,00
062-Banra Velha - casa de madeira e terreno com 276,00m2 R$ 35.000,00
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
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59,90m' e terreno com 337,50m' R$ 138.000,00

1 �g :�;�6��T��;d_Oc;Ta��e���/�p�o�9ilÍ��ólfrlJ2·majs·iiaipiiii:·TeiT.·C/·i':574:·i·oiii2··aceitii'apio·deme·iioi'iialorj::�l§õ�:���:��
183 - Nereu Ramos, casa de alvenalia com 129,00m' mais edicula. Terreno com 660,ÕOm' , .R$2BO.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m' .R$ 180.000,00

smos
.

APARTAMENTO

005 -ÁguaVerde - apartamento com área total de 52.71m'...... .. R$ 120.000,00
010 -Apartamento com área total de loo,OOm'.............................. .. R$ 1 80.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m2 .. R$ 110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m' R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m' ,...............

.. R$175.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m'............................. .. R$ 220.000,00

LOCA ÃO

Apartamento Amizade.
Casa de alvenaria, São LUIS ..

Sobrado, Nereu Ramos... . .

Apartamento Centro ...
Apartamento Centro ..

Apartamento.Centro ..

Apartamento Agua Verde .

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro :

. 007 - Nereu Ramos, Smo cf casa
de madeira, ranchos, 03 lagoas, 030 - Santo Antonio - cf casa de alv., rancho, laçoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor... R$500.000,00

plantação de eucalipto, terreno com 033 - Rio da Luz, smo com uma casa enxaimel de 150,00m2 e terreno com 56.000,00m2 R$ 650.000,00
62.000.00m2. R$ 240.000,00

021 -Scho,oede" casa de avenana com
173,OOm' e terreno com 450,OOm'. (acerra

sitio de menor valor).
R$180.000,00

068 - Três Rios do Norte com

44Z,24m2.R$115.000,00.
014 =Braço Ribeirão Cavalo
terrreno com 375,00m2.
R$ 65.000,00

Sch er
Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

,.--
�

Residencial Crystal Garden - Três Rios do.Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$165.000,OO. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois

Quartos. R$ 135.000,00. Matrícula 70.956.

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elfeseé
1 suite, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,

I cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
depósito, escritório, lavabo.

Valor à consultar.

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,OOm2•
Valor: R$ 145.000,00

Registro da íncorpsrsçâo N° 62.174 R-i

I Barra do Rio Cerro - Residencial Flórida - apto
; 202. 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
I sacada com churrasqueira. 59,34m2.
l� R$J35-900,OO. [I;1atrlcula: _§_g.89_§ _

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster; Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de RS157.000,OO.lncorporação na R.3-59.358-

CENTRO -

Residencial Itália
APARTAMENTOS
com 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

Incorporação
nO R.8-26.047

TERRENOS
Loteamento Paim

Springs
Jaraguá Esquerdo

Lote 58
R$ 182.000,00

matrícula na 60.993

- ----- --

AMIZADE
RESIDENCIAL

DI FlORE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.

R$165.000,OO

Matrícula
na 73.746
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Seu imóvel está aqur,

�HABITAT
a tJfP e

CREC11583-J t�� BONS EGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.brwww.lmobiliariahabitat.com.br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO
--

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela Paisagem. Área 20,000
m2. R$:990.ooo,ooAmizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 160.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

Totalmente residencial
Excelente localização

Ruas e calçadas pavimentadas
Lotes com 348m2 a 420m2

6.033m2 de área verde preservada

H0083 Terreno com 422,50
m2Amizade R$ 130.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.5oo.ooo,oo��_

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 420.000,00

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00
H 1 07D Área Privativa 61,47 M2

02 qtos, R$ 154.000,00
Centenário

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Bae�n_d_i ...

.,-.'""'--"-""'........
H0014 Residendal Mondrian
R$ 436.288,00 área privativa

107,39 m2 Baependi

H0010 - Terreno com

471 ,90m2 Vila Lenzi
R$188.0oo,OO

Hoo66 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde
LOTEAMENTO GUILHERME

MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

H0071 Residencial Pássaros
e Flores R$ 270.000,00

H0079 Apartamentocom
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$ 106.000,00

H675 Apartamento Czerniewicz 02
quartos R$ 670,00 LOCAÇÃO COMERCIAL

APTOS PROl<: WEG E MARlSOL

H676 Ed. Santhiego Ap 303 Vila Lalau 02
quartos R$ 540,00 +cond.

H646 Apartamento, 02 Quartos. Vila Lalau
R$660,00

H648Apartamento, 02Quartos. Vila Lalau
R$: 690,00.

H666 Ed. Letícia Ap 303 Vila Lalau 02
quartos R$ 590,00 + cond

H667 Ed. Letícia Ap 403 Vila Lalau 02
quartos R$ 590,00+ cond

H674 Residencial Bela Vista, 02 quartos
Vila Lalau R$ 700,00 + Cond.

H678q��rtl::í�� tlo,��1 +V����I.au 02

H679q��rt'-;:í�� :!o,��1 +V����lau 02

H680 Ed. Santhiago Ap 104 Vila Lalau
02 quartos R$ 450,00 + Cond.

APTOSÓTlMA
LOCAU2AÇÃO!

H681 Ed. ísabella R$ 8SO,00 + Cond

H673 Ed. Tulipa R$ 960,00 + IPTU, Centro

H651 A1éssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

H63S Ed. DonaWall, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H654 Ed. Ana Isabel R$ 1.400,00 Centro.

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Bresilia, R$: 620,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$: 480,00

H37 Casa de Alvenaria, 04 quartos
Ribeirão Cavalo R$ 650,00 Vila Lenzi, R$ 700,00H523 Sala CML 63m2 Centro

R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2
Nova Brasilia, R$: 500,00

H518 Sala Cml117M2
Nova Brasilia, R$: 800,00

H40 Casa de Madeira 03 quartos,
Nereu Ramos R$ 550,00

H685 Apartamento Ilha da Figueira 02
quartos R$ 700,00 H505 Galpão 750m2

Vila L.alau, R$ 6.500,00

H517 Sala CML, Centro - 60m2, R$ 490,00
+ Cond.

H38CasaComercial R$1.800,00+ IPTU,
Centro

H686 Residencial Árvores Ed.
Araucária quartos R$ 490,00 + Cond.

H687 Residencial Árvores Ed. Jatobá
02 quartos R$ 450,00 + Cond.

H691 Apartamento fundos Ilha da
Figueira 02 quartos R$ 650,00

H43 Geminado 02 quartos Chico de
Paula R$ 515,00

H522 Sala CML 40m" Rrenze R$ 850,00 +
Cond.H509 Terreno 11.300m2

Vila Nova, R$: 3.000.00H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia R$ 620,00

BAIRROS
H663 Apartamento Czemiewicz 01

Quarto R$ 670,00

H511 Galpão 154m2 somente piso superior,
Baependi. R$ 1.700,00

H810SaIa CMLJ22Centro R$670,OO+ IP"TU

H524 Sala CML 5Qm2 Nova Brasilia. R$ 1.000,00

H811 Sala CML 32m2 centro R$ 600,00
+IPTU

H688 Apartamento Firenze 02 quartos
R$ 650,00 + cond H514 Sala CML 43M2

(
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BALCAO DE NEGOCIOS

IMÓVEl .. CAlINIIÃO .. EQUle
AGRICOLA .. CAP. DE GIRO ..

QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

CR�BITO BUlADA

RS 950 Mil
RS 810 Mil
RS 625 Mil
RS535 Mil
R$ 348 Mil
RS 310 Mil
RS 255 MIL
RS 210 MIL
R$145 Mil
RS 125 MIL

1

RS 82 MIL
RS 79 MIL
RS 62 MIL
R$43 MIL
RS 33 Mil
RS 29 MIL
RS 21 MIL
R$19 MIL
R$14Mll
R$11 MIL
,

ACEITO CARRO E FGTS

EMP.REGOSE

,

\

• Renda extra: a BBOM, uma
empresa sólida que esta em

constante crescimento. Pra
- fazer seu cadastro, acesse agora
wwwbborn.com.br/gílsongb.
Estou falando de uma empresa
com 17 anos de mercado!

Segunda maior franquia
do Brasil! Franquia com a

lucratividade mais rápida do
Brasil! 100% legal, que acabou
de adquírir diversas outras
fábricas e indústrias! Maiores

informações com Gilson pelo
fone (47) 9935-9307 ou pelo
email gilsonborba@gmail.com.

• Contrata-se Auxiliar de
Recursos Humanos: A

empresa Tubofibra do Brasil
contrata Auxiliar de Recursos
Humanos para as unidades de
Massaranduba e Barra Velha.

Desejável experiência na área.
Os interessados deverão enviar
currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato

pelo telefone 473379-5900.

• Contrata-se Auxiliar de

Produção: A empresa Tubofibra
do Brasil contrata Auxiliar de

j

l

Produção para a unidade de
Massaranduba. Os interessados
deverão enviar currículo para
rh@tubofibra.com.br ou entrar
em contato pelo telefone 47

3379-5900.

• Top Pilates contrata

urgente: Instrutor de pilates
(fisioterapeuta ou educador

físico) para o período da
manhã. Tratar: 8831-8128.

• Comida da Hora oferece

marmitex, com serviço de tele

entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.
Tratar fone (47) 8427-5016
com Daniela.

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco
tempo. Franquia com 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 ilimitados com trabalho

em equipe. NãQ perca tempo,
ligue agora faça acontecer
um futuro digno em sua vida.

Contato 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: 47
3058-0106 ou 47 9127-5323
Falar com Rosane.

• Serviços de corte e podas de
árvores. Telefone 9158-0019.

• Contrata-se técnico em
�

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos
fazendo Q que sempre fez...".

Seja pago para fazer o que você

já faz todos os dias sem receber

nada por isso. Faça postagem
de anúncios na internet e
receba em dólares". Maiores

informações: [uares Luz 47
8426-2019 (Oi) / 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

� 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.

• Excursão: Gravatal (águas
termais) saída dia 11/10 (pela
manhã - Jaraguá do Sul) e

retorno dia 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar
- 3371 3993 - 99738281.

• 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:
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 : 3371 3993 - 9973

8281.

• 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. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vende-se prensa hidráulica -

repuxo (duplo efeito). Prensa
com excelente estrutura damarca

GERMAQ com painel de controle
novo, mesa 1.200mm x 600mm,
i50 toneladas. Tratar no fone 47
9239-1042.

• Vende-semáquina de lavar-louças
Elettolux LE06B c/5 programas
e 6 serviços, nova na caixa, com
garantia por R$1.000,00. Cor
branca. Ganhei esta em rifa. Tratar
no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-
9954 ou 3376-1481.

• Vende-seMini Moto Elétrica
InfantilViperCom Bagageiro -

Homeplay; pouco usada, da cor
vermelha. Ideal para crianças de 2
a 5 anos (preferencialmente). R$
300,00 à vista. Fones 9935-8013 e

9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais, 200
. pés de fênix, de 1 a 2 mts de altura

(tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro.
TeI3370-1064.

• Vende-se filhotes de Yorkshire
2 meses, vacinados. Preço a

combinar. TeI3370-1064.

• Uma ótima oportunidade de

adquirir uma coleção com
620 DVD Originais por apenas
R$2.480,00. Motivo, fechei uma
video locadora. Contato: Gilson

(47) 9935-9307 ou pelo email.
gilsonborba@gmail.com.

• Vende-se Orbitrek Polishop, valor
R$1.300,00. Novo. Telefone 8464-
0424/3373-2615 falar com Luíza.

• Vende-se Elevacar com 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, marcaGalzerano R$
70,00. Os dois em bom estado.
Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

Philips.Valor R$350,00.1élefone
9969-5540 Valmor

• Vende-se secadora de roupa 10 kg,
Brastemp, um ano de uso. Valor R$
1.000,00. Tratar 3373-4105.

• 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 ControlesWirelles. + 4 jogos:

Gran Turismo 5 - Residente Evil-

_
Kilzone 3, 3D Português - Medal Of
Honor Edição Limitada, Brindes;
Cabo HDMI e Filme Manda Chuva
3D. Preço: R$ 1.000,00. Contato:
Evandro 479662"0985

APARTAMENTO

•Vende-se apartamento, 2
quartos, no centro de [araguá,
Edifício Maktub. Valor 165 mil
fone 3371-6623 ou 9101-7885
Alexandre.

• Aluga-se quarto p/ pensionista
no Centro. Livre de água, luz e

internet. Valor R$ 300,00. Tel
9123-5851/8826-2565.

• Vende-se um Flat de 70m2
no Saint Sebastian de frente
a SCAR. Maiores informações
pelo (47) 9122-4354.

• Aluga se apto no Baependi,
fundo rodoviária, 2 quartos,
sala,cozinha, 1 banheiro,
churrasqueira na sacada,
piscina, salão de festas, e
garagem coberta para um carro.

Valor RS 660,00 mês. Fone 47/
7812-0436 ou 47/7812-9557

• Vende-se um Flat de 70m2
no Saint Sebastian de frente
a SCAR. Maiores informações
pelo (47) 9122-4354.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos, cozinha, sala, banheiro
e área de serviço, localizado
na rua.MaxWhilhelm, 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 9967
1500.

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30m2• 'Rua: Ernesto
Lessmann, n" 615 Bairro Vila
Lalau próximo á Weg 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. Apartamento
mobiliado. Faltando apenas
a mobília do quarto que será
locado. Se tiver interesse ligar
pàra Sandra: 9115 9126(oi).
96030218 (Tim) cml3274
2332.
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
91 03-78191�
8429-9334'

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Ref: d278 Ref: d282 Ref: d284

02 dormitórios sendo (1 com sacada),
banheiro social, salas integradas, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira,

01 vaga de garagem.

2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
BWC social, sacada com churrasqueira, 01
vaga de garagem. Próxima a WEG II. Pronto

para morar!

Troca por apartamento
Excelentelocalização
Terreno com 360m2

Jaraguá Esquerdo - Próximo Speed Pneus

02 dorm, bwc social, sala estar,
sacada com churrasqueira, cozinha,

.
área de serviço, garagem.

02 dormitórios, bwc, sala de

estar/jantar, cozinha, área de

serviço, 01 vaga de estaoionamento .

Terreno na Barra do Rio Cerro com

750 m2• Viabilidade de Construção
residencial e comercial

Excelente terreno com 420m2 no

Centro de Jaraguá do Sul
Compre sua casa nova - de 45m2 até 69m2.

Excelente localização, ruas asfaltada, terreno com 450m"
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orada
rasil

(47) 3372-0555
PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON9156-6677

TERRENOS A PARTIR DE R$ 79.800,00
ESSA É PRA VOCÊ: TERRENOS PRONTOS PARA CONSTRUIR, RUA ASFALTADA, TODO LEGALIZADO, PODt SER FINANCIADO PELO PLANO
"MINHA CASA, MINHA VIDA", COM PEQUENA ENTRADA E USO DO FGTS. DISTANTE 4,OOKM DO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL, VOCÊ

NÃO PODE PERUER. APENAS R$ 79.800,00. VENHA, CONHEÇA E RESERVE SEU LOTE JÁ.

REF.l011 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 220.000,00
REF.l015 - CHICO DEPAULO - COM

557,92M2• R$169.900,00.
REF.417 : SÃO LUIS - 01 SUÍTE, 02 DORM.

DE R$ 220.000,00 PORR$198.000,00.
REF.1017 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$145.000,00
REF.373 - CHAMPAGNAT - 01 SUÍTE, 03

,DORMITÓRIOS. R$ 780.000,00

REF.994 - TIFA MARTINS - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 265.000,00

REF.887 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 790.000,00.

REF.1012 - NEREU RAMOS - 02

DORMITÓRIOS. R$ 107.000,00
REF.984 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 252.000,00
REF.983 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$ 155.000,00.

REF.310 - ED.COLINAS - BAEPENDI - 01 SUÍTE,
01 DORMITÓRIO. R$ 720,00.
REE051-APART-VILARAU-01DORMITÓRIO.R$480,00.
REE185 - VILA NOVA - ED.BELA VISTA - 03 DOR
MITÓRIOS. R$ 700,00.
REF.328 - VILA NOVA - ED.COPENHAGEM - 01 SUÍTE,
01 DORMITÓRIO. R$ 700,00.
REF.122 - VILA RAU - ED.lMIGRANTES - 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 550,00.

:�g:o�. !���o:RDE
- ED.OLINDA - 02 DOR-

REF,241 - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS. R$ 650,00.
REF,273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF,280 - ED.DONAWAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 950,00.
REF.321 - VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO.
R$ 550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REE326-AMIZADE - APART - 01 DORMITÓRIO.R$ 550,00.

CASAS;
REF.334 - CASA RESIDENCIAL COM 140,00M'.
R$ 1.000,00.
REF,245 - CASA-DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS
RIOS DO NORTE - R$ 360.00.

�lIor.d.
IMOI" .."..br.sll"''''' "ALUGASALAS COMERClAIS A PARTIR DE 100M'

SALA COMERCIAL;
REF.341 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMER
CIAL PRONTA PARA UMA PADARIA, 06 VAGAS DE
GARAGEM COM 90,00M'. R$ 1.300,00.
REF,174 - jARAGUÁ ESQUERDO - SALA.cOMERCIAL
COM 44,00M'. R$ 700,00.

. REF.337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM
100.00 M' CADA SALA, 02 BANHEIROS ADAPTADOS GALPÃO;
CADA SALA. R$ L500,00. REF.308 - GUARAMIRIM - AVAl- GALPÃO COM 6S0,00W.
REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SALA COMER- R$·7.100,00.
CIAL COM 100,00W. R$ 2.200,00. REF.291-F1GUElRlNHA-G/iLPÃOCOM 344,OOM'.R$3500,00..
REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM REF.278: GUARAMIRIM- GALPÃO COM 1.200,00W. R$
SOO,OOW. R$ 6.000.00. 13.200,00.
REF.l08 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL GUARAMIRIM -GALPÃO COM 1.500,00M'. R$16.S00,00.
COM 140,00W. R$ 1.100.00. GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
REF.211 - jARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL ·REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,OOM2
COM 8S,00M'. R$ 600,00. R$ '5.500,00.
REF.312 - ILHA DA FIGUHRA - SALA COMERCIA COM REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
60,00M'. R$ 600,00. R$ 9.000,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M'. ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3S0,00M'. R$ 4.900,00.
SALA 02 COM 280,00M'. ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SALA 03 COM 224,8SM'. SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00W. R$ 4.000,00.
SALA 04 COM 219,34. GALPÕES PRÓX. DAMARISOLC/ 3S0,00M'. R$ 4.900,00.

SALA 05 COM 226,24M2
SALA 06 COM 202,SSM'.
SALA 07 COM 321,27M'.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 321,27M'.
REF.327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM lS0,00M'.
R$ 2.000,00.

APARTAMENTOS;
REF.347 - ED.GAMALlEL - CENTRO - 02 DORMITÓRI
OS, SACADA C/CHURRASQUEIRA R$ 770,00.
REF.345 - ED.GRACILLIS - jARAGUÁ ESQUERDO
- 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS, SACADA C/CHUR
RASQUEIRA. R$ 1.200,00.
REF.346 - ED.GRACILLIS - jARAGUÁ ESQUERDO
- 01 SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, SACADA C/CHUR
RASQUEIRA. R$ 1.100,00.
REF.343 - ED.MARIA ALICE - ILHA DA FIGUEIRA
- 01 SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, COZINHA SOB ME
DIDA, 02 VAGAS DE GARAGEM.R$ 880,00.
REF.340 - ED.AMARILYS - VILA NOVA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
REF.339 - ED.PICOLLl - CENTRO - 03 DOR
MITÓRIOS. R$ 880,00.
REF.338 - ED.MORADA BRASILlS - VILA LENZI - 02
DORMITÓRIOS, COZINHA SOB MEDIDA. R$ 600,00.
REF.213 - ED.MORADA BRASILIS - VILA LENZI -

02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.286 - ED.REINOLDO BARTEL - BAEPENDI -

01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 680,00.
REF.295 - ED.jARDIM EUROPA - BAEPENDI - 02
DORMITÓRIOS. R$ 600,00.

RESERVESUASAIAJÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

REF.319-CENTRO

RUA:.PROCOPIOGOMESDEOLIVEIRA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013 I IMÓVEIS I 35

_ N

VENDA • COMPRA. CONSTRUÇAO. lNCORPORAÇAO

www.sante.rimoveis.com
Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

cozinha, banheiro, lavanderia e

vaga de estacionamento. R$ 1;W.000,OO

Qtle.r fazer um
.

6tiínl) negócio'
Traga seu imóvel

para vender na

SANTER IMÓVEIS

Bananal de Sull GU���mitlm
�sa com 64 mI. Possui �o� 2 quartos,

sala de esta',1:ozinha, banheiro, lavanderia.
R$ 148.000;OQ
(financiáveO

Imigrantes I Guaramirlm
230m· de área construlda e 1,797,70 ma de terreno.
Casa com ttêtquartos, sendo uma suite. Banheiro
social, um lavabo, gàragem; sala de estllr, sala de
jantar, varanda,ampla nárea de festas e pomar.

Valór SOb Consulta.

Aval/Guaramfrim
Casa com 2 quartas, saJadeestarljantar,
cozinha, banheiro, lavandena e garagem,

aprox, 85m' e terreno 360,02m'.
Valor R$ 160.000,00

�....IoIo'_I""".StIIL
�._ t II .tIIÍD ...... I;n,'t,.

� R$m__

Terreno bairro Aval I Guaramirim
Terreno com área de 372,OOm' , comercial e residencial

R$ 160.000,00

Terreno bairro Aval I Guaramirim
Terreno com área de 2.796,00m'

R$ 160.000,00
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,

MOBILIARIA

RESENÇ�
(47) 3375-0505

9153·1112/9135-4977/8478·7790

Apartamento Novo no bairro Raul
Resld. Sanlo Pio, em Jguá do Sul, 2
quartos, sala de estar e jantar,

cozinha, sacada com

j
churrasqueira, bwc social, área de

serviço e 1 vaga de garagem.
ótima localiz. próximo ao Centro, à �
faculdade.e IO�o lipo de comércio.

Are. Utll: 56,62. �
Entrada 30 % + parcelas corrigidas

pelo CUB + flnanelamenlo. II
_ioo",;_...�-e!\Il' Protocolo de incorp. 200.174.

Itmt. R$150.000,OO.
;�

D!iiJ dlrelo com o proprlelário I .' TERRENO DE ESQUINl R$ 175.000,00
Terreno 590m2 (15m x 39m), TelTeno 470m2,execelentelocalização, frente Cllácara8.82Sm',galpão200m',maiscasaantiga.Te"eno Chácara 132.020m2, 10 a 15 mil

Bomplandt, Corupá/SC. para asfalto. Rua Padre Gabriel Lux, praticamente todo desmatado, dMsa com o rio. RioHall, pés de eucalipto, Rio Natal, São
R$ 55.000,00. Seminário. CorupájSC. RS 98.000,00. CorupájSC. R� 165.000,00. Bento do Sul/SC.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Chácara 72.336,$Om"2, com
nascente, pastagem e rancho. No

perímetro urbano. Estra�a
Garlbaldi, Jaraguá do Sul/SC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ricardoimoveisj$.com.br

3055-0191
Rua Barão do Rio Brance n° 700· Centro (ao lado

do Angeloni) - Jaraguá do��I
lI.fm

�RICARDO
� (47) 8808-5378
�
� (47) 8861-2276

CÓO 455 - CASA ALVENARIA.Bairro Ilha da
Figueira.2 0I0s/1 Banbeiro e demais

dependências. Murada c/l Vaga de Garagem.
Valor RS 285.000,00.

i CÓO 435 - CASA DE ALVENARIA. Bairro
\ Jareguá 99.1 Suite, 2 OIQs, 1 Banheiro Socl� e,

i demais dependências. 1 Vaga de Garagel)],
, Valor R$170,OOO,OO,

CÓO 474 - CASAf>;LVENARIA.Bairro
Czemiewicl. 2Suftes.l 0I0.1 Banheiro Social e I

demais dependências:Sacada.Área p/(eSlas. '

2 Vagas de Garagem. '

���llr_,!�_��O:��O,OO. _

i CÓO 470 : APARTAMENTO. Bairro Vila Nova.2
: atos, 2 Banheiros e demais

i dependéncías.Porcelanato e Teto e/Gesso,1
I Vaga de Garagem.Financiavel.
l _ __ ._I!�IºtJ!Hl�.P_QQ,QO, __ •

I CÓD 476 - CASA DE ALVENARIA.Bairro Estrada!
Nova.2 Qtos .tsameeo. e demais

dependéncas. Móveis sob medida da Cozinha e:
Banheiro.2 Vagas de Garagem. !

....... _ •. _o •• VaJ�!.1I$JJj.5·!!Qº,QL....... _ j

CÔO 418 > Casa de Alvenaria. TIfa
, Martins.1Suíte, 2 atos. 2 Banheiros e demais
i dependências. Toda murada ri Portão Ele!rônico. ,

,_ .... 1.Va�.C!B_G��:�klr_2!.5.�,f!!l.....

TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO�
VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SiM

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

I------"----------_·,,�----------------"----"------------------------------,,----------------
.. ------------

��

I

I
I
I

I
I

I
I
I IMÓVEIS NUNCA FOI
!.
I
I TÃO FÁCIL.

III' A MAIOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

EM NOSSO JORNAL.

I ANUNCIE AQUI 3055 1933 A vida acontece aqui.
L ... __ . ... _. .. __ .. .... _ .. _ ... _ .. . .. . .. __ ..... .. _

SUA BUSCA POR

() C()lUlEI() I)() Il()\()

1
-'- .. _ ..

•

-------------------------------1

I SPACO 3�a�ro�;'!.!,?O I
I

I M 6 v E--; S Rua Bernardo Dornbusch, 1568 I
I CRECI 3326 J

Sala 03 I Vila Lalau (após a Marisol) I
I

"

Jaraguó do Sul I se

II "í.t.itUj·I.ii.fl4.t·m
I Apartarn�nt.o· Czerniewicz AparfamelSlto - Vila No'tÇl .21
I r! liI 01
I lII4 .� I

I
DI oi

I rr �I
I' RS 4:11� '0

, • ...dllil �

1 Ed. Palazzo Ducalê: 2 dorm orios Ed. Porto Belo: 2 dormitórios e 2 Resid. Nlemeyer: Novo, 1 Suíte + � I
(suite c/ closet), cozinha cf móveis, vagas de garagem. Móveis na 2 dormitórios, derncis depend.. o I

I
sacada cf churrasq. e garagem. cozo - dormito Prédio ct piscina. sacada gnll e 2 vagas garagem. i I

i ç(1SS:1 ";rEê� tios do SuJ �II! t
I ,�I
I el
I '-1
I 0II 0I

�I
Localizado no Centro Ilol.<oldo'u02.) �Iccfda pavimento composto por � I
2 dormitórios. ""'o ,o�t. 2llO m' �

I
BARRA - Ed. Hibiscus - Apart. 2 dormitórios. Aluguel R$ 680,00 I
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito Aluguel: R$ 560,00 I
CENTRO - Ed. Jacó Emmendoerfer. Apart. 2 dormito Aluguel: R$ 700,00 I
FIGUEIRA - Apart. 2 dormit., demais dependo AhJgLiel: R$ 650,00' i
FIGUEIP.A - Ed. Astral- Apart. 3 dormit.(1 suíte). Aluguel: R$ 700,00 I

VILA LALAU - Galpão órea 300'm'lideo, pi decósitol. Aluguel: R$ 2.200,00 I
VILA NOVA - Resid. Fuchs - Apart. novo, 2 dormito Aluguel: R$ 700,00 I
VILA RAU - Sala comercial órea 70 m',<om.""",,,,"m,",O) Aluguel: R$ 750,00 !

WWW.SPACOIMOVEIS.NET COMPM· VENDA· LOCAÇÃO

Imóveis para locação

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

�

Ln
Ln
lIIt
N

DELL�
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESID_1Al AltTHURIUM BLOCO C
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

R$310.000,00
Ref: 1081 !

Ref: 1714
Terreno - Amizade

Casa - Jaraguá Esquerdo
03 Dormitórios

R$455.000,00 R$636.000,OO R$350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JJ r, r'. rr r' I\.·�·�. J �� � JLrI.\O

DASEMAN

13108- APARTAMENTO - Rua Governador Jorge Lacerda - Centro
Jaraguá do Sul. Residencial Talismã Área total: 183,14m2, área privativa
124,16m2• Divisões internas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estar�antar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

.

138.1-APARTAMENTO - Rua Barão do Rio Branco, 77 - Ed. Silvana
Centro - Ja_raguá do Sul
Área total: 114,04m2• Área Privativa: 97,40m2•
Divisões internas
03 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
dependência de empregada, sacada e garagem.

13144 -SOBRADO ALVENARIA C/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área construída aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos C/9,OOm, lado direito e esquerdo c/30,OOm.

1317 - TERRENO COM BENFEITORIAS
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1.376
Centro - Jaraquá do Sul/SC'
Terreno com área aprox.: 928,OOm2.
Sendo: frente e fundos C/23,20m, lado direito e esquerdo c/40,00m.

www.chaleimobiliaria.com.br

Fone 47 3371-1500 - Fax 47 3275-1500
Plantão 479975-1500 - chale@chaleimobiliaria.com.br

13107 -APARTAMENTO
Rua José Emmendoerfer, 1385
Condomlnio Leutprecht -

Nova Brasilia - Área total: 151,94m2•
Divísões internas: 01 suíte, 02 dormitórios, 02 garagens e demais depend ..

1350 -APARTAMENTOS - Rua Dos Imigrantes, 300 -Vila Rau

Jaraguá do Sul.
Área total de 96,00m2•
Divisões internas: 02 dormitórios, sala esta(�antar, cozinha, bwc, área de

serviço, sacada e uma vaga de garagem.

SOBRADO ALVENARIA
Rua Exp. Fidelis Stinghen 244.
Centenário - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,OOm2.. - Área construída aprox.: 239,OOm2.

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,OOm2.

.

• I S�ndo frenteje fundos com 100,QOm,lad� direito e esquerdo com 100,OOm.

imobil i á r i (fs�j5'

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,OOm2.
Divisões internas __"

01 suite, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
Rua Arlhur.Gumz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á Igreja Rainha da Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Aptos. com suite mais.2 dormitórios, suíte 1 dormitório ou 2 dormitórios,

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com Irmão Leandro.
Vila lenzi - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente c/27,47m curva 7,85, fundos com 31,OOm, lado direito c/
19,89 e esquerdo com 32,75m.

13117 TERRENOS
Loteamento RESIDENCIAL VIENA
Tifa Martins - Jaraguá do Sul

.

Lote 74 com 426,05m2,Iote 75 com 420,OOm2 e lote 85 c/446,62m2 •

-,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. ,Il,�nQ I tilno gl1l1J
A vida acontece aqui.
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RESIDENCIAL

*Simulação com entrada de RS 6.500,00, para pessoa com renda bruta de RS 2.000,00 e idadeatê
40 anos e com 3 anos de trabalho sob regime do FGTS (Entrada + finandamento bancário).

INFORMAÇÕES--------

Faça uma simulação
sem compromisso
Traga RG / CPF, Carteira de
Trabalho, Folhas de Pagamento,
Comprovantes de Residência E!

,Certidão de Nascimento ou
Casamento.

A
ALFABLUi
N E G 6 c lOS I M o B I L I.Á R I b S I

Rua Walter Marquardt, 860.
Barra do Rio Molha, Jaraguá do sul/se

.'

Fone: (47) 3275-0005
www�alfablu.com.br

INTER
M ó I sv E

'LOCAÇÃO

ALUGA R$ 560,00
Centro - 01 Dormitório, 01 Sala,

Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.
Ed. Tulipas. Prox. Balareti

"Apart. Vila Rau, 02 dormitórios, Ed.Veneto R$ 700,00
'Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox, Marisol R$ 650,00
'Apart. Centro 01 dormitórios, Edifico Gioconda R$ 550,00
'Apart. Centro 02 dormitórios, Edifico Gardênia R$ 600,00
'Apart. Centro 03 dormitórios, Ed. Alberto Maiochi R$ 700,00
"Apart. Nova Brasília 02 dormitórios, Edifico Klein R$ 550,00
"Apart. Ilha da Figueira 02 dormitórios, Ed, Bela Vista R$ 550,00
"Apart. Vila Nova 01 suíte + 01 dormitórios, Ed. Marco R$ 700,00
"Apart. Centro- 01 suíte+ 02 dormitórios, Ed. Tulipa R$ 800,00
Apart. Centro-01 suíte+01 dormitórios Ed. Raphia R$ 850,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal prox CEF R$ 3.000,00
Sala Comercial- 87m2 Três Rios do Sul R$ 750,00
SalaComercial- 40m2 Centro - Ed.Mario Tavares R$ 500,00
Sobrado Comercial Vila Nova 02 suite 03 dorm. R$ 1.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As melhores opções de investimento e moradia
.: .,"-

Terreno com 4.550 m', Casa em

alvenaria de 3 quartos c/ 125,00 m'
R$ 320 mil - Vila Freitas

Apartamento a partir de 115m'
A partir de R$ 339.000,00

Baependi em Jaraguá do Sul
'·'�eMl'�""·>."'\%" ",[';':'""""

Apartamentos de 79,53 a 107m'
A partir de R$ 282.500,00 - Nova

Brasllia em Jaraguá do Sul

Apartamentos de 63 a 119 m'
A partir de R$ 193.000,00 - Barra
do Rio Cerro em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESTA t: SUA OPORTUNIDADE DE ADOUIRIR
-

UM IMÓVEL COM A QUALIDADE PROMA
-

E A GARANTIA DA CAI A

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
SIMULAçAO GRATUITA E SEM COMPROMISSO:

> RG e CPF;
> Valor da renda bruta:
> Número do PIS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PAAA
EFETIVAR O FINANCIAMENTO:

> RG e (PF (ou (NH);
> .Certidão de EstadO CiviL
(nascimento ou casamento);

> 03 últimas folhas de pagamento;
;> 03 últimos comprovantes de residência

;> Carteira de Trabalho;
» Declaração de Imposto de Renda (em alguns
casos, para comprovaçâo de renda).

ONDE FAZER A SIMULAÇÃO;
) Rua Exp. Gumercindo da SIlva, nO 72 • Sala 5;
> Em frente ii CEF, entrada peta porta de
vidro onde esta escrito: Proma.

o MOMENTO CERTO PARA VOCÊ
ADQUIRIR SEU APARTAMENTO!

Entreemcontato:

478406-4447/3376-2299
3371·6310

comercial@promá.com.br
proma.com.br/condominiodaspedras

IÓ fb/promaconstrucoes

COHDOMIHIO DAS

PEDRAS

CONDOMrNIO DAS

PEDRAS
Empreendimento

Condomínio fechado

Portão eletrônico
Interfone

02 Salões de festas

Pla_yground e praça
Quadra de esportes

Bicicletário
Trilha de caminhada

04 Torres
07 Andares
Elevador

Apartamento

Sala de estar/jantar
Cozinha

-

02 quartos
Banheiro
Lavanderia

.

Preparação para
SpUt nos quartos
02 Opções de plantas

Endereço:
Rua Arthur Gonçarves de Araújo, nQ SOO
João Pessoa- Jaraguá do Sul � se
_.-----------

Ótima Localização:
Próximo a mercados, ponto de ónibus, escola,
creche, posto de saúde, panificadora, academia,
farmácias, comércio em geral e diversas empresas.

PRCIltR I
soluções construtivas fi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VOCÊ É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS?

Venha conhecer o Programa AUTONOMY

VOCÊ TEM: ISENÇÃO TOTAL ·DE IPI - ICMS - IPVA •

.
,'

.

Nós montamos todo
-

o pr�cesso para

você .

. �

SAIBA MAIS

JIV"a;tUtbsJ'
.. @- 3.274 0100

Cinto de segurança salva vidas. www.espacofiat.com.br
. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VOCÊ BILíNGUE

Wlzartl üuaramrrlm CONTRATA PARA AS SEGUINTES VAGAS

.

u' il�ar arvi o· Gerai
.

R cape·o" i 'ta
• Isessor' mer lal
ln trutor/Profss o.r de Inglês

Enviar currículo para:
guaramirim@wizard.com.br I camilak.wizard@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA. 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013 I wfcutos I 3

• Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemarGrubb.1346 - Baependi
Power Imports

Blumenau • Sal. (amboriú • jaraguá do Sul
joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidades para cada. modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31107/13 para o Kia Cadenza Z555. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km. o Que ocorrer primeiro. para cobertura básica. Frete não incluso no vaiare de RS 2.500.00
para o Kia Cadenza. Fotos ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEÚ VEíCULO
USADO VALE
COMO lANCE

,SUA CASA 1/2PARCELA SEU CARRO 1/2PARCELA

R$ 5Ô:O()Ô,�Ôi'!R$l03;35* R$ 30.000,00 �$l74:OÓi'"
'. RS SÔ.OOO,OO R$ 325,36*' R$ 45.000,00 R$ 261&0*

��_, 'I\Q F. �((..' ;a«.R,I_���'�_" """'""+iiUi,
__

,' -'>7"&-!!4'+-ii\\GQ,h,dW- JiWif-"";; __

""w,�_""",

R$ 115.000,00 R$ 392,36** R$ 70.070,00 R$ 406,�
$140.000,00 R$ 478,38** R$ 100.100,00 R$ 580,58*
-, �"

-_" :;;"-:' ,'_ ',,',-, ',', ·'M'.---l'. _'_',R.. ':i,iliLá, __
,'_

« __''''':"",f�''':''
,

�"",��......,-- *, $9·,,--._+,>*""""44' iIi#",!",'li: ',','-.",. ;a;.'��'''"\-

R$ 200.000,00 R$ 683,40** RS 160.160,00 R$ 774,22**
$ 23Ô.OOO,OO Rs1*'5,91** R$ 240.240j)0 R$):161,3�

o 150meses "'Plano 180meses 'Plano 100meses "'Plano 120meses

� twrtter CO /@HSConsorcios

SP
CONSÓRCIOS

CRÉDITO
RS 35.00b,oO
R$ 50.00iOO
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00

_ .R,$ 140.0·QQ.OIl
R$ 18(1.000,00
R$ 200,000,DO
RS 260.517,16
R$ 318.409,99
R$ 376,302,71
RS 405.249,07

PARCELAS
RS 303,82
RS 434,03
RS 607,64
RS 705,56
RS 846,67
R$ 987�78
R$1.270,OO
R$1.411,11
R$1.838,09
R$2.246.,56
RS 2.655,02
R$ .2;859,29

GRUPO ESPECIAL COM ATé:
OITO CQNTEMPLAÇõ"ES

MENSAIS

PARCELAS A PART!R DE R$ 213,47

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, 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$ 24S.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
RS 1.755,00
R$ 1.922,14
RS 2:047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

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
�$ 260.000.,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.1'09,00
R$' 2.223,00
R$ 2 ..337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2;964,00
R$ 3.078,00M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aprexírnados sujeitos .a alteração sem aviso prévio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�E�;' C= <O�1'(::5;iOltÃ::U"..;5 ?E'JlGEO! ;Ul'o·;J;.'�t!I'g�cJj.iln.I�' :

TEMPO 10M É
TEMPO DE

PEuc.;eOT

Im<Jgensmeramente ilustmtiv\1ls. (1) Peugeot408Allure 2.0 Flex, cômbiomecõnÍ(:o, v<Jlorpromg<:ional <J J)clrtir de R$ �8.990,00,.Rif1turQ squq<J,ono/modelo 12I1�� 13/13. (2) PeugeoqQ8Active l.�l Flex,.<in<;i/modeI913114, pinturo sólid?,valor promocional
o partirde R$ 53A90,00. (3) Peugeot 20?HBXR lAlHex, ar, direção, vidm$ e travoselétricos, o partir deR$ 30.990,00, Sportas, piaturo sólido, ano/modelo: 12113e 13/13. (4)Peugeot 208Active

LSLFlex, P(eiosABS, ,õJr�oog, ar,Glj(eção,vidrosetravasêlétricas,
o partirde RS 39.990,00, pintura sólido e CD Pkiy Grátis (Bonificação domês de agosto), ano/modelo 13/14. (5) Peugeot 20? Sedan XR 1.4l Flex, ar, direção, vidros e trovas elétricos, o partir de R$ 33A90,00, pintura sólido, ano/modelo: 12113 e 13113. 'Os 3

anos de garanti0 nos termos dos respectívos manuais são vátiék>s poro linhas 208, 308 e 408. -Taxa o paitir de 0%, com 600/0 de entrado esaldo em até 24 meses é válido poro os modelos 308 (exceto 308 CC) e tinha 408 ematé 36 meses modelo 2013 e

onterior�, conçtiç� não válido9 para lil1�9 208. ***Qbanco de couro 9:qps é uma bgnificaçãQ exclusivo P9�a linhas �O� e 408 eo primeiro�mplacamerlto grótis (�ão incluso IPVA 2013) é uma bo�ificação 129m tinhas 208, 308, '108 e vólido poro Se. Em todas

asoperãções porops veiculas financiados estó incluso o TAC (R$ 62S,OOl,IOF e os parceles são fiXos. Nãõ cumulativa pora outros promoções. Promoçõovólido I\aro faturamento at�)-qr08l13 oyenquantQ durarem!;)li�oqu�;Solvo errosde digita�êio.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

:�����;;�bi\l�da, sacada de
m churrasl\uelra, Z vagasco

regem- R$ 130.000,00.
ir:

�104.a600. Creci 14482.

"
• Á venda. rranqW<l u" ':.,.-- á
sanduiches assados. slt\ladOd
tua Reinaldo aeu. inaug�ra

a

em julho de 2012. Trata

41 Q709-0649 ou laraguá@
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Acesse www.grupostrosbourg com br

QUEM PROCURA
SEMINOVOS, �

ENCONTRA AQUI. lml!iD

Veiculas com opção de financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço 'por R$" para

pagamento à vista ou financiamento sem troca. Válida até dia 31 de agosto 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 lojas de seminavas do Grupo Strasbourg. Financiamento coe com 1a

parcela para 30 dias. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Salvo erros de digitação.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE

,..; /

BALCAO DE NEGOCIOS

• Super promoção! Perfumes da Up! Essência
por apenas R$ 50,00. Isso mesmóqualquer
fragrância por apenas R$ 50,00. Um ótimo

presente para o seu Pai. Esta esperando o
que? Mande um email para anunciogb@
gmail.com e faça o seu pedido ou pelo
fone (47) 9935-9307 com Gilson. OBS:

Promoção válida enquanto durar o estoque.

• Trabalho como acompanhante de idosos

e acamados em residências e hospitais, à
noite e fins de semana. TeI8869-7701.

• O Centro Odontológico Volte a Sorrir

contrata Secretária e Auxiliar de Serviços
Gerais. Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotrnail.com ou

ligar no telefone (47) 33720246

• Disk fretes emudanças. R$ 1,10 o km A

partir de R$50,00. Telefone 9993-4422.

• Aulas particulares de Inglês e Espanhol
Contato: Josiane. Fone: 9905 9111. Email:

josizehnder@gmail.com. Resido no bairro
Amizade.

• Contrata-se Laminador e Modelador para
fibra de vidro. Posto de trabalho na cidade
de Barra Velha. Horário comercial e com

registro. Os interessados deverão entrar em
contato pelo fone 479239-1042.

• Renda extra: a BBOM, uma empresa sólida

que esta em constante crescimento. Pra

fazer seu cadastro, acesse agora www.bbom.

com.br/gilsongb. Estou falando de uma

empresa com 17 anos de mercado! Segunda
maior franquia do Brasil! Franquia com a

lucratividade mais rápida do Brasil! 100%
legal, que acabou de adquirir diversas outras
fábricas e indústrias! Maiores informações
com Gilson pelo fone (47) 9935-9307 ou

pelo email gilsonborba@gmail.com.

• Contrata-seAuxiliar de Recursos Humanos:

A empresa Tubofibra do Brasil contrata
Auxiliar de Recursos Humanos para
as unidades de Massaranduba e Barra

Velha. Desejável experiência na área. Os

interessados deverão enviar currículo para
rh@tubofibra.com.br ou entrar em contato

pelo telefone 473379-5900.

• Contrata-se Auxiliar de Produção: A empresa
Tubofibra do Brasil contrataAuxiliar de

'Produção para a unidade de Massaranduba.

Os interessados deverão enviar curriculo

para rh@tubofibracom.br ou entrar em
contato pelo telefone 47 3379-5900.

• Top Pilates contrata urgente: Instrutor de
pilates (fisioterapeuta ou educador físico)
para o período damanhã Tratar: 8831-8128.

• Comida da Hora oferecemarmitex, com

serviço de tele entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de Schroeder. Tratar

(47) 3374-0741/9221-0087 com Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais. Tratar fone (47)
8427-5016 com Daniela.

• Renda extra: Ganhe dinheiro honestamente
em pouco tempo. Franquia com 100% de
retomo 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 ilimitados
com trabalho em equipe. Não perca tempo,
ligue agora faça acontecer um futuro digno
em sua vida Contato 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: 47 3058-0106 ou 47 912.7-5323
Falar com Rosane.

• Serviços de corte e podas de árvores.
Telefone 9158-0019.

• Contrata-se técnico em informática .com
habilitação AB. Telefone 9972-6065 Mundo

Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos fazendo o que

sempre fez .. ". Seja pago para fazer o que
você já faz todos os dias sem receber nada

por isso. Faça postagem de anúncios na
internet e receba em dólares". Maiores

informações: [uaresLuz 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.

• Excursão: Gravatal (águas termais) saída
dia 11/10 (pelamanhã - Jaraguá do Sul) e
retorno dia 13/10 após almoço. Valor por
pessoa R$ 495,00, inclui, viagem, 2 diárias
hotel com café almoço e jantar. Tratar -

33713993 - 99738281.

• Trabalho como diarista, 20 anos de
experiência, 'Ótimas referências. 9178-1437
/8436-9283

• Pacote de'viagem: -Peru: Macchu Picchu c/
Cusco, Puno (Lago Titicaca) .Arequípa e

Lima.08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias /
09 noites (aéreo + terrestre). A partir de U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs, parcelados.
Tratar: 33713993 - 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon: - Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12 a

03/01/14. Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paine], Ushuaia. A
partir de U$ 2.540,00 por pessoa já com
taxas, parcelados. Tratar: 3371 3993 -

99738281.

• Viagem Reveillon: México (cidade México)
/ Puerto ValIarta, Guadalajara e Morelia.

27/12 A 07/01/14-12 DIAS/lO noites
- aéreo + terrestre. U$ 3.590,00 + 200,00
já com tx. por pessoa, parcelados. Tratar
33713993 - 99738281.

• Atelier de costuraMarlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 ou 9194-2435
Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que
queiram desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto
retomo. Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

com experiência comprovada.
otima remuneraçã I-e b n fiei s
Interessados encaminhar CV para:

r ,overnarti.com.br
II! H_ I II III

E
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CHEVROLET

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC,
ano emodelo 2004.4 portas, bege. Em
ótimo estado. Valor a negociar. Tel 9173-
4479Julio.

• Celta Hatch 1.0 Life, 2004, azul, com
acessórios, R$14.700,00. Tel. 9979-1460 -

Osnir Balsanelli.

• Astra 2.0 Advantage 2 p, 2005, prata,
completo, flex, R$20.900,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de
R$5.500,00 + 26 parcelas de 506,00. Tel
8849-3145 Erolt

• Corsa sedan Classic, 2005, prata, com
acessórios, R$14.900,00 Tel 9979-1460 -

Osnir Balsanellí,

• Vende-se Zafira 2.0 CO, ano 2002,
completa, preta, 2° dono, apenas 103.000
km, impecável. Com pneus novos, para 7

passageiros. Apenas R$ 23.900,00. Tratar
9128-5957/3376-1378.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo, 4 portas, prata. IPVA pago.
Valor R$19.000,00. Tel: 9931-9410 /
8406-5033.

• Vende-se Peugeot 2061.4, flex, 2006,
completo, 4 portas, c/ ar e O.H., único
dono, particular. R$17.900,00. Tel:
8812-7170/7813-4785.

, -

.• Vende-se Peugeot 206 Presence,
1.42008, total flex IPVA 2013 pago,

completo, som, farol de neblina.
R$19.500,00. 3275-3538 / 9931-9410.

VOLKSWAGEN

• Vend-se Gol1.0, cor azul ano, 1994, em
ótimo estado, por R$ 7.000,00. (Segundo
dono). Tratar no 3372-3626.

• Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,00. Tel. 3275-4500 - Roeston

Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch l-motíon (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,00. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

• Goll.6 Power; 2010, preto, completo,
R$28.700,00. Tel. 3275-4500 - Osnir

Balsanelli.

• Vende-se Parati ano 2000, 4 portas, 16 V,

valor R$11.500,00. 3371-9157.

FIAT

• Vende-se Uno Mile Firefiax 2008, '

4 portas, completo, único dono. R$

16.000,00. Tratar 9979-0403.

• Vende-se Pálio Adventure, 2011,
completo, ABS, airbag, com manual, todo
revisado, prata. Valor R$37.500,00. Tel
479149-4929.

FORD

• Vende-se Ford Ka, 2010, prata, com ar

condicionado. 9917-9954 ou 3376-

1481.

• Vende-se Ecosport 1.6, 2008, prata, Free
Style XLT. Valor R$35.000,00. Te18427-
5016.

• Vende-se Ford Ka 2003, 6L Rocan 1.0, c/
O.H. Vidros elétricos, rodas. Particular.
ValorR$11.900,00. TeI8812-7170 /
7813-4785.

RENAULT

• Fluence 2.0 Oynamique, manual 6
marchas, 2012, preto, completo + air

bag + abs + piloto automático + ar

condicionado dual zone, R$54.500,00
-Tel, 8812-8522 - Roeston Balsanelli.

• Sandero 1.0 Authentic, 2009, prata,
completo, R$22.700,00. Tel. 9979-
1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Clio Sedan, 2008.

Completo, air bag duplo. 58.000 km.

A Doutor Resolve
está contratando
profissionais

para as áreas de:

R$22.000,00. Aceito carro de menor

valor na negociação. Tratar com
Celso 9173-1508 (pela manhã).

• Clio 1.0, 16v, Hi-power; 80cv ,

com 825 km. Modelo novo, 2014,
cinza, completo + kit esportivo,
R$32.900,00.Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

• Vende-se Clio 1.0, 2004, hatch, prata,
4 portas, c/ ar condicionado. Valor
R$14.900,00. Tel: 8812-7170 / 7813-
4785

• Vende-se Clio 'RT ano 2002/2002,
cor cinza, completo. Emplacado. Com
pneus novos. Telefone 47 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.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Volkswagen 13170

ano 2001, branco, baú de 7 mts, 7 pneus
novos. Ótimo estado. Valor a combinar.
TeI3376-1181 / 9220-8184.

• Vende-se prensa hidráulica -

repuxo (duplo efeito). Prensa
com excelente estrutura da marca

GERMAQ com painel de controle
novo, mesa 1.200mm x 600mm,
150 toneladas. Tratar no fone 47

9239-1042.

• Vende-se máquina de lavar-louças
Eletrolux LE06B c/5 programas
e 6 ser-viços, nova na caixa, com

garantia por R$1.000,00. Cor

branca. Ganhei esta em rifa. Tratar
no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-
9954 ou 3376-1481.

• Vende-se Mini Moto Elétrica
Infantil Viper Com Bagageiro -

Homeplay, pouco usada, da cor
vermelha. Ideal para crianças de 2

a 5 anos (preferencialmente). R$
300,00 à vista. Fones 9935-8013 e

9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais,
200 pés de fêníx, de 1 a 2 mts de

altura (tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro.

TeI3370-1064.

• Vende-se filhotes de Yorkshire
2 meses, vacinados. Preço a

combinar. Tel 3370-1064.

• Uma ótima oportunidade de

adquirir uma coleção com

620 OVO Originais por apenas
R$2.480,00. Motivo, fechei uma
vídeo locadora. Contato: Gilson

(47) 9935-9307 ou pelo email.

gilsonborba@gmail.com.

OUTROS

• Vendo Kombi 96/96, branca,motor
1600 em excelente estado, caixa direção
nova, pneus novos, pintura nova, possui
os bancos traseiros, nunca usou GNV
Valor: R$9.000,00. Aceito moto na troca.

Tel47 9172 9175.

• Frontier 2.5 Sei TOI 4x4, bloqueada
cd, manual6 marchas, 2008, cinza,
completa + couro + airbag + abs + piloto
automático, R$84.900,00 - Tel. 3275-

4500 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se YamahaXT 600, preta, ano
2000, valor R$ 9.500,00. Telefone
9179-8830 Moacir.

• Vende-se CG 2006 Fan, para trilha,
preta. Ligar a partir das 15:00hrs Jonas
3370-6820.

• Vende-se Yamaha XT 600E, preta,
IPVA pago, aros de alumínio. Valor

R$8.500,00. Aceito propostas. 8890-
9854 Marcos.

• Vende-se Orbitrek Polishop,
valor R$1.300,00. Novo. Telefone
8464-0424/3373-2615 falar com

Luíza.

• Vende-se Elevacar com 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 Gaizerano 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.

• 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 - Kilzone 3, 3D Português
Medal Of Honor Edição Limitada,
Brindes; Cabo HDMI e Filme

Manda Chuva 3D. Preço: R$
1.000,00. Tratar com Evandro 47

9662-0985
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AGILELTZ (R9K) 2013/2D13COMPLETO

PREÇOPROMOCIONALÀ VISTAAPARTIRDE

37.990
�#lD.1iÁiIlJCAIA1HXINO/C/QNADQIA/IfJ1AGDllPI.OIABSCOM&DIPlI.D1lJAI1TCMATIC(JICDMPJJTM(JIfDE
BrmouI$()IifCOMBWf!'IUUTH. LlSS, ENTRADA AUXIUAIII TRloE/..ÉTRlCOIROIJAS 16"OEAUJMfN/(JI�JMENTO

�CQ1JQ$FARÓJSIPARó/SEI,.IWTfRNASOENEBUNAIA/.ARMEll1PORTM18JETOS
,

.

CLASSICLS (R6R) 2013/2014

PREÇOPROMOCIONALÀ VISTAAPARTIRDE
.

,R$24.990
MI11'ORUJVHCECDM78CV/PORTA..f>1ALAS390LRROS/ARQUENTE!ALARMESONORODEFARÓlS
J..JG,4OO$!P;.R/H1HOQUESNA CORDO VEfCULO/DESEMBAÇADORDO VIDRO TRASEIRO/
PAlNE1.l1EINSTRUMENTOSCOMCONTA-GIROS/PRUTETORDECÁIfT'EIl/PREPARAÇÃOOESOM

Cl_ LS U120l3/2-(li4, R�w.er{Wt9� iOpJiJooª1 rul'lt), (l(i)!Ill pl<eço prnrnoo.0Ml â 1I1sta ª paltír de R$ 24.W{t Celta LT 1.0 4-P 201312014, flexpower (5P48FE opcional R8C), com preço de nota fiscal de fábrica, conforme nola fiscal da
G&leml MCllllfii dll llrasllLida A,gile lfl 1.4 2�13120ia,�anG.�elí (�N� QJm.l11mll "�J(), iWH! flr� prolllQciemal ãvista li paRir deR$ 37.990,00. Condições válidas para velculos Chevrolet O km dísponlveis nos estoques das concessionáría1!
PlIru�pa[jrei, OíiCl v.alidaspara modalidade de VflIlda �ir:eto da fííbrica, tm:!atas <eyM®lllt@[ftlfaL lodos os plall{l§ ffllmCJ@nadoll eitarão sujeitos a pr�vjíl llprovaçao de crédito. Condíções de preço ii promoções válidas apenas no período de
1QJQM01J ou enljllantll dllrartlm <Oi tS1oqll� fi" iE�clg d�Santít Ciltítr1na, O&'It�I.el!lI(W Chevfoleí çfi!ãll em coofrumjdade eem o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Iv por Veículos Automotores. Preserve SI vide, Use o cinto
du�Yrallça, A lm.�glml do 'vmoo1o @illlmratlv.íl, não .ooncliz:oore !WCí!üIlflamrulte ll\'!m '0 mod�o anunciado, MaÍi lrIfoflllaoÕei p-�Cl �I@ WWWJmllvfoJetcomJlr. Consulte condições na sua concessionária participante quento ii preço, taxas de
juras!il coftd!ç�� dí! flAilftclllfOOnki aqYI af!\,mel�®s. SAC; 0000702420U, all�idofJaGMAC· 0800 122 �022,

. GMAC· RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE .

Conte Comigo
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Sênior Segundona Atletismo Duatlo

Rodadahoje Adiada Em Itajaí Em Palhoça
o Campeonato Regio- Em virtude do Dia dos Dezoito atletas de Ja- Com o apoio da FME,

6° Roma

7" Cruz de Malta
nal de Futebol Sênior pros- Pais, que é celebrado neste raguá do Sul, sendo de- três atletas representam 8° Galácticos
segue neste hoje (10), com domingo (11), a Liga Jara- zesseis deles beneficiários a cidade de Jaraguá do

quatro jogos. O campo do guaense de Futebol (LJaF) do bolsa atleta municipal, Sul no 120 Duatlo da Pe-
go Bairro João Pessoa 1

Guarany recebe os jogos decidiu por não realizar a disputam neste sábado dra Branca, que aconte-

entre Bairro João Pessoa e quinta rodada do Campeo- (10) o 20 Festival Aberto ce neste sábado (10), em liGA FUTSAl
Fixsul/Galácticos (13h30), nato Regional da Segunda de Atletismo, que aconte- Palhoça: Os jaraguaenses
além de Guarany e Bel- Divisão, que teria dezes- ce em Itajaí e serve como Jonathan Mandalho, Luiz

CHAVE C
mec/Olicar (lSh30). Já no seis jogos, sendo oito pelo preparatória para .o JASC. Paulo 'Branco' e Luís Gal-
João Pessoa jogam Cruz 'Aspirante' e oito pelo 'Ti- Acompanhados pelo técni- le participam da disputa,
de Malta versus Jukar/Nei tular'. No decorrer da pró- co Adriano Moras, os jara- que serve como prepara-

Automóveis/Tifa Martins xima semana, a LJaF di- guaenses competem com o ção da equipe jaraguaense
(13h30) e Unidos versus vulgará os novos horários apoio da FME e da Facul- aos Jogos Abertos de San-
Flamengo (lSh30). e locais das partidas. I' dade Jangada, ta Catarina. 4° São José 1 2 O 1 1 -1

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ÚLTIMA CARTADA DRM Comercial, de listrado, precisa vencer a Vila lalau para se manter com alguma chance

Varzeano caminha
para a reta decisiva
TUDO OU NADA Rodada deste sábado pode apontar os primeiros
semifinalistas da competição, bem como eliminar os derrotados

O certame apresenta
.

uma marca 294 gols ano

tados em 92 jogos dis

putados, resultando em

uma média de 3,2 tentos

por partida. Os artilheiros
do campeonato são Adil
son da Silva Correia, do
Bazar do Rau, e Maycon
Lenon Maba, da Kiferro,
com nove gols cada. Em

disputa, o Troféu Raul
Valdir Rodrigues. A tercei-,
ra e última rodada desta
fase acontece no sábado
da próxima semana (17),
onde serão confirmados os

semifinalistas do torneio.

lau recebe duas partidas.
Abrindo a tarde, às 13h30,
Santo Antônio/Mü Cons
trutora e Atlético Estrada
Nova (Ainec) duelam pela
liderança da Chave M, já
que venceram os seus JO
gos na rodada passada. No
jogo de fundo, às lSh30, a
Kiferro encara o ZEC, pela
Chave N. Os vencedores de
ambos os confrontos da
rão um grande passo rumo
à semifinal.

Os outros dois jogos
serão realizados na Pon

te Preta. Inicialmente, às

. 13h30, DRM Comercial/
Fibra & Fios e Vila Lalau
tentam uma sobrevida na

Chave M, após tropeçarem
na rodada passada. Por

fim, às lSh30, Ponte Preta/
Barra e Tecnopan/ABF/
Belmec fazem um jogo de
'seis pontos' pela Chave N,
onde o empate é péssimo
resultado para ambos.

Lucas Pavin
I

A 31a edição do Campe
.l"\onato Varzeano de Ja

raguá do Sul tem sequência
hoje (10), com quatro jogos
válidos pela segunda roda
da da terceira fase. Os con
frontos podem apontar os

primeiros semifinalistas da

competição promovida pela
Fundação Municipal de Es

portes e Turismo.
O campo da Vila La-

SEGUNDA DIVISÃO
Liga Jaraguaense de Futebol (UaF)

CHAVE A - Titulares

]O Tecnopan
8° Tupy

CHAVE B - Titulares

7°

8°

Roma

Rio Molha

Grêmio Garibaldi

17 : -2
1

i
3 i 2 ho ! -8

O
,
O ; 3 ; 4 110 ; -6

VARZEANO
Fundação Municipal de Esportes e Turismo (FME)

CHAVE M

4° DRM Comercial

CHAVE N

4° Tecnopan O , 1 -1

SENIORES
Liga Jaraguaense de Futebol (UaF)
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ADJ em partida
decisiva na Liga
SÓ A VITÓRIA Um

resultado negativo
pode dificultar a
passagem da equipe
ao mata-mata

OOgO do ano. É com

este pensamento que
o elenco daADJ (CSMjPré
FabricarjMannesjFME)
entra em quadra na próxi
ma segunda-feira (12) para
enfrentar o Concórdia, às

19h15, no Centro de Even

tos Concórdia, pela terceira '

rodada da segunda fase da

liga Futsal: A partida terá

_
transmissão do canal por
assinatura Sportv.

Com urn empate e uma

derrota em dois jogos, a

equipe comandada pelo
técnico Sergio Lacerda pre
cisa da vitória para seguir
viva na disputa da principal
competição do país na mo

dalidade. "O time é expe
riente e sabe conviver com

situações adversas. Todos

estão cientes que deixamos

escapar a vitória contra o

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PRESSÃO Elenco precisa conquistar pontos no Oeste,
para seguir vivo na competição e decidir a vaga na Arena

Assoeva, o que nos deixou

emurna situação incômoda.
Mas agora vamos trabalhar

para vencer as próximas
partidas e reverter à situa

ção", disse Làcerda.
A ADJ está na terceira

colocação do Grupo C e,

segundo o ala Dian, ape
sar da pressão, o grupo
está muito concentrado

Palmeiras

MeiaWesley pode sair
omeiaWesley foi relacionado e está escalado como titu

lar contra o Paraná, hoje, no Pacaembu, mas a porta já está

aberta para sua saída do Palmeiras. Ciente das necessidades
financeiras do clube, o técnico Gilson Kleina avisou que não
seráurn entrave na negociação do atleta com oAtlético-MG.

;..- ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL

�o� PAAA REGISTRO DE PREÇOS N" 4312013.
�DE�IS-mAçAO. TIPO: Menor Preço pot Item. CO
�QUlTeRAçAo..O�de�doSul.l.tra"do
�.�lt:!nIilpUbbpn�doslntefes
�� II� l2IQlf��� q\M, ficam l.Ilefados os
illtJn$ 1i10.�•� � �.� dilfIIInuta dillIJildeR� (pfuo de entrega
_�$�� IA�� do Itern 43,�. ex!-
�_��itlt.MN�S3.�.�doslteM21.
:n,�,f6Jl1J��.�'.EdMlO��du�
��ooEdhll�",qurtwi�.partlrdo
1dIi'ai1i:$lm��''lfMjltnl4*��v;bt Sendouslrn••potfcf
���$0<IIIi.� "l��n.."a� lwIdoemvlslal.deraçlo
1JlIlf0iII1t�",�.� Il$b� P\lbbcomunlca
� i�,��� IA" P1A"II enUe.ge. eredencII.
����EWI��� DATA. HORA. LOCAl
���1ENI6El.0f!ES:�.oa-.s�do.23.1QO&-
1I'0��l,��.�.��de�do
Slt!II,!liIlii!lM��.�n.."1.m,� BMlidoRloMolM. o
��.���QQaenwklpull.l'lo
_019J��.mww0",MUIIIA.�à�delJc:lta..

�ftJ�.�.��).Ol'de�àl.101�
sao.o KUCHl.N8ECKER

�.Mmm.1raçIo

para este confronto. "É um
jogo decisivo e estamos

tratando como o jogo mais
importante do ano. Pen

samos em classificação e

se perdemos essa partida
isso não vai acontecer. Sa

bemos que a concentração
será um fator fundamental

.

para conquistarmos a vitó
ria", afirmou.

INSTITUTO DE ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA se

3370-036613370-1867

O,.. OMlé111. IV«IfI
Diretor Técnico Responsável CRM-SC 8535 RUE 4471

Champions
Milhões

A equipe que ganhar a
Liga dos Campeões 2013-

2014 poderá embolsar um
total de 37,4 milhões de

euros, enquanto o vence

dor da Liga da Europa re
ceberá 9,9milhões, segun
do publicou a Uefa ontem.

O valor é 941,6% maior
do que o acumulado pelo
Atlético-MG na campanha
do título da libertadores,
que rendeu cerca de R$ 12

milhões em prêmios.

Grêmio

Desfalque
o Grêmio já sabe que

não contará com o volante

paraguaio Riveros em seu

próximo jogo em casa, no

dia 14 de agosto, contra o

Cruzeiro. O jogador foi con
vocado pela seleção para

guaia para o amistoso contra
a Alemanha, em Kaiserslau

tem, no mesmo dia. Antes,
neste domingo, o Grêmio

encara o Bahia em Salvador.

Acomac - Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção de Jaraguá do Sul e Região

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Conforme estipulado no capitulo ix, (artigo 40 inciso a), do esta

tuto social da acomac associação dos comerciantes de materiais

de construção de jaraguá do sul e região, na qualidade de pre

sidente ,solicito a convocação de vossas senhorias para partici

parem da assembleia geral ordinária, marcada para o dia 10 de

setembro de 2013 (terça- feira), na sede da acomac localizada

à rua elisabeth steilein rabock, na 300, na cidade de jaraguá do

sul- se, ás 19h30min em primeira convocação e 20hs, com qual

quer numero de associados presentes, para deliberarem sobre

a seguinte ordem do dia:

1. Eleição do conselho deliberativo;
.

2. Eleição do conselho diretor - biênio 2013 - 2015;

3. Eleição do conselho fiscal.

-

Gengivas
saudáveis

Uma das condições
mais importantes para a

saúde bucal é a condição
gengival ,pois se ela apre
sentar algum tipo de altera

ção e/ou inflamação, pode
acarretar em sérios proble
mas para o organismo.

Diversos estudos cien
tíficos realizados recen

temente demonstraram

que as doenças gengivais
, como a gengivite e a pe
riodontite, são condições
que modificam a situação
fisiológica do corpo huma

no , sendo que os micro

organismos oportunistas
encontrados na boca , po
dem se alastrar através da

corrente sanguínea para
diversos órgãos. Doenças
comuns como Diabetes,
aterosclerose, pneumonias
e até infartos podem es

tar associados a infecções
bucais. O Dentista deve

estar apto a diagnosticar
alterações gengivais , utili

zando meios específicos e

exames complementares
de r-x. Se detectada algu
ma anormalidade deve en

caminhar-ao Periodontista,

profissional capacitado a

tratar patologias que afe

tam os tecidos que circun

dam os dentes ( gengiva e

osso). Com esses cuidados
evitam-se situações de

sagradáveis, como a ha

litose, que é o mau hálito
causado pela evaporação
de gases voláteis gerados
pelas bactérias dentro da

gengiva e o amolecimento

dos dentes, que ficam en

fraquecidos pela perda de

estrutura óssea ocasionada

pela infecção.
Por isso é importante

que na visita rotineira ao

seu Dentista , questione
-se a respeito da gengiva ,

e se no caso, já é nota

da alguma alteração como
.

sangramento , mau cheiro

,oriundos dos dentes, es

tas devem ser comentadas

obrigatoriamente ao profis
sional , que averiguará os

sinais e razões daquela
enfermidade. Tenha saúde
bucal visitando regularmen
te seu Dentista!

Dr. Jonathan Mª-ndalho
Especialista em Periodontia

(47) 3055-0024

(47) 3022-1355

fi clinica odontosul

@,I.
Apevl

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

, (47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

Agosto:
12 a 15 - Qualidade no Atendimento Telefônico, das 19h
às22h

12 a 15 - Formação-de Facilitadores para os Processos

Operacionais, das 19h às 22h
14 - Gestão Estratégica da Tesouraria - com �nfase em

Fluxo de Caixa, das 8h às 12h e das 13h às 17h

16 - Palestra "Ética Empresarial", com Clóvis de Barros·

Filho, às 19h30min, no Grande Teatro da Scar

17, 24 e 31 (Sábado) - Desenvolvendo o Potencial do

Representante Comercial para Melhores Resultados em

Vendas, das 8h às 12h

17,24 e 31 (sábado) -Análise de Crédito e Cobrança, das

8h às 12h

19 a 22 - OratóriaModerna (nível básico), das 19h às 22h
19 a 23 - CIPA - Comisdo Interna de Prevenção de
Acidentes, das 18h às 22h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Observações:
Apresentação de novas chapas para concorrer a elei

ção do conselho diretor deverá ser apresentada até 05 (cinco)
dias anterior a data da assembleia, conforme art. 40, Paragrafo b)" ..

PATROCINADORES:
'

,

Jaraguá do sul (se), 08 de agosto de 2013.

Amilton leoni

Presidente ANTARES
� It t . r A a R I C A DOS
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A TRILOGIA DOS IRMAOS VOIGT

AI. � A.OS • Em pé: Mário e Uno Agachado:
chíco- Os três irmãos aos sete anos no

campinho do quintal de casa

undo OS es ortes

o pai dos meninos, apaixonado por fu

tebol, construiu um campinho no quintal de
casa, cujas medidas eram de 30X20 metros.

O local tornou-se ponto de encontro de toda

a garotada da vizinhança. Ali, os meninos

tiveram os primeiros contatos com a bola,
sob o olhar orgulhoso do pai. Depois, quan
do foram para o Colégio, integraram o time

de futebol daquele estabelecimento de ensi
no. Chico, canhoto e marcador implacável,
jogava na defesa. Mário, de estilo clássico e

com grande visão de jogo, atuava comomeio
campista. Lino, veloz ematreiro, era atacan
te e artilheiro. Aos doze anos, passaram a

integrar as divisões de base do Acaraí. Aos

dezesseis, foram alçados ao time principal.
Fizeram história defendendo o time rubro.

Os i.}
êmeos

Mário, Lino eFranciscoVoigt,
unidos entre si desde a concepção
e diferenciados pela rota enigmá
tica da vida. O nascimento dos

filhos de FranciscoAlbertoVoigt
e Edwig Linzmayer Voigt, em 2

de fevereiro de 1939, foi motivo

de alegria e de preocupação não
apenas para os familiares, mas
para toda a comunidade. Lino

foi o primeiro a nascer, depois
Mário e por último Francisco

(Chico). Lino e Mário, gême
os idênticos, nasceram fortes e

saudáveis. Chico veio aomundo

debilitado e magrinho, era mo
tivo de preocupação. Foi batiza
do às pressas. Tempos depois,
Chico tornou-se o mais alto e o

mais forte entre os três irmãos.

Infância e adolescência
Mário, Lino e Chico fre

quentaram o jardim de infân

cia no Colégio Divina Provi

dência. O primário e o ginásio,
no Colégio Marista São Luís.

Lino e Mário cursaram nes

te colégio também o curso

de Técnico em Contabilida-

de. Simultaneamente, os três

passaram a trabalhar: Chico,
apaixonado pelos automóveis,
iniciou o aprendizado de,me
cânico, na oficina de seu irmão
Wigand. Lino e Mário foram

integrados ao quadro de fun

cionários do Banco Inca.
ARQUIVO PESSOAL

5U8/15 DO ACARAí EM 1954 - Chico é

o 9º da fila, Lino e Mário os dois últimos

Lino
Atacante rápido e perspicaz,

irrompia escaladas pela ponta di
reita com dribles e fintas, infiltra
va-se pelo meio e finalizava com

perfeição, tornando-se grande
artilheiro. No início da carreira,
jogou de meia-atacante, e pos
teriormente firmou-se na ponta
direita. Disputou campeonatos
regionais e estaduais pelo Acaraí.
Foi tricampeão com o Botafogo
da Barra do Rio Cerro. Em 1959
recusou convite do Figueirense/
SC. Em Blumenau, teve umabre
ve passagem pelo Vasto Verde e

pelo extinto Operário. Jogou fut-

ACA Ai 1 57 - Em pé: Fio,Vergundes Krause, Aliberto
Ewald,Vino Maba, Inês Papp (rainha do clube), Amandus
Emmendoerfer, Chico Voigt, MárioVoigt e Chiquinho.

Agachados: Lourenço Erching, Arthurzinho Erching, Janot,
Zézo,Tião Ayroso, LinoVoigt, Lili Fachini e AcácioGadotti

Francisco (Chico)
Ala esquerda viril,

raçudo e marcador im

placável. Sabia que há
momentos em que a for

ça é mais eficaz do que a

técnica, então a usava.

Subia constantemente ao

ataque, bom nos passes
e perfeito nos cruzamen

tos. Foi titular da camisa

número seis do Acaraí du
rante dez anos. Integrou
a seleção jaraguaense de

Mário

futebol. Jogou futsal pelo
Acaraí. Em 1966, foi um
dos fundadores do G. E.

Juventus, jogando nesta

equipe até 1971. Profis

sionalmente, tornou-se

um excelente mecânico,
montou sua própria oficí

na e prosperou. Casou-se

com Emília Cordeiro, com
quem teve quatro filhos:
Francisco Júnior, Fábio,
Nádia e Nanci.

sal pelo Banco Inco. Lino tinha o

sonho de se tornar advogado, e

foi embusca dele.Mudou-se para
Blumenau, trabalhou, estudou e

se tornou advogado criminalista.

Destacou-se com atuações his

tóricas, sendo considerado um

dos melhores do Estado de Santa
Catarina. Durante 28 anos, atuou

em quatorze júris individualmen
te e em outros tantos em conjunto
com outros causídicos. Casou-se

com OndinaAndreatta e tem dois
filhos: Laércio Murillo e Márcia.

Mora em Blumenau, está aposen
tado e de bem com a vida.

Volante de armação
tinha pleno domínio de

espaço e tempo. Possuía o

dom da antevisão da joga
da. Criativo, inteligente e

dinâmico, garantia o equi
líbrio entre o ataque e a

defesa do time do Acaraí.

Polivalente, em caso de
necessidade jogava bem
tanto na defesa quanto
no ataque. Durante doze

anos, formou ao lado
de Tião Ayroso o meio

de-campo mais criativo

e dinâmico do futebol

jaraguaense. Disputou

campeonatos estaduais
e regionais e integrou a

seleção jaraguaense de

futebol. Jogou Futsal pela
equipe do Banco Inca.

Foi um dos fundadores

do G.E. Juventus. Atuou
.

nesta equipe entre os ve

teranos até meados dos
anos 70. Profissional

mente, exerceu a função
de bancário e chefe de
contabilidade em em

presas de nossa cidade ..
Casou-se com Ivone Met

zger e tiveram três filhos:

Valmir, Regiane e Cássia.·
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Vantagens para agradar o papai
DESCONTOS
Promoção no comércio

jaraguaense visa atrair
mais consumidores

Natália Trentini

I

Para atrair os consumidores

para o Dia dos Pais, o co

mércio de Jaraguá do Sul apos
tou nas promoções. Quem dei
xou para cima da hora e ainda

precisa comprar o presente vai
contar com horário estendido.
As lojas permanecem abertas até
às 17 horas deste sábado.

A tecelã Sueli Gonçalves
dos Reis, 30 anos, aproveitou
a consulta médica no Centro

AGENTE DE RESERVAS

Para atuar em hotel, desejável vivência na função e

disponibilidade para atuar finais semana.

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 CONTÁBIL
Vivência na função.
ANALISTA FISCAL

Vivência em lançamentos de notas fiscais e

conhecimento de fretes; apuração de ICMS;

apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DE RH

Conhecimento em rotinas de departamento
pessoal. Vagas para Jaraguá e Guaramirim.

ANALISTA DE SISTEMAS

Vivência em processos industriais de confecção.
Conhecimento em PL/SQL, ERp, Systextil.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo. Desejável vivência na

função.
.

.

AUXILlARDE COMPRAS

Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

Desejável vivência na função. Vagas para Jaraguá
e Guaramirim.

ESTÁGIO CONTABILIDADE

Cursando ensino superior na área de contabilidade.

ESTÁGIO FINANÇAS
Cursando ensino superior
RECEPCIONISTA

Ensino médio completo, desejável vivência na

função. Vagas para Jaraguá e Guaramirim.

SECRETÁRIA
Ensino médio completo. Disponibilidade de

horário.

para passar pelas lojas em busca
de uma roupa para o marido. Ela
ainda contou com a ajuda da filha

Ariadine, de três anos, para esco

lher a peça ideal. "Já temos uma

ideia do que comprar, mas estou

dando uma pesquisada. Tem bas
tante promoção, fica difícil esco
lher", declarou.

Aproveitando o horário de al

.moço, Lisiane deMoraes, 26 anos,
também escolheu o presente. A
decisão foi comprar algo que fazia
falta para o pai. "Esse ano vamos

comprar um perfume. Procuro

com a minha mãe, mas é sempre
fácil encontrar uma opção", disse.

Ao todo, 210 pontos comer

ciais estão em liquidação no mu

nicípio. Segundo o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas,

Neivor Bussolaro, as promoções
são tradicionais nessa época do

ano, mas com a data comemorati
va em vista foi criada uma grande
campanha para atrair os consu

midores. "As pessoas tem oportu
nidade de encontrar bons preços,
uma vantagem de comprar no co

mércio local", disse.
Além das condições especiais

e preços vantajosos, os consumi
dores terão maior comodidade, já
que o trânsito no trecho do Cal

çadão da Marechal Deodoro da
Fonseca será impedido para os

veículos. A iniciativa experimen
tada no final do ano passado teve

aprovação dos jaraguaenses e tem

sido repetida em datas importan
tes para o varejo, quando o trânsi
to de pedestres se intensifica.

AUXILIAR DE VENDAS
Vivênfia na área de vendas ou televendas.

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.

ASSISTENTE DE PROCESSOS E
QUALIDADE
Desejável conhecimento em custos e manufatura
e sistema ERP. Disponibilidade para atuar em

Guaramirim.

CRONOANALlSTA
Vivência na função.
ELETROT�CNIC()
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇAo
Vivência em instalações elétricas e manutenção.
Desejável curso de NR-10, curso técnico em elétrica

I automação industrial I eletrotécnica (cursando
ou completo).
INSPETOR DE QUALIDADE
Ensino técnico em andamento, desejável vivência
no ramo metalúrgico.
MECÂNICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
PROGRAMADOR DE PCP PLENO
Vivência na função.
PROJETISTA
Vivência na função. Disponibilidade para atuar em
Corupá.
T�CNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

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

Desejável vivência na função.

PESQUISA Sueli, junto com a filha Ariadine, procurou
uma roupa para o marido, mas antes avaliou os preços

Não é necessário experiência. Vagas para 10 e 20

turno, normal.

AUXILIAR DE DEPÓSITO
Para atuar com conferência de mercadorias, carga
e descarga.
AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função.
AUXILIAR DE MECANICO,AUTOMOTlVO
Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUçAo
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guaramirim e Corupá.
CASEIRO (CASAL)
Limpeza e serviços gerais. Para atuar em sítio em

Guaramirim.

Vivência na função
REVISOR
Vivência na função.
SOLDADOR
Conhecimento na função.
TECELAo
Vivência na função.
TINTUREIRO
Vivência na ftmção
TORNEIRO MECANICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.
TELEVENDAS
Ensino médio completo. Para atuar com vendas

por telefone.

VENDEDOR

Disponibilidade para atuar finais de semana:

VENDEDOR EXTERNO
Vivência na função. Disponibilidade para atuar em

Jaraguá e micro região.
VENDEDOR INTERNO
Vivência na função. Conhecimento na área
mecânica.

COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em liderança, rotinas-de contas a pagar,

receber, tesouraria. Conhecimento em análise de

crédito, aplicações financeiras.

GERENTE DE LOJA

Vivência em vendas e liderança. Disponibilidade
para atuar aos finais de' semana.

SUPERVISOR DE LOGISTICA
Ensino superior em andamento. Desejável
conhecimento no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR DE CORTE

Vivência em supervisão de corte no ramo têxtil.

SUPERVISOR DE PRODUçAo (2 VAGAS)
Para atuar no ramo de borrachas e moveieira. ALMOXARIFE

Ensino médio' completo, desejável vivência na

função.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Vivência na função

ZELADOR

ENFESTADOR
Vivência na função.
FRESADOR
Vivência na função.
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC

Vivência na função, para atuar em Corupá
OPERADOR DE MOVIMENTAÇAo

.

Carga e descarga.
CALDEIREIRO
Vivência na função.
CONFERENTE
Vivência na função, CNH C.

COSTUREIRO
Vivência na função.
COZINHEIRO
Vivência na função.
ENCANADOR

Desejável vivência na função.
FRESADOR

Desejável vivência n� função.
MONTADOR
Vivência na área metalúrgica. Vagas para Corupá
e Jaraguá.
MOTOBOY

Desejável vivência na função.
MOTORISTA
Possu ir CNH AB

CONTRATA:

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino superior completo. Desejável vivência
em vendas e supervisão. Para atuar no ramo
alimentício. Disponibilidade para viagens.

ATENDENTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE AUDITORIA
'" -�., ...•. _.,,"-,.'" .. ,�-� -� .. " - ..

J\�.)(��!.�� DE C.OBRA.1'I5�. "C'
AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE LOJA

AUXILIAR DE MOTORISTA

AUXILIAR DE VENDAS

CONFEITEIRO

CONFERENTE

FISCAL DE LOJA

MOTORISTA

OPERADOR DE CAIXA
........ ,,., _,_ .. _._-----, .. _. __ _ ....•.....�. ", .. '.".-

OPERADOR DE DEPÓSITO

OPERADOR DE FLV

OPERADOR DE FRIOS

VENDEDOR
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