
Liga�tsal
Classificação
comgoleada
Jogando diante da torcida na
noite de ontem, ADJ se impõe,
goleia Concórdia por 5 a 2 e
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SABADO/QOMINGO, tn ·DE ÂGOSTO E 1 DE SETEMBRO DE 2013

. ArripliaçãQtlã�sede (iaComarca de Jaraguá
,",. 49 SUl, que esiavaprevista para agosto, só
,-

será entregue�eln outubro. Em Guaramirim, a
. êóns:truçãoficarâ pronta emjaneiro. PÁGINA 21

.
'., ,

Regia9
Propostas para o lixo .

" Associação de.Municípios do Vale do Itapocu
(Arnvali) busca modelos usados por empresas
especializadas para implantar uma gestão
rentável no descarte de resíduos. PÁGINA 8

Cultura
Criatividade coletiva

.

ProjetoC(j�vida artistas deJaraguádo Sul
aparticiparem dapintura deumpainel; Evento .

. acontece neste sábado, apartir das 9lí, '1\ lfTV"
na PraçaÂngelo Piazera.

,

J.vlJ..l\..

Política
Governo ajuda
commédicos
Ministério da Saúde
confirmou a vinda de dois

profissionais estrangeiros
para Jaraguá e ainda

pode homologar um
brasileiro para
atuar aqui.
PATRICIA MORAES,
PÁGINAS4 E5

+ www.ocponline.com.br + R$ 3,00

Há mais de 20 anos em Jaraguá do Sul

47 2106-2200
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• Advogado

Vereadorjoio e

vereador trigo
�m um ditado que diz que "não "tem jeito certo de fazer a
� coisa errada". Isto é sabedoriapopular que não se aprende
nas escolas e nem nas universidades. Isto tem a ver com cará

ter, ética e moralidade. E caráter, ética e moralidade, ou você
tem ou você não tem.

O mau exemplo que os vereadores jaraguaenses Ademar
Winter, João Fiamoncini e Pedro Garcia deram ao votar contra

o projeto que previa o fim da mamata de 15 dias (rotulada de

recesso), é uma afronta aos eleitores que, infelizmente, deposi
taram seus votos em pessoas que acreditam que são mais reais

que o próprio Rei. Não menos pior, o voto de abstenção do ve
readorJosé deÁvila, desgraçadamente, representauma sórdida
tentativa de ficar em cima do muro e, assim, ficar bem com os

eleitores e seus pares. Quanta hipocrisia e divórcio da realidade

estamos vivendo! Vereadores, ouçam a voz das ruas!
Esses legisladores precisam entender que estamos vivendo

em um tempo em que a ética e amoral deveriam servir de farol

para iluminar suas ações. Alguém precisa ensinar para os ilusio
nistas da boa fé alheia, que existemuita diferença entre algo que,
embora possa ser legal (definido em lei), pode ser imoral. E este

• é objetivamente o caso damamata de 15 dias dos vereadores e de
tantos outros parlamentares espalhados no Brasil. Pode ser legal
(em lei feita por eles próprios), mas é absolutamente imoral.

Situações como esta deixam o eleitor de boa fé extrema

mente frustrado, uma vez que assume um papel de otário. Otá
rio, pelo simples fato de ter votado em quem Qã.o tem amenor

condição de discernir entre o que é certo e o que é errado do

ponto de vista da moral. Esses eleitores devem se lembrar de

não fazer dos seus votos um salvo conduto para quem não tem

a menor condição de representá-los.
Faço uma proposta: Salário zero para vereador! Assim, volta

remos à origem deste cargo que já foi honorífico e, sem amenor

demagogia, poderemos ter urn critério (financeiro) que poderá
servir para separar o vereadorjoio dovereador trigo.

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

·11 ira O anato

Inscrições prorrogadas
A Comissão Central Organizadora da 25a

Schützenfest prorrogou o prazo de inscrições
para a 3a Handwerksmesse, feira de artesana

to, que ocorre durante o evento. A princípio
, programadas para ocorrerem até 30 de agosto,
seguem abertas até 16 de setembro. Ficha de

inscrição e regulamento estão disponíveis em

www.jaraguadosul.sc.gov.br. Ela deve ser en

tregue pessoalmente ou enviadas pelo correio

àAvenida GetúlioVargas, 405, centro, Jaraguá
do Sul (SC), CEP 89251-QOO, contendo fotos

do artesanato a ser comercializado.

COMENTÁRIO

O silêncio sorwro
A melhor resposta que podemos
.rl.dar aos nossosmaledicentes é
a nossa vitória, nossa silenciosa
e sonora vitória. Eles rangem os

dentes. Nada melhor que o tapa
da vitória para constranger nos
sos maledicentes. Vitória cons

trange os frouxos, os que acham
defeitos nas virtudes dos outros,
nas potencialidades alheias para o

sucesso. Bah, isso seca os ossos do
maledicente, do invejoso.

Quem está vivendo esse singu
lar momento de vitória pessoal é
a Rafaela Silva, judoca carioca, 22
anos,

.

pobre, que acaba de ganhar
a medalha de ouro no Campeona
toMundial de Judô que se realizou

no Rio. Rafaela, com a medalha no

pescoço, relembrou das incontáveis
vezes em que foi discriminada, xin
gada de nomes horrorosos, ferinos,

rudos da inveja da Rafaela?
A medalha conquistada pela

Rafaela será dela pelo resto da
vida. E quem não pode chegar
ao pódio, a um pódio qualquer
da vida? Só os frágeis, os pusilâ
nimes, os covardes existenciais e

antes disso dos esforços que con

sagram a testa que sua, que verte

a água benta dos "milagres".
Meninos e meninas pobres,

gente de todos os lugares, recantos
e áreas remotas podem chegar ao
estrelato da vida. Antes de tudo,
precisam da certeza de que é pos
sível, e é. Depois, é saber exata

mente do que desejam, arregaçar
as mangas, não olhar para os la

dos, perseverar, suar, suar, suar,
e suar até que o suor vire água
benta. Pronto, aí estará o milagre.
Não é mesmo, Rafaela Silva?

lUIZ CARLOS PRATES

mas não o suficiente para tirá-la do

entusiasmo diante da certeza de que
lhe era possível vencer na vida, fos
sem quais fossem as adversidades.

Não foi nada fácil. Judô é espor
te individual, no tatame a pessoa
está sozinha, com ela mesma e a

água benta, nada mais. Muita água
benta, a água dos vencedores, o suor
pródigo da testa ... Quantas e quan
tas vezes ela foi derrubada nos trei

nos, mas nunca caiu... Levantando

se para novo desafio, foi indo, indo,
indo. Acabou no pódio. E por onde

andam os maledicentes, os lingua-

• Ela
Eu ia pela calçada no centro de Florianópolis quan-

do ouvi urn espirro histérico, escandaloso. Fiquei na
minha. Ouvi urn segundo espirro, igual. Fiquei na mi
nha. Ouvi o terceiro espirro e me virei. Era urna jovem
mulher, urna grossa, espirrava como um animal e não

protegia aboca nem o nariz. Estava na dela... E isso anda

pelas ruas, pelas empresas e, pior que tudo, vai casar ou
já casou. Claro, com urn cara igual a ela. Grossa.

cima, a economia a caminho do abismo ... Tudo calcu

lado pelo Lula para explodir no colo da "sucessão". Ele
é o bacana e a sucessora a vilã. Tudo "certinho" para
ele, danação para ela. Cálculo perfeito. E quando eu

disse isso na tevê, lixos humanos, ordinários da causa

populista do Lula, ergueram a voz contra. A verdade

anda a pé, não tem pressa, mas ela chega, ah, chega! A
hora do acerto está se aproximando ...

• Armadilha
Esse o nome deum quadro daprogramação daGlo-

bo: "Armação" - armação do crédito fácil". Armação
"inventada" pelos incentivos irresponsáveis ao consu
mo de crediário feitos pelo Lula. E agora aí está o resul
tado: as avassaladoras inadimplências, os casamentos
destruídos, as taquicardias mortais, a inflação lá em

• Falta dizer
Se você tem cachorro em apartamento, cuidado

com quem leva o cão para passear ''lá embaixo". Cos

tumo ver pessoas estúpidas, sem paciência, sem dar

tempo aos bichinhos para ciscàr na grama, fazer xixi

em paz ou cheirar aqui e ali, com o vagar de que eles

gostam. A grossa, segurando a trela, dá puxões, impa
ciente, ela é que quer passear. Estúpidas.

FOTOS NATALIATRENTINI

. EDUCAÇÃO INFANTIL
O Centro de Educação Infantil Rosa Maria Donini realizou essa semana atividades diferenciadas. Professores

e funcionários usaram a criatividade para colorir a escola com balões e cartazes, enquanto os alunos puderam
aproveitar brinquedos e histórias em um momento de diversão. "Essa é uma ação destinada para a reflexão,

queremos fazer-os pais verem que esta é a primeira etapa do estudo dos seus filhos, que temos profissionais

especializados e seguimos conteúdos pedagógicos", declarou a diretora, Lade Mércia dos Santos.
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CHARGE
RUMO AO MATA-MATA

EDITORIAL

Descrédito da classepolítica
A classe política brasileira dá provas

.l"\constantes que não merece mesmo o

prestígio da sociedade ao tomar postu
ras que mantém o desérédito latente e

mancham de vergonha a população. Se
. vale a máxima que cada povo tem os

representantes que merece, temos que
refletir muito sobre o nosso comporta
mento como eleitores.

Essa semana, os deputados federais
derammais urna prova que não estão nem
um pouco preocupados com a ética. Çom a

absolvição da cassação do deputado fede
ral eleito por Rondônia, Natan Donadon,
que tem está preso por causa de desvios de
R$ 8 milhões dos cofres públicos, os políti
cos revelam um corporativismo sujo, arro
gante e totalmente desrespeitoso à Nação.

Isso mostrou que os movimentos nas

ruas pedindo por urna postura mais séria
das autoridades que comandam o País
não ganharam ressonância nelas mesmas.
Para boa parte da classe política, a popula
ção é considerada um subproduto. Só ga-

nha importância nas épocas eleitorais.
Infelizmente também vimos, nessa

semana, esse tipo de ação de ignorar a
mensagem das ruas na esfera municipal.
A forma como agiram três vereadores em
não aprovaroprojeto que acaba com o des
necessário recesso de julho na Câmara de
Jaraguá do Sul também demonstra uma

atitude de arrogância e totalmente desco
nectada com os anseios da comunidade.

Para boa parte dos políticos, a
população é considerada subproduto.

Esses comportamentos sinalizam
mais um alerta para que a sociedade se

tome cada vez mais crítica. quanto à pos
tura dos ditos "representantes do povo".
Seja fiscalizadora das suas ações e crite
riosa nas escolhas eleitorais. Com essas

posturas, definitivamente, os políticos
não nos representam.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correi;;do Povo utiliza papel produzido a partir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

MOVIMENTO A INDÚSTRIA
PElA EDUCAÇÃO"

FORTALECENDO OS AlICERCES
DA fNoósTRJA CATARlfENSE..

"A Manoel Marchetti vem investindo na

educação dos trabalhadores há algumas
décadas e o que nos leva a isso é a

competitividade internacional.
Assim teremos um ambiente muito
melhor, com trabalhadores mais

qualificados e seguros em suas atividades:

Fábio Ayres Marchetti
Diretor de relacionamento da Manoel Marchetti

Várias empresas já aderiram, faça parte você
também. Para saber mais, acesse:

fiescnetcom.br/aindustriapelaeducacao
F/ESC
A FORÇA DA INDÚSTRIA CA TAJlJNJikSE
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Patricia Moraes

Os carn.peões na propaganda negativa
Com as pesquisas mostrando queda de aceitação

dos políticos e dos partidos brasileiros em geral,
logo surge alguém colocando a culpa na imprensa.
É sempre ela a culpada, afinal, notícia ruim vende

mais. Mas convenhamos que ninguém é capaz de

tratar tãomal os políticos quanto eles próprios. São
campeões em arranhar a própria imagem. Nesta se
mana, podemos escolher dois exemplos para com
provar o quanto a classe é eficaz em se desmoralizar,
muitomais do que qualquerjornalista com dobrado

senso critico. Em Brasília, com o voto secreto prote
gendo nomes e siglas, o presidiário Natan Donadon
foi lívrado da cassação de mandato por seus pares.
É o primeiro preso no mundo a ter mandato parla-

mentar. E na noite de quinta-feira, em Jaraguá do

Sul, os vereadores garantiram amanutenção do pri
vilégio de ter férias de 45 dias por ano. Afinal, traba
lham demais e merecem descansar. Quinze dias no
frio do inverno e outros 30 no calor do verão.

Há os que se perguntam o que iriamudar se o

fim do recesso fosse aprovado. Mais do que a al

teração em si, o gesto revelaria que os parlamen
tares estão comprometidos com a moralização
do sistema e prontos para assumir uma postura
de interesse público e não mais corporativista.
Seria o pontapé para grandesmudanças, de uma
nova postura, de mais crédito. É uma pena que o

recado dado tenha sido justamente o contrário.

o nó de Lazzaris
Difícil entender o que aconteceu com

Vitório Lazzaris (PMDB) na sessão que
manteve o recesso parlamentar em Ja

raguá do Sul. Na hora de votar, Lazzaris
disse sim ao fim das férias, mas depois
disse que se enganou ao apertar as teclas.
Nos bastidores, o peemedebista tinha

firmado um acordo com AdernarWinter

(PSDB), João Fiamoncini (PT) e Pedro

Garcia (PMDB) para derrubar a propos
ta. Recuou e depois tentou ficar de bem
com os colegas, ao custo de um desgaste
enorme com os eleitores. Ainda ontem

enviou uma nota à imprensa afirmando,
entre outras coisas, que errar é humano.

Jaraguá vai receberMais 'Médicos
Secretário de Saúde de Jaraguá do Sul, Ade

rnar Possamai (DEM), recebeu uma boa notícia

esta semana. O Ministério da Saúde confirmou a

vinda de dois médicos estrangeiros para o mu

nicípio e ainda pode homologar 0- nome de um

brasileiro que se inscreveu para atuar aqui. Hec
tor Leon Romero, do México, e Marzhan Zhal

nakhanbetova, do Uzbequistão, chegam à cidade

na segunda quinzena de setembro, antes, ficam
em treinamento por duas semanas. Além disso, a

procura pelo concurso público tem sido alta. Até

quinta-feira, 23 clínicos gerais já haviam efetu

ado a inscrição para trabalhar 40 horas, outros
cinco para 20 horas, e 12 especialistas. "Estamos
otimistas com a situação", comemora Possamai,
que prevê o desligamento de alguns profissionais
com a exigência do cumprimento do horário por

parte da Prefeitura. Por outro lado, a comuni

dade terá o médico disponível mais tempo nos

postos de saúde.

RIO
EM FOCO

Filiados ao PT
criticaram através das

redes sociais a postura de
João Fiamoncini na votação
que manteve o recesso.

Um deles questionou a

falta de firmeza do partido
que se ausentou

da discussão.

• • •

Aliás, a incoerência
partidária não se

restringiu ao PT. Pelo

PSD e PSDB, cada um dos
vereadores votou de uma

maneira. No ninho tucano,
Jair Pedri queria o fim

-

da férias de julho, já
Ademar Winter foi quem
articulou a manutenção
do. privilégio. Mesma
coisa no PSD, José
de Ávila se absteve,
enquanto Jeferson
Oliveira foi um dos
autores da matéria.

Apenas o PP teve

postura unificada.
.

Eugênio Juraszek e
Arlindo Rincos votaram a

favor do fim do recesso.

wwwJmo'leisp!aneta.com.lbr

(47)3275-0100

FIM DE SEMANA, 31 DE AGOSTO

E 1 DE SETEMBRO DE 2013

,
1. Vereador tem que ter posição
e não mudar de ideia em cima

da hora. É lamentável.

Joeimar Urna (PSOe) cr:tÍeando
o presidente da Casa, José de

ÁVila (PSD), de se abster da

",atação sobr-e as f�ria:s, ds

ju�hc na Câmara..

,
2. Não preciso de recesso e não

preciso de lei para trabalhar. Por

isso me abstive do voto.

José de Ávif.31 (PSD). presiidente
., CâmM2!. que acabou ficando
em cima do muro e ajudO'u a

derrubar'matéria que�va
com recesso•.

"
3. Vocês do O Correio do Povo e

das rádios não vão mandar aqui.
Quem manda, somos nós.

Ad'etT:'li8t'Win1er (PSDB')
co:�and''O' denubada:

-do profeto que acabava: com
recesso de julho na' Câmara de

Veceadoru de Jaf.'a'gw do. SUL

"
4. Eu não parei de trabalhar em

julho. Mas se eu quiser viajar
com a minha família nesse

período, eu tenho este direito.

JO'ãO'\ Fíamone:iní (PT)·
justificando ser contra o fim

das f.ias de rnverno.
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SEIS DECADAS
DE SUCESSO.

n::íl 11 11 I (II III) ílnIl)
A VIDA ACONTECE AQUI

Jaraguá do Sul, 1 de setembro de 2013.
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COMO TUDO COMEÇOU
Na década de 1940,
Fidélis ainda jovem con

heceu Ondina Marquardt,
na região de Garibaldi, em

de vedação de vidros de conserva, peças

para equipamentos de descascar arroz,

salto de sapato, a graxa de sapato "Lord",
entre outros. Logo no início da década

de 1960 e com apenas 16 funcionários,
a Borrachas Wolf descobriu o diferencial

que alavancaria o crescimento do negócio
em pouco tempo.

tômero (borracha) de cilindros de até 800

quilos",lembra Germano, que em 1972 foi

convidado por Fidélis para trabalhar na

empresa. Lá ele continuou até, mais ou

menos, 1996.

N HÁ60ANOS

DISCRETAMENTEJaraguá do Sul, onde morava com a famí

lia. Após o namoro e o casamento, o casal

resolveu mudar. Foram morar por um

período em São Paulo e foi lá que Fidélis

teve o primeiro contato com a borracha.

PRESENTE EM
E foi com o revestimento dos cilindros -

utilizados em gráficas, malharias, impres
soras e jornais impressos - que a Wolf

começou a conquistar espaço no mercado

internacional. Na década de 1980, o trab
alho atraiu a atenção de uma multinacio

nal alemã, com filial na capital do Espírito
Santo, Vitór'ia.

TODOS OS

MOMENTOS DAGermano Wolf conta como tudo acon

teceu. "Nós tínhamos uma variedade de

produtos muito grande e isso nos diferen

ciava das grandes empresas de São Paulo,
que fabricavam em grande quantidade
apenas um ou dois itens. Por isso con

seguimos atrair uma variedade maior de

consumidores", explicou.

Alguns anos depois, Fidélis foi convidado

para administrar os negócios da família

de Ondina e eles retornaram a Jaraguá
do Sul. Aconteceu que Fidélis já não era

mais o mesmo. Ele retornou borbulhando

de novas ideias e pronto para iniciar o

próprio negócio.

SUA VIDA

Uma dificuldade encontrada pela Wolf

naquele tempo era a de desenvolver tec

nologias para a fabricação dos artefatos.

Eram necessário solicitar o serviço às

empresas de São Paulo. Para aumentar a

agilidade dos serviços prestados, a indús

tria resolveu criar, na década de 1980,
o próprio laboratório. O setor permitiu o

desenvolvimento próprio de produtos e

de tecnologia interna.

Assim que chegou em Jaraguá do Sul, já O crescimento
no ano de 1953, Fidélis adquiriu, no dis-

trito de Corupá (que na época pertencia a A primeira grande oportunidade de vendas

Jaraguá), um pequeno comércio de artefa- da empresa começou na década de 1970,
tos de borracha. Lembra o irmão Germano

.

quando começaram a serem fabricados

Wolf, que junto as peças à venda, vieram as os produtos da linha de Saneamento
duas primeiras prensas manuais da futura Básico, como os aneis de vedação para
Indústria de Artefatos de Borrachas Wolf. tubos e conexões. Naqueles tempos, um

. dos principais compradores do produto
era o Grupo Hansen (atual Tigre, Tubos

Fidélis Wolf gerenciou o próprio negócio
durante quatro décadas, de 1953 a 1994,

enquanto a empresa pertenceu à família.

Em 1994, contudo, a Wolf foi adquirida
pelo grupo Duas Rodas Industrial, que viu

no negócio uma oportunidade de diversi

ficar as áreas de atuação. Nos últimos 15

anos da administração familiar, Ademar
Wolf esteve ao lado do pai, a frente dos

negócios da família.

Alguns investimentos e, em pouquíssimo
tempo, Fidélis ampliou o negócio e o

trouxe para Jaraguá do Sul. Em 1955,

e Conexões), de Joinville. Pouco tempo
depois, marcas de outros segmentos se

tornaram parceiras da Wolf. São elas WEG,
Whirpool e Trapp.

Agradecemos a

Maria de Fátima

FeiLer, Germano
WoLf e ao Arquivo

Histórico de

Jaraquá, do SuL peLa
coLaboração.

solicitou a. Prefeitura Municipal a autor

izaçã-o para ampliação a primeira sede da

empresa, na época, na Rua 29 deOutubro.
,;

Ainda nesta época a Borrachas Wolf ini

ciou o processo de revestimento cilín

drico. "Fazíamos o revestimento de elas-

Manualmente, fabricavam-se não mais do

que cinco ou seis produtos, como anéis

Henrique WoLf

(in memorian),
FideLis WoLf

(in memorian),
Germano WoLf e

Bruno WoLf

(in memorian) Foto da primeira ampliação da Borrachas WoLf
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PERSPECTIVAS FUTURAS
LíDER NACIONAL NA VENDA DE

ARTEFATOS PARA A LINHA BRANCA,
WOLF QUER SE DESTACAR NO

MERCADO AUTOMOTIVO

c
Como toda grande empresa, a Wolf tem o objetivo de

crescer nos próximos anos e, segundo o diretor Paulo

André Hufenüssler, o objetivo próximo é alavancar o

crescimento em 20%, sistematicamente, ao ano. Para

alcançar a meta, a empresa pretende ampliar a participação dos

produtos da Linha Automotiva na indústria automobilística.

o foco está, principalmente, nas chamadas empresas sistemistas,
que produzem equipamentos / conjuntos montados utilizados pelas
grandes montadoras de veículos. A vinda de indústrias do ramo para
a região norte de Santa Catarina, torna o desafio animador. "Temos

uma empresa completamente dentro das exigências do mercado

automotivo e, com a chegada da GM e BMW para Araquari e a con

sequente criação de um pólo automotivo no estado, teremos um

grande mercado consumidor, além de outras regiões no país que já
são atendidas", explicou Hufenüssler.

Apesar de prospectar o crescimento, Hufenüssler salienta que o

objetivo maior é continuar mantendo a marca próxima da comuni

dade jaraguaense, como empresa conhecida pela responsabilidade
social. "Ternos a missão de sermos o canal entre o fornecedor, os
funcionários e os clientes e de atender a todos de forma satisfatória.

Queremos ser lembrados como uma empresa com responsabilidade
social, que cuida de seus colaboradores diretos e indiretos", con
cluiu. Atualmente a empresa conta com 420 funcionários.

O principal segmento de atuação da BorrachasWolf são os artefatos

direcionados a fabricação de produtos da chamada "Linha Branca",
os eletrodomésticos como geladeiras, lavadoras e fogões. Apenas
estes três itens são responsáveis por 50% a 60% das vendas da

Wolf. Considerada líder nacional do segmento, o crescimento acon

tecerá, segundo o diretor da empresa, paralelamente ao desenvolvi

mento das grandes marcas atendidas.

Logo em seguida, vem o setor automotivo. A venda de produtos para
a fabricação de peças para automóveis ocupa aproximadamente de

20% das vendas. É o segundo segmento em importância dentro da

empresa. O restante é de artefatos para diversos segmentos, como o de

saneamento básico, de utilidades domésticas como panela de pressão
e chuveiros, elétrico para motores fabricados pela WEG, entre outros.

Para a Embalplané um orgulho fazer parte de um momento tão histórico para nosso cliente.

Parabéns Borrachas Woll-pe.los seus 60 anos!

"
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EXPORTAÇOES
A

A Borrachas Wolf começou a des

pontar no mercado internacional

ainda na década de 1970 e, desde

então, é responsável por levar os

produtos produzidos na cidade e o nome de

Jaraguá do Sul para os quatro continentes. Mas,
o impulso para as exportações veio, de fato, em

2006. Hoje as vendas externas representam 6%

do faturamento total da empresa. O país onde

está concentrada a maior porcentagem das ven

das é os Estados Unidos, com 80%, seguido pelo
México, Hungria, Uruguai e Taiwan.

Para estes países, os principais itens exportados
são as peças para fabricação dos eletrodomésti

cos da Linha Branca. Entre as marcas multinacio

nais atendidas pela empresa de Jaraguá do Sul

está a General Electric Company (G.E.).

Segundo o gerente comercial da Borrachas Wolf,

Carlos Eduardo Silveira, dentro dos próximos
anos, o Planejamento Estratégico da empresa

prevê um crescimento das exportações. "A expec

tativa é de que até 2017, consigamos atingir 10%

do faturamento em exportação. Em volume, seria

como dobrar a quantidade atual de receita para o

exterior", explicou Silveira.

EUA É RESPONSÁVEL "A expectativa até o ano de 2017 é a de dobrar

a quantidade atual de receita para o exterior",
Carlos Eduardo Silveira.

POR 80% DO VOLUME

EXPORTADO

Borrachas Wolf, 60anos.
Mais do quedaros f}arabéns, Quert!fflOS agrtJe!ee�r.

Parabéns a todos os colaboradores que fazem desta emp[esa,
umas das mais conceituadas do segmente de artefatos de b(,)rr,aeha.

Agradecemos a confiança e principalmente a parceria destes anos todos!

TIIM/DLP
eya

®

TRANSFORMANDO IDEIAS
DISTRIBUINDO SOLUÇÕES
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PRODUTOS WOLF
MAIS PERTO DO

QUE VOCÊ IMAGINA

N
Os produtos da Borrachas Wolf estão mais

perto do que você imagina. Seja quando
você decide preparar um almoço especial

para a família, quando lava as roupas das

crianças ou guarda os alimentos na geladeira. Em todos

estes instantes, a Wolf está, discretamente, presente.

No segmento dos produtos da Linha Branca, a Wolf

atende marcas que estão dentro das residências do

jaraguaense, como a Brastemp, Consul, Electrolux e G.E.

São produtos especiais, inodoros, atóxicos e prontos para

suportar altas temperaturas.

Já no segmento automotivo, os artefatos Wolf se encon

tram em automóveis das marcas Toyota, Honda, General

Motors (GM), Volkswagen (VW), Renault, Nissan, Fiat e

ainda nas motocicletas Honda.

Conheça algum dos equipamentos que levam artefatos

Wolf durante o processo de fabricação:

LAVADORAS:

São fabricadas pela Wolf as mangueiras interiores por

onde passa a água, nos sistemas de abastecimento e

descarga e as bobinas responsáveis pelo sistema de

centrifugação das máquinas de lavar. Entre as marcas

que utilizam os produtos, destacam-se a Electrolux e

Whiflpool (responsável pelas linhas Consul e Brastemp).

Seja quando você decide preparar um aLmoço especiaL para a família,

quando Lava as roupas das crianças ou guarda os alimentos na geLadeira.
Em todos estes instantes, a WoLf está, discretamente, presente.

FOGÕES:

Os produtos Wolf, provavelmente, estão presentes no

fogão que há em sua casa. São eles as "gaxetas" e os

"perfis" e demais itens resistentes a altas temperaturas.
em silicone. Ambos são artefatos de borracha instala

dos nos fornos dos fogões convencionais e que tem a

finalidade de garantir o isolamento térmico da tempera

tura interior do equipamento e de evitar que O calor se

propague pela cozinha.

Tais produtos, especificamente, passam por testes rigoro
sos nos setores de Controle de Qualidade e Inspeção da

empresa. O principal deles é o que verifica se o produto
não exala odores ou gostos nos alimentos que serão

armazenados no refrigerador.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO:
Linha Branca

Linha Elétrica

Linha Automotiva

Linha Doméstica

Linha Industrial

Linha Parafusos

Linha Saneamento

Linha Frigorifica

Parabéns pelos 60 anos _de
administração comprometida!

UNIDADES DE NEGÓCIOS:

Injetados
Prensados

Vulcanização Contínua - TVC / Extrusão

Trafilados

BORRACHAS WOLF:

Com comprometimento, a Borrachas Wolf trabalha com

foco no cliente, buscando encontrar soluções técnicas e

economicamente viáveis para os artefatos fabricados a

partir da borracha (elastôrnerok Com comprometimento e

inovação, busca proporcionar ao cliente a melhor relação

custo-benefício, dando a ele a oportunidade de agregar ao

produto final a qualidade das peças produzidas pela Wolf.

É desta forma que ela planeja um crescimento contínuo

e busca a valorização de sua. imagem no mercado e na

comunidade.

CONHEÇA ALGUNS PRODUTOS DE OUTROS

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO:

Oo�
•

qurmrea
(51) 3477-3644
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A história de Noberto dentro da Wolf

já é curiosa. E longa. Ainda na década

de 1950, Hansen - que até então era

funcionário de uma fábrica de calçados
- recebeu em casa a visita de Fidélis e

Adernar Wolf. Pai e filho foram convidá-lo para trabalhar

na empresa da família. "Eles me disseram que estava tudo

certo. Que se eu aceitasse, tinham combinado minha lib

eração do antigo emprego em 15 dias", contou.

A

Ele aceitou a proposta e se tornou mais do que um fun

cionário. Foi o amigo e o homem de confiança de Fidélis

Wolf. Durante os finais de semana, era o responsável por
alimentar os animais de criação da família e, durante as

\_
CINCO
,

DECADAS
DE TRABALHO

,� � "", '_. _ --; '_' �

'I;t

D�CADA�'DE COO'pERAÇAO ECRESCIty1ENTO'"" ",. .,. .), -

--; ",'� � ...,\, \1
, •• °r' ..:

JUNTO AS BORRACHAS WOLF.:
"_ ,�\ '-. _ _

l' �

Noberto Hansen e SaLete Ivone Rotta, ambos com

50 e 20 anos de trabaLhos na Borrachas WoLf,
respectivamente, são exempLos da preocupação
da empresa com o bem-estar dos coLaboradores.
Noberto é, atuaLmente, o funcionário mais antigo da
Borrachas WoLf. Conheça a história dessas pessoas que
transformaram a empresa em uma segunda família.

jornadas de trabalho, tamanho era o entrosamento entre

patrão e empregado, que as conversas todas eram proferi
das em alemão. "Até hoje, quando vou ao cemitério visitar

meus parentes, visito a família Wolf", revelou Hansen.

Ainda no início, a vocação da empresa não estava dire

cionada para o segmento de componentes industriais,
segundo explica Hansen. Na época, de acordo com ele,
os produtos fabricados eram outros. "A gente fazia salto

de sapato, pedal de bicicleta, pneu para carrinho de

mão, anel de vedação para vidros de conserva, graxa de

sapato e roda para roçadeira de grama. Ainda tinha a

linha de manutenção de botas de borracha e de borra

cha para recapagem de pneus de automóveis", relembra.

Saudosista, ele guarda alguns destes artefatos em casa.

Com o passar dos anos muitas coisas mudaram, explit
Hansen, principalmente da década de 1960 em diant

"Foi nesse tempo que começamos a fabricar o "breclo

para polir o arroz e o revestimento de cilindro". lniciav

ali a participação da Borrachas Wolf no setor alimentíci

Ele lembra que na época, todo o trabalho com as prensa
de borracha era feito a mão. "As prensas eram manuais

mesmo na que funcionava a vapor, o sistema de abrir

fechar era manual", conclui.

Ainda hoje, Noberto Hansen é funcionário da Borracha

Wolf e, nas horas vagas, cuida do seu pequeno sítio.

Que venham mais 60 anos

para podermos comemorar
data tão importantel

Parabéns BorrachasWolfl Indústria. distribuição e representação.
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I
Ivone, como é conhecida pelos demais

colegas de empresa, chama-se, na ver

dade, Salete Ivone Rotta. Há 20 anos

na Wolf, ela é hoje a responsável pela
Gerência Administrativa e Financeira da

Borrachas Wolf. "Comecei trabalhando no setor

de cobranças e, dentro da empresa, recebi a

oportunidade de crescer. Quando eu comecei

a trabalhar, pagava aluguel e não tinha carro.

Hoje, tenho meu próprio automóvel e meu

apartamento. Hoje sou uma mulher realizada

profissionalmente", revela Ivone,

Ao chegar em busca de uma oportunidade de

trabalho na Borrachas Wolf, Ivone não imagi
nou que iria tão longe. Em 1993 já possuía
formação técnica em Ciências Contábeis,
mas foi na Wolf que veio a oportunidade
para a graduação. "Recebi incentivos na

empresa e fui cursar Administração". Após
concluir o curso, em 2006, ela foi promovida

a gerente do setor administrativo financeiro.

Natural de Renascença, no Paraná, Ivone

chegou em Jaraguá do Sul na década de 1980.

Trabalhando na Wolf desde o início da década

de 1990, ela se aposentou em 2009, mas

decidiu continuar exercendo a profissão. Ela

revela o segrego para tamanha disposição. "O

segredo é ter paixão pelo que se faz. Eu amo a

minha profissão e a oportunidade que tive na

Wolf foi única", conclui.

www.vedacoescardoso.COffi.br
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Uma empresa moderna, com foco no

futuro sem esquecer de sua tradição.

o /
/

Homenagem:

Produtos para Indústria €f� �c:lffrrª,€j)ª
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Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Voto aberto
Há muita cautela com o anúncio feito pelo presidente

da Câmara, Henrique Alves, após o deputado-presidiário
Natan Donadon não ter sido cassado. Ele garante que não
votará novas cassações até aprovar o voto aberto. O temor

é que aprovar emendas constitucionais exige muita arti

culação. O quórum necessário é de três quintos dos votas
(308). E os afetados pela mudança, como os réus doMen
salão, podem tentar empurrar a votação para o final de
seus mandatos. No Senado, a emenda do senador Álvaro
Dias, apresentada em 2007, só foi aprovada em 2012.

EDUARDO MONTECINO

Obras no palácio
Seguem em ritmo acelerado as obras de reforma do ginásio

Arthur Müller, antigamente chamado de Palácio do Esporte.
Com custo de R$ 865mil, o projeto contempla a troca do telha

do, da fiação elétrica, renovação do sistema hidráulico e do piso.

@/.
Apevl

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

capacitacao@apevi.com.br

Setembro:

2 a 5 - Treinamentos Intensivos em Vendas, das 19h às 22h,
InstrutorMarcelo D. Bérgamo
3/9 a 3/10 (3a e 5a) - Formação Básica para NR-10 - Segurança
em Trabalhos com Eletricidade, das 13h30min às 17h30min,
Instrutores Credenciados ICE

9 a 11 - Cálculo Trabalhista com Ênfase em Férias e 130 Salário,
das 19h às 22h, Instrutor Rober José Alves Costa

9 a 11 - Planejamento Estratégico, 19h às 22h, Instrutor Darcísio

Knoch.

9 a 12 e 16 a 19 - Projeto para Implementação da Filosofia 10s,
.

das 19h às 22h, Instrutora Adriana Vaz Procópio Leite

14,21 e 28 (sábado) - Negociação Eficaz em Compras, das 8h às

12h, InstrutorMárcio Magalhães
14,21 e 28 (sábado) - Excel para Administração de Empresas,
das 8h às 12h, Instrutor Franco Gomes dos Santos
Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul

PATROCINADORES:

Também serão realizadas adequações estruturais, para melho
rar as condições de acessibilidade.Aprevisão é que esta etapa da
obra seja-entregue atémarço de 2014. Enquanto isso, projeto de
revitalização externa está sendo planejado pelo Ipplan.

Petistas calculam que a aproximação de Edu
ardo Campos (PSB) comAécioNeves (PSDB) deve
resultar em dobradinhas de Beta Richa e Ratinho

Jr., no Paraná, e Geraldo Alckmin e Márcio Fran

ça, em São Paulo, além de possíveis acordos no Rio
Grande do Sul e emMinas Gerais.

Dobradinhas

Barbosa pede amnento
o presidente do STF, Joaquim Barbosa, en

caminhou à Câmara projeto de lei que amplia o

reajuste dos ministros do tribunal e, devido ao

efeito cascata, também o de todos os magistra
dos dos tribunais superiores, da Justiça Federal,
do Trabalho e Militar. Lei aprovada e sancionada

em 2012 estabelecia um reajuste escalonado para
o Judiciário, de 5% ao ano, em janeiro de 2013,

2014 e 2015. Para janeiro próximo, está previsto o

aumento do salário dosministros do STF dos atu
aisR$ 28.059 para R$ 29-462. Sob o argumento
de que é preciso adequar o contracheque dos ma
gistrados "à realidade econômica do país", Barbo
sa quer ampliar o reajuste em mais 4,06%, o que
elevaria os salários dosministros para R$ 30.658
-um extra de quase R$ 1.200 ao mês. O impacto
aos cofres públicos é de R$ 150 milhões ao ano.

Datamarcada
---I'

•

José Serra deve anunciar até 7 de setembro
sua decisão de permanecer no PSDB ou migrar
para o PPS. Assim, o ex-governador ganha um

pouco de tempo para articular adesões a seu pro
jeto: disputar prévias ou construir uma base em

um novo partido.

EXEMPLO Vereadores estiveram ontem em

Itajaí onde conheceram complexo penitenciário.
Modelo pode ser adotado em Jaraguá. Espaço é

gerido em parceria com a iniciativa privada.
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Decisão da Câmara de
manter férias repercute

" Os três vereadores que foram

contrários ao recesso viraram as

costas para os eleitores. Já o. vereador

que se absteve do voto foi covarde.

Romeo Piazera, da OAB

OPINIÃO OAB, Acijs e Ujam criticam a manutenção do recesso

parlamentar de 15 dias no mês de julho em Jaraguá do Sul

Carolina Veiga

A derrubada do proje
r\to de lei que previa o

fim das férias de julho dos
vereadores de Jaraguá do
Sul levantou polêmica e

desagradou setores da so

ciedade civil organizada.
Além dos eleitores, que
utilizaram as redes sociais

para manifestar repúdio
à votação, o resultado não

agradou a Ordem dos Ad

vogados do Brasil (OAB),
a Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul (Acijs)
e a União Jaraguaense dos
Moradores (Ujam). Repre
sentantes concordaram ao

dizer que os parlamentares
perderam a oportunidade
de atender ao apelo popu
lar pelo fim dos privilégios
políticos.

Para o presidente da

subseção de Jaraguá do
Sul da OAB, Romeo Piaze

ra, a decisão tomada pela

Câmara de Vereadores é

completamente oposta ao

que buscam os eleitores. "A

população quer o cancela
mento dos privilégios polí
ticos e não há justificativas
para a manutenção em de
trimento da maioria da po
pulação. Os três vereadores
que foram contrários ao

recesso viraram as costas

para os eleitores. Já o vere

ador que se absteve do voto
foi covarde, ficou em cima
do muro, demonstrou falta
de postura na tentativa de

agradar a gregos e troia

nos", concluiu.
O vice-presidente para

assuntos jurídicos e le

gislativos da Acijs, Paulo

Mattos, afirmou que os ve

readores de Jaraguá traba
lham em desencontro aos

"

anseios da comunidade.
"A Câmara perdeu oportu
nidade ímpar de ir ao en

contro ao desejo que vem

sendo expresso nas mani-

festações, por urgência de
maior responsabilidade
na construção de um novo

Brasil. É lamentável que
alguns homens públicos
insistam em caminhar na
contramão do senso cole
tivo e dos anseios popula
res", concluiu.

Já o presidente da
União Jaraguaense das

Associações deMoradores
(Ujam), Laércio Machado,
questionou. "Se a Prefei
tura e os trabalhadores
não têm esse direito, por
que os vereadores preci
sam ser exceção?". Para

Machado, os parlamenta
res precisam estar aten

tos à comunidade. "Os
bairros têm necessidades

que não são atendidas há
anos. Eles precisam parar
de legislar em benefício

próprio e pensar em leis

que tragam melhorias aos

moradores de Jaraguá",
concluiu.

Câmaras da região defendem autonomia
O fim das férias de ju

lho para os vereadores foi

aprovado no último mês
nas Câmaras de Corupá
e Schroeder. Procurado

pela reportagem para co

mentar a decisão dos par
lamentares jaraguaenses,
o presidente do Legisla
tivo de Schroeder, Valde
vino dos Santos (PMDB),
pontuou que a maior cida
de do Vale do Itapocu de-

veria dar o exemplo. "Ne
nhuma Câmara é obrigada
a retirar o recesso parla
mentar. Mas, Jaraguá do

Sul, por ser a maior cida
de da região, deveria dar
o exemplo. Em Schroeder,
os eleitores aprovaram
nossa atitude", afirmou.

Enquanto isso, o pre
sidente da Câmara de

Corupá, Alceu Moretti

(PMDB), salientou a im-

portância da manutenção
do bom relacionamento
entre os vereadores dos

municípios da região e

defendeu os pares. "Cada
Câmara tem autonomia

para tomar suas decisões.
Em Corupá achamos por
bem eliminar o recesso

para moralizar, mas não

podemos interferir nas

decisões de Jaraguá",
concluiu.

, É lamentável que alguns homens
públicos insistam em caminhar na

contramão do senso coletivo

e dos anseios populares.
Paulo Mattos, da A,cijs .

"
Se a Prefeitura e os trabalhadores

não têm esse direito, por que os

vereadores precisam ser exceção?
Laércio Machado, da Ujam

Guaramirim eMassaranduba
votam na próxima semana

Nos Legislativos de Gua
ramirim e Massaranduba,
projetos para extinguir o

recesso parlamentar devem
ser votados na próxima se

mana. Em Guaramirim,
segundo o presidente do Le
gislativo, Juarez Lombardi

(PPS), a alteração engloba a

reformulação do Regimen
to Interno da Casa, mas foi
adiantada em virtude do de
bate levantado nas últimas
semanas. "Com o debate,
vamos adiantar a pauta e vo

tar em turno único a extin-

ção do recesso na próxima
quinta-feira. Acredito que os

vereadores de Guaramirim
serão favoráveis à causa",
afirmou. Em Massarandu

ba, o projeto de emenda à
Lei Orgânica será apresen
tado na sessão ordinária
da próxima segunda-feira,
dia 10. A vereadora Suzane

Reinke, autora da proposta
e presidente do Legislativo,
espera aprovação da maté
ria. "Espero que, desta vez,
o placar seja favorável ao fim
do recesso", afirmou

-��� Comércio de Balanças e Máquinas Ltda.

(47) 3371-0972 I 3370-0663

Vendas e assistência técnica de balanças TOLEDOe DIGI·TRON

Relógio de ponto HENRY(Homologado pela LEI 1510j2009MTE)
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Uma nova economia
para Santa Catarina

Secretário do Desenvolvi
mento Econômico Sus

tentável, Paulo Bornhausen
tem a crença de que Santa
Catarina vive momento es

pecial e que numprazo de 20
anos o Estado experimenta
rá o que ele denomina "nova
economia". Entre os eixos
do modelo proposto está o

investimento em inovação,,

com a-implantação de 11

distritos de tecnologia, e a

fixação de pólos produti
vos em regiões vocaciona
das. Um deles, o do setor

automotivo, vem se con

solidando no Norte com

a chegada de montadoras
como a GM (Joinville) e

BMW (Araquari). Na quin-

Mercado Como
está o projeto de cap
tação de novos investi
mentos na região?

Paulo Bornhausen
- O governo atua de ma

neira firme para viabilizar
o desenvolvimento de no

vos setores para a econo

mia dos municípios e nos

colocarmos ao lado das
Prefeituras para que esta

região tenha um futuro
ainda mais brilhante. Na
esteira da BMW muitas

empresas têm procurado
Santa Catarina, seja no se

tor automotivo ou em ou

tros setores. Acredito que
nos próximos dois anos

vamos viver um movimen
to ainda mais acelerado de
crescimento. Estamos con
versando com a Mercedes,
com a Land Rover, que são
montadoras, mas também
com muitas outras em

presas que são integrantes
desta cadeia produtiva no

setor automotivo.

Mercado - Qual a

previsão de implanta
ção dos Distritos Tecno
lógicos?

Bornhausen - De
vemos formalizar os con-

ta-feira, quando esteve em

Guararnirim, Bornhausen
comentou que em outubro
será feito o lançamento dos
editais para a implantação
dos Distritos Tecnológicos,
incluindo o de Jaraguá do

Sul, com previsão de início
de obras no primeiro trimes
tre de 2014. "Estes centros

de inovação são estratégicos
para dar suporte ao pólo au
tomotivo que já é uma reali
dade e tomar Santa Catarina
um centro de excelência no
setor na medida em que já
conta com indústrias me

talmecânicas instaladas e

reforçada por novos negó
cios que estão surgindo na

região", afirma.

vênios com os municípios
em outubro, queremos
estar com os projetos exe

cutivos prontos e com isso
os editais podem ser lan

çados até o final do ano, e
o início das obras a partir
do começo de 2014. São 11

centros e, entre construção
e equipamentos, investire
mos em torno de R$ 100

milhões, projeto do qual os
centros de Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul e Joinville
terão destaque para dar su
porte ao crescimento desta

região. É um projeto que é
muito consistente porque
está centrado na Rede de

Inovação, o que certamen
te vai levat Santa Catarina
para uma nova economia

pautada justamente no

diferencial 'de investir na

tecnologia e na aplicação
de políticas inovadoras do
setor produtivo.

Mercado - Qual a

característica desta ên
fase à criação de pólos
por áreas de negócios?

Bornhausen - É um

grande investimento que
abre Santa Catarina para
as portas do futuro, que
vai desenvolver muito as

novas tecnologias que vêm
sendo aplicadas em todo o

mundo, na Tecnologia da

Informação e em segmen
tos que exigem constante

inovação seja em processos
ou produtos. É um modelo
novo que junta empresas,
poder público e universi
dade no mesmo lugar. Vai
dar certo porque, Santa
Catarina é um estado em

preendedor por excelência,
tem um povo trabalhador
e comprometido com o

empreendedorismo, então
com uma visão moderna
de administração pública
certamente os resultados
serão positivos. Os pólos
de desenvolvimento setori
zados vão se configurando
naturalmente na medida
em que as regiões recebem
os investimentos. Este se

tor precisa ter a condição
de se tornar forte e com

petitivo, apoiado por uma
estrutura de logística que
já existe e será ampliada
com novos investimentos
em Joinville, Jaraguá do
Sul, São Francisco e outros

municípios como Garuva
e Araquari, que recebem
investimentos e crescerão

junto com a região.
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íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,06% 30.AGOSTO.2013

4QI"
CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA +0,17% 30.AGOSTO.2013
NASDAQ -0.84% 30.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,80 -0,59%
VALES 31,10 +0,97%

Marmoraria Portal dos Granitos BVMF3 11,69 +0,78%

POUPANÇA 0,5210 31.AGOSTO.2013

(47) 3372-2808 COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,79% US$ 117,930
OURO +0,08% US$ 1396,860

Cozinhas I Balcões I Pias CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Banheiros I Rodapés I Soleiras DÓLAR COM. 2,3845 2,3851 +0,63%
TUR. 2,3600 2,4800 +0,81%

Túmulos I Jazigos EURO 2,3600 2,4800 +0,81%
LIBRA 3,7008 3,7028 +1,21%

Sucesso CODl sabor especial
Aos nove anos de idade, João Vieira

carregavabandejas na churrascaria em que
o pai trabalhava em Blumenau. Dali, se
guindo os passos de Jorge e Angela Vieira,
surgiu a vontade de urn dia ter o seu pró
prio negócio. O que era um sonho, graças
à convivência diária com o segmento de

gastronomia, se tornaria realidade anos

mais tarde quando a família chega a Jara
guá do Sul para administrar o Restaurante
ARWEG e atuar diretamente no segmento
de refeições coletivas. Depois de nove anos

como braço direito do pai, há urn ano e

meio João trocou de lado no balcão e pas
sou a administrar o Restaurante da SER
Marisol. Confessa que aos 27 anos, é uma

experiência diferente, embora sempre ti
vesse a meta de conduzir sua própria equi
pe juntamente com a esposa. "Sempre é
um desafio pormais que eu tenha procura
do isto. Sempre gostei de cuidar da gestão,

é algopara o qualmepreparei e aparticipa
ção e apoio demeus pais quando optei por
este caminho sem dúvida foi determinante
para esta decisão", assinala.

Comandando urna equipe de sete fun
cionários, João Vieira avalia que a gas
tronomia de Jaraguá precisa continuar
buscando a profissionalização. Partici
pando do Núcleo de Gastronomia, ele
percebe que os empresários do setor
buscam maior envolvimento, partici
pando da busca de soluções a proble
mas comuns. "Do mesmo modo que
fideliza, o cliente também se torna mais

exigente na medida em que vê os ser

viços melhorarem. Então este é um ca

minho inevitável e contínuo. É preciso
acompanhar a evolução da gastronomia,
cuidando de todos os detalhes que for
mam o negócio, para se tornar cada vez

mais competitivo", define.
FLÁVIOUETA

_...- -,

r

sesc Informa abertura de processo seletivo

Areal Requisito Cidade Inscriçõe.s e informações
ATENDENTE DE A&B:
Ensino médio incompleto; Experiência no atendimento ao público em bares ou JARAGUÁ DO SUL Comparecer com curriculo no Sesc Jaraguá do
restaurantes; Conhecimento em informática; Normas de segurança e higiene Sul no dia 06/09/2013 às 9h para prova técnica.
alimentar.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS: Comparecer com currículo no Sesc Jaraguá do
Ensino fundamental; Experiência com a limpeza de ambientes internos e externos. JARAGUÁ DO SUL Sul no �ia 06/09/2013 às 9h para prova técnica.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através
do site www.sesc·sc.com.brícone Trabalhe Conosco "

�. ..
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Em busca de ideias para o lixo
REGIÃO Amvali espera
propostas de empresas·
especializadas para
definir um modelo de

gestão de resíduos

Natália Trentini

Empresas de todo País terão
30 dias para apresentar pro

postas de gerenciamento de re

síduos sólidos para a Associação
de Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali). A intenção é trazer o

maior número de tecnologias
para estudar a viabilidade de im

plantação dentro do Plano Inter

municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Deverão ser apresentados
custos, formas de vinculação do
sistema entre os sete municípios
e impactos ambientais do tra

tamento do lixo. "Será formado
um ranking com avaliação de
cada tipo de atividade", desta
cou o supervisor do plano e pre
sidente da Fundação Jaraguaen
se de Meio Ambiente (Fujama),

ARQUNOOCP

�

CUSTO Jaraguá do Sul gasta R$ 13 milhões por ano para levar o lixo ao aterro sanitário de Mafra

Leocádio Neves.
No diagnóstico sobre a situ

ação do recolhimento, manejo
e destinação nos municípios,
foi constatado que a maior par
te dos resíduos destinados aos

aterros sanitários é orgânica. A

milhões por ano para destinar
o lixo para um aterro sanitá
rio em Mafra. "É uma questão
ambiental e financeira, 51% do

que Jaraguá recolhe é orgânico.
Isso nos faz pensar em formas
de estimular a reutilização para

gerar uma economia", disse.
Nessa frente, a Fujama pre

tende lançar dois projetos. Deve
ser instalada em uma área pú
blica uma unidade de compos
tagem. Os moradores do bairro
serão estimulados a depositar
o lixo no local e será avaliada a

efetividade da ação.
Em todas as cidades da região,

o plástico aparece em segundo lu
gar entre os resíduos descartados
em maior quantidade. A catego
ria outros (categoria de materiais
sem volume expressivo), lixo sa-

•

nitário e vidro apareceram nas
posições seguintes.

Também foi levantada de
manda de lixo hospitalar, agri
cultura, mineração, construção
civil e de indústrias. A próxi
ma etapa é a elaboração de um

prognóstico e por fim o planeja
mento que leve em consideração
a questão ambiental, financeira
e gestão. "Vamos buscar uma

alternativa que estimule o asso

ciativismo entre os municípios",
disse o presidente da Fujama,
Leocádio Neves.

média varia entre 55%, em Bar
ra Velha e Guaramirim, e 39%
em São João do Itaperiú.

Segundo o prefeito de Já
raguá do Sul, Dieter Janssen,
o índice é preocupante, já que
a administração gasta R$ 13
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Grupo de Câmara convida flautista para solo
Natural de Blumenau e com for

mação na Suíça, Luís Henrique Be
duschi é o convidado do Concerto

para Solistas, que ocorre neste fim
de semana. O flautista se apresenta
com o Grupo de Câmara no Peque
no Teatro, neste domingo (1), às 19h.

Os ingressos estão à venda no Centro
Cultural e custam R$ 20 e R$ 10.

O concerto terá a regência de Ri
cardo Feldens e direção artística de
Anand de Almeida. No programa
está a Serenata para Cordas, do com
positor inglês Edward Elgar, e obras

de Jean-Baptiste Lully, Antonio Vi
valdi e Tony Osborne.

O solista convidado soma parti
cipações na Ópera de Zurique, Bas
ler Sympnhonie Orchester, Zürcher
Opernhaus Orchester e Basler Sym
phonie Orchester.

Õcôruüifoo POVO fiM DE SE

Mostre
»,

asua

OPORTUNIDADE

Projeto instala

painéis na

praça para a

comunidade

pintar
coletivamente

a crianças e adultos. Qualquer pessoa pode
participar, independentemente do conheci-

guatro painéis grandes, vários pincéis, mento técnico.
canetões e muitas tintas coloridas para A artista convidada, Cristina Pretti, pode

q a quer pessoa usar. Essa é a proposta do rá orientar os participantes durante a execu

"JaraguáMostra sua Arte", o evento que con- ção. Segundo Cristina, essa é a primeira vez

vida as pessoas a retratarem, coletivamente, que acontece uma pintura coletiva em um

seus olhares sobre a comunidade, a arquite- lugar público de Jaraguá do SuL Houve pro
tura e a natureza da cidade. Os painéis es- jetos semelhantes, mas as pinturas eram in
tarão à disposição na Praça Ângelo Piazera, dividuais. "Uma atividade sozinha é intima,
neste sábado, das çh às 14h. . pessoal, introspectiva. Quando se faz coleti-

O projeto, de autoria das arte educadoras vamente, você compartilha do conhecimento
Marisangela e Evelise Belitsky, conta com re- do outro, suas dificuldades; vísualíza outras

cursos do Fundo Municipal de Cultura para cores, formas, sentimentos, opiniões e olha
execução. O objetivo é fomentar a cultura 10- res", diz a artista.
cal e proporcionar uma atividade recreativa Serão oferecidos quatro painéis de madei-

Bárbara Elice ra, com cerca de dois metros de altura, ma
terial para pintura, panos e bandejas. Para
captar o olhar do povo sobre sua cidade, os
desenhos devem respeitar os três temas pro
postos. "As pontes, a igreja, a arquitetura, os
morros, as etnias. O que está mais presen
te no olhar do jaraguaense? Tem gente que
olha, mas não enxerga, não interpreta. Essa é
uma forma de retratar o que é marcante para
ele (povo) na cidade", comenta Cristina.

Após o término, os painéis formarão um

biombo a ser instalado na sede da Associação
Jaraguaense de Artistas Plásticos (Ajap), na
rodoviária. As visitas monitoradas podem ser

feitas nas quintas e sextas-feiras, mediante
agendamento pelo telefone 9614-6994.

. "

...

DESTA VEZ, O TEMA A SER DEBATIDO É A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOlÓGICO E NATURAL DO MUNICíPIO
DIA 10 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA) ·17H30 • PLENÁRIO DA cAMARA

PARTICIPE. SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE!
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 621 CENTRO - JARAGUÁ DQ SUL - sc

www.jaraguadosul.sc.leg.br
a

. CÂMAR.A DE
V�READORES
DEdAUGU4DOSUl ��ê .*.leg

"
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

dia 31 de agosto de 2013! Acabou
o mês, que bom! Mês de agosto
é um mês muito chato e, segun
do a religião, é o mês mais tris
te, mês dos ventos e do cachorro
louco! Mas como tudo na vida
é passageiro, o mês de agosto
está indo embora e seria chato
da minha parte relacionar aqui
tantas coisas ruins que aconte

ceram neste mês! Por outro lado,
dê uma olhadinha ao seu redor
e observe tudo o que aconteceu

no mundo nestes últimos 30
dias. Nem quero falar sobre isso!
Mas vamos com fé sempre, de
sanimar nunca. A vida é assim e

segue. Como diz o ditado: "Deus
não dá um grama a mais que a

gente não possa carregar"!

'.

Til
�

�f/gg,,(ljl/ifjtJ�?#a,
3370,.3242

Violada
Na quinta-feira, o London

abrigou nominhos famosos de
nossa terrinha. A casa agitou
mais uma noite com muita vio
lada de Rodrigo Rossi & Luan.

Hoje tem mais. Quem sobe no

palco são os pezinhos famosos da
dupla sertaneja Alex eWillian.

Amizade
Hoje, na Sociedade Amiza

de, rola o 40 Baile de Casais,
com participação musical da VX
Shaw, de Blumenau. Imperdível!

..... _._---._-------_ ....-------------------------
----��-�-------------------�

Cerveja
Italpava ex cf 12 350 mi

CUne Suína
com pele e osso

MAURfCIO HERMANN

P'tREIPAMn�o-s Ivânio Laube, O prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck, e minha amiga
Tania Maria Zoz e Harildo Konell, na coletiva de imprensa sobre Schroerderfest

Em. baixa
o Brasil anda em baixa. O Ibo

pe da presidente não está aquelas
coisa, há problemas com vizinhos
e o dólar pode explodir. E agora
mais essa onda: o monstro da in

flação dá sinais de que vai soltar
fogo pelas ventas. Vixi, oremos!

Tango
Já no aristocrático Clu

be Atlético Baependi, sob
o comando da Escola de

DançaA2, do amigo, Omar
Fortes, pinta uma noitada
de Tango, Milonga & Ami

gos. Certeza de casa cheia.
NOVIDADe Carlos Franco (E) e Michel Franco, da
Construtora Sobrosa, no coquetel de inauguração do
segundo empreendimento em Jaraguá do Sul, o Hausgarten

�
DIPIL

. .
-

SACo 0800 702 51 !'2
• . ,. /"--�

Rua Jc)sé Je'Stlíno Correte. 13GO; Km13'�,,?
�

�
oe

_ industrial Zeferino Kul<hrlskl,-<\.�j: �� i.!
�

"�:{ Massaranduba - se - Bt as" (
> ':f,.i;J::

�:::i.;· ..www.dipil.com.bri1�:i::��.
��"":

v

-!*p�.�Yi"?��l; ��� tl;�l'.J���!�""tt,,\�"n't/��;� ,l\:\��� ���'i�\.%'��

� 7) SS'l ...SH4
!lltv��I!c.,���r@t:

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Estou impressionado com a

quantidade de fãs que o grupo
Dazaranha tem em Jaraguá do
Sul. Vai de jovens de 16 anos

até os amigos da minha tribo,
que já queimam um óleo 40.

Muito louco!
• • •

Samira Leutprech, que é

destaque essa semana na

Revista Nossa Weekend,
também estará na passarela da
13ª Feijoada do Moa desfilando a

grife feminina Elô.
• • •

o Secretário Regional, Lio Tironi,
já prepara os quitutes para

comemorar, no-próximo dia 14,
idade nova. Bom italiano que é
e com o frizinho que circula na

urbe, polenta e vinho certamente
serão menu da festa. De nada!

Niver doVicente
Mais uma pessoa que sou fã

de carteirinha completa idade
nova. Estou falando do médico,
Vicente Caropreso. Um excelen
te profissional, bom pai de famí
lia e político exemplar. Figura
impar na nossa sociedade. Cer
tamente uma legião de amigos
do coração irão cumprimentá-lo.
neste domingo, dia IOde setem

bro. Parabéns, brother! O meu

desejo é sua plena felicidade.

"
A adversidade é o

trampolim para a

maturidade.

Charles Caleb Colton

Dica
Esta nota servirá para quarta e sába

do. Segue: todas as quartas o Restaurante
Lehmann's promove Noite Sertaneja e, nos

sábados, a Feijoada do Lehmann's, que é de
comer de joelhos, se é que você me entende.
Anote aí e se delicie!

MAuRfclO HERMANN

CIRCULANDO Ederson de Avila e Barbara

Durigon, nos corredores do Baependi

Aloha
No domingo, para fechar com chave de ouro,

quem dá as cartas é o Aloha Pub. O grupo de pa
gode Levando Lera dá o tom e a voz. Vai perder? F1M DE SEMANA, 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO DE 2013

VARIEDADES

CLEITON METZGER

JOVENS Daniel Schoenfelder e Melisse Selke
conferindo as delícias do Park Aurora

Agosto
Ontem, uma amiga me passou um e-mail e perguntou sobre o meu sumiço,

ou seja, o porquê da minha ausência em alguns eventos sociais de nossa urbe
sorriso. Respondi: não gosto do mês de agosto. Acho um mês perigoso! Mas é!
Embora a minha opinião não valha muita coisa, é a minha opinião.

Valor:

Siebel&
Haisi

]f)fí5..DD24
JOZZ... 'J 3:J:J .

TE CONTEI
• Q..amigo Alcides
Rocha está em

contagem regressiva
para os festejos de
10 anos do sítio Saint
Louis, que rola dia 14.

'+ Hoje, Alison Muller
amanhece mais velho.
Seu Facebook deverá
bombar. Afinal, o
mocinho tem uma legião
de amigos. Os parabéns
da coluna!

.. A dupla sertaneja
Alvaro e Matheus
comanda hoje o Divino
Club, em Massaranduba.

.. Enquanto isso, Roger
Bucater e sua musa,
Sueli Stuke, andam
curtindo o acarajé em

Salvador. Eles merecem.

• Hoje é Dia da
Nutricionista!

• Não maltrate
os animais.

• Com essa, fui!

Chie é pagar menos
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Guitarras imortais
Dando continuidade a serre de guitarras

imortalizadas por seus gênios, hoje temos uma

especial. Uma das Gretsch de George Harrison.
Harrison usou esta Gretsch pela primeira vez

na gravação de She Laves You. O top de linha
Chet Atkins da Gretsch tem uma pintura escura

(base em anilina) peças douradas, 2 captadores
Filter Tron, falsos buracos em forma dele uma

alavanca Bigsby. Harrison ficou desesperado
quando esta guitarra foi destruída em uma via

gem no final de 1965.
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Nazareth
Depois de liderar a banda Nazareth por 45 anos, o vo

calista Dan McCarfferty anunciou sua aposentadoria. O
comunicado foi feito no site oficial do grupo, dono do hit
"Lave Hurts".

"Estamos tristes em comunicar a todos vocês que
Dan foi forçado a se aposentar por problemas de saúde.
Ele sofre de uma doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), que piorou nos últimos tempos", disse a banda.

"Depois de tocar em um festival na Suíça no último final
de semana, Dan percebeu, depois de cantar três músicas,
que seria impossível continuar no palco".

Segundo o anúncio, após o show, o vocalista comu

nicou a banda no camarim que ele não teria mais condi

ções de liderar o Nazareth.
"Nós manteremos vocês atualizados sobre nossos

próximos passos", finaliza o anúncio. A banda ainda não
confirmou se pretende encerrar suas atividades ou se

encontrará um novo vocal. As informações sobre turnê
foram retiradas do site oficial do Nazareth.

Paulico e Vini OCPll
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 31 DE AGOSTO E

1 DE SETEMBRO DE 2013

paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult IIcabanacult
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Sesc - Aldeia Palco
Giratório

(""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o Palco Giratório, maior evento de circulação de artes cênicas
-

Agenda
- do país, se instala de 4 a 14 de setembro em Jaraguá do Sul com o

I . I projetoAldeia Palco Giratório. Durante duas semanas, a cidade seráI t invadida por espetáculos de teatro, música, intervenções urbanas,

I �D���rtaAcústieo
�-_.�

:JF�::=������gi���n�:E��:2i:T:"
� Sacramentum Pub - 22h Piazera. Os ingressos para o espetáculos devem ser retirados uma
I hora antes de cada apresentação no Sesc e a inscrição da oficina
I
Quarta a dontingo

deve ser feita na central de atendimentos do Sesc. A agenda com-

I · Conferir a nova Lieo Bar
,

pleta pode ser conferida em palcogiratoríosc.com.br.

•
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Se tudo correr bem, no dia 15
de outubro Steven Tyler estará
escancarando a bocarra e soltan
do seus gritos estridentes no pal
co novinho em folha da Pedreira
Paulo Leminski, que está sendo
reformado pela DC Set

Nesta sexta-feira (28) foi confir
mada pela DC Set uma apresenta
ção do Aerosmith, a banda liderada
por Tyler, na capital paranaense,
cinco dias antes da participação
no festival Monsters of Rock, que
acontece no dia 20 de outubro na

Arena Anhembi, em São Paulo.
E tudo indica que o show será

na Pedreira, como explica Helinho

Pimentel, representante da DC Set
no Paraná: "Houve a confirmação
da data em Curitiba e estamos tra

balhando para que seja na Pedreira,

mas para isso dependemos da libe
ração do uso do espaço por parte do
juiz da 4a Vara da Fazenda Pública
deCuritiba, em comum acordo com
o Ministério Público".

O Aerosmith vem ao Brasil
com a turnê do seu álbum mais

recente, "Music From Another
Dimension", e além de Curitiba
e do Monsters of Rock; deve se

apresentar em Brasília no dia 23
de outubro. Ainda não foram di

vulgados detalhes sobre venda de

ingressos e valores.
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Já passou dos 60? ficar
parado não é a solução!

Com o passar do tempo, quem já che

gou à casa dos 60 muitas vezes deixa de
fazer exercícios por falta de motivação
ou por medo de que o corpo não dê mais
conta do recado. Depois dos 65 anos, tan
to os homens quanto as mulheres sofrem

alterações no corpo que os deixam mais

propensos a sentirem dores, rigidez mus
cular e mais cansaço do que os mais jo
vens. Por isso, escolher o exercício certo

para as características do seu corpo é uma

,

ótima alternativa para continuar (ou co
,

meçar) a fazer atividades físicas, favore
cendo a saúde e a qualidade de vida.

De acordo com estudos na área de edu

cação física do Centro de Estudos do En

velhecimento, da Unifesp, os exercícios

para idosos devem buscarmelhorar quatro
"pilares" que, além de aumentar a saúde e

evitar doenças comuns na velhice, ainda
diminuem as chances de quedas, falta de

equilíbrio e fraqueza nas pernas. Quem
chega à terceira idade, independentemente
da condição física, deve buscar exercícios
que melhorem a parte aeróbica, a flexibi
lidade, o fortalecimentodos grandes com
plexos musculares e o equilíbrío do corpo.
Dentre estes exercícios, alguns indicados:

• NATAÇÃO: Nadar faz bem para
esse grupo de pessoas porque queima
calorias, trabalha intensamente a parte

aeróbica e' fortalece os músculos, além
de proteger as articulações, ajudando a

tratar doenças como artrite. A natação, e
também a hidroginástica, são exercícios
muito bons para trabalhar a circulação
sanguínea e a respiração. Outro ponto
positivo da natação é que o contato com

a água causa uma vaso dilatação nas vias

respiratórias, o que melhora instantanea
mente a respiração dos idosos, diminuin
do o problema da falta de ar.

• CORRIDA E CAMINHADA: Ela
é considerada o exercício mais prático de
inserir na rotina e o mais eficiente para
as pessoas que chegaram à terceira idade
sedentárias e que não estão acostumadas
com exercícios. Ambas trazem muitos be
nefícios para o equilíbrio e para a respira
ção. Os idosos que procuram ser benefi
ciados por essa atividade devem gastar no
mínimo 30 minutos por dia com ela, cinco
vezes por semana. A partir dessa frequên
cia de exercícios, os níveis de batimentos
cardíacos aumentam, seguidos pela in

tensificação da respiração. Mas, princi
palmente na terceira idade, é importante
tomar alguns cuidados para não prejudi
car a saúde. É importante fazer trabalhos

para aumentar a flexibilidade antes da
corrida. Se as articulações, príncipalmen
te as da cintura, dos ombros, joelhos e a

do dedão do pé não estiverem preparadas
para uma atividade física que envolve im

pacto podem acontecer lesões ou torções
no local. É nesse instante que entram em

cenamais duas opções de atividade...

• IOGA E PlIATES: Os benefícios
dessas duas modalidades na terceira
idade vão desde o alívio das dores prove
nientes da idade até o aumento da auto
estima. Os exercícios são graduados de
acordo com a capacidade física de cada
aluno, sempre levando em consideração
suas restrições a determinados tipos de
movimentos. Essa dupla de exercícios é

campeã no quesito melhoria da flexibili
dade e equilíbrio. O objetivo maior des
sas duas modalidades é proporcionar um
aprofundamento na compreensão do cor
po e de como a parte física pode entrar em
harmonia com a mental.

• MUSCULAÇÃO: Busque exercícios

que fortaleçam as pernas e os músculos da

DIVUlGAÇÃO

cintura. Porém, o mais importante é dar
mais enfoque à repetição do que ao peso,

já que uma carga maior pode causar dores
nos músculos éprejudicar as articulações .

Além do fortalecimento dos principais
grupos musculares, exercícios feitos nas

academias favorecem a respiração e a cir

culação sanguínea. Está sem dinheiro para
freqüentar a academia? Hoje muitas cida
des já possuem academias ao ar livre, in
clusive a nossa. Só tome cuidado, pois a fal
ta de orientação pode ser uma vilã no seu

processo de melhora de condicionamento.
Dadas as dicas, agora é só colocá-las

em prática. Só não esqueça que, caso

tenha alguma doença crônica ou esteja
parado há muito tempo, não custa nada
uma visita ao seu médico antes de iniciar
os exercícios. E não esqueça: a boa orien

tação, feita por um profissional de Educa
ção Física habilitado, é fundamental para
a boa programação e execução da sua ro

tina de exercícios.
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Metade dos brasileiros está acima do peso.
Dados divulgadospeloMinistério da Saúde na. terça-feira mostram que os índices de obesi

dade no país eoniinuam a crescer, e em ritmo acelerado. Em 2011, oporcentuâl debrasileiros
obesos era de 15,8%. Já em 2012, essa taxa passou para 17,4% - em 2006, quando a análise

começou a serfeita,o índice era de 11,6%. O número depessoas acima'dopeso considerado ide
al também aumentou: de 48,5% em 2011para51% em 2012. Os dados estão napesquisa Vigitel
(Vigilância de Fatores deRisco e Proteçãopara Doenças Crônicaspor Inquérito Telefônico).

O levantamento, divulgado anualmente peloMinistério, traz um diagnóstico da saúde
do brasileiro apartir de questionamentos sobre os hábitos dapopulação, como tabagismo,
consumo abusivo de bebidas alcoólicas, alimentação e atividade física. Foram coletadas

informações de 45.400 pessoas com mais de 18 anos de todas as capitais e dó Distrito Fe-

deral, dejulho de 201� afevereiro de "2013.
..... .:

Segundo os dad()s, entre as pessoas que estão. acima do peso, os homens.s5.o a maioria -

54,5% têm oproblema, enquanto entre as 1'l1;ulheres o índice é de 48,1%. Aprevalência da obe
sidade, por outro lado, émaior entre as mulheres: 18,2.% estão com índice demassa corporal
(IMC) acima de 30 - entre os homens, essa taxa é de 16,5%. A maiorprevalência de pessoas
com sobrepeso e obesidade se encontra na população que está entre os 45 e 64 anos.

A prevalência dos brasileiros sedentários em 2012 subiu para 14,9% - em 2011, o índice
era de 14%. Entre aqueles quefazem atividadesfísicas no tempo livre, omaior índice está entre
os homens, com 41,5%, contra 26,5% entre as mulheres. Em relação à alimentação, o levanta
mentomostrou que"quantomaior a escolaridade, maior o consumo defrutas e hortaliças. As
mulheres são as quemais consomem esses ali111�ntos: 27,2% delas, frente a17,6% dos homens.

De acordo com JarbasBarbosa, secretário de Vzgilância emSaúde doMinistério, o comba
te ao aumento depeso deve ser umprocesso contínuo, que engloba ações na cantina da escola

à lanchonete de uma empresa. "Ainda estamos mais magros:que nos
sos vizinhos, mas os índices continuam a crescer. Épreciso combater
a obesidade." Segundo Alexandre Padilha, ações para o controle da
obesidade devem serfeitas o quanto antes. "Se não conseguirmos con
trolar, esse aumento agora, poderemos chegar a patamares como os

do Chile e dosEstados Unidos."
O consumo de bebida alcoólica se mostrou maior entre as pessoas

com maior escolaridade. Entre aqueles commais de 12 anos de estudo,
31,9% doshomens consomem mais de çinco doses e 14% das mulheres.
consomem maisque quatro doses - uma média de 22%. O consumo

abusivo semostroumaisfrequente (24,7%) entrejovens de25a34 anos.
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Aniversariantes
DVDeCD

Bebei Gilberto - ln Rio (Gravadora: Biscoito Fino)

BebeI Gilberto escolheu a praia do

Arpoador, no Rio para gravar seu pri
meiro DVD. Com direção e cenário
de Gringo Cardia e produção musical
de Kassim e Liminha, o projeto é uma

celebração dos trabalhos anteriores da
artista que se firmou como uma das
maiores representantes do Brasil no
cenário musical internacional. O show

acompanha o trajeto do sol, e termina
quando ele se põe, com a tradicional

salva de palmas do Arpoador. ''Vou
cantar uma música que nasceu aqui
nesse lugar", conta BebeI antes de en

toar "Preciso Dizer que Te Amo", par
ceria com Cazuza e Dé Palmeira e que
ganhou coro da plateia. BebeI Gilberto
In Rio tem canções autorais, partici
pação de Flavio Renegado e de Chico

Buarque em "Samba e Amor", dueto
entre tio e sobrinha no material Extra
do DVD. Também em CD.

IJ

O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota
Autor: Olavo de Carvalho (Editora: Record)

Escritos entre 1997 e 2013 e publica
dos em diferentes jornais e revistas do

país, os 193 textos selecionados nesta

obra esmiúçam os fatos do cotidiano - as

notícias, o que nelas fica subentendido,
ou que delas passa omitido - para afinal
destrinchar a mentalidade brasileira e

sua progressiva inclinação pelo torpor e

pela incompreensão. Uma aula de vida
em artigos de um dos maiores filósofos

brasileiros, distribuídos nos 26 capítulos,
entre eles: juventude; cultura; fingimen
to; democracia; socialismo; militância;
revolução; inveja; aborto; ciência; reli
gião; linguagem; discussão; feminismo;
gayzismo; criminalidade; e libertação.

Jogo/X-box 360
TheSmurfs2

Jogo baseado no filme de animação
em que os Smurfs estão se preparan
do para comemorar o aniversário da

Smurfette, mas ela é sequestrada pe
los comandados de Gargamel, chama
dos Hackus e Vexy e que são criaturas
semelhantes aos Smurfs. Os Smurfs
usam portais para viajar para Nova

York para consultar o seu amigo hu
mano Patrick Winslow, que informa

que Gargamel é um mágico de renome
mundial atuando em Paris. Eles então
vão à Paris para buscar a Smurfette e

impedir os planos de Gargamel, que é
extrair a essência deles e transforma
los em seus capangas e assim dominar
o mundo. Os Smurfs derrotam Garga
mel com a ajuda de Hackus eVexy, que
gostaram da Smurfette e os convidam

para morar em sua vila.

Clique animal

Se você procura uma amiga leal e companheira, me
adota! Tenho aproximadamente 1 ano, estou vermifugada e

vacinada. Serei castrada também. Contato com Larissa no

telefone 47 9937-6909 ou com Sandra no 3275-1716

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.eom.br ou encontre um companheiro

de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e do
Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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31/8 Valdeliria Balsanelli

Walli Giese Vlergutz
Alison Muller

Ana Carolina Klitzke 2/9

Ana Paula Pinheiro Adilson C. Papp
Bruna Duarte Adirson Iteller

Carmen Krause Mular Reinke

Cristiane Konell Airton Andre

Daniel Murara Altair Zanchin

Diego Lambrecht Ana G. Floriano

Eduarda Giese Anderson P. Lindner

Eduardo Reinert da Silva Andreia Urbanski

Emiliano Rossio Angelica Nau

Felipe Ernesto Vasel Antonio S. Ferreira

Helen Cristina Ziehlsdorss Arci Schenider

Heloisa Reinert da Silva Aurea Rolloff

Ines M. de Magalhães Caio Eduardo Blank

Ivete L. M. Floriani Celli Volles

Janete Braún Charles Michalak

Jean Pablo C. Amâncio Claudinei da Silva

Lilian Vils Cristiana Nellmann

Marcos A. Dias Cristiane M. Lindemann

Marcos A. Steinmacher Deborah P. Barros

Marli W. Borchardt Deleon de Vargas
Moacir A. Moretti Dirceu C. PacKer

Ronaldo Raulino Etelvina D. Busnardo

Roseli Wickrt Everton Hornburg
Samuel C. da Silva Filipe Teixeira
Simone A. Teixeira Gabriela T. Ropelato
Talita Andre Gimar Horongoso
Valdemiro Baade Heloa A. Rublo

Valdir Weber Ideraldo Reichert

Vanildo Pradi Infância R. Alves

Waldemar Rogério Wachholz Ingo Huck

Itamar Kasulke

1/9 Jair Antonio Alonso

Jeison Otovicz

Alexandre Konell Jo�o G. Weinfurter

Anderson da Silva José L. Delai

Claudinei da Silva Kethim Tecila

Diva M. Cipriano Laura Clarice

Estefani C. Weiss Léia C. K. Schneider

Evelasio Rossio Livio Leitempergher
Fabiano H. Anders Logan L. Flores

Felipe E. da Costa Luis O. Rodrigues
Gerson L. Weiller Marcia Demétrio

Gilsonei S. de Oliveira Marco A. Schuverkoiski

Harry Kackbarth Marcos Bier

Isolina Maria da Costa Marivone A. Correa

Isolina Nasato Marlene P. Sasse

Ivanir Rassweiler Nelson Kroin

Ivo Raduenz I
Neiva Forlim

Jackson F. Rosa Nicole Grum

Jeferson Kreknicki , Raquel de Medeiros

Jeferson Lennert Raquel Ersheng

,Jerson Klein Rogério Limberger
Jerson L. Weiller Sandra Kreyssig
Laura K. Prado Sandra Nonato da Silva

Lauro Pietsch Sandro Wachholz

Marliane M. Prestine Schaiane G. Vaz

Norma D. Lange Seleon de Vargas
Olivio Soares Silvio Voigt
Paulo Pivotto Sivana Regina Mendes

Paulo Roberto Fernandes Moresco Fuch

Roberto Wolf Junior Tais Cardoso

Rodolfo Tunnermann Neto Vale Bussarello
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Improve your listening abilities
If you want to improve your English listening
abilities, you should try this link: http://www.
eslvideo.com. Se você quermelhorar suas
habilidades de ouvir em Inglês, você deveria tentar
esse link. São vídeos curtos de filmes, entrevistas,
aulas e também clips musicais acompanhados
de um exercício (quiz) para você avaliar o que
entendeu. Os vídeos estão divididos pelo nível
de conhecimento (beginning, low-intermediate,
intermediate and high-intermediate). For example,
the following link is a low intermediate video about
an interviewwith a woman on the street. O link a

seguir, por exemplo, é um vídeo "low intermediate"
sobre uma entrevista com uma mulher na rua:

http://www.eslvideo.com/esl....:.video_quiz_low_
intermedíate.phpvídvroaçô. The aim of that
video is to show some "real English". O objetivo
dele é mostrar um pouco de Inglês real, isto é,
aquele falado pelos nativos, numa entrevista bem
informal "with a very friendly lady" (com uma

senhoramuito simpática).

TURISMO
Pelotas: incrível

Quantos aos filmes e músicas, eles são ótimos
meios para aprendermos ou melhorarmos nossos

conhecimentos, não só de Inglês, mas também
culturalmente e para a vida. Nos filmes, a língua
é apresentada de forma mais natural através dos

diálogos, enquanto que nas músicas, a poesia está
mais presente. Por outro lado, há quem aprenda
muito mais com a música, já que ela apresenta a

melodia junto com a letra, Ou seja, cada um de nós
deveria descobrir como pode aprender de modo
mais prazeroso e eficiente.

Anyway, that's our tip of the week: try one or some
of those videos and have fun while you improve
your English. De qualquer modo, essa é a nossa
dica da semana: tente um ou vários daqueles vídeos
e divirta-se enquanto você melhora seu Inglês.
Remember that the more you listen to English,
the more you'lllearn and understand. Lembre-se

que quanto mais você escutar em Inglês, mais você
aprenderá e entenderá.

• •

para se VISItar em

qualquer estação
A ndar pelo centro de Pelotas, no Rio Grande do

.Llsul, é reviver e imaginar como era a sociedade

que morava por lá no século 19, época do comércio
da carne de charque, que levou muita riqueza e poder
ao município. Os prédios e casarões espalhados pelas
ruas são a memória do luxo e ostentação importados
da Europa pelas abastadas famílias proprietárias de

charqueadas. Vale a pena continuar com esse olhar
histórico na Rota do Charque, onde se percorre
os aposentos decorados da Charqueada São João,
cenário da minissérie "A Casa das Sete Mulheres", e
realiza-se um passeio de barco pelo Arroio Pelotas,
que faz margem com outras antigas charqueadas.

A cidade também é conhecida como a Capital
Nacional do Doce, resultado da deliciosa herança que
os imigrantes portugueses deixaram. As receitas de fios
de ovos, babas-de-moça, camafeus e papos-de-anjos
foram desenvolvidas ao longo dos anos, junto com

outras guloseimas trazidas por alemães e franceses, e
logo Pelotas se tomou produtora de doces em escala
industrial. Todos os anos ocorre a tradicional Fenadoce
- Feira Nacional do Doce. Não dá prá voltar de viagem
sem ter provado um docinho da região.

Os pelotenses são muito ligados à cultura e

à tradição, fato que se comprova com as festas

tradicionais gaúchas e o consumo ritualístico do
chimarrão. O povo "mateia" (toma a erva mate)
durante o dia todo e em qualquer lugar.

Com a mistura étnica que caracteriza Pelotas,
não é surpreendente que seja um rico centro

cultural e político, sendo conhecida como a Atenas

Rio-Grandense. Pelotas conta com dois teatros: o

Teatro Sete de Abril, que é um dos mais tradicionais
e o mais antigo no Brasil, e cuja construção é de

1831, além do Teatro Guarani. O município possui
diversos museus: Museu de História Natural Carlos

Ritter, Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, Museu da

Baronesa, Museu Histórico Helena Assumpção de

Assumpção, Museu do Charque, Museu do Doce, I

Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra João Paulo

II, Memorial da Praia do Laranjal Arthur Augusto
de Assumpção, entre outros.

Por ser localizada no extremo sul do Brasil, Pelotas
a 250 quilômetros de Porto Alegre, a capital do estado,
Pelotas tem fama de ser um lugar para se passar
muito frio. De. fato, no inverno os termômetros ficam
constantemente abaixo dos 10°C e chegam a cair para
os gelados o°C. Mas no verão o sol aquece bem e a Praia
do Laranjal fica lotada de locais e turistas que aparecem

para celebrar a Festa dos Navegantes e o Carnaval.

OCP15 1www.ocponline.com.br

Cheers!

A partir do que você sabe

para o que vacê quer!

customized language learning

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

No entorno da

Praça General
Pedro Osório,
a principal
de Pelotas,
há diversas

construções
históricas.
O chafariz,
implantado no

final do século

19, fornecia
água potável à
população da
cidade

O Theatro Sete de Abril é um dos teatros mais

antigos em funcionamento no Brasil e por dentro
é einda mais imponente e nostálgico

Os imigrantes portugueses foram os

primeiros a levar para Pelotas as receitàs de
doces com ovos e muito açúcar
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Novelas

• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H
Alberto demonstra desequilíbrio ao juntar as fotos re

cortadas de Dionísio em um mural. Dadá convida Manolo

para assistir a uma roda de música no sítio de Veridiana.
Nicole visita Quirino para saber como ele está depois que
Doralice foi embora. Amaralina revela a Rodrigo que é vir

gem. O delegado comunica a Dionísio que ele está preso
por sequestro e tentativa de homicídio contra Samuel.
Guiomar fica aterrorizada ao olhar o interior do quarto de
Alberto. Dionísio se prepara para participar da acareação
junto a Hélio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Giane pede para ser amiga de Malu. Bento diz que

vai se casar com Amora, e Irene reage contrariada. Amo
ra tenta falar com Bento. Wilson decide ajudar no muti
rão da Toca do Saci. Tina jura vingança contra Bárbara e

Lucindo. Amora aparece na Toca do Saci e Sueli chega
logo em seguida, deixando Malu e Giane irritadas. Madá

00

fica intrigada com o bazar beneficente de Amora. Tába
ta fala para Filipinho que ele terá que mentir, se quiser
manter sua carreira. Verônica ajuda a criar o slogan da

campanha de Karmita e Camilinha. Tito consegue acal-

o

mar Manolinho. Charlene consegue a guarda de Pedri-

Amor à Vida

Alejandra morre após engolir sacos de drogas
Uma nova morte promete movimentar Amor à Vida nos

próximos capítulos. Como já era previsto a nova vítima de

Walcyr Carrasco seráAlejandra (MariaMaya). De acordo com
o jornalAgora SP, abandida vaimorrer após engolir saquinhos
de drogas para fazer tráfico. Um dos sacos abreno estômago

nho. Filipinho fala com Sueli e ela se surpreende. Da
máris cogita a ideia de apresentar Gládis para Lucindo.
Plínio vê Fabinho perto de seu apartamento e decide se

gui-lo. Madá chega ao local do suposto bazar beneficente
de Amora e ouve a conversa das atrizes contratadas para
o evento. Cardoso flagra Tito na casa de Lara. Irene se

preocupa com Fabinho. Madá descobre a farsa de Amo
ra. Tina chega para trabalhar na Crash Mídia. Luçindo
conhece Gládis. Fabinho entra em pãnico ao ver Giane e

Caiei irem ao seu encontro. Amora ameaça Madá.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma aceita se casar com Bruno. Alejandra discute

com Ninho e afirma que se vingará de Palorna. Félix exige
que Alejandra não deixe sua irmã voltar para o Brasil.
Márcia decide se desfazer de seu estoque de salsichas.
Denizard ironiza Carlito. Valdirene não deixa Ignácio re

velar seu problema. Bruno avisa a Ordália que resgatou
Paulinha. Paloma, Bruno e Paulinha passeiam pela cida
de. Leila manda Lídia descartar todos os pertences de
Nicole. Edith convence Aline a ir à sua loja. Edith e Ta
mara conseguem a cópia do recibo do cartão de crédito
de Aline e entregam para Félix. Ninho vai ao aeroporto
se despedir de Paulinha. Alejandra coloca um pacote na

bolsa de Paloma e avisa à Polícia Federal.

• CHIQUITITAS - SBl E DONA XEPA - RECORD
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabílidade das emissoras.

Fofocas e-

Cane desmente que
Sean Connery esteja
commal de Alzheimer

O atar Michael Cane desmentiu as declara

ções de que o colega e amigo Sean Connery está
com mal de Alzheimer, publicadas após uma

entrevista a um jornal alemão. Segundo Cane,
tudo não passa de ummal-entendido, e suas fa
las teriam sido interpretadas de forma errada.
"Dei uma entrevista para falar de meu novo fil
me, e acredito que algum jornalista tenha dis
torcido tudo o que falei, ou entendeu tudo er

rado. Não vejo Sean há alguns anos, mas· falei
com ele no telefone no dia de seu aniversário e

ele estavamuito bem", esclareceu. Amatéria do

jornal alemão "Bild" trazia a manchete "Can-
o nery esqueceu sua vida", abordando constantes
problemas de memória enfrentados pelo ex-in
térprete de James Bond, que está com 83 anos.

A agente do astro, Nancy Seltzer, também disse

que há outras informações imprecisas no texto.

Frota perde ação de
R$ 400mil do prêmio
de Joana oMachado

Vencedora de "A Fazenda 4", Joana Ma
chado acaba de ganhar mais uma etapa de
sua briga com Alexandre Frota. O apresenta
dor briga na justiça desde 2011 para receber
20% do prêmio de R$ 2 milhões que a perso
nal recebeu por ter saído vitoriosa do reality.
O ex-ator pornô alega que tem direito a um

quinto de tudo que foi arrecadado pela loi
ra desde agosto de 2010, e chegou a mostrar

para a imprensa um documento assinado

por ela. O contrato de agenciamento entre os

dois incluiria a indicação dela ao programa;
até aquele ano, Frota fazia parte da produção
do realitty. Segundo a defesa da ex-namora
da do jogador Adriano, os 20% eram relati
vos à terceira edição de "A Fazenda", quando
ela foi chamada para ficar de "stand-by", caso
algum dos participantes desistisse.

da boliviana e ela não resiste. Mas antes demorrer, Alejandra
terá, de alguma forma, a sua redenção. É que a bandida deixa
ra um vídeo gravado em que aparece inocentando Paloma (Pa
olla Oliveira) da acusação de tráfico de drogas armado por ela
mesma. Alejandra assume o crime e livra amédica da cadeia.

20/3 a 19/4 - Fogo
A família anda precisando de

mais atenção. A tarde, talvez as

coisas não saiam como gostaria,
mas à noite 0 astral fica mais leve.
Um programa animado com a fa
mília pode trazer boas emoções
também ao romance, então, apro
veite omomento! Cor: vermelho.

:1aI Libra
� 23/9a22/l0-Ar

Embora o dia comece ani

mado, é melhor ter cuidado com

brigas. Use sua diplomacia para
se entender melhor com as pesso
as próximas. A tarde, será preciso
jogo de cintura para resolver as

coisas. Se quer conquistar alguém,
aposte num bom papo. Cor: bege.

nESCOrpião23/lOoa21/11-Água
Embora o dia comece um pou

co tenso, você _terá bom humor e

disposição de sobra para dar a vol
ta por cima. Saia da rotina e lide
com os imprevistos sem se estres

sar. Na paquera, a vontade de se

aventurar e seu bom humor facili
tamuma aproximação. Cor: verde.

.... Sagitário
22/11 a21112-Fogo

O dia começa tenso. Se não
tiver cuidado, pode se envolver
numa briga e até terminar o ro

mance. Não pressione 'o par nem
faça cobranças. A noite, seu poder
de atração vai facilitar a paquera.
A dois, mostre sua generosidade e

saiada rotina. Cor: creme.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Você vai querer curtir a com

panhia da pessoa amada. Mas
controle o ciúme pela manhã. A
tarde, talvez pinte algum imprevis
to: não perca a calma. Anoite, um
programa animado com o par tem
tudo para decolar. Na paquera,
aposte num bom papo, Cor: preto.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

O dia começa tenso: não ul

trapasse seus limites e mantenha
os pés no chão para evitar decep
ções. A noite, o astral melhora um
pouco, favorecendo o romance e a

paquera. Mesmo assim, sacrifícios
ainda podem ser necessários em

nome do amor. Cor: preto.

.r.;a, Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Pela manhã, nada de pres
sionar demais as pessoas, sejam
amigos, familiares ou o par. Talvez
tenha que reagendar um compro
misso à tarde, o que pode chatear.
Na paquera, a sorte estará ao seu

lado.Adois, saia damesmice e de
clare-se ao amado! Cor: vermelho.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

De manhã, é melhor escolher
suas palavras com cuidado pára
evitar brigas. A tarde será tensa e

alguns imprevistos podem atrapa
lhar seus planos. Mas, à noite, um
programa diferentevai fortalecer o
romance. Se está só, saia a conhe

ça gente nova. Cor: vermelho.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Com os ânimos exaltados logo
cedo, poderá discutir por motivos
financeiros. A tarde, seu ciúme
continua em alta. A noite, um to

que de aventura pode animar o
romance ou favorecer a paquera.
Fale sobre o que sente e controle a

possessividade. Cor: branco.

Câncer
21/6a 21/7-Água

Deixe a insegurança de lado e

mostre o seu potencial indo atrás
do que deseja. Mas não tente se

impor de qualquermaneira. O as

tral pode ficar tenso à tarde, mas
tudo melhora à noite. O bom hu
mor e uma pitada de aventura vão
estimular apaquera. Cor: amarelo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Energias conflitantes vão mar
car este dia. Você terá disposição
para colocar em dia seus assuntos,
mas é melhor não ultrapassar os
limites. Redobre a atenção com

imprevistos. O astral melhora à
noite. Um toque de ousadia pode
apimentar a conquista. Cor: bege.

:ta Virgem
.1\ 23/8 a 22/9 - Terra

,oo� Na parte da manhã, é melhor
;; tomar cuidado com discussões e

disputas. Mas é possível contornar
as dificuldades com jeitinho. Uma
conquista pode ser algo passagei
ro. Aposte num bom papo para se

acertar com sua cara-metade ou se

aproximar de alguém. Cor: lilás.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO DE 2013 VARIEDADES
OCP17

www.ocponline.com.br

Tirinhas

- �. .

PREVISAO DO TEMPO

WiUtirando

Piadas

Comidaruim
o sujeito está jantando num restaurantezinho sujo de beira de estrada.

Quando o garçom passa perto de sua mesa, ele resolve reclamar:
- Garçom, eu não consigo comer esta comida! Chame o gerente, por favor!
- Eu chamo, senhor. Mas, não adianta! Ele também não vai conseguir comer...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK
SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Se Puder ... Dirija - Comédia

- Nacional - Censura: Livre -

92 min - Diariamente - 13:50,
15:40, 17:30, 19:20, 21 :1 O

ARCOPLEX2
• Circulo de Fogo - Ficção -

Dublado -132 min - Censura:
12 anos - Diariamente - 19:00,
21 :30

• Os Smurfs 2 - Animação -

Dublado - 105 min - Censura:
Livre - Diariamente - 1-4:30,
16:40

ARCOPLEX3
• Percy Jackson e o Mar
de Monstros - Aventura
- Legendado - 106 min -

Censura: 10 anos - 14:40,
17:00, 19:10, 21 :20

JOINVILLE
IGNCGARTEN
o Os Smurfs 2 - Os Smurfs 2 - 14:10, 16:30 - 3D - DUB - Comédia
o Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:20 - 3D - DUB - Aventura
o Percy Jackson e o Mar de Monstros - 21 :50 - 3D - LEG - Aventura
o Gente Grande 2 - 19:45 22:00 - LEG - Comédia

-Os Smurfs 2 -13:1015:15 - DUB - Comédia
o Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 17:20 - LEG - Drama
o Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - 14:00 19:00 - LEG

- Fantasia
o Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:50 - LEG .- Aventura
o Bling Ring: a Gangue de Hollywood - 21 :40 - LEG - Drama
o Os Estagiários -13:50 16.:20 18:5021 :20 - LEG - Comédia
o Flores Raras -13:40 16:10 18:40 21 :10 - NAC - Drama

-Se Puder... Dirija! -13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 - 3D - NAC

Comédia
I GNC MUELLER
o Se Puder... Dirija! - 13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30 - 3D - NAC -

Comédia
-Os Smurfs 2 -13:1015:1517:20 - DUB - Comédia
o Wolverine: Imortal- 19:2021 :50 - DUB - Ação

;""; Peréy Jackson e o Mar de Monstrós - 14:00 16:20 18:45 21:10 -

DUB - Aventura
-

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Um grande estádio da capital paulista
2. (Ingl.) Abreviatura do sistema de cores aditivas no

qual o vermelho, o verde, e o azul são combinados
de várias maneiras para reproduzir outras cores I
Fundador do Islamismo, profeta de Alá e da unidade

religiosa e pollti<;a do povo árabe
3. (Jones) Filme que tem Harrison Ford como protago

nista do herói aventureiro
4. Que vai em meio I Marinha do Brélsil
5. Artigo (plural) I (Bol.) Espécime, da família de plantas

à qual pertence a camélia
6. Raça de cães robustos e corajosos, usados na éaça

a animais
7. Substância usada para assentar os cabelos! Centro

Tecnolégico da Aeronáutica
8. Balão dirigível empregado para traVessias transatlân-

ticas na década de 1930
r

9
9. Precede Q valor dos dólares americanos I Ridículo, .

de mau gosto
10. Corpete sem alças / As iniciais do apresentador de
tv liberato

11. Balneário e estância termal de Portugal, próximo à

capital
12. (Pop_) Senhora ICapital em circulação
13. (Fig.) Conjunto de sinais que, em associação com 13

uma condição crítica, são passíveis de despertar in
segurança e medo,

VERTICAIS
1. Formosura, graça I O piloto paulistano Barriche�lo
2. O primeiro nome da Madm Teresa de Calculá I Tradi

cional prato japonês
3. Confederação Brasileira. de Desportos Aquáticos !

Pele do rosto I O saxofonista Gelz
4. Faculdade cognitiva
5. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rurall

Voar vagarosamente
6. Prender um animal com uma corda ou laço / Con

sequência
7. (Esp.) Exclamação de apoio por uma jogada acer

tada I Acontecimento periódico I (Matem.) Símbolo
de limite

8.. Três menos dois / (Ingl.) Encontro, principalmente
esportivo I A décima sétima consoante

9. A cantora paraibana de "Banho de Cheiro".

.4

8

10

11

tz

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Calor no Litoral e
Vale do Itajaí
Sábado: Sol entre nuvens.

Domingo: Sol com aumento de
nuvens. Do Oeste ao Litoral Sul

condições de pancadas de chuva
a partir da tarde. De forma mais
isolada há condição de chuva
à noite também para a Grande

Florianópolis e Vale do Itajaí.

�
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AMANHÃ
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MÁX: 27°C ,
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Nublado
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FOTOS DIVULGAÇÃO

o óleo de bebê ficou jogado lá no fun
do do armário e acabou vencendo por fal
ta de uso? Descubra várias maneiras de

aproveitar o produto. Não vai sobrar nem
uma gotinha sequer!

1. Vasos e velas novinhos em folha
Se a umidade deu uma cara antiga aos

objetos de plástico ou cerâmica, limpe-os
semanalmente usando um pano macio
umedecido em óleo de bebê. Faça o mes

mó com as velas decorativas. O resultado

surpreende!

2. Utensílios bem afiadinhos
O corte de tesouras, alicates, corta

dores de unha e aparelhos de depilação
pode durarmuitomais tempo se, depois
do uso, você limpar a peça e passar um

pouco de óleo mineral no fio. Ele cria
uma película gordurosa que impede o

contato com a umidade do ar - respon
sável por oxidar o metal e fazer com que
ele perca o corte. Lembre-se de guardar
o objeto num plástico, para não mele
car a gaveta.,

3. É o fim das cochonilhas!
Sabe aquele bicho marrom que fica

no caule das plantas sugando a seiva? É
a cochonilha, uma praga que você pode
afastar com a seguinte solução: corte
6 gramas de sabão, dissolva em 25 ml
de água quente e adicione 5 ml de óleo
mineral. Dilua a mistura em 2,5 litros
de água e pulverize nas plantas sem

pre que os bichinhos aparecerem. Você
também pode usar apenas metade da
mistura em 1,25 litro de água.

4. Inox livre demanchinhas
É fácil evitar aquelas marcas de dedo

,

que ficam na parte de inox dos eletro
domésticos: depois de lavar o fogão, a

geladeira, a pia, as torneiras ou quais
quer outras peças de inox, seque-as
bem e passe um pano macio com uma

fina camada de óleo de bebê. Quando
aparecer uma mancha, basta passar um
papel-toalha ou algodão para removê
la - não será preciso esfregar.

5. Cortina de box renovada
Com o passar do tempo, ela vai fican

do ressecada e sem flexibilidade. Mas,
depois de limpar a cortina, misture 50

gotas do produto num copo de águamor
na. Passe com pano macio e pronto. Os
componentes do óleo interagem com os

polímeros da cortina plástica, tornando-a
maleável de novo.

6. Velas desenformadas fácil, fácil
Se você gosta de fazer esses objetos

decorativos em casa, experimente untar
as formas com um pouquinho de óleo
mineral. Ele impede que a parafina grude
no utensílio, estragando o trabalho.

7. Brilho extra às peças de plástico
Telefone, monitor de computador, te

levisão e outros objetos feitos com o ma

terial podem receber uma camada fina
de óleo mineral depois de limpos - esse

cuidado garante o brilho por vários dias.
Antes de espalhar o produto, certifique
se de que não há mesmo pó em cima de
les, para não comprometer o resultado.

r'
E passe uma quantidade bem pequena,
para não deixar as peças grudentas.

8. Portas e fechaduras lubrificadas
Na sua casa tem dobradiças que ran

gem ou chaves e janelas emperradas?
Lubrifique-as com óleo mineral para fa
cilitar o deslizamento das peças de metal.

9. Sem grude na sola dos sapatos
É muito chato tirar o piche (deriva

do do petróleo que entra na composição
do asfalto) da sola do calçado, princi
palmente do tênis. E quando a meleca
desgruda, ainda deixa mancha. Mas o

óleo mineral retira os dois rapidinho,
sem esforço. .Basta pingar algumas go
tas na sola, em toda a volta do piche, e
soltar com uma espátula de metal. Fi
nalize com um pano embebido no óleo
para retirar os vestígios.

10. Proteja os ouvidos do cachorro
na hora do banho

Umidade dentro da orelha e do ouvido
favorece o desenvolvimento de micro-or

ganismos que podem causar otite, cujos
sintomas são dor e coceira na região.
Para evitar o problema, coloque chuma

ços de algodão embebidos em óleo mine
ral dentro das orelhas do amigão antes

de banhá-lo. O produto impermeabiliza o
algodão, oferecendo proteção extra. Mes
mo assim, evite molhar a área.

Quartos de casaI: ideias para
A •• •

voce se inspirar e copiar

Papel de parede em listras
com cores claras. As

cortinas são compostas por
telas solares e painéis. No
mobiliário, destaca-se o

requinte da cama com mesas

de cabeceira em laca branca,
e painel em gomos revestidos

em couro pelino branco.

Muito empregada nas casas da
década de 1950, a decoração

com flores miúdas voltou
à moda. O quarto ganhou

almofadas e roupa de cama
com estampa delicada

O home office integrado ao

quarto fica separado apenas
por uma cortina e um degrau

no teto. A decoração é
moderna e clean, mesclando

madeira com acrílico de forma
discreta. A iluminação é toda

pontual, para proporcionar
mais aconchego ao-casal.

Este quarto foi harmonizado
com Feng Shui. Elementos
que incentivam o romance

são fundamentais para o
'

espaço do relacionamento: �almofadas, quadros,
luminárias e outros objetos
em pares.

Neste quarto a aposta é em
elementos rústicos além do
revestimento na parede. Para
manter o equilíbrio, a combinação
da madeira, que transmite
calor, com um piso frio como o

porcelanato. Fibras naturais de tons
claros cobrem paredes e poltronas e

.deixam o ambiente harmônico.

Sem características rebuscadas,
os elementos do quarto criam
um ambiente clean, mas
personalizado. Sobre a cama,
um painel de madeira recebeu
papel de parede perolado, um
detalhe charmoso. A iluminação
é toda indireta, para darmais
conforto ao espaço.

Moderno e multiuso, este quarto foi
pensado para um casal que às vezes

precisa realizar pequenos trabalhos
antes de dormir. A bancada funciona
como penteadeira e também como

escrivaninha, combinada à poltrona
com rodízios. Predominam as cores

sóbrias, em tons de bege.
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Mareio Paterno

completou mais um

ano de vida no dia 29.
Ele recebe homenagem
de sua esposa Alzira

Paterno, da filha
Jaqueline, da neta

Natasha e dos amigos
Mario, Lene e Bianca

A gatinha Heloisa

completou 3 anos no

dia 28. Os familiares, em
especial os pais Maiko e

Lucinéia, desejam muita
saúde e bençãos
de Deus sempre.
Te amamos muito!

A princesinha Julia
comemorou 5 aninhas dia 25.
Ela recebe o carinho e desejo
de felicidades dos pais, avós,
tios e primos. "Que Deus te

abençoe! Te amamos!"

Mãe e filha estão de aniversáriq. neste fim de semana.

Karine da Silveira, comemora, neste sábado, 31, seus
33 anos devida. Beatriz da Silveira, filha de Karine
e Gilsimar da Silveira, completa 10 aninhas neste

domingo, dia 1. Elas recebem os parabéns e desejos
de felicidades da equipe da Arte Telhas.

Vivência na função.
SERVENTE DE PEDREIRO

AGENTE DE RESERVAS ALMOXARIFE
Ensino médio completo, desejável vivêncià na

função.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE DEPOSITO
Para atuar com conferência de mercadorias, carga
e descarga.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÂO
Vivência na função.
CASEIRO (CASAL)
Limpeza e serviços gerais. Para atuar em sítio em

Guaramirim.

Para atuar em Guaramirim.ASSISTENTE DE VENDAS CRONOANALlSTA
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.

SOLDADOR
Conhecimento na função.
TECELÂO
Vivência na função.
TINTUREIRO
Vivência na função
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

Vivência na área de vendas ou televendas. Vivência na função.
ELETROT�CNICOREPRESENTANTE 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.

Vivência com montagem de painéis elétricos,

máquinas, conhecimento em pneumática.
ANALISTA CONTABIL

ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇÂO
Vivência em instalações elétricas e manutenção.
Desejável curso de NR-1 O, curso técnico em

elétrica! automação industrial! eletrotécnica

(cursando ou completo).

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

TELEVENDAS
ZELADOR

Ensino médio completo.
�, � '< " � ��, { ••��,

. AUXILIAR DE PRODUÇÃO�' ">,;�.:'
(CONTRATAÇÃO IMEDIATA) "

' -.

Não e nec.es5��lo e;penência Vagas "

�-
\

para Jaragua, GLlaraminm e Corupá
DIsponibilidade para atuar 1',2· e 3" turno.

VENDEDOR

INSPETOR DE QUALIDADE
-

Disponibilidade para atuar em horário comercial.
Conhecimentoem rotinas de departamento
pessoal.
ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino técnico em andamento, desejável
vivência no ramo metalúrgico.

VENDEDOR EXTERNO ENFESTADOR
Vivência na função.
FRESADOR
Vivência na função.
OPERADOR DE MOVIMENTAÇAo
Carga e descarga.
OPERADOR DETORNO

Desejável conheclmentocom solda.

CALDEIREIRO
Vivência na função.
COSTUREIRO
Vivência na função.
COZINHEIRO
Vivência na função.
ENCANADOR

Desejável vivência na função,

MO�TADQR , '".
Vivênéia na área metalúrgica. Vagas para Corupá

o

e Jaragúá.
MOTORISTA
Possuir CNH AS

PINTOR INDUSTRIAL

Desej ável vivência na fu nção,

Vivência na função. Disponibilidade para atuar em

Jaraguá e micro região. MECÂNICO DE AUTOMOVEIS
Vivência em processos industriais de wnfecção.
Conhecimento em PUSQL, ERP, Systextil.

AUXILIAR DE COMPRAS

A META RH EM PARCERIA COM A REDEVivencia na função

MECÂNICO DE CAMINHA0
VENDEDOR INTERNO

I

Vivência na função. Conhecimento na área mecânica. ,8 UEIlI'iIíIA1!JPII'
fNfl.OJrqfjioNn!1mlr.Vivencia na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÂO
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função.

Deseiáve] vivência na funçâo.Vaqas para Jaraguá
e Guaramitim. MECÂNICO MONTADORCOORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em liderança, rotinas de contas a pagar,

receber, tesouraria. Conhecimento em análise de

crédito, aplicações financeiras.
GERENTE INDUSTRIAL

Vivência na função, ramo metalúrgico.COMPRADOR
Vivência na função. Para atuar em Massaranduba.

ESTAGIO CONTABILIDADE

PROGRAMADOR DE PCP PLENO

Vivência na função.

T�CNICO EM IMPRESSORASCursando ensino superior em ciências contábeis. Para atuar no ramo moveleiro.
Vlvência em confi.g.uração e assistência a

impressor.a� de grandeporte.
T�CNICoEMREFRIGERAÇAO

.

Vivência.na função.

ESTAGIO FINANÇAS SUPER:VISOR DE CORTE

�
... Vivênclaem superv.isão de corte no ramo têxtil.

o

SUPERVISOR DÊ PRODUÇÂO
Vivenci� no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR.DEVENDAS

\�:-:�.:;;, �� ,::S�s���.? :�5:i�����fy:�_i�r.�-.��-.
--", .

ESTÀGíô 'INFORMÀTlcA
, -:

.

op!iR.ÂôbiúiiàiÉPÓSJ;fO � ;:.
•••••••• _ 'o; " ... �.",.\;,.;_..._, __ '.�.� •• _ , ...... �._."' '''� c,,_•.. __

;. . :_,.•.

OPER�Il?� '?"E._f:��,__ , ...

-(ufsa�do ei\síno-superior.; ." , __ ,

.

-�RECEPCIONISTA- .; -._

. Desejável inglês básico. Disponibilidade para
- atuar finais de semana.

T�CNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHOEnsino superior completo. Desejável vivência _

em vendas e supervisão. Para atuar no ramo

alimentício. Disponibilidade para viagens.

.oPERAD.oR DE FRIOS
Desejável vivência na função.
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Carlos Henrique Schroeder

otocrônl·C�__
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E 1 DE SETEMBRO DE 2013

1. Jaraguá
do Sul tem quase trezentos médicos, dois

hospitais em funcionamento e outro recém-inaugu
rado. Teoricamente temos mais médicos que a média
de cidades catarinenses, quase três para cada mil habi

tantes, e uma estrutura invejável. Não é isso? Mas tente
marcar uma consulta em especialidades como obste
trícia e cardiologia, por exemplo. Vai conseguir lá por
novembro, e pode ser com plano, particular ou na rede
pública. Não importa, vai penar. A área de saúde da ad

ministração pública também mostrou que é um tanto

lenta, pois quantas pessoas precisarammorrer para en
tender que tínhamos um grave problema com a gripe
A? A saúde é o calcanhar de Aquiles da cidade.

2. Algumas
coisas me envergonharam profundamente

na última semana: médicos vaiando os médicos es

trangeiros que chegaram no Brasil, presidente de Conse
lho Regional deMedicina dizendo que orientará médicos
para não socorrerem erros dos médicos do programa
Mais Médicos, e jornalistas espalhando nas redes sociais
que os médicos que chegaram tem "cara de pobre".

Pelas manifestações de hostilidade precebo que
no Brasil temos não apenas problemas na saúde, mas
também de educação. Fazia tempo que não sentia ver

gonha de ser brasileiro, mas fiquei com muita, deste
misto de ignorância e preconceito. Em parte, culpa dis
so é a briga irascível entre o PSDB e o PT, que trans
forma jornais e redes sociais numa espécie de Guerra

.

Civil. Mas ambos os partidos tem grandes casos de cor
rupção e incompetência (assim como todos os outros

grandes partidos), enfim, é sempre o sujo falando do
mal-lavado. O diabo pode citar as escrituras, quando
isso lhe' convém, já alertava o grandeWilliam Shakes

peare. Falta estrutura na área de saúde em todo o país?
Falta, sim. Faltam médicos em cidades pequenas e ca

rentes? Faltam, sim. A vinda de médicos estrangeiros
é uma solução paliativa? É, sim. Mas a curto prazo sal
vará vidas, e é isso que importa. Vocês sabem quem

e carlos.schroeder@gmail.com

DESTAQUES DA SEMANA.�
onlille

Plenário rejeita
proposta que acaba
com o recesso de
15 dias no inverno
A Câmara de Vereadores de Jara

guá do Sul rejeitou, na sessão ordiná
ria da tarde de quinta-feira (29), o pro
jeto de lei que previa o fim dos 15 dias
de recesso parlamentar no mês de ju
lho. O projeto de emenda à Lei Orgâni
caMunicipal foi rejeitado com os votos

de Adernar Winter (PSDB), João Fia
moncini (PT) e Pedro Garcia (PMDB)
e com a abstenção do presidente do

Legislativo, José de Ávila (PSD).

Acidente fatal em Schroeder
o choque de motocicleta com um poste causou amorte de Eduar

do Luiz Pretti, de 18 anos, na tarde de quinta-feira (29), em Schroe
der. Ele perdeu o controle damoto na "curva do Tonico", na Estrada
Duas Mamas, e bateu 30 metros depois, em um poste.

LÚCIOSASSI

realmente está errado nesta história? Somos nós, que
votamos em políticos que não tem plataformas de go
verno calcadas na saúde e educação. Médicos são pro
fissionais, e numa sociedade de livre mercado tem o

direito de escolher onde trabalhar, por isso não é justo
criticar a classe médica por não querer ir ao interior,
mas também não é justo que essa mesma classe se re

bele por ter quem queira ir ao interior.

. . Na minha adolescência li um livro que me in

�quietou bastante: "A cidadela" do A. J. Cronin. É
�istória de um jovem médico com ideais humanistas

que passa maus bocados quando chega em Londres,
ao entrar em contato com a classe médica conceitua
da que atende exclusivamente aos mais ricos. O texto

de Cronin evidencia o drama das escolhas éticas na

prática da medicina. É um best-seller, mas Cronin era

médico e sabia do que estava faiando. Dei de presente
este livro para o pediatra do meu filho, Q Dr. Airton
Luiz Weber;c()m quem sempre gosto de trocar ideias
e é um bom médico e um bom cidadão. Conheço bons
médicos e bons cidadãos, mas também bons médicos
e péssimos cidadãos. Infelizmente a força dos últimos
vem proliferando.

iouno.ocponline.com.br

Família precisa
de muita ajuda

Manter as necessidades de uma famí-
lia não é tarefa fácil para ninguém. O de
safio é aindamaior para Doraci Schuchar
dt, 33 anos, que deixou de trabalhar há
dois anos para cuidar da filha Suelen, 16,
diagnosticada com um tumor no cérebro.
A única renda da família, que tem-outros

três filhos, vem do salário do pai, Valdecir.
,
Como ajudar: As pessoas interessadas em
ajudar a família podem entrar em contato

pelos telefones 966:1--8542 e 3376-4301.

,
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Delegacias da região
com obras atrasadas
PRAZO Nova

previsão de entrega
da ampliação da

comarca de

Jaraguá do Sul é

para outubro

Débora Remar

A s obras de ampliação da
l"\))elegacia de Polícia da
Comarca de Jaraguá do Sul
deveriam ter terminado em

agosto, mas a previsão é de

que a estrutura seja entregue
daquia 40 dias. Já em Gua

ramirim, a construção da

delegacia tinha prazo para
outubro e a construtora pe
diumais tempo.Apromessa
agora é para janeiro de 2014.

. Por causa da reforma
na Delegacia da Comarca,
o atendimento ao público
está sendo feito em um local

LÚCIOSASSI

JARAGUÁ O prazo previsto para o término das obras na Unidade era agosto

a estrutura esteja pronta,
depois ainda vamos precisar
esperar pelos móveis e pelas
instalações do sistema de in
formática", avaliou Spolaor.

Foram construídas seis
salas e dois banheiros em

provisório. "Pedimos a po- uma parte do imóvel, que já
pulação que tenha paciência está pronta e aguarda ape
durante o período de obras, nas o acabamento. As obras

já que elas vem para trazer na entrada da delegacia é
mais conforto e melhores que estão atrasadas. Para a

instalações", disse o delega- "revitalização" foram ergui
do titular Adriano Spolaor. das paredes na fachada e

Os operários começaram a - terá atendimento separado
trabalhar no local no início para o registro de ocorrên
deste ano e o prazo era agos- cias e para a secretaria de
to. "Acredito que em 40 dias protocolo. O custo para a

Capotamento
Motorista dorme ao volante

Um Corsa capotou na subida da serra de Corupá, no
Km 78 da BR-280, no final da tarde de quinta-feira. Omo

torista sofreu apenas um corte superficial na face e contou

que teria.dormido ao volante, caindo em uma grota, pró
ximo a Igreja São Antônio. Os Bombeiros Voluntários en
caminharam a vítima ao Pronto Atendimento de Corupá.

�q
GERENTE COMERCIAL

Para atuar -em empresa

do ramo de

móveis sob medida.

Contato:
(47)3371-1193

CONTRATA-SE

ampliação de cerca de 170
metros quadrados foi orçado
em R$ 263.4mil.

Gmmmúrim-
..

.

.

Desde a demolição da

antiga delegacia de polícia
de Guaramirim, em dezem
bro do ano passado, até a

entrega de um prédio de três
andares, a construtora tinha
prazo até outubro desse ano.
Durante esta semana, a em

preiteira pediu a prorroga
ção para janeiro do ano que
vem. O investimento do go
verno do Estado, através do

Fundo de Melhoria da Polí
cia Civil, é de R$ 616mil.

As obras tiveram atrasos

desde o início devido à difi
culdade de fazer a fundação
no terreno, que sofre alaga
mentos. "Nos fundos, onde
será feita a garagem, ainda
é preciso aterrar e montar a
estrutura", contou o delega
do de Guaramirim, Daniel
Dias. O prédio já foi erguido,
mas ainda não tem cobertu
ra e nem o reboco nas pare
des. Até a entrega do imóvel,
a Delegacia ficará num imó
vel alugado, ao custo de R$
3,5mil pormês.

Tráfico
DIC recaptura foragido

ADivisão de Investigação Criminal (DIC) recapturouAn
tônio de Borba Junior, de 32 anos, na manhã de ontem, em
uma propriedade de Estrada Bananal do Sul, em Guarami
rim. Ele cumpria pena por tráfico de drogas no Presídio Re
gional desde o início do ano e, em abril, recebeu a progressão
de regime, passando para o semi-aberto.

n-ânsito
Motorista alcoolizado é detido no Centro

Um motorista de 30' dagem ao veículo Logus
anos foi flagrado dirigindo . placas de Gaspar, na, Rua
alcoolizado no Centro de Domingos Rodrigues da

Jaraguá do Sul, por volta Nova, os policiais percebe
das 18hlO de quinta-feira. ram que o condutor estava

Segundo relatos da Polícia bêbado. Ele foi submetido

Militar, durante a abor- ao teste do bafômetro que

acusou 1,27 mg/l, configu
rando crime de trânsito. O
veículo foi guinchado. O
motorista teve a Carteira
Nacional 'de Habilitação
recolhida e foi encaminha
do para a Delegacia..

HCHORNBURG
CARROCERIAS FRIGORiF1CAS

Schmeder

Prefeito preocupado com o

crescimento populacional
Schroeder foi o municí

pio que apresentou o maior
crescimento populacional
da região comparativamen
te a 2012. Segundo o Insti
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), no ano
passado eram 16.248 pes
soas contra os atuais 17.538
habitantes. Um crescimen
to da ordem de 7,93% ala
vancado por um processo
irreversível de migração,
avalia o prefeito Osvaldo
Jurck (PM:PB), preocupado
com as consequências. O
''lado bom", diz o prefeito,.
está na chegada de novas

indústrias atrás de mão de
obra tecnicamente qualifi
cada, principalmente nas

áreas de mecânica, eletro
e vestuário, cuja formação
é garantida no município
pela Escola TécnicaWerner

Voigt e, ainda, pelo Senai

regional. Mas, enquanto os

novos empreendedores não
se estabelecem, a maioria
dos migrantes encontra

trabalho em cidades pró
ximas, porém fixam resi
dência em Schroeder, cuja
infraestrutura nas áreas
da educação, saúde e ha

bitação, por exemplo, não

acompanhou a demanda.
Para conter a implantação
de loteamentos irregulares,
há uma lei municipal exi
gindo toda a infraestrutu

ra, da iluminação pública à

pavímentação de ruas. "E,
mais

.

importante, a rede
coletora de esgotos domés
ticos pronta para as ligações
futuras", observa o prefeito.

Bede ,de esgotos
Porém, Schroeder ain

da não tem rede de coleta e

tratamento -de esgotos. Um
projeto está protocolado na

.

Fundação Nacional da Saú
de desde o governo passado
prevendo aexpansãoda rede
de água, a um custo estima
do de R$ 4milhões, além da

construção de reservatório

(que hoje o município não

tem). Já o projeto da rede
coletora e de tratamento de
esgotos, cujos recursos ain
da não estão garantidos, está
orçado em R$ 12 milhões e

deverá abranger 60% dos
domicílios da área central do

município. Quando pronto,
a conta mensal do sanea

mento básico dos imóveis
será de 80% sobre ovalor da .

taxa de água.

Aqui OS servidores públicos catarinenses
têm créõltomais fácil para

aVliIa não ficardifictt

'.
SANTINVEST

_ 0800 '8 0506
- opçÃO 1 - CREDITO PESSOAl -

���II'e�..SIltli�SlIlIsnll

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



",

SAUDE

LARGADAPA

1 :
,

NOVAVIDA
Sete meses depois de receber um transplante de rim, o
músico Luís 'Canela' comemora a volta aos palcos

Foram quase sete meses dedi
cados inteiramente à saúde.

Desde que recebeu um transplan
te de rim, o músico Luís Volnei

Freyner, ou somente Luís 'Cane-

, I ODIA'D'

\ I

Mesmo sem pausar a rotina por
causa das sessões de hemodiálise,
a espera de Canela pelo transplan
te de rim foi esgotante. "Foi tudo
muíto duro e demorado", desabafa.
Mas, eis que, no sábado, três de fe
vereiro de 2013, algomudou.
.Naquele dia, 'aparentemente

normal, o músico havia se submeti
do à hemodiálise e, no retomo para
casa, ainda debilitado pelo proce
dimento, encontrou um pedinte ao

parar próximo a um sinal de trân
sito. O homem, muíto sorridente,
queria algumas moedas para se di
vertir em pleno Carnaval. Curioso
ao ver os curativos no braço de Ca

nela, perguntou sobre os motivos e,
ao receber a resposta, afirmouque o
transplante, enfim, chegaria.

Logo depois de o relógio mar

ear meia-noite, o telefone do jara
guaense tocou. Ele até pensou em

I
,

I

II

!
I

,

1

la', passou incontáveis horas, dias
e semanas no ir e vir do hospital,
fez várias consultasmédicas, mui
tos exames e precisou de diversas

internações. Durante este tempo,

não atender, pois estava cochilan
do no sofá. Entretanto, a curiosi
dade e li expetativa o levaram ao

'alô'. Do outro lado da linha, uma
.. .

voz o comumcou que o momento

de receber o aguardado rim tinha,
finalmente, data e hora para acon
tecer. Naquele �esmo dia, às 6h,
já estava no Hospital São José, em
Joinville, dando a largada aos pre
parativos da cirurgia.

Eles incluíram diversos exa

mes, um banho com sabonete

líquido especial e doses de imu

nossupressores, medicamentos
tomados ininterruptamente du
rante toda a vida de quem recebe
um transplante no intuito de evitar

possíveis rejeições. "Às çh saí do

quarto, às roh estava na mesa ci-
,

rúrgica e vi chegar o rim naquelas
caixas térmicas. Então, pedi para
uma enfermeira, que já conhecia

a equipe do jornal O Correio do
Povo acompanhou a trajetória do

jaraguaense e, hoje, data na qual
festeja o retorno aos palcos, dívi- ,

de as superações vividas.

da PróRim, informações sobre o

órgão, recebi a anestesia e apa

guei", explica.
Ao acordar, já na sala de recu

peração, a lembrança dos meses

ligados ao equipamento de hemo
diálise voltaram. Foram duas ho-

.

ras de procedimento e a sensação
de que nada :havia mudado ficou

latente, mesmo ele sabendo da
normalidade da situação, também
repetida: nos dias seguintes.

Apesar disso, Canela já conse

guia ficar de pé e tomar banho,
por exemplo. "A dificuldade de

movimentação pela dor, cuidado
e limitação, aumenta junto ao dre
no introduzido no pênis, que pode

,

arder e incomodarmuito", explica.
Superando e convivendo com os

detalhes inconvenientes do trans

plante, no segundo dia, o músico
recebeu alta�édica.

1!!illill., � A,,'n;E!",»� Ai
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O revés na vida de Luís 'Canela', 40, aconteceu
no ano de 2010. Em 21 de junho, ele entrou, pela
primeira vez, na fila de espera por um transplante
de rim. Ao longo de quase seis meses, aguardou a

.

ligação que poderia colocar fim à rotina pautada
pela hemodiálise. No entanto, antes que o telefone
ma viesse, teve de abandonar a lista para enfrentar
o tratamento de uma tuberculose. Com a doença
controlada, em julho de 2011, o jaraguaense voltou
à expectativa de receber o chamado dos médicos e,

então, passar pela sonhada cirurgia.
Os meses, porém, transcorreram e o contato, sim

plesmente, não acontecia. Enquanto esperava, Canela
tratou de não desanimar. "Não tentei entender e pen
sar muito nos motivos já que não dava mesmo para
saber por que perdi o rim, aliás, nem sabia que tinha
nascido apenas com um, pois nunca tive nada", conta.

Essamaneira de enearar o problema deu forças
para que ele não perdesse nenhuma oportunidade
de subir ao palco. Mesmo adoentado, omúsico par
ticipou dos shows da banda Felixfônica, fez apre
sentações com o grupo No Dorso do Rinoceronte

e, ainda, tocava de maneira solo ou com amigos
em cafés, bares e teatros. A cada nova cidade visi

tada, também conhecia de perto as clínicas locais

e, nelas, submetia-se à inadiável hemodiálise. "Nos

primeiros meses, fiz turnê de nove dias no'Oeste
do Estado e fomos até à Argentina, em um cassi

no, durante o sábado de folga. Eu tinha o cateter

no pescoço, que é o primeiromeio de urgência para
iniciar o procedimento", lembra.

somço çoMOMEIODEAVISO
Em novembro de 2009, LlJ.ÍS 'Canela' foi surpreen

dido com uma crise de soluços durante uma viagem a

São Paulo com a banda Felixfônica. Depois, no início
de 2010, sentiu fraqueza excessiva, que aumentou ao

longo dos meses seguintes e foi acompanhada de ânsia
de vômito, rosto inchado, dor de cabeça e pele amare
lada. O diagnóstico era de anemia. Porém, o profissio
nal que o atendeu sugeriu a ida imediata ao hospital
para novos exames. "O médico falou de uma só vez:

você só tem um rim, provavelmente, nasceu assim, e'
ele está com menos de 20% de funcionamento. Colo
cará Um cateter hoje, co

meçará a hemodiálise
e vai entrar na fila

para transplan
te", lembra.

DIÁRIO DE UM TRANSPLANTADO - POR uns 'CANELA'

.:. 2-3/212013 .:. 4/3/2013
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o médico: você

só tem um rim,
provavelmente,
nasceu assim,
e ele está com

menos de 20% de

funcionamento.

Às 10h estava na

mesa cirúrgica
e vi chegar o
rim naquelas
caixas térmicas.
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Varzeano conhece o

campeão neste sábado
OITO TíTULOS Kiferro (hexacampeã) e Santo Antônio (bi) disputam o Troféu Raul Valdir Rodrigues

Lucas Pavin

,

A pós pouco mais de quatro
�eses de disputa, a 31a

edição do Campeonato Várzea
no de Jaraguá do Sul conhece o

campeão na tarde deste sábado.
Kiferro Esporte Clube e Socie
dade Sport Club Santo Antônio
duelam pelo 'Troféu Raul Valdir
Rodrigues', às lS111S, no campo
do Botafogo.

As equipes já se enfrentaram

pela segunda fase da competi
ção, quando estiveram na Chave

L. Apesar de jogar no campo do
adversário, a Kiferro venceu por
3 a o, no dia 6 de julho. Para
esta decisão, a Kiferro terá o

desfalque de Mika, enquanto
o Santo Antônio irá completo,
além de contar com os retornos

deMaxwel e Diego.
Grande surpresa do torneio,

o representante do bairro Santo

Antônio volta a uma decisão de

Campeonato Varzeano, no qual
foi campeão em 1988 e 1992.
Na edição deste ano, atuou dez
vezes até aqui, contabilizando S

vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Sofreu treze gols, mas marcou

23, sendo oito deles anotados

por Rafael, artilheiro do time.
Pelos lados da Vila Lalau,

são seis conquistas: 1995, 1997,
1999, 2001, 2003 e 2008. Caso

leve a taça pra casa novamen

te, a Kiferro se isola como o

maior vencedor da história da

competição. Hoje tem ao lado
do seu lado oAtlético, que tam
bém conquistou o caneco em

seis ocasiões. Em 2013, jogou
onze vezes, com 9 vitórias, um

empate e apenas uma derrota.
Sua defesa sofreu onze gols,
mas tem o melhor ataque do

campeonato, com 32 tentos

anotados. Maba é o artilheiro
da equipe e do Varzeano, com
IS gols marcados.

Na preliminar, às 13h30,
Atlético e Ponte Preta/Barra
se enfrentam pela decisão do

. terceiro lugar. Até o momento,
o Campeonato Varzeano apre
senta umamédia de 3,2 gols por
part;ida, com 333 tentos anota

dos em 102 jogos.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PARA VALER Equipes já se enfrentaram no dia 6 de julho, no campo do Santo Antônio, 'com vitória da Kiferro (azul) por 3 a O

Guaramirim

Segunda rodada do amador neste fim de semana
A segunda rodada do Campe

onato Varzeano de Guaramirim
acontece neste fim de semana,

com doze jogos. No sábado (31),
apenas jogospela 2a divisão, onde
jogam Juil Móveis x Beira-Rio

(13h1S) e Djol Fogão x Juventude
(lsh), no campo do Beira Rio. Já
no Barro Branco, duelam Xavan-

tes x Bons Amigos (13h1S) e Ver
sats x Sport Guará. No domingo
(1° de setembro), o Seleto recebe
as partidas entre Jaguar/BelaVis
ta x Adap (13h1S - 2a divisão) e
União Jagunços x Avaí (lsh - la

divisão). No Amizade, se enfren
tam Atlético x Fica Massa (13h1S
- 2a), além de Couve Flor x Bem

Bolado/Barro Branco (lsh - la).
No campo do Avai, os confron-
tos serão entre Juventus x Quati
(13h1S - 2a) e Cruzeiro x Expres
so Caixa da Água (lsh - la). Por
fim, noRio Branco,medem forças
Diamante do Sul e Barro,Branco
(13h15 - 2a) e Pinheiros/Lion x
Rio Branco (!sh -la).

COITRATA
DEDOR

EDEINO
i"'al!jil-se excelente o::omili$;iio

1i!lieressa1il1lS eIIví",r curríc:uhlm

para was.lilecoraooe�@'9".'il!i&.com
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Segundona
Sexta rodada no
fim de semana

o Campeonato Regional da Se

gunda Divisão tem sequência neste

fim de semana, com dezesseis jogos,
sendo oito pelo 'Aspirante' e oito pelo
'Titulares'. Confira as partidas: JJ

Bordados x Operário/Nova Geração,
Roma x Rio Cerro, Grêmio Garibaldi
x Vila Rau, Atlas x Avaí, Rio Molha x

Vitória/Galácticos, Flamengo x Tupy,
Guarany x Ponte Preta e Atlético x

Tecnopan.

Seniores

Sexta rodada
acontece hoje

o Campeonato Regional de Futebol
Sênior segue neste sábado com qua
tro jogos. No Estádio Eurico Duwe se
enfrentam Cruz de Malta versus Bair

ro João Pessoa, às 13h30, e Flamen

go contra Roma/Chico de Paulo, às

lSh30. No campo do RioMolha jogam
Jukar/Nei Automóveis/Tifa Martins

e Guarany, às 13h30, além de Unidos
contra Fixsul/Galácticos, às lSh30.
Belmec/Olicar folga na rodada.

Interbairros

.

Bola começa a
rolar no'domingo

A fase preliminar da Sa Copa Inter
bairros de Futebol inicia neste domingo
(1°), com seis jogos. No campo do Rio
Molha jogam Água Verde versus Ja

raguá 84 (8h15) e Barra do Rio Molha
contra Barra do Rio Cerro (lOh1S). No
João Pessoa temVila Lenzi versusNereu

.

Ramos (8h1S) e Vieira contra Vila Lalau

(lOh1S). Já no Rio Cerro acontece Tifa
Martins versus Estrada Nova (8h1S) e

Rio Cerro I e IIcontraGaribaldi (lOh1S).

Juventus

Molequinhos com
vitória e derrota

Ontem, as categorias de base do Ju
ventus entraram em campo pela sexta

rodada do returno do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Principal, contra a

Chapecoense, no João Marcatto. Abrin
do a tarde,'sob o comando de Eduardo

Rodrigues, os juvenis perderam por 1 a

o. Na sequência, comandados por Már
cio Ventura, os juniores venceram por 2

a 1, com gols de Biá e Léo.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pierr"ann
lDCACÃD

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx, Católica
se. vt1a Rau 11�$�hm·�·'6tl:{l{lcondomínio

Apto com 2 dormitórios, I vaga de�gem. Próx Tomar.
São Luiz I 13:7;Q;OO a-condomínio

;J

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Vila
Lalaul E,$:77..ht)'7!+condomínio.

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. PI'Óx. Arsepum.
Amizade ij_'R;.,':: S2íJ.:dfJ

Sala comercíal comõum", 1 bwc. VtlaLemi/ :RsS{){j:Of)

Sala comercial com '62m2, 1 bwc. Vila Lenzi / t\S e'GO:Ot\

Sala comercial com 1 bwc. VIla Lenzi I ,'RS'I-l(JfWt'")

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, J vaga de garagem, Vila
Lenzi, R$ �3li:ím+ condomínio

Galpão 370 m", Àgua Verde. �;i; 4.4(fg;'bO 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. 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

Ref. P6711- Casa com 03 dor

mitórios, O 1 banheiro, O 1 sala, 01
área de serviço, R$ 138,000,00,

_4951: Apto - 02 dormitórios, 01 sala,
01 banheiro, 01 vaga de garagem, 01
área de serviço, sacada com chur

rasqueira R$ 120.000,00

.\.11
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Jaraguá do Sul - se

www.bertaimoveis.com'"

Om e 5v

'CAS;'\ lJEAllib'lAllh\ CCM 2OO1XM'
'01 SUíIEM\SltRp1l'E) énV! 5'D\D\, Cf2rutrfS,
• &\I.A (D\I( li\RflRA, lA� CJJZlNH'., LA\J\NI:tRlA
• G\RtG:M 1RACf2 CARRal.
• SA.l1}\ IMA�1D:NI\OO 1lFO sarr I'M 11:XXE
CE lXllMIlálI::s ENA &\I.A
• t'DIB'\I,lENID Bvl i\1A'&\ ttllRIf:l\� IID

ItrolJ\NM),
• rnIDIAA;ã:llMAJGu.\.QJENIE CNiA 1lXl'.
Ml..IRJ\[)\ E )'\RlJN>\U\ .

• Ftíll.lIl'II:E lJE1IDI/..,IENlD, FlN<\WAMl'NlD llREID
(D\I(A�
'.� ll\M 1\IJV"EMBRO lJE 2013

'\ãIx R$ ®.(XXJ,ro ui EiJ'1o.enII<rla e sakb
."'-..........._--'_..=""'"'_. "-"�J::l ate 6::IK<m.igi:b;.

.

! • SOBRADO GJ>JVllNADO 8O,ooM' , f
,.o 02 DORMITóRlOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, I
!
• 01 VAGA DE:GARAGEM, SArADA I

( :. POSSlBlUDADE DE TERCEIRO DORMITÓRIO. J,Valor: R$149,OOO,00
.

'

! •

, l' Bairro: BANANAL
.

d
. d�á""""""-"'----0511 !. Com área de: 97.000m'.' 'Apartamento e 'l1,DOm' e rea prívatíva com II. 01 CASA DE ALVENARIA COM 02 DORMIT, t 'I

* Apartamento com 67m2 i'2 quanos, banheiro, sala, cozinha. l! COZINHi}.Bwe. I ,-* 02 quartos sendo 01 suíte. I

!
2 sacadas (1 com churrasqueira). i 1',01 GALPAO DE 72 JW,OI LAGOA CANCHA DE

.

! 1* Acabamento em massa corrida/porcelanato I
de be

-

I
-' I I BOCI;IA. Pl,!\NTt\ÇAO DE, EUCALIPTO, I

* 01 Va d '
, Vaga garagem co na, portao e etromco. i " ACEITA I/"IOVEL E TERRENO DE MENOR VALOR. I I ga e garagem j\. RS I 75.0Q0,OO ffi..egQ9� .______) �valor:E1,Q_50,OOQ,go •. J >.: R$ 160.000,00

terreno com 32�/)Om'
Casa caiu 70,00m'
13 quartos, banheiro, sala; cozinha.
I (planta com ampliação para mais uma suíte)
�$ 199,000,00

_

U')Tf{\lvlmID CHAW'S EL\'SEES!

ros5lJl � Sll1l'ES,
A LAVABO,'� SAIA lJE ESD\R.
SAIA DE Jt\ND\R. CDZINHA. LAVANDERlt\
ÁRR\DEI'1'St'l.S,
� Cf2 VN:i>S DE GA.RNJEM. MURADO E

I Apartamento com 78,00m2
'

! 02 dormitórios sendo 1 suite
t 1 vaga de garagem
I Local Tranqüilo e residencial,
',Jitt§_Q,ººº,ºº_� ,. ,. � .

,

!
I
I
i
)
"

Locação
""'"

REElam·\1h-RauC<tiJccmC12lkmw:lri;'c��� R$eOOp.)
REEllX01-amdlRb,(Íllll�cctnQI!illir:.\)jd:mllIM::5ecbooi'iÔ'.,:t'I'mws-R$;l�

Apatta,mento(
RfE111liO- 1/bN.1>'a'�'flIOOJ �tllt\m .m!'lilMli,$lh, illt.inha;,lwifiiR:i,áI�d.1·�\neOl
\'<@lre'�t_RS700,(tl+ocro
REf.l1OS2· Centro - Apartanlcnt"Cl\nl_02 dorm!t6rio$, sala, cozinha. banheiro, érea de
S\.>f'Vlç\J e 01 vaga de garagem, RS 600,00 + ecnd.
ReF. 11.005 - Vila Lalau - Apartamcmo cem 02 dOlllliróri\)s, sala/cozinha, banheiro,
ãrea de.serviço e OI vaga de garagem. RS 570.00 + cond
Rei t 1021 - Apanamemc - centre- 01 suite, 02 cccnuõnos. sala, cozinha U')Jn
móveis sob m...>dlda, ãrca di! servtçc, bànhefrl� e vaga 'de garagem - RS 780,00 +

�f.di 1053 _ Apanamcmo • Barrá do Río Molfl,<l - 02 acrmnõnos, safa. cOZiQha. ãrea I
de servíçc. banhelr\) eOJ �'aga de garagem - RS 6,50,00 -e ccnd. fixo

Sala Comerda1:

m-taXl1-a,tro�saao..lllllíiald1rs.pri.T·l:ilW-RS2S:0_ro •

REElrotO- amo - 5W.ll"Iladll.ltIl1 40 Jn!mnl:a!tOO - R$550.00 +tm1
RfE�1-(� -5:ttmMJaf o:m 5()Jl1�- R$troro + a.ni
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REF: 6423: APARTAMENTO NO TRÊS RIOS DO SUL. RESIDENCIAL BER
TOLDO ENKE, BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL, RUA 1305. APARTAMENTO
COM 59,00 M2 DE AREA PRIVATIVA. 02 DORMITÓRIOS, SALA/COPAI
COZINHA,.SACADACOM CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE GARAGEM.
OBRAEM FASA FINAL DE CONCLUSÃO. ENTREGA PREVISTA PARA
DEZEM3RO. INCORPORAÇÃO: Ri 63831. VALOR: R$135.000,OO

p�' .

areImoveis
www.parcimoveis.com.br

3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6438: RESIDENCIAL TUBS. APARTAMENTOS NO BAIRROAMIZADE.
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC, CHUR
RASQUEIRA, VAGA DE GARAGEM, EXCELNETEACABAMENTO. 64,00 M'
DE AREA PRIVATIVA. ENTREGA EM DE.ZEMBRO DE 2014. CONDiÇÕES

DE PAGAMENTO FACILlTIDAS.INCORPORAÇÃO: R-822.920.
VALOR: A PARTIR DE R$140.ooo,OO

REF: 6440. APARTAMENTO NA ILHA DA FIGUEIRA.
RESIDENCIAL CLAUDE MONET. 01 SUíTE + 02 QUAR

TOS, ÁREA PRIVATIVA DE 77,70 M2.
VALOR: R$ 170.000,00

REF: 6454: APARTAMENTO NO RESIDENCIALANA PAOLA. CEN
TRO. APARTAMENTO COM 01 SUíTE COM CLOSET + 02 QUAR
TOS, 'SALA DE ESTAR/JANTAR, LAVANDERIA, BWC, SACADA E

AMPLA VAGA DE GARAGEM. AREA DE i17,25M'
VALOR: R$ 255.000,00

REF: 6450: DUAS CASAS EM AMPLO TERRENO NO ESTRADA

NOVA. CASAS DE MADEIRA, ÁREA TOTAL CONSTRUíDA DE

120 M'. TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 480 M'.

VALOR: R$ 140.000,00

REF: 6435: CASA EM GUARAMIRIM. CASA NO BAIRRO AMIZADE
DE GUARAMIRIM, PRÓXIMO AO FÓRUM. CASA DE ALVENARIA
COM 03 QUARTOS, SALA, COZ, 2 BWC, ÁREA DE FESTAS COM
CHURRASQUEIRA, LAV. E GARAGEM. AREA CONSTRUíDA DE

110,00M' E ÁREA DO TERRENO DE 360,00M'.
VALOR: R$ 200.000,00

REF: 6463: CASA NO TRÊS RIOS DO SUL RUA CONRADO ERDMANN.
APROXIMADAMENTE 120 M' .. 01 SUíTE (INACABADA) MAIS 02 QUAR
TOS, SALA DE ESTAR/COPA/COZINHA, GARAGEM. O PROPRIETÁRIO

ENTREGAACABADA, OU COM DESCONTO PROPORCIONAL As
PEÇAS INACABADAS.
VALOR: R$ 234.000,00

REF: 6461: EXCELENTE INVESTIMENTO PARA

LOCAÇÃO. SOBRADO NA RUA JOSÉ NARLOCH, DI
VIDIDO EM 4 APARTAMENTOS. TERRENO COM ÁREA

DE 350,00 M'.
VALOR: R$ 240.000,00

REF: 6432. TERRENO NO CENTRO. ÁREA DE
308,00M2.

RUA EQUADOR.
VALOR: R$ 330.000,00

REF: 6445: GALPÃo E CASA NO AGUAVERDE. EXCELENTE INVES
TIMENTO PARA LOCAÇAo, IMÓVEIS JA LOCADOS. TERRENO COM
ÁREA DE 18,OOM .. X 3O,OOM =540,00 M'. E 01 GALPÃO COM ÁREA
DE 150,00M'. MAIS 25,00 M'. DE MEZANINO E 01 CASAMADEIRA DE
70,00M'. VALOR: R$ 380.000,00 (pROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA

O MÊS DEAGOSTO)

REF: 6433: CASA NO CENTRO. AREA DE 100,00M'.
TERRENO CO ÁREA DE 364,00M'. 14,00 X

26,00M. 01 SUITE; 01 QUARTO;01 BWC;SALA DE

TV;ESCRITÓRIO;LAVANDERIA;COPA-COZINHA;GARAGEM.
VALOR: R$ 484.000,00

REF: 6357: SOBRADO DE ESQUINA NO CENTRO. ÁREACONSTRUíDA
DE 464,50M' E CHURRASQUEIRA COM ÁREA DE 118,9 M' .. TERRENO
COM ÁREADE 924,49 M'·01 SUITE;03 QUARTOS; 02 BWC; 03 BW;SAL.A
DE ESTAR;SAL.A DE JANTAR;SALATV;COPA-COZlNHA;DEPENDÊNCIA
DE EMPEGADA;LAVANDERIA;CHURRASQUEIRA;SAUNA;PISCINA;ADE

GA;DEPOSITO E CANIL VALOR: R$ 2.000.000,00

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: RA- 31,510

* DISPONIBILIZAMOSACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVI
MENTO DO PROJETO E PARAA CONSTRUÇÃO MEDIANTE CONTRATAÇÃO

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOT11.COM.BR�
-

, LOCAÇA0
-CASAS,
BAIRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-
02QTOS, SL, cozo BWC, LAV.R$ 400,00
BAIRRO jGUA ESQUERDO -RUA roxo jANUÁRlO AIROSO,
1067 -01 SUITE,Q2 QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.
R$ 1.200,00
BAIRRO ILHA DA FlGUEIRA'RUA 768, N" 481 . 03QTOS, SL,
cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00
RUA ANTONIO PEDRI'02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 750,00.
BAIRRO TR!s RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU, N" 2438
FUNDOS '02QTOS, SL, cozo BWC, LAVE GARAGEM.R$ 425,00
BAIRRO CENTENÁRIO -RUAALFREDO CARLOSMAEIR, 03
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.200,00.
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELIA HORST,N" 307 ·02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$420,00
RUA ONELIA HORST,N" 307 ·02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$580,00
RUA IRMAO LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL, cozo BWC, LAV
. R$655,00
RUA RI 103, LOT 440-02 QTOS, SL, COzo BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 550,00.
BAIRRO sAo LUIZ -GUILHERME IGANACIO HRUSCKA,
281 ·02 QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA FRANCISCO HEMPCK
EMAIR,I00 -03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERJA,B
ANHEIRO E GARAGEM R$ 640,00
BAIRRO VILA RAU -jOAO MORETTI,N" 65 -FUNDOS-O.
QTOS, SL, CÓZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 850,00
BAIRRO BARRA·RUA ANGELO RUBINI,N" 994 ·02 SUlTES,02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 4.500,00.

BAIRRO CENTRO -RUA EMlUO STEIN,N" 168·04 QTOS, SL,
cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.355,00.
BAlRRoAGUA VERDE-RUA PAULO KRAEMER,N 142-04
QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$1.ooo,OO
BAIRRO ,NEREURAMOS -RUA GENNARO SARTI,N" 118 -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$580,00.

APARTAMENTOS,
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 ·02 QTO, SL, cozo
BWC, LAV, E GAR. R$600,00 EDIF. MENEGOTTl
-GOY. JORGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, SL, COzo BWC,
LAV, CHURRASQUEIRAGAR R$ 700,00 -EDIEFERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 ·01 SUITE, 02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS
850,00 -EDIE JULIANA
-RUAPROC. GOMESDEOLNEIRA -oi SUITE. 02QUARTOS, SL,
cozo BWC, LAV,sACADA,GARR$ 1.400,00 -EDIEANAPAOLA
-RUA NELSON NASATO,N 46 ·02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
SACADA, GAR. R$ 630,00 -EDlE FERRETTI I
-RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 600,00 EDlF jARAGUA I

--

-RUA GOY.jORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS, SL, cozo
BWC, LAV, SACADA, GAR RS 700,00 -EDlESTA. LUZIA
-RUA FRITZ HASSE,N" 35 ·01 SUITE, 02 QUARTOS, SL, €Oz.
BWC, LAV, GAR R$ 900,OOEDIF. ATLANTA
·RUA BARAO DO RIO BRANCO,553 ·01 SUITE, 02 QTOS, SL,
cozo BWC, LAV, GAR. R$ 1.190,00 -EDIF. BARAo
-RUA roxo PICOLLI,N" 104 ·04 QUARTOS, SL, COZ; BWC,
LAV,SACADA, GAR. R$ 850,00 -EDIE CARLOS SPEZIA
BAIRRO CZERNlEWlCZ -R. FRANCISCO TODT, N" 960 • 02
QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA C/ CHURRASQUEIRA E
GAR. R$ 650,00 EDlE GUILHERME
·BAlRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,

N" 500 '1QTO, SL, cozo BWC, LAY. R$420,00
RUAMARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, SL, cozo BWC, LAV
E GARR$ 440,00
RUA roxo ANDRÉ DOS REIS,SIN -OI SUITE, 02 QTOS, SL,
cozo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 910,OOEDIF.
BELA VISTA
RUA VICTOR ROZEMBERG, N" 384 ·01 SUITE, 02 QTOS, SL,
cozo BWC, LAV, GAR. R$750,00.EDlE PICCJNJNJ
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA '2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$380,00
BAlRROmFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N' 1606
-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 350,00
BAlRRO,VlLA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ. N' 40 -

02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GARR$ 600,00
RUA EMMERlCH RURSAM, N" 45 -01 SUITE, 02 QTOS, SL,
COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00 EDIF.
DNA.WAL
RUA ANGELO TORlNELLI, N' 199 '01 SUITE, 01 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 720,OOEDIF.
COPENHAGEN
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ.N" 160 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUlNTER, N' 225,-
2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GARR$ 500,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZo BWC, LAV E GARR$ 550,00 EDIF. BRASILIA BELTRA·
MINI
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIF. BRASILIA BELTRA·
MIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER·
BINEN, N' 87 '2QTOS, S1, COZo BWC, LAV,SAc' C/ CHUR·
RASQUEIRA E GAR.R$590,00

RUA JOSE PICOLLI,522 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR
R$530,00
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FREDER
ICO JOSE KLEIN, N'85 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC, C/
CHURRASQUEIRA E GARR$500,00
RUA WlLLY BARTEL,N' 250 ·01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZo
BWC, LAV, SACADAGAR. R$ 850,00 EDlE LEBLON
RUA REINOLDO BARTEL,N' 390 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA GAR. R$ 1.050,00 EDlEESPLENDOR
-RUA FREDERICO BARG,N' 251 'IQTO, SL, COZo BWC, LAV
E GAR.R$ 450,00
-RUA GEORG NIEMANN,S/N-2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E
GAR.R$ 640,00 EDIF. JARDIM EUROPA
BAIRRO jGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WlLLIAN,N 424

, -�%c;tS�����?L:t�Rt1�:;��NDOERFER,N"
851 -2QTOS, SL, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. SAN
RAFAEL
RUA HlLARIO FLORIANI,N' 40 -01 SUlTE,02 QTOS, SL, COZo
BWC, LAV, SACADA GAR. R$ 1.050,00 EDIEMORADA DA
SERRA
RUA EYDIO VICENTE DE SOUZA,SIN, 2QTOS, SL, COZo
BWC, LAV E GAR.R$ 580,00 EDIF. DENIS
BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HEINRICH LESSMANN, 421
-2QTOS, SL, COZO BWC, LAV E GARR$ 550,00
-RUA ALFREDO CARLOS MAJER, 59 - 2QTOS, SL, COZo
BWC,SACADA LAV E GARR$ 650,00
·RUA LEOPOLDO jOAo GRUBBA,N"31 -IQTO, SL, COZo
BWC,SACADA LAV E GARR$ 500,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SUlTE,OI QTO, SL.
COZo BWC, LAV, SACADAGAR. R$ 950,00 EDIF.VENEZA

.

BAIRRO jOAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE
ARAÚJO, 2QTOS, SL, COZo BWC,SACADA LAV E GAR.R$

SOO,OOCOND. DAS ARVORES
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO, 3295 -2QTOS, SL, COZo BWC, LAV,SAC. C/ CHUR
RASQUEIRA E GARRS600,OO
·RUA STA. jULIA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$ 600,00
·RUA MARIA A. DA MASCARENHAS,IlO'OI SUITE ,IQTO,
SL, COZ, BWC, LAV,SAC. C/ CHURRASQUEIRA E GAR
R$762,00 EDIE MARIA ALICE
-RUA GUILHERME BEHLlNG,N' 60'01 SUITE ,2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV,SAC. C/ CHURRASQUEIRA E GAR.R$725,00
EDIF. CLAUDE MONET

KlTINETE
BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148 -sxo LUIZ . OI QTO E COZ JUNTO, BWC, R$ 250,00
BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916
'IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 530,00
BAIRRO - VLLARAU - RUACARLOS ZENKE,N' 224 - OlQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00

T8UlliNO,
•

RUA rosa THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA .

30X60 M2 RS 1.120,OO
CASA COMERCIAL -RUA MAXWlLHEIM, N" 258 '03 QTOS,
SL, COZo BWC, LAV E GAR .RS1.800,00-I00M2
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FONSECA,N'
1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALACOMERCIAL-RUABERTHAL.KASSNER,N"91·90M2

��li�6�uARAMIRIM -RUA MARIA LOPES DA SliVA,N
188 ·154 M2 R$1.000,00
TERRENO -RUA BR 280, GUARAMIRIM - R$ 2.000,00

.

.

Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegotti.com.lifl
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Vila Nova - Jaraguá do Sul
Resid. Dom Michael - apto cf 1 suíte
+ 2 dormitórios, ampla sacada com

churrasqueira, 1 vaga na garagem. Estuda
proposta.

Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Atlanta - apto cf 2 dormitórios
sendo 1 suíte, sacada com churrasqueira;
1 vaga na garagem. Estuda proposta, aceita
finan. Bancário.

RS 189.000,00

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá d!) Sul
Excelente sobrado de alto padrão cf 2.
suítes + 2 quartos, hidro, closet, piscina,
salão de festas, 4 vagas na garagem.
Estuda proposta.

RS 1.100,000,00

ReI. 2022 - Vila Nova - Terreno plano com
250m2. R$ 175.000,00
-ReI. 2000 - Santa Luzia - Terreno para
,agricultura com aprox. 58.000 m2 + galpão e
casa alv. Valor: Consulte-nos.
-ReI. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com
200.000 m2• Valor: Consulte-nos.

Czerniewicz - Jaraguá do Sul
San Sebastian - Flat mobiliado e decorado,
com 1 dormitório sendo suíte, 1 vaga na

garagem. Estuda proposta. Aceita finan.
Bancário.

Centro - Jaraguá do Sul
Ed. Piemonte - espetacular apto ( 1 por andar)
cf 2 suítes + 2 quartos, ampla sala de estar, 4
vagas na garagem, acabamento de alto padrão.
Estuda propostas aceita finan. Bancário

RS 2.900.000,00 .
RS 180.000,00

Jaraguá Esquerdo -. Jaraguá do Sul
Res. Gracilis, apto novo com 1 suite
+ 2 quartos, sacada cf churrasqueira,
acabamento cf gesso. Entrada + finan.
Bancário.

Vila Nova- Jaraguá do Sul
Res. Amaryllis - apto cf 2 dormitórios sendo
1 suíte, sacada com churrasqueira, ficam
móveis sob medida na cozinha, 1 b=vaga na

garagem. Estuda proposta.
RS t89.000,00

Centro - Jaraguá do Sul
- Ed. Saint Tropez apto cf 1 suíte + 2
dormitórios, churrasqueira, 3 vagas na

garagem. Aceita imóvel de menor valor.

R$ 498.000,00.
R

Jifa Martins - Jaraguá do Sul
Charmosa casa de alvenaria cf 3 dormitórios
sendo 1 suíte, hidro, churrasqueira, 2 vagas
na garagem. Estuda proposta.

Água Verde - Jaraguá do Sul
casa de alv. cf 1 suíte + 2 dormitórios,
churrasqueira, jardim, 3 vagas na

Estuda proposta.

- ReI. 2026 - Rau - Terreno cf 396 m2 - R$
105.000,00
- ReI. 2019 - Terreno cf 483 m2 em Santa
Luzia noLoteam, Girassol- R$ 85.000,00
- ReI. 2017 - Terreno cf 360 m2 na R. André
Vitkoski - Barra Rio Molha - R$ 125.000,00
ReI. 2029 - Schroeder - Centro - Terreno

Nova Brasília - Jaraguá do Sul
EdifiGio Elegans - Apto cf 1 suíte + 1 quarto,
sacada com churrasqueira, ótimo padrão de
acabamento. Estuda proposta.

RS 27&.000,00

- ReI. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno
de esquina na Rua Walter Marquardt cf 560
m2 - R$ 500.000,00
- ReI. 2001 - Ilha da Figueira - Terreno de
13.980m2. R$ 400.000,00
- ReI. 2024 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de
1.097,65m2• R$ 310.000,00

Corupá
Barbada - Sobrado com 2 dormitórios + 1
suíte master, espaço gourmet, churrasqueira,
aquecimento solar, 4 vagas na garagem.
Estuda proposta.

R$ 540.000,00

plano cf 500 m2_ R$ 120.000,00
- ReI. 2035 - ItaiópolisfSC - Area de
reflorestamento cl 674.000 m2 e 52.000
árvores de Pinus - R$ 960.000,00
- ReI. 2013 - Terreno plano cf 3.097 m2
de frente pf R. Horácio Hubini - Valor:
Consulte-nos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� LOCAÇÃO. -. .
.

- ....._

_ .

1 QUARTO
Ed. Lilium, Vila Lalau R$ 470,00
Rua Alfredo Shumann, Jaraguá a partir de
Esquerdo R$ 550,00
---- _._- ----------- - � ----

Ed. Primula, Vila Nova R$ 560,00

Rua Canoinhas, Centro R$ 450,00

Ed. Marajá, Centro R$ 550,00

R$ 550,00Ed. Petúnia, Nova Brasília

2 QUARTOS
Rua Adamando F. J. Klein, Três R$ 560,00
Rios do Norte

Ed. Centenário, Centenário R$ 600,00
------------�----,-------------- ----=

Ed. Di Rori, todo mobiliado, Vila Nova R$ 850,00
_,------------------------ --------------

_���_���r.�I!�_�:_���_�o�� o _��Z_�����_
Ed. Ipê, João Pessoa a partir de

R$ 550,00
_._--_._--------_ .. _-=::;===-_-------- -=..:=.;::;;.".;..

-

Ed. Antúrio, Jaraguá Esquerdo R$ 685,00

Rua Exp. Antônio C. Ferreira, Nova a partir de
Brasília R$ 450,00

Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 650,00
_-------------------- -------

Ed. Platanus, Centro R$ 720,00

Ed. Miami, Baependi R$ 620,00

a QUARTOS SALAS COMERCIAIS
--- --- _'0 - ----- ---- _- -- __ o - - ---

Ed. Barão do Rio Branco, mobilia- R$1.250,OO
do, Centro

-- -- -- -- -- - - -- -- --

Ed. Zimbros, semi mob. Vila Nova R$1.150,OO
- ------ -- -- --

Ed. Jaco Emmendoerfer, Centro R$1.200,OO
--o --- -- -- - -- - - - -

Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$ 800,00
_o --- -- ---- ---- -- -- - -

Ed. Aquarela, cozinha mobiliada, a partir de
Nova Brasília R$1.100,OO

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

Ed. Esplendor, Baependi R$1.050,OO
-_-- --- - --- -- -------,�,-- -------- - -

Ed. Dona Verginia, cozinha rnobill- R$1.100,OO
ada, Centro

- - - --- - --- -- - ------

-- ---- ----- -- --- --_._- --,------ - - -- --'_'- -'--- -'--

Rua Arthur Gunther, Amizade, 55m2 R$ 750,00
-- -- -----_._---,-- .- --- ---- _----_ -- ._--- -

Rua CeI. Procápio Gomes, Centro, a partir de
250m2 R$2.500,OO
- -- - - - -- --- - - -- -- - -

Rua João Januário Ayroso, R$3.800,OO
Jaraguá Esquerdo
- -- _,--- --- -- ------ - - -- --

Ed. Fernanda, Centro, 73m2 R$1.300,OO
____ .0 ___ ,_ - ,--_.__ .. - -- --- - - - - -- ---

Rua José Narloch, São Luis, pav. R$1.500,OO
térreo, 150m2

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

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, a partir de
Centro, 32m2 R$ 600,00
--,------- --- --_-- -- -_._-- ------ - -- ---,---,----,----,_

Ed. Royal Barg, Centro, 973m2 R$1.200,OO
-- ----- .- -- ----------- - --- -

Rua Reinaldo Rau, Centro R$5.000,OO
- -- - --- - -_-- - ----

Ed. Market Place, Centro, 30m2 R$ 550,00
-- - -- - - --

Rua Rinaldo Boga, Ilha da Figueira, 39!Jm2 R$5.850,OO
- ---- -- -- --- - - -- - ---- -- -

Centro Comercial ECM, Centro, 97,69m2 R$1.500,OO
------_.- - _;::;:;:;'-;'=-- -- -- ---- - -- e

Casa comercial, Rua Exp. Gumer- R$3.000,OO
cindo da Silva, Centro

GUARAMIRIM·

lª1��-!��
SCHROEDER

CASAS
-- - - -- - --

2 quartos, mista, Barra do Rio Molha R$ 600,00
- -- - -- - -

2 quartos + 1 suíte, Ilha da Figueira R$1.100,OO
-- --- -- - --- --- - -

3 quartos, alvenaria, Vieiras R$ 780,00
--- o - - -- - -- ----

4 quartos, alvenaria, Rio Cerro R$1.300,OO
----- -- --- ----- ---- -- --- ---- --

TERRENOS·

R$4.000,OO

Casa alvenaria, 3 qts + 1 suiIB, Amizade R$1.400,OO
Salas Comerciais, Avaí a partir de

R$ 670,00

Rua Dona Antonia, Nova Brasília R$ 380,00
-----_._.__._----,------ - ._,----,--_.- - --,- ----- - --,-_.----------

Ed. Saint Tropez, Centro R$ 600,00

Ilha da Figueira, 3000m2 R$1.000,OO

Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

Geminado com 3 suítes

RS 1300,00

Centro, 1400m2

GALPÕES
- - - -- -

Jaraguá Esquerdo, 526m2 R$4.000,OO
- -- - �

--

Barra do Rio Cerro, 1692m2 R$13.800,OO
-- - - -- - --- ----- - --

Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Ed:Angelo Menel - Aptos novos
2 quartos + 1 suíte, 93,15m2

A partir dI RS 950,00

"

SE

Nova marca.

Confiança de

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Presidente Epitácio Pessoal 415 - Centro

Jaraguá do Sul - se I 3275 9500 I www.seculus.net

SeculusEmpreendimentos

www.seculus.net
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SAlAS COMERCIAIS
Ret. 3001 - CENTRO, Com aproximadamen1e 90m' e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$1.350,00Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So- ReI. 3006-Barra-Com45 m'com banheiro e es1acionamentoemfrente.R$700,00

brado com suíte com closet e hidro + Ret. 3007 - WITRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00
2 dormitórios, copa com churrasqueira Ret. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino

elétrica e forno de pizza, demais de- ._'1 tambémcombanheiro.R$3.600,00.
.

.. .. lu I '; .....'.1113 Ret. 3011-CENTRO - Com aproximadamen1e 49m'e banheiro. R$ 550,00 reais.
pendenclas e piscina - R$ 750.000,00

I ���.,
.

Ret.3012-BARRA-Corn?proximadamente400m'com04banheiros.R$ 6.500,00
.� •••• �; )� ;_ �", ,-,., •• _ ._. • __ __ __ ._ r_ _-••• _. �_.I

...,

N
....
cc IMOBILIÁRI

�\cha�el
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

lRAV1ENNA
O.R.I - [araguá do Sul

R i de n c es e

1 Suite+ 2 Dormítôrtos

·Area pt1v1ttlva 111,oom�
• Lavaoo Social
• ('Á)z{mm II dmrrasquêlrn
ín.a& 'I\{j liVlng
• :2 Vaps de garag=
• Rm Ellgbrio N'ioollnl - Oêntro

�:!"�::�,,,�-l\ �.
,. . ,

3275-1594

0142 - Centenário - Apartamento
com 1 quarto, bwc, sala, cozinha, la
vanderiae sacada com churrasqueira

- R$110.000,00

!
1
)
)

I
j
1
I
I

1
I
J
I

1
!

Cód. 0140 - Amizade - Apar
tamento com 2 quartos, sala,

copa, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$128.000,00

cóo. 250 - Centro - Villa Soleggiata
-120m2 privativo, 1 suãe + 2

derrnãónos, lavabo, sala, copa, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, 2
vagas conjugadas - CONSULTE-NOS

Cód. 0138 - Czerniewicz - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cf closet,

1 quarto (planta original suíte + 2),
sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de
festas e bicicletário - R$ 290mil

Cód. 126 - Vila Nova - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

churrasqueira. Salão de festas, play ground,
bicicletário, elevador e garagem

R$249mil

'.

1
I
J
i
I
í
l

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

CASAS

ReI. 1000 - Baependi - éom 01 suâe + 02 quartos, sala, cozinha com
móveis sob medida, banheiro, área de serviço com vaga de garagem para 02

carros. R$ 1.200,00
Ref. 1001 - João Pessoa - Com 03 quartos. 02 salas. banheiro. cozinha,

lavado, área de serviço, garagem para até 03 carros toda murada com brita na

área exlema. R$ 780,00.
Ret. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com aproximadamen1e 600m'. sala,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira. 02 suítes 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. 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
ReI. 2000 - Vila Nova - Com 02 quartos. sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 560.00.
Ret. 2001 - Centro - Com 01 suíte com hidro, closel, 02 quartos. 02 salas, saca
das, banheiro,cozinha, área de serviço garagem para 02 carros.R$ 1.150,00.

ReI. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de gara!J€m. Não tem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz in1ema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 - Centro - Com 01 sutte + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira. banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 900,00.

ReI. 2006 - Centro - Com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e Churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ret. 2007 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada, banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Ret. 2008 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro. cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 630,00.
Ret. 2010 - TITa Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$�.OO
ReI. 2011 - Vila Nova - Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira. banheiro social cozinha, área de serviço com 02 garagem. R$ 900,00.
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos. sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ref.2013 - Jaragua Esquerda - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,

copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com
garagem.R$ 900,00.

Ret. 2014 - Baependi- Com 01 suíte, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com Churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Ret. 2016 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00.

ReI. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 sutte com hídro 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.

R�I. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,
cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600.00.

Ref.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozinha conjugadas, bwc, não
tem g8ra!J€m. R$ 380,00.

Ret. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem, prédio com elevador e saláo de festas.

R$6OO,00.
Ret. 2026 - Água Verdi - Com 03 quartos, sala com uma pequena sacada, cozinha,

área de serviço. com 01 vaga de garagem.R$ 600,00.
Ret. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueíra,

cozinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.
Ret. 2029 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueíra. banheiro

social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 770,00.
Ret. 2031 -Ilha da Figueira - Com 02 quartos. sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha.

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ref. 2034 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, sala com sacada e churrasque:

ira. cozinha com rroveis sob medida, banheíro social, área de serviço mobiliada
com 01 vaga de garagem. R$'1.400,00

Ret. 2035 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa, banheiro, lavado,
cozinha, área de serviço com sacada dep. de empregada com banheiro e 01 vaga

de garagem.R$ 650,00.
Ret. 2038 - BAEPENDI- Com 01 suíte + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2039 - CENTRO - Com 01 su�e + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada. cozinha, área de serviço com 01 vaga de gara!J€m. R$ 1.100,00. Con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Ret. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos. sala com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
Ref. 2044 -Ilha da Rgueira - Com suíte, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueíra, cozinha, banheiro social, área de serviço com 01. R$ 700,00.
ReI. 2047 - VILA LAlAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ret. 2049 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, sala com sacada e churrasque

ira. cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$ 1.200,00
- Condomínio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador

Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,
não tem garagem. R$ 380,00.

ReI. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,
dependência com bwc (apenas o sanitário) e garagem. R$ 700,00.

ReI. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas. banheiro. área
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA
ALUGA

- VENDE

96562950- vendas@imobiliariabarrasuLcom
UL,TIMAS

UNIDADES!! !

Subsidio de até RS17.

- ADMINISTRA

e en res

Ultimas unidade a R$ 107.000,00 ENTRADAFAClLITADA!!
Condomínio fechado com bosque com 21.000,11 102 eer do

.

10 pista de
. -

cooper, piscina, academia mobiliada, salão de fedas, esp ço zen e

muita área verde. Entrega em 24 meses.

Entrada parcelada em até 2 vezes.

e guel.

www.imob·liariabarrasul.cm
.

.

Inmrpora -o Rl-1S..5

Plantão: 9135·8601
9636·6160

3371-0099

�,
eisarclmoV1. ".

www.parcimOV8Is.com.br

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

www.; ualimobiliaria.com.br

PRÓXIMOAARENA

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

IMOBILIÁRIA

CM, 541· APARTAMENTO, Residencial Hausgarten,
Bairro Nereu Ramos, com 49,94m>, 2 dorrn�órios,
1 banheiro e 1 vaga de garagem. R$107.000,OO

ACEITA IMÓVElNANEGOOAÇÃO

Cód, 592· APARTAMENTO, Residencial
Gaia, Bairro Centro, com 100m>, 1 su�e + 2

dormitónos, sacada com churrasqueira e 2 vagas
de garagem. R$ 280.000,00

Cód 131- CASA, Bairro Amizade, com 81
m', 2 dormítórios. Terreno com 327m'. R$
'230.000,00 Projeto de ampliação de 80mtrs

aprovada pela Prefeitura.

Cód. 590-APARTAMENTO, Residencial Belo
Arvoredo, Bairro Amizade, com 57m', 1

dorrnitóno, sacada com churrasqueira e 1 vaga
de garagem. R$ 125,000,00

PRONTO PARAMORAR, ÚLTIMAUNIDADE

Cód 534- APARTAMENTO, Bairro Centenário,
Residencial Pirâmide, com 61 m2, 2 dormitórios,
sacada com churrasqueira, R$145,OOO,OO

ÚLTIMA UNIDADE

Cód. 532- APARTAMENTO, Residencial Ady
Frutuoso, Bairro Czemiewicz, com 63 m', 2

dormtóríos e 1 vaga de garagem. R$ 145.000,00

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕESI

Cõd72: SALA COMERCIAL, Bairro Centro, com 185m� 2
banheiros. cozinha, �S 3.500,00 + IPTIJ.

Coo 92: GALPÃO, Bairro Rio Cerro I, com 200m'. R$ 2.000,00.

Cód. 58 APARTAMENTO, Bairro \i1la Nova, 1 su�e + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$l .020,00 + condominio.

���h�I�?��!�6���h��r����J:t��ii� ��Utf8�01
vag�e�affig�AFi1l��oR�O�e���,cg�C�I���ni\'8510

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

��=:'��ee:'=2�+�
Cód: 95 - CASA COMERCIAL - \i1la Lenzi, com 450m',

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

C�$ i61Õ5�\f%��§2�CO�rnR1��g!"."·
CM 59· CASA de �venana, Bairro Chico de Paula, com 3
dormâónos, sala e cozinha, 1 área de serviço. R$ 678,00
CM 53- APARTAMENTO, Bairro Amizade, Residencial Belo
Arvoredo, g������i �g@�ó�oc6�J��fA�: 1 vaga de

CM 61· APARTAMENTO, Bairro Centenário, com 1 donnlóOo,

ChJ��i�1�lt��09���g��i rs��' !ag���g�rniO.
t�%��A}ft�6��r!F�&!��id��':'slJ,D8[J\frha
CM. 95· GALPÃO, Bairro \i1la Lenzl,Construção com 450m',

. ESCritón�f4�m�&�"%i����ca�'Vtci 100m'

Cód 177 CASA GEMINADA, Bairro Três Rios Do liNorte, 69m2, e terreno com 169m2, 2 dormitórios,
1 vaga de garagem. R$139.000,OO

TERRENOS/CHÁCARAS
CM. 20S. TERRENO, Bairro TIfa Martins área de 350"".

R$ 80.000,00. Acella financiamentn bancário.

Cód. 208-TERRENO, em Araquari, área de
11 O,OOOm', R$ 5.500.000,00 Próximo a futuras

instalações da BMW.

COd. 224- TERRENO, em Schroeder área de 464m'.
R$ 80.000,00. Acella financiamento bancário.

COd. 230· TERRENO, Bairro Rau área de 450m', casa mista
com 50m', R$ 230.000,00. Acella imóvel na negociação.

COd. 234- TERRENO,Bairro Estrada Nova área de 392m'.
R$ 60.000,00.

COd. 240- TERREN��$rr��8g,�ueira, área de 771

COd. 244- TERRENO, Bairro Santa Luzia,área de
899.058,30"". R$ 650.000,00.

COd. 24S. TERRENO, Bairro Baependi áreade 327m' casa
de madeira. R$ 230.000,00 .

Cód, 246- TERRENO, Bairro Santa Luzia, área de
6.703,10m'. R$ 300.000,00

COd 250- TERRENO, Bairro Três Rios do Sul, área de 352m',
esquina. R$ 100.000,00. Acella financiamen!n bancário.

COd. 257- TERRENO, Bairro Barra do Rio Cerro áreà de
451m', R$143.000,OO

COd. 259- TERRENO, em Schroeder área de 1201 .20m'.
R$150.00Q,OO. Acella imóvel na negociação. •

'
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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 Portinari alia o prazer de

morar bem â praticidade do dia a dia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASMELBORES
OFERTAS DO

MERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

LEIER
IMÓVEIS

l'1'i E-mail: comercial@leier.com.br

.-'11'"
•

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se

DEIXE SEU IMÓVEL
PARA VENDER COM

A MELHOR EQUIPE
DE CORRETORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Ligue: (47) 2107-0500 "�ww.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS '

6l(47) 9637-4547 "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS o

www.leier.imb.br-

TO 02 ooMIRTÓRloS, SALA ,

ESTAR E JANTAR, COZINHA, V
C, ÁREA DE SERVIÇO, :1
CADA COM CHURRASQUEIRA

i�'1 VAGA DE GARAGEM. ,

EA PRIVATIVA: 61,00 m2

LAS VEGAS
SIDENCIAL

- 3 E 4 VAGAS DE GARAGEM
E4 suíns
OBERTURAS OUPLEX COM PISCINA í
IVATIVA V
EVAOOR PARA AUTOMÓVEIS i

PIRAÇÃO CENTRAL jl
EPARAOO PARA AUTOMAÇAO '

EOIAL
' !.

260m2 DE ÁREA OE LAZER �
ARTAMENTOS A PARTIR DE 1
5.65m2 DE ÁREA PRIVATIVA.

tlSU\.:tE-tlOS
Rh20.978

I

__�--a�.c�__---�

PRÉDIO GOMES

COM 08 APARTAMENTOS COM i
02 DORMITÓRIOS, SALA DE
ESTAR E JANTAR, COZINHA, ',lBWC, ÁREA DE SERViÇO E I
GARAGEM.

RTAME�TO COM 01 SUíTE, ;
oORMITORIOS,SALA DE
AR E JANTÁR, COZINHA, 1
, ÁREA DE SERViÇO,
ADA COM CHUlllUlSDUEIRA 1,1
RAGEM.

ÁREA PRIVATIVA: 60,00 m2

A PRIVATIVA: 82,40 ma

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:·LEIER
IMÓVEIS

www.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS

Gl {47) 963 7 ..4S4\�,"--",--_-",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,_,,_,----��v. Maliechal Deodà�o dé{lfçníseçª, 1698, Jaraguá do.Sul
'

.. SÇ=!i'
Vila Lenzi CASA

, I
COM 03 DoRMIToRloS, SALA DE

.

ESTAR E JANTAR, COZINHA, 02 :
BWC, ÁREA DE SERViÇO,

.

DEPÓSITO, DESPENSA, EDíCULA, V
CHURRASQUEIRA E 04 VAGA.S DE !
GARAGEM. Ui

ÁREA TERRENO I

�

CASA
COM 01 SUíTE MASTER (COM

CloSEr E BANHEIRA DE

HIDROMASSAGEMJ, 02 ,

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E \1

JANTAR, ESCRITÓRIO, COZINHA, :1
COPA, lAVABO, BWC, OESPEN- I

SA, ÁREA DE SERViÇO, I,
CHURRASQUEIRA E 02 VAGAS DE �

GARAGEM. '.

ÁREA TERRENO

463,00 m2

U\-'TE
..MOS

OMS l

511,00 m2

$ 32.0•000,00

Rio da Luz CASA
COM 01 SUíTE, 02 OORMITÓRI-

.

OS, SALA DE ESTAR,E JANT�R, (
COZINHA; BWC, EOICUlA, AREA

.

DE SERViÇO E GARAGEM. �

����� CASA .

iIIIIII
COM 01 SUíTE, 03 ODRMITÓRI- I

OS, SALA DE ESTAR E JANTAR, \

COZINHA, COPA, 02 BWC, ÁREA
1

DE SERViÇO E 04 VAGAS DE
GARAGEM.

ÁREA TERRENO

218,00 m2

,

,
.

ÁREA TERRENO

162,00 m2

ii
1 I

. oSU\-'TE..M
OMS.

II'
____=a!!_�_-�

--

� -

TERRENOS Barra do Rio Cerro

Cód: 1625-02 - R$ 156.000,00 - Amizade .. 392,40 m2
Cód.i 1801-02 - R$115.00o,00 - João Pessoa - 347,00 m2
Cód: 1800-02 - R$115.o0o,00 - João Pessoa - 374,00 m2
Cód: 1199-02 - R$115.00o,00 - João Pessoa - 325,00 m2
Cód; 1796-02 - R$ 420.000,00 - Três Rios do Sul;;' 1.509,66 m2

Cód.: 1363-02 .. R$ 90.000,00 - Chico de Paula - 837,.00 m2
, ::;;Cód: 1013-02 - R$ 305.000,00 - Nova Brasília .. 555,00 m2

. Cód: 1347-02 .. R$19o.ooo,00 - Jaraguá Esquerdo oi 688,00 m2
Cód: 1455-02 - R$ 245.000,00 - Rau - 790 m2
Cód: 1459-02 - R$ 265.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 545,00 m2
Cód: 1454-02 .. R$ 110.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 400,00 m2

Nova Brasília

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� IMOBILIÁRIA

IMÓVEIS DE
LANÇA,MEN10S

���fvoj�����II�
\J61i\!l� IIM���I--�
#7 3YN@.�II��.&tr Inspirados em você

ATENDIMENTO Segunda, a Sexta: - 811 às, 12h e 13h30 às l8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

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

'>"

eRef. 5363 Centro
·Suíte + 02 dormitórios
-Area imóvel: 112,91m'
-R$252.000,00

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

-Ret. 7645 - Três Rios do Sul
-03 dormitórios
-Área privativa imóvel: 120,00m2
-R$ 234.000,00

Nbis do que imó
.

·

.
-

vendemos e realizamos sonhos!

-Ref. 7559 - Centenário
.

-Suíte + 03 dormitórios
-Area imóvel: 170,00m'
-R$ 280.000,00

'Ref. 2653 - Vila Lenzi
- Terreno com ótima localização.
-Area do terreno: 15.798,94m'
-R$900.000,00

-Ref.7446 - Centro
- Imóvel comercial / 03 dormitórios
-Area privativa: 290,00m'
-R$ 990.000,00
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-Ref. 5342 - Amizade
-02 dormitórios
-Area imóvel: 79,40m'
-R$ 179.000,00

-Ref. 2521 - Agua verde
.

-Terreno com ótima localização.
-Area imóvel: 1.092,00m'
oR$ 590.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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5 IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇA.MENTOS

-

Plantão
LANÇAMENTOS

4788229850
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS
Residendallmperialis

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro

Área privativa de 66,19m2
02 dormitórios

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

Entrada + financiamento bancário!

ro.

�Área privativa de 79,30m2
. Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!
A partir de R$ 282.500,00

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 115,74m2
02 Salões de festas!

A partir de R$ 339.000,00
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IMÓVEIS DE
LANÇAM'EN_TOS

Residencial

Defl'EWl;(;a

4 Pavimentos -16 apartamentos
Sacadas revestidas com pastiJhas

Preparação para splít na sala-e dormitórios -

Salão de festas com churrasqueira e bwc
Massa corrida no interior dos apartamentos

Agua, luz e gás-indMduais�
Incorporação sob o n� R..,3-6%..749
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ATENDIMENTO Segunda,'a'�Sext.ãI_�:�81i,âS1l1{2hYr�lf��.3ºiq�ll8n;,1_5.��Q�1$ábadó5�;I��lANTÃO:''DE :VENDAS. "
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IMOBILIARIA·
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

IMÓVEIS DE �
LANÇAMENTOS

!
----_

"
o

i
""
ã

�:
8-
o

?

1,-

·Ref. 5039 - Jaraquá Esquerdo
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,91 m2
.A partir de _R$ 166.533,69

·front� p'�ra morar!

�Ref. 5377 - Vila Lenzi
·Suíte + 01 dormitórios
·Área privativa: 79,79m2
-Apartír de R$ 190.000,00,
.Entrega agosto/2015

·Ref. 5307 - Czerniewicz
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 77,92m2

- ·A partir R$ 222.600,00
=Entreqa final de Março/2014

·Ref. 4987 - Baependi
·S�íte + 02 dormitórios ,

·Área privativa: 115,74m2
·A partir- de �$)39.0.00,00
.Entrega: Nóvembro/2014.

·Ref. 5254 - Amizade
·Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 128,54m2
·A partir de R$ 445.000,00
.Entrega: setembro/2015

·Ref. 5035 - Centro
·03 Suítes
.Área privativa:129,02m2
·A partir de R$ 634.817,16
.Entrega Agosto/2015

.Ref. 5090 - São Luís

.02 dormitórios

.Área privativa: 60,44m2

.A partir de R$ 149.000,00
=Prooto para morar!'

.Rel. 4843 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Área ptivativa: 93,15m2
.A partir de R$ 230.000,00
.Pronto para morar!

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
·02 dormitórios
·Área privativa: 80,96m2
·A partir de R$ 245.471,07
.Entrega Maio/2014

·Ref. 5133 - Centro
·Suíte + 01 dormitórios
.Área privativa: 87,45m2
oA partir de R$ 250.000,00
.Pronto para Morar!

·Ref.5197 - Amizade
·02 dormitórios

-

·Área privativa: 64,00m2
·A partir de R$ 155.000,00
-Pronto para'morar!

·Ref.4937 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 102,01 m2
oA partir de R$ 453.952,71
=Prcoto para morar!

·Ref. 5002 - Centro
·03 suítes
·Área privativa: 120,53m2
.A partir de R$ 505.227,28
.Entrega Abril/2013

·Rel. 5042 - Amizade
.02 dormitórios
.Área -privativa: 53,37m2
.A partir de R$ 1_57.296,30
.Entrega Dezembro/2013

·Rel. 5304 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios .

.Área privativa: 92,12m2
·A partir de R$200.000,00
.Entrega Novembro/2014

.Ref. 5036 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área p,ivativa: 64,00m2
·A partir de R$ 207,897,04
• Entrega: Agosto/201 5

·Ref. 4935 - Baependi
.Suíte + 02dormitórios
.Área privativa: 123,45m2
•A partir de R$ 519.356,40
.Pronto para morar!

·Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 76,54m2
.A partir de R$ 213.000,00
·PRONTO PARA MORARI

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

·Rel.5405 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
.Área privativa: 62,47rri2
.A partir de R$141.000,00
·Entrega Agosto/2014
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oRel. 5291 - Centro
• 01, 02 ou 03 dormitórios
.Área privativa: 67,02m2
·A partir de R$ 273.816,45
.Entrega Qutubro/2014

•Rel. 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitorio
.Área privativa: 68,23m2
oA partir de R$202.482,75
.Entrega: Maio/2014
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·Ref. 5094 - Nova Brasília
·03 dormitórios
.Área privativa: 148,45m2
�A partir R$ 430.000,00
=Pronto para morar!
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·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,19m2
·A partir de R$ 193.000,00
.PRONTO PARA MORAR!

• Ref. 5413 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 54,72m2
.A partir de R$ 150.000,00
•Pronto para Morar!

·Rel.5278 - Jaraguá 99
.02 dormitórios
.Área privativa: 47,83m2
·A partir de R$ 104.200,00
=Pronto em maio/2013

·Ref. 4940 - Amizade
·01 Suíte + 02 demi
.Área privativa:119,70m2
·A partir de R$ 433.698,30
.Entrega: Maio/2014

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

P'RONTOS'

·Ref. 5441 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
•Área privativa: 91,26m2
·R$ 325.000,00

·Ref. 5342 - Amizade
·02 dorm itórios
·Área privativa: 7.9,40m2
·R$179.000,00

Res. Algarve

i

r

I
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I
,

.Ref. 5267 - Amizade

.02 dormitórios
·Área privativa: 55,07m2
.R$ 130.000,00

·Ref. 5422 - Ilha da figueira
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 89,45m2
.R$ 190.000,00

·Ref. 5037-Vila Nova
-Suíte + 02 dormitório
.Área privativa: 111 ,32m2
•R$ 450.(XXJ,oo

·Ref. 5385 - Ilha da Figueira
·02 dormitórios
·Área privativa: 62,OOm2
·R$ 190.000,00

·Ref. 5216 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 395,71 m2
·R$1.040.000,00

.Ref. 5427 - João pessoa
·02 dormitórios
.Área privativa: 59,00m2
.R$ 134.620,00

·Ref. 5083 - Amizade
.02 dormitórios
·Área privativa: 63,93m2
·R$149.ooo,00

·Ref. 5292 - Centro
·01 dorrnitório
.Área privativa: 38,18m2
• R$ 150.000,00 .

.Ref. 5388 - Vila Nova
·02 dormitórios
·Área privativa: 86,99m2 .

·R$ 175.000,00

·Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
.Suíte com sacada + 02 dormitórios
·Área privativa: 95,53m2
.R$ 280.000,00

.Ref. 5031 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 57 ,50m2
·R$ 190.800,00

·Ref. 5399 - Nereu Ramos
.02 dormitórios
.Área privativa: 66,54m2
·R$140.000,00

.Ref. 5319 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa:103,00m2
·R$ 290.000,00

.Ref. 5479 - Vila Lenzi
·Suíte. + 02 dormitório
.Áre-a privativa:107,97m2
·R$ 250.000,00

.

••
·Ref. 5430 - Centro
.•Suíte + 01 dormitórios
.Área privativa:81 ,50m2
·R$ 280.000,00

Res. Vicenzi

·Ref. 5374 - Barra do Rio Molha
·02 dormitórios
.Área privativa: 57,32m2
·R$ 135.000,00

·Ref. 5466 - Vila Nova
.02 dormitórios
·Área privativa: 51 ,42m2
·R$ 125.000,00

·Ref. 5225 - Vila Rau
·01 dormitório
.Área privativa: 42,81 m2
·R$ 120.000,00

5298 - Vila Nova
02 dormitórios

Sacada
Áreaprivativa: 86,99m2

R$ 188.000,000

·Ref.5052 ' Vila Nova
·Suíte 01 dormitório
·Área privativa: 73,00m2
·R$ 250.000,00

.
.Ref. 5010, Piçarras
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 123,36m2
.R$ 525.000,00
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.Ref.4971 - Centro
·Suíte d sacada + 02 dormitórios
·Área privativa: 122,98m2
·R$ 398.000,00

.Ref. 5306 - Rau
·02 dormitórios
.Área privativa: 70,57m2
.R$ 139.000,00

� _ 4,

Res. Waldemiro Bartel
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

LOTEAMENTO BEH-LLING
BAIRRO AMIZADE

* Suíte com closet
* 01 Suíte
* Sala de estar e'jantar
* Cozinha
* Banheiro Social
.* Garagem para 02 carros
* Area de serviço'
* Depósito

.

* Churrasqueira .

* Área do ImóvelI70,60m2
* Área do Terreno 385,00m2

R$ 365.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro -·Jaraguá do Sul - SC

TERRENOS

Ref. 2340 e 2341""·,.·
Três Rios do Sul

Terrenos Residenciais
Área apartir de: 2.334,40m2
A partir R$ 120.000,00

oRef. 2466 - Centro
oterreno Comercial d 0210tes
oÁrea do Terreno: 569,68m'
-ss 150.000,00

oRef.2430 - Três Rios do Sul
=Terreno Residencial
oÁrea do Terreno: 332A5m2
-ss 95.000,00

oRef. 2617 - Jaraguá Esquerdo
oTerreno Residencial
oÁrea imóvel: 548,50m'
oR$ 350.000,00

oRef.2645 - Chico de Paulo
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 420,00m'
oR$ 140.000,00

oHef. 2260 - Ilha da Figueira
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 845,60m'
oR$ 140.000,00

oRef. 2376 - Baependi
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 940,00m'
oR$ 300.000,00

oRef. 2284 - Três Rios do Sul
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 331,37m'
oR$ 87.000,00

-Ref. 2550 - Amizade
oTerreno comercial
oÁrea imóvel: 456,53m'
-ns 245.000,00

oRef. 2450 - Jõao Pessoa
oTerreno residencial e comercial
oÁrea do Terreno: 748,50m'
oR$ 89.000,00

f
....

oRef.2666 - Rio da Luz
oTerreno
oÁrea do Terreno: 2.368,55m'
oR$120.000,00

-Ref. 2660 - Amizade
oTerrenos Residenciais
oÁrea do Terreno: 362,50m'
oR$ 145.000,00

oRef.2592 - Três Rios do Sul
oTerreno Comercial
oÁrea do Terreno: 437,26m'
oR$ 90.000,00

oRef. 2658 - Barra do Rio Cerro
0'["erreno Residencial
oÁrea do Terreno: 325,00mm'
-ss 11.O.QOO,OO

oRef. 2498 - Vila Nova
oTerreno Rsidencial
oÁrea do Terreno: 442,00m'
oR$ 110.000,00

oRef. 2567 - Nereu Ramos
oTerrenos Residenciais
oÁrea imóvel: 300,74m'
oR$100.000,00

=Ref, 2628 - Amizade
oTerreno de esquina
oÁrea imóvel: 139,97m'
oR$ 170.000,00

oRef. 2609 - João Pessoa
00210tes
=Ótirna Localização
-rs 90.000,00

oRef.2547 - Chico de Paulo
oTerreno residencial e comercial
oÁrea do Terreno: 390,00m'
oR$98.000,00

o
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oRef.2424 - Nereu Ramos
-Terreno Lot. Demathê
oÁrea imóvel: 418,51m'
-ss 120.000,00

oRef. 2496 - Vila Nova
oTerreno Residencial e comercial
oÁrea do Terreno: 315,00m'

.

oR$ 130.000,00

oRef. 2518- Vila Lenzi
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno:1.512,60m'
oR$ 210.000,00

oRef.2647 - Schroeder
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 498,22m'
oR$ 75.000,00

oRef. 2223 - Amizade
oTerrenos Residenciais
oÁrea do Terreno: 329,74m'
oR$ 117.000,00

oRef. 2600.- Schroeder
o 1 Lote na promoção
oÁrea imóvel: 392,00m'
oR$ 92.000,00
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oRef.2624 - Três Rio,s do Norte
oTerreno Residencial
oÁrea imóvel: 330,00m'
oR$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
LOCAÇÃO

oRef. E- 53
-Baírro: Amizade
oArea do Terreno: 655,15m2
oR$ 660,00

oRef. A-991
oBairro: Vila Noova
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.300,00+ condomínio

oRef. A-1 016
oBairro: João Pessoa
002 dormitórios
oR$ 500,00 + Cond.

oRef. A-976
oBairro: Amizade
003 dormitórios
oR$ 580,00+ condomínio

oRef. A-981
=Bairro: Guarimirim
002 dormitórios
oR$ 550,00 + Cond.

oRef. A-836
oBairro: Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.000,00 + condomínio

oRef. A-971
oBairro: Amizade
002 dormitórios
oR$ 550,00 + Cond.

oRef. A-1 013
oBairro: Chico de Paulo
002 dormitórios
oR$ 650,00 + condomínio

oRef. B- 883
oBairro: Centro
003 dormitórios
oR$ 550;0 + Cond.

oRef. A-1 001
=Bairro: Nova Brasília
001 dormitórios
oR$ 450,00

oRef. A-934
oBa i rro :Am izade
o 01dormitórios
oR$ 500,00 + cond.

--.

oRef. A-963
oBairro: Centro
oSuíte + 01 dormitórios
oR$ 820,00

-Ref. A-988
oBairro: Czerniewicz
=Suite + 02 dormitórios
-ss 900,00 + cond.

oRef. A-966
oBairro: Centro
=Sulte + 01 dormitórios
oR$ 1.250,00 + Cond.

oRef. A-1 006
=Bairro: Amizade
002 dormitórios
oR$ 480,00 + Cond.

oRef. A-980
=Bairro: Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.320,00 + condomínio

RES. GAMALIEL

Bairro Centro
02 dormitórios

Área privativa: 72/20m2
Valor: R$ 800 00 .oRef. A-986

oBairro: Vila Nova
002 dormitórios
oR$ 530,,00+ condomínio

oRef. A-984
oBairro: Baependi
002 dormitórios
oR$ 600,00 + condomínio

oRef. E-25
oBa i rro: Centro
o Area do imóvel: 611 ,00m2
-ns 850.00

oRef. A-982
oBairro: Vila Lalau
002 dormitórios
oR$ 730,00 ( sem condomínio)

o
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oRef. A-983
oBairro: Nova Brasília
oSuíte+ 01 dormitórios
oR$ 770,00 + Condomínio

�.
.....

'(ii
':;'
'1/)

, ,

=Ref. B- 884
oBairro: Centro
002 dormitórios
oR$ 800,00
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oRef. A-1 011
-Baírro: Centro
oSuíte + 0'1 dormitório.
oR$ 1.350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
Eliane 9121·9933
Rafael.9656·6462
Ivana 9117·1122-

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

REF. 2106- CENTENÁRIO - RES. PIRÂMIDE (PROX. TRAPP).
Apto. rom 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada çom
churrasqueira, rozinha, lavanderia, 01 vaga garagem. Area

privativa: 61,49m2.lncorpora�o sob motrícula nO 48.902. Preço
RSI45.000,OO. finandodo pelo plano Minha casa minha vida.

REF1232 - Amizade - Residencial Genesis - !Wtos 02 quartos,
sala, cozinho, lavanderia, bwc, sacada cf c1iurrosqueiro.

Acabamento mosso corrida, rebaixo em jJes5o,tubulatão de
split e laminado nos quartos, POJcelanato. Ediffdo com elevador,
entrega paro ma�o de 2014. Area privativo entre 60,46m2 a

63,18m . Valor a partir de RSI57.000,OO

Ref. 2110 - (entro - Res. Itália - Apartamentos (om
121,00m2 privativos, 01 su�e, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 395.000,00

Ref. 2240 - Cobertura Duplex - Res.ltália. Cobertura duplex
com 180,oom2 privativos, 01 su�e tom doset, 02 suaes, sala
de estar, lavabo, cozinha, lavanderia, bw( social, churrasquei
ra, sala de jantar, terraço (om espaço para spa, 02 vagos. R.I.

26.047. RS 675.000,00

REF1230:'" JARAGUÁ ESQUERDO - RES. TORRE DI SOU
Apto com 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sácada

com churrasfjueira, cozinha, lavanderia, OI vaga estacionamento
coberto. Area privativa: 6O,70m2 e 67,04.lncorporação sab
motrículo nO 5.340. VALOR A PARTIR DE RSI50.000.00

REF. 1200 - CHICO DE PAULO -lOT. FlRENZI
Caso alvenaria com OI suíte, 02 'dormitórios, bwc sacio,!, -

solo estar, cozinha, lavanderia, órea festas, garagem. Areo
do coso: ISS,80m2. Terreno com óreo: 350,00m2.

Preço RS 265.000,00 (aceita financiamento)

ReI. 2150 - BAEPENDI- RAZlEl RESIDENCE - Aptos 03 suítes lavabo,
sala estar e jO}llar, sacado com churr., cozinha, lavanderia, 02 vagos
de garagem. Areu privativo I 28,72m2 02 elevadores, espaço fitriess,
brinquedatero, hal! de entrado decorado e mobiliado, 02 aJlOrtomen-

los por andar. R.I nO 25132. Valor o partir de RS 360.000,00

REF. 2195 - CENTRO - RES. DONA VERGINIA
Apto 01 Suíte, 02 Dormitórios, BWC social, sala estar,

sa(Qda rem chprrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 Vaga de
garagem. Area privativa SS,31m2• Matricula 69.194

Preço RS 210.000,00 (a(eita financiamento)

3275-0100
;.oi< •

PLANTA0 9176-0064
DOMINGOS E FERIADOS

Rua Barão do Rio Branco, 557

Jaraguá do Sul - se

www.imoveisplaneta.com.br

imo\ieiS@imoveisplaneta.co"!.br

Amizade
Nereu Ramos
São Luiz
Rau

2Quartos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPR.A..
.. VENDE .. ADMIN

....
ISTRA tlJ.�Fone: 47 3271-1003- �l,

Creci/SC 2.807-J imóveis 47 9685-2442
Plantão

479685-2444

Rio da luz E 198

Terreno com 79.400,OOm2 com 2 Ranchos + 1 Lagoa + Nascente +

Água corrente + Casa com 165 m2 de 2 dormitórios
e mais dependências.

R$ 265.00D,00

Com 165.000m2 + Casa de Alvenaria com 170m2. com 1 Suite + 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Área de Festa com Lareir-a e Fogão a

Lenha e garagem. Chácara com Nascente, Riacho, Trilha, Lagoa, Quadra Poliesportiva.

R$ 440.000,00
Garibaldi E 228

Chácara com 147.914 m2

+3 Lagoas +3 Ranchos
.

+ Casa com 80m2

Chácara com 33.000m2 - Lagoa, Rancho,
Casa de madeira com 2 Dormitórios, Cozinha,

Banheiro e 1 Vaga de Garagem.
r R$ 220.000,00

De Segunda a Sexta
08:30hs às 12:00hs / 13:30hs às 18:30hs

Sábados - 09:00hs às 12:00hs
.

,.

_,r �

www.e_ntrelar.c o .!!l. � b r
_ _ _ _ . � _ _ _ � .__ __ _._. __ __ __ _ __ __

I fo a
-

alores su itos a altera ão sem révio viso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

CÓD. 877 - Sobrado e/1 suíte,
2 dorm., sala estarl jantar, copa I
cozinha, área de festas ct ehurr.

R$ 535.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓD. 606 - Casa el 3 suítes, sendo
1 masfer, excelente acabamento, laje
inclinada, mobiliada, terreno 509m2.

R$795.000,00 - ACErrAAPTO.

. CÓO. 814 - Casa c/130m2, 3 dorm., bwe
social, área festas, jardim c/ árvores.

R$ 300.000,00 -

PERMUTA P/TERRENO.

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala.3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479125.9001
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 776 - Casa tI 2 dorm.,
amplo terreno 399m2, excelente
loealizacão, móveis planejados.

R$ 320.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓD. 680 - Sobrado e/190;29h12,
suite + 2 dorm., eseritório,amplo
terreno, na Marechal (centro)

R$ 450.000,00

CÓD. 889 - Geminado e/129m2
área, e/1 suíte + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

R$ 270 MIL - FINANCIÁVEL

e D. 871- Loteamento Munique,
terreno el 495,56m2, pronto
p/eonstruir. 40% entrada + 12x

.

direto com proprietário.
R$185.000,00

CÓO.846 - Terreno pronto pI
construir el 412,30m2 (14 x 29,5),

frente pI Eurico Duwe.

C D. 795 - Amplo terreno
el 567m214,30 metros frente,
plano pronto pI construir.

R$165.000,00

CÓD. 824 - Sobrado 200m2 área,
1suíte + 2 dorm., assoalho madeira,
garagem pI 2 carros, próx. Weg II

R$ 450.000,00

CÓD. '504 - Casa el 1suíte + 2 dorm.,
área festas, aquecimento solar,

terreno 700m2, mobiliada.

R$ 425.000,00 - PERMUTA

CÓD. 842 - Casa 2dorm.,
2 Bwes, área festas el
churrasqueira e piscina.

RS 220.000,00

C 0.867 - Terreno e/7.378m2
com 68,80 metros frente p/BR
+ Galpão de'438m2, pé direito

.

7,80n) e piso reforeado.
CONSULTE-NOS!

CÓD. 499 - Ótimo terreno
el 914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal pI prédio.

CÓD. 539 - Terreno el 315m2,
rua sem saída e toda

pavimentada, pronto pI construir

CÓD. 800 - Casa el 269m2 e amplo
terreno 669,75m2, 1 suíte + 3 dorm.,

piscina, garag. pI 3 carros

R$ 400.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓD. 731 -1 Suíte el hidra, 2 dorm.,
área festas, 2 vagas garagem,

averbada e escriturada.

R$ 350.000,00

CÓD. 818 - Casa el 5 dorm., sala,
2 Bwes, cozinha, lav., garagem,
terreno el 364m2, próx. sehnell.

CÓD. 494 - Casa el 2 dorm., sala,
çozínna, área servico, garagem

R$150.000,00 R$140.000,00

55,63 metros frente, área nobre a
3min. do Centro, só casas alto padrão.

CÓD. 879 - Amplo terreno e/l025m2
sendo 29,5m frente pI Marina frutuoso.

R$100.000.00 - AC. PROPOSTA R$145.000,00 R$ 750.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 663 . RESID. ESPERANDIO -Aptos, c/
áreas a patir de 77,94m' - suíte + 1 dorm., sae.
c/ ehurrasq., 1 vaga de garagem, Exe. padrão
de aeab. gesso, graníto, blíndex nos Box.

A PARTIR DERS 225MIL· FINANC.

CÓD. 668 - EDiFICIO ATLANTA -Apto.
no centro e/67,30m' prív., 2 dorm., ampla
sacada c/ ehurrasq.,demais dependências,
1 vaga, Salão festas, porteiro e portão eletr.

R$ 205.000,00

CÓD. 576 - RESID. MONT BLANC - c/100m'
priv., 1 suíte + 2 dorm, TV/jantar integradas,
sacada c/ ehurrasq., poreelanato eJ.aminado,-

1 vaga.-Prédio c/ piscina, 2 p/ andar.

R$ 320.000,00 � AC.IMÓVEL

CÓD. 636 - EDIF. GRAN
RAMÁ - 1 suíte + 2 dorm., c/

120m' priv., poreelanato e rebaixe
gesso, excelente localização.

R$ 275.000,00

CÓD_ 771 - RESID. TRÊS RIOS II -

Apto. e/60m' priv., 2 dorm., bwe social,
sacada c/ ehurrasq., 1 vaga

R$120.000,00

CÓD. 663,- RESID. MONISE - C/ 94,80m2
priv.,1 suite + 2 dorrn, sacada c/ ehurrasq.,
2 vagas, prédio c/ elevador, próx. Fórum.

R$ 281.000,00

CÓD. 546 - EDIFíCIO AMETISTA
Loft c/47m2 privo , 1 suite e demais

dependências, 1 vaga, sol da manhã.
Prédio c/ elevador.

R$190MIL· ENTRADA+ PARCo

CÓD. 698 - RESIDENCIAL ACRE

Apto e/l03,40m2 priv., 1 suíte + 2 dorm,
bwe social, í vaga, sacada c/ churrasq.,

prep. p/ split, prédio c/elevador.
,

A PARTIR DE R$ 252.000,00

CÓD. 633 - RESID. JAESER II -

Apto. c/ll0,56m2 priv., 1 suíte + 2 dorrn.

estar/jantar integradas, eozínha mobiliada,
sacada c/ ehurrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00

CÓD. 713 - RESID. JD. DE MONET - Apto.
alto padrão c/ 244,62m2 priv., 1 suite mAster
+ 3 suites, estar/jantar, espaeo gourmet, todo

mobiliado, 3 vagas, 1 apto. p/ andar.

CONSULTE·NOS! .

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/ 98,70m2 priv., 2 suítes + 1 dorm., sacada
e/ehurrasq. e reike, 2 vagas, poreelanato,

gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

VIVENDA
(reei 2354- 3J

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

a VILA NOVA

Apartanrenms: �

Re!542 - 01 onn, sala e cozirlm,bWc'Centro - R$ 430,00
Ref.780 • 01 dorm., sala e'cozinha, bwc e garagem.
Centro- R$ 450,00
Ref.971 - 02 dorm., sala, cozinha,� de serviço.
João Pessoa - R$ 460,00
Rel.941 - 01 dorm., cozinha mobiliada, bwc,
garngem. Vila Lalau - R$ 480,00
Ref.946 - 02 dorm., cozinha, lavanderia, safa, bwc.
Centro - R$ 500,00
Ref.958 - 02 dorm" sala, cozinha, área de serviço.
MOBILIADO! Três Rios do Sul- R$ 500,00
Ref.955 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 500,00
Ref.660 - 02 dorm., sala e cOzinha, bwc, sacada,
garagem. Rau - R$ 550,00
Ref.661 - 02 dorm., sala, o
-R$600,OO
Rel.680 - 02 dorm., sala.e cozinha. Wc, sacada,
garagem. Vila Nova - R$ 630,00

.

Ref.560 - 02 dorm., sala, cozinha, l(jvanderia e
garagem. Centro - R$ 650,00
Ref.962 - 02 dorm., cozinha, sacada C/ churrasq.,
garngem. Amizade - R$ 650,00

a AMIZADE

I BARRA

REF 3480 - Terreno com 378m2.
R$149.000,OO

Ref.984 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada C/
churrasqueira. BaepeQdi· R$ 660,00

.

Ref.489 - 02 dorm.; a mobiliada, sacada cl
churrasqueira. �arra MOlha - R$ 680,00.
Ref.975 - 02 dorm., eria, cozinha, sala. Centro
- R$680,00
Ret926 - SuHel 01 darm., sala, cozinha, sacada cJ
churrasqueira. AguaVertie - R$ 650,00
Rel.880 - 02 'dorm., sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Centro - R$ 715,00
Rel.560 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, bwc,
garagem. Centro - Rf650,00
Rel.986 - 02 dorm., sala, cozinha, sacada C/
churrasqueira. Baepend! - R$ 660,00
Ref.819 - 01 suíte + p2 darm., escritório, 02 vagas
garagem. Chico de PaUlo.- R$ 800,00
Ref.571 - 03 dQrm" (avanderta, cozinha, sala, sacada,
garngem. Centro -

..

Rel.595 - 03 derm" I
. . ..

"

cozinha, sala, saoadá,
'

garagem. Centro - R$ 950,00
Ref.850 - 01 suíte + 02 darm., cozinha mobiliada,
área de serviço. Centro - R$ 970,00
Ref.666 - 01 suíte + 02 dorm., sacada C/ churrasqueira,
02 vagas garngem: Gen1ío - R$ 1.250,00

Ref.96� -.{)1 sUíte Master + 02 dorm., cozinha, sala,
garagem. Centro - R$ 1.300,00
Ref.823 - Gl.l\uí!e, 02 dorm., sala e cozinha, 02 vaga$
garagem,MPBILlAflO! Vila Lenzi -,(1$ 2.100,00 ,

.

Ref.947·" 03 sufres, sª1a e cozinha, churrasqueira, 02
vagas garag(llTl. Centro - R$ 2.200,00
Ref.968 - 02 darm., sala, cozinha, churrasq., bwc,
garagem. ÀguaVerde - R$ 630.00

Casa
Ref.575 - Quitinete - 01 dorm, sala, coz e bwc. Centro
-R$450,OD
Ref.600 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
varnnda, garagem. Czemiewicz - R$ 600,00
Ref.401 -OI suíte, 01 dorm., sala, cozinha,
lavanderta, garagem. Ilha da Rgueira - R$ 730,00
Ref.961 " 04 dorm" cozinha mobiliada, 4 vagas de
garngem, Q2Qwc. ÇhiCO de Pâulo - R$1.050,00.
Ref.940.- 02 dorm"colinha mobiliada, churrasqueira,
sacada. Centro - R$1.1OQ,00
Ref.5057 02 suítes, 01 darm, bwc, sala, coz, lavand,
churrasq. Amizade - R$ 1.100,00.
Ret983 - 03 darm, bwc, sala, COZ, lavand, garagem
C/ churrasq.llha da Rgueira - R$1.100,00.

REF. 1626 - Apto 70m2 - 02 dorrn, sacada e

garagem. Rcam móveis planejados. Prédio
com elevador. R$ 210.000,00

REF 7015 - Sala comercial
com 52m2•

Por apenas:
R$100. 00,00

Ref.822 - 03 dorm., 02 salas, cozinha, lavanderia,
{jaragell1'Nova Brasília - R$1.400,00
Ref989 - *ufte c/ closet + 02 darm., cozinha
Illpoilíaôa, lareira, área de festa. Jaraguá Esquerdo·
R$;1500,00
R�t91'{) -.01 suffe, 02 dorm., área de festa C/ piscina,
02 vagas garngem. Vila Nova - R$ 3.000,Oa
Ref.65? - 01 su�e + 03 dorm., 03 vagasgarngem,
cozinha. Centro - R$ 3.340,00
Rel.976 - 02 suítes + 02 dalTll., sala de cinema, piscina,
quadra de basquete. Ilha da Rgueira - R$ 8.000,00

Sala Conrercíal:
Ref.761 - SalaC/ 32m2, sem condomínio,
estacionamento roti:!livo, bwc. Centro - R$ 600,00
Ret629 - Sala c/32m2, sem condomínio,
estacionamento rotativo, bwc. Centro - R$ 850,00
Ret.574 ",Sala comercial c/114m2 e 01 bwc.l

�$1.000,OO
8· Sala comercial cJ 100m2, 01 bwc e

.

eStacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$1.100,OO
Ref.935 - Sala comercial com aprox. ,90m2 cJ01 bwc.
Centro - R$1.500,00
Ref.992 - Sala comercial cl 180m2• Vila Nová-

R$1.800,00
Ref.931 - Casa comercial C/ 03 salas, cozinha PI
mobilia, sacada. Centro - R$ 2.500,00. ,

��

7 - Safa comeraial c� 202!l1' e (:)2
. 700,00

.,

Ref.980 - Sala comercial c/256m2, Dl bWç e

estacionamento. Jaraguá Esquerdó- R$ 3.150,00
Ref.977 - Sala comercial C/550�, mezanino
c/ escritório, 02 bwc e estacionamento. Jaraguá
Esquerdo- R$ 12.000,00

Galpão:
Rel.792 - Galpão com 550m2 + escritório + 02 bwc.
São Luis- R$ 4.850,00
Ref.988 - Galpão com 1300m2 - Cond.lnduslJial - Rau
- R$ 8.000,00
R61.670 -Galpão cj1.125m2 e 6m(jealtufll. BR280-
�$11.000iOO '

,Terreno:
Re1.910 - Terreno de esquina c/640m2.4\mizade
- R$ 650,00

.

Ref.959 - Terreno C/ 908m2, 02 bwc, escritório,
cozinha. Nova Brasnia - R$ 2.300,00

li VILA NOVA IlBAEPENDIDBAEPENDI �BAEPENDIII NEREU RAMOS

Ref.981 - 02 dorm., sala, cozinha,
lavanderia,garagem.

R$ 650,00

Ref.954 - 02 dorm., sala, cozinha com
mobilia, lavanderia, churrasqueira.

R$ 770,00

·lllcENTRO �I
:�.......__ r

"i
Ref.991 - 01 suíte + 01 dorm., cozinha
C/ mobilia, sala estar e jantar; sacada,

garagem. R$ 770,00

Ref.953 - Sala comercial C;70m2 Ie02bwc.
R$UOO,OOAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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; ne 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: Sh30 às 12h I 13h30 às lSh30 I Sábados: Sh30 às 12h

Aportomenlos a porllr de

R$ 237.000,00

REf 1413 - ótíma localização, na Rua 25 de Julho (00 Iodo do Posto Mime Motriz;),
2° pavimento: garagem, salão de festas e playground, 2 elevadores, 24
apartamentos (4 par andor), 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73
m2 - Privativo - 86m' Privativo S_uíte + 1 dorm., Amplo socada com cnorrosqueíro,
Solo de Estar e Jantar conjugados, Cozinho, Cozinho, Hall de entrado, Área de
festas e Playground decorados.

- REF.1470
- 77,68m2 de área privativa
- Sufte + 1 quarto
- SOla de estar e jantar
-Cozinha
- Área.de serviço

- Socada com churrasqueira

� Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de testes
decorados e mobiliados

- ótima Localização, B.oirro SãÇ> luis.

- SOcada com churrasqueira;
- Apartamentos com 2 dormitórios;
- 01 vaga de estacionamento,
coberto:

Apenas 6% de entrado

Participante do programa Minha cose

Minha Vida.
O FGTS pode ser utilizado como
entrado no flncnclcmerrto junto à CEF.

- REF.1524

-Ótima

Localização. no
Bairro Jaraguó
ssoueroo:
-02

Apartamentos poi
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

- Apartamentos
com lO3,40m2 de

- REF.1 •.• _

- Ótima Localização. no Bairro Ilha da

Figueira:
• 60.75m2 de órea privativa - 2

Dormitórios;
- 67.18m2 de órea privativa - 1 Suíte +

1 Dormitório;

• 01 vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes;
• Sacada com Churrasqueira; II- Cozinha;
- Area de Serviço;

localizado no bairro
Àmizade

- 76m2 de órea

privativa
- apartamentos com,:
Dl suíte + 01

-apenas02
apartamentos por

-pédiocom

IRe! 1545 - Ótima Localização, na Rua João

I
Manoel lopes, Bairr� Jaraguó Esquerdo.

- Plantas com 87m', 97m2 e 102m2
Privativos Suite + 2 Dormitórios:

- Planta com 74m' Privativo Suíte + 1

Dormit6rio;

02 Vagas de Garagem:
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro:

.,'"

1- 04 pavimentos
- 16 apartamentos
- Apartamentos com 67 ,53m' de área privativa - suíte + 01 dormitório.
- socado com churrasqueira

- 02 vagas'de garagem
- Prédio com piscina
- Saláo de festas mobiliado
- Sala de glnóstica equíoodo
- Playground
Entrega para mcso/zm s.

REF 1610

Localizado na Rua: Bertoldo

Hart, Bairro Rau
- 83m' de área privativa
- 01 suífe + 02 dormitórios

Um local privilegiado,
um excelente investimento para você!

Lotes a partir de

Rs89.776,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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01 suíte + 01 quarto - Alnt.: 68m2

Apartamentos a partir
de R$ 145.000,00

01 suíte + 01 quarto - Alnt.: 71m2
03 suítes -Alnt.: 141m2

Apartamentos a partir
de R$194.000,00

Residencial

Charnpaqnat
:Cód.: 123003
Bairro: Centro

Jaraguá do Sul

r h;nóvEiI pronto
* Ótimá localizàção
* Área de festas mobiliado
* Hall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 80m2
02 suítes + 01 quarto - Aln!.: 167m2

Apartamentos a partir
de R$ 235.000,00

Bairro: Amizade
Jaraguá do Sul

,* Im6vel pronto
,* Localização privilegiada
* Área social de festas mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decorado

01 suíte + 02 qQartos - A.lnt.: 121m2
.

Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AP0022 - CENTRO

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem p�ra 2 carros.

R$ 380.000,00

S00009 - CZERNIEWICZ

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

CA0001- BARRADO RIO CERRO

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2 BWC's, copa/coz
inha, sala, garagem p/ 2 carros,
piscina, lavanderia, área dé festas e

dispensa. R$ 750.000,00

Apartamento com 1 suíte, 2 quartos, BWC, lavabo, terraço,
sala,sala de jantar, cozinha/copa,lavanderia, 2 sacadas,
vaga de garagem. ,R$ 350.000,00

AP0006 - JOAO PESSOA

-

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground .. R$ 123.000,00.
Incorporação Rl-67.601

CAOOO6 - JARAGUAESQUERDO

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwcs, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

SOOOO2 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar-

.

tamento no superior.
R$ 450.000,

Casa com 1 suíte, 2 quartos,
piscina e demais dependências.
R$ 550.000,00

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 450.000,00

s00015 - CENTRO

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 920.000,00

TEOO 10- 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

Apartamento com 2 quartos, BW(
sala e demais dependências. Fican
no imóvel cozinha e sala com
móveis sob medida. R$ 200.000,O{

CAOO51 � SANTO ANTÔNI

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

SOOOOl - BARRADO SUL

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
pi 4 carros, poço artedano,60m da

praia R$ 320.000,00

AP0009- João Pesso

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reg. Incorp. R.1-72.311

.........'"":J;!�__

Apartamento com 1 suite +1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
com churrasqueira. A partir de R$ 145.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

CA0036 - ILHADA FIGUEIRA

Casa com 3 dormitórios, BWC,
sala, cozinha e demais depend
ências. R$ R$ 320.000,00

AP0030 - VILA NOVA

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

Incorporação R.2-66.608

PROOO 1 - JARAGUÁ 84

Prédio comercial já alugado, com
espaço paramoradia, cliente
aceita imóveis como parte de

pagamento. R$ 700.000,00

www..;engetedmoveis..com.br
���,2mlI-�-tüElfí::��-�. 5lwJl!jS(C

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 - BARRADORIOCERRO CA 0034 - VILA NOVA

CA0045 - RIBEIRÃoCAVALO

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00

SOOOOS - BARRAVELHA

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha,copa,bwc, lavande
ria e , garagem pi 2 carros.
R$ 350.000,00

TEOOO3 - CHICODEPAULA

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

CA0038 - AMIZADE

Amizade, Casa com 1 suíte, 2
quartos, churrasqueira e demais

dependências. R$ 350.000,00.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 656 I Centl70 1 Jaragwâ do SUl I, SC 1 471 3215 5000 1 girolla@girolla.com.br 1 www.gírolla.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
d290nf - suíte + 2 quartos, área de
festas. Ótima vizinhança. R$ 600mil
aceita troca com apartamento.

+ 2 quartos, área de terreno livre nos 1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL - terreno d 356,50m2 d casa alv. d 10 côrno-
fundos. R$ 230mil dos.BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil- Estuda proposta cJ apto,

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. c/
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1268: VILA LALAU - CASA ALV. d 1199: BARRA DO RIO' CERRO -

100nf-3quartos. R$310mil CASA ALV. cf 2 qtos, terreno cf
367,50m2. R$ 200mil

1227: JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV.
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suíte máster + 3

qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m2. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1014: CENTRO - CASA -ALV. cf
160m2 - 3 quartos, terreno com

420m2. R$ 450mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

5005: EXCELENTE GALPÃO -PRÓXIMO
CENTRO. - C/670m2, terreno c/ 2300m2.
Pode ser financiado. (terreno dos fundos
todo livre, permitindo ampliação ou outra

construção)

1103: BARRA DO RIO CERRO 1217: ESTRADA NOVA - CASA ALV. 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

- CASA ALV. d 3 quartos, chur- NO CONDOMíNIO DAS FLORES cf CASAALV. d suíte + 2 quartos, área

rasqueira R$ 165mil 2 quartos, ficam algunsmóveis plane- festas. R$ 430mil

jados. R$ 165mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cf 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cf 3 qtos, 2 bwcs, R$ 270mil

300m2 - suíte cf closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 499mil

1230: JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRA
DO COM EXCELENTE PADRÃO - suíte
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
vendida. VENHA CONHECER

1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA
1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER- ALV. c/ 200m2 _ suíte + 2 qtos, terreno c/
RENO COM CASA- ÓTIMO TERRE- 510m2. R$ 530mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mtsdefrente.: R$1.190.000,OO

1253: RAU - CASA ALV. c/ suíte + 2 1141: CHICO DE PAULA - CASAALV. c/ 1186: ILHA DA FIGUEIRA- CASAALV. c/ 1347: SÃO Luis - CASA ALV. c/ suíte

qtos, churrasqueira. R$ 275mil suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 2 qtos, terreno c/460m2. R$155mil mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
carros. R$ 318mil garagem p/2 carros. R$ 300mil
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APARTAMENTOS PRONTOS

l I G U E

3114: JGUÁ ESQUERDO -APTO
cf suíte + 1 quarto. R$ 169mil

3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$350mil

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA

-Apto ef1 qto. R$ 145mil- pode
ser financiado

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto d 1 qto. Pré
dio d elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço frtness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3010: CENTRO - ED. ÁGATA - APTO Cf 2
QTOS, COZINHA MOBILIADA. R$180MIL

3024: CENTRO - APTO (PRÓX.
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 aTOS.
R$ 135.000,00

TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

d 2 qtos. R$ 140mil- pode ser financiado

3016: CENTRO - APTO cf 3 qtos,
2 bwcs - ótima localização.
R$ 199mil

3111: CENTRO - APARTAMENTO
1 03,40m" de área privativa - suíte d sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$ 184mil

3152: ILHADAFIGUEIRA - ED. EU
G�NIO TRAPP -Apartamentos novos, d
suíte + 2 quartos. Prédio d 2 elevadores,
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRONTO PARA
MORAR. Entrada + parcelas + financ.
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j
itaivan

IMOBILIÁRIA

www.imobillarlabeta.com.br www.ímobiliaríahabítat.com.br www.itaivan.com.br

473501.1000 473371.8009 473055.3412
Plantão Plantão Plantão

47 8864.4021 47 8808.0247 479210.0808
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-

LOCACÃO
, ,

COMPRA - VENDE '" AL
I

Locação: 8829-9188

Loteamento Flterue

L1101 Casa alvenaria - Com: 1
dormitório, sala de estar, cozinha,

banheiro, lavanderia e churrasqueira e 1

,

vaga de ga_!!gem. Aluguel R$750,OO.

CENTRO

12358· Apartamenlli - Com 3 donnnórios, sala de ,

eslar, sala de jantar, cozlnha, banheiro,lavanderia,
sacada, dependencia de empregada e 1 vaga de
garagem. Alugue! R$780,OO + R$140,OO cand.

Beti 9936 ..6906
Winter - 9909 ... 1998

Rua Domingos ROdrigues da Nova, 483 Sal. 01

www.splendoreimoveis.com
AS$$S$Qramos $$U proeesso, d,esde a compralVel'l:da at� Q ffm!(l,ciam$nt.Q/�$c([tlJra.

Alugue seu i.móvel com crsQiQilidade e segurança.

47 3275.4477

* Aptos·
a paDtir de

R$' 100.000,00

* Aptos
-Da planta

* Aptos
PRONTOS

�.
Minha Casa
Minha Vida

* Terrenos * Casas
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PLANTA-O HELENA· 9122-8728
·

.•

MARCOS· 9122·2045

www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@ imobiliarial,una,.com.br

OFERTA DA SEMANA - IMÓVEIS PARA FINANCIAR NO PLANO "MINHA CAS - MINHA VIDA"

Ref: 23 - Res. Comoditá -

Água verde - R$ 100.000,00

Ref: 0516 - Terreno -

amizade - R$ 70.000,00

Ref: 19 - Res. Crisüna - apto
a partir de R$ 98.000,00,

entrada de apenas R$2.000,00

Ref: 0512 - Casa - Bairro
Três Rios do Sul - casa

geminada, nova e pronta,
R$ 145.000,00

ReI: 0527 - Res. João Betocci
- Jaraguá Esquerda -

.

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO -

R$ 120.000 00

Guaramirim - com escritura,
aceita financiamento bancário,

com área total 364 m2,
R$ 65.000,00

Ref: 0408 - Res. Florença
Barra do Rio Cerro -

R$ 105.000,00

ReI: 0413 - Res. Spazio Bella
Vita - Vila Lenzi,
R$115.000,00

Ref: 0460 - Res. Pieske

área úül 70,50 m2,
R$122.000,00

SUA BUSCA POR

IMÓVEIS NUNCA FOI

TÃO FÁCIL.

A MAIOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

EM NOSSO JORNAL.

ANUNCIE AQUI 3055 1933

'(fC(}RREI(J 1)<)1>f)\ ()1
------ - -- -- --- -- -- - - --- -- -- - --'

A vida acontece aqui.

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987

depine@depineimoveis.eom.br
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Venha morar em Nereu Ramos.

/�,
/HãSüsgarten II CAIXA. 47 3273-5443 - 478484-5501

www.sobrosa.com.brRua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�r.IJ.
-

LOCAÇAO

Estrada Nova - casa geminada, 2
dormitórios.

R$ 165.000,00

- Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila
Lalau. Valor R$800,OO + R$60,OO cond.

- Res. SaintMornz - Vila Nova: Apartamento com
três dorm�órios (sendo uma suite), sala, cozinha

com mobilia, área de selViço, banheiro, sacada com
churrasqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$ 1.0SO,00 + Cond.

- Galpão - Guaramirim - Galpão com 262m' em
Guaramirim. Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova - Apartamento com dois quartos
(sendo uma sutte), sala, cozinha, area de selViço,
banheiro, sacada oom churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e saJao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com tres
quartos (sendo uma suite). sala, cozinha, area de

serviço, banhero, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond.

Casa - TIfa Martins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de se�, dois banheiros.

garagem. Valor R$ 700,00.

Apto - Centro - Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de selViço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Apto - Nova Brasina - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, banheiro,

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.

Apto - Baependi. Ed. Pássaros e flores. Apto oom uma

sutte + 1 quarto. Sacada com churrasqueira. Piso
porcelanato. Valor R$ 900,00 + cond.

Apto· Centro· 4 apartamentos de alto padrao no centro
de jaragua.do sul.Apto novo. 1 sutt8 + 2 quartos.

Churrasqueira integrada à sala. Cozinha sob.madida.
Piso paroeanato. Valor R$ 1.500,00 + R$100,00 cond.

-------------------

. Jguá Esquerdo
Terreno, Condomínio

Res, Flamboyant.
604,50m2• R$ 320.000,00
727,55m2• R$ 370.000,00 Nova Brasília- Ed. Morada da Serra,

1 Suíte, 2 Dormitórios, Apto semi
mobiliado. R$ 220.000,00

Rau . Res. Santo Pio. 2 dormãórios -

R$150.000,00. 1 Suite, 1 donmitório

-R$160.000,00. Incorp. R.2·59.308

Amízade/Champagnat - Residencial Saint

Antoine, 1 Suite, 1 Donmitóno. Valor de

lançamento R$165.000,00 (R.1.7· 20.799) .

Jaraguá Esquerdo - Res. Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00
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4�7 3501 1 000
Plantão: 8864-402�

www.imobiliariabeta.com.br

MiMi•• Cmp '2 i iii

Ref: 1760 '

Casa - Centro
0.3 Dormitórios (1 Suite)

Apartamento - Vila Nova
03 Dormitórios (0.1 suite)

R$280.000,OO
Ref: 1799

Casa - São Luis
0.3 Dormitórios (Dl suite)
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Totalmente residencial

Floresta
Rua Horãl"lo Pradl- Jataguá Esquerdo
(l>tólt.(jO$ CQl\d<>mI111Q$ Fí"'l'll>oval1t e IWllêlas)

EXcelertte locafizaçãc
Ruas e calçadas pavimentadas

lotes com S48m2 á 420m2

6..o33m2 de área verde pre$eMlác:{a

Amizade R$149.336,OO
área privativa Rau
R$ 145.000,00 m2 Amizade R$ 130.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,OOm2 Centro

R$ 2.500.000,00

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

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO
.R2�57

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 160.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H107DÁrea Privativa 61,47 M2
02 qtos, R$154.ooo,oo

Centenário

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi

H0102 Residenciàl Brilho do Sol
aptos a partir de R$ 179.000,00,

, Bairro: Centenário.

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTII a partir
de R$ 80.000,00

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO
H0079 Apartamento,com
47m2 áreaprivativa Agua

.

Verde R$106.000,OO
APTOS PROl<: WEG E MARlSOL

H646Apartamento, 02 Quartos. Vila lalau
R$660,00

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila lalau
R$:690,00.

H667�����%����Iau 02

H674 Residencial Bela Vista, 02 quartos Vila
Lalau R$ 700,00 + Cond.

H679q��rt';."� t&,,�\V���au 02

APTOS ÓTIMA LOCAUZAÇÃO!
H6?5 Ed. c;0ãs�08��o��artos Centro
H69203 quartos, Centro R$1.100,00

semeando

H681 Ed. lsabella R$ 780,00 + Cond

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso superior,
Baependi. R$ 1.700,00

H810 Sala CML32"Centro R$ 670,00+ IPTU

HS14 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$ 700,00

H673 Ed. Tulipa R$ 960,00 + 1P1U, Centro

H651 Aléssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

H635 Ed. Dona Wall, 03 Quartos
Vila NovaLR$: 1.000,00 + Cond.

BAIRROS
H693 Ed. Santo Pio Rau, 02 quartos

R$ 650,00 + Cond.

H694 Residencial Amizade 02 quartos
R$ 650,00 + Cond.

H663 Ap�:��7i$&��ewicz 01

H688 Apa�$"6��:ot���;d02 quartos
H40 Casa de Madeira 03 quartos, Nereu

Ramos R$ 550,00

H685 Apartamento Ilha da Figueira 02
quartos R$ 700,00

H686 Residencial Árvores Ed. Araucária
quartos R$ 490,00 + Cond.

H687 Residencial Árvores Ed. Jatobá
02 quartos R$ 450,00 + Cond.

H�r�u�fr:�2��n;::��R�o�5Ib�ôoda

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Aparta�o, 03 Ouartos'yNova
Brasília, R$: 620,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond .

(localizado no Celçadão)
H416 Qu�inete 01 Quarto
Nova BrasiTia, R$: 480,00

H38 Casa Co�rcial R$1.800,00 + 1P1U,
•

Centro

H660Apag.::if:,g��:ci>rtos, Nova

.-

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252,000,00

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

H0010- Terreno com

471,90m2 Vila Lenzi
R$188.0oo,OO

Hoo66 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$170.0oo,OO

Água Verde

H0089 Vrterbo com 76,55 m2
.área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

H0071 Residencial Pássaros
e Flores R$ 270.000,00

HS23 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

HS01 Sala CML 60M2
Nova Brasllla, R$: 500,00

.-'.

V�;�I�u�l�iol�&��

HS18 Sala Cml117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

HS17 Sala CML, Centro - 60m', R$ 490,00
+ Cond.

HS22 Sala CML 40 m" Firenze R$ 850,00 +
Cond.

HS24 Sala CML SOrri' Noya Brasília, R$ 1.CXXJ,00

H811 Sala CML 32m' centro R$ 600,00
+IPTU

H812 Sala CML 32m' centro R$ 850,00 +
IPTU

H813 Sala CML 32m' centro R$ 850,00 +
IPTU

.'
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• Viagem Terra Santa e Turquia com

pacote especial, saída 20./10./20.14.
Mais informações com Maria fone:
3370.-0.0.0.3 ou maria.pincegher@gmail.
com.

• A empresa Usivila Indústria e Comércio'
Ltda. está com vàgas em aberto para
seguintes áreas e horários: Fresador
Convencional (2° turno), Torneiro
Convencional (2° turno), Operador-de
Centro de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador Torno
CNC, comando MACH 8. Almoxarife.
Contratação imediata; Salário a

combinar; Disponibilizamos Refeitório
próprio, Plano de saúde e convênio com

Farmácia. Necessita ter experiência na
área.Contato: 47 3275-1655, 47 3275-
0.357 ou 4733,71-2627 com Tailane
Lorenzi Rasá. E-mail: usivila@usivila.
com.br

• Oportunidade Akmos. Empresa com
mais de 40.0. produtos divididos nos
seguintes seguimentos: Alimentação
saudável, Linha esportiva, Cosméticos
de qualidade, Dormir bem. Esta
a procura de representante com

comissão de 67°,tc; a 120.%. Maiores

informações com Gilson pelo telefone
479935 - 930.7 ou pelo email

gilsonborba@gmail.com
• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas, telhas. Orçamento também
no fim de semana. 8890.-9854 Marcos

• Vende-se adubo.de frango, faço entrega
em toda região. Qualquer quantidade.
3275-2354/8813-580.8.

• Contrata-se dentista clinico geral para
trabalhar em clínica de Odontologia na

Cidade de Jaraguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625

• Super promoção! Perfumes da Up!
Essência por apenas R$ 50.,0.0.. Isso
'mesmo qualquer fragrância por apenas
R$ 50.,0.0.. Um ótimo presente para o

seu Pai. Esta esperando o que? Mande
um email paraanunciogb@gmail.com
e faça o seu pedido ou pelo fone (47)
9935-930.7 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. Tel
8869-770.1.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com
ou ligar no telefone (47) 33720.246

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10. o km. A
partir de R$5D,DD. Telefone 9993�4422.

• Aulas particulares de Inglês e Espanhol.
Contato: [osiane. Fone: 990.5 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 479239-10.42.

• Top Pilates contrata urgente: Instrutor
de pilates (fisioterapeuta ou educador

físico) para o período da manhã. Tratar:
8831-8128.

• Comida da Hora oferece marmitex e

os mais deliciosos lanches em geral.
Com serviço de tele entrega de segunda
a sábado. Localizada no centro de

Schroeder. Tratar (47) 3374-0.741 /
9221-0.0.87 com Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais. Tratar fone

(47) 8427-50.16 com Daniela.

• Serviços de corte e podas de árvores.
Telefone 9158-0.0.19.

• Contrata-se técnico em informática com

habilitação AB. Telefone 9972-60.65
Mundo Eletrônico.

• Trabalho como diarista, 20. anos de
experiência, ótimas referências. 9178-
1437/8436-9283

• 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$
60.0. reais (período parcial) ou acima de
R$ 2.0.0.0. mês, período integraI, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Vende-se centrifuga de roupa '

seminova. Valor: R$15D,DD, Tratar
com Bonatti pelo fone: 8464-20.80..

• Vende-se leitões abatidos. 9934-430.0.

� Vende-se carrocinha 4 rodas, para
chácara. Preço a combinar. 3370.-
10.64.

• Vende-se kit de cozinha, pia e armário

por R$lDD,DD, Lourdes 3371-8489 /
9251-6210..

• Vende-se filhotes de Border Collie.
Valor ii combinar; Tel 9934-430.0.

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas.
Valor a combinar. Tel 9934-430.0.

• Xbox36D Elite 4GB Original, 2
controles,Kinect, 8 jogos (3 de

Kinect). R$ 1.10.0.,0.0.. Cicero
(47)9155-3124 cidemark@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão C)3'C f-22

5,5mm pouco uso, sem arranhões/
ferrugem. R$ 60.0.,0.0.. Cicero
(47)9155-3124 cídernarkrpgmail,
com.

• Vende-se prensa 'hidráulica - repuxo
(duplo efeito). Prensa com excelente

estrutura da marca GERMAQ com

painel de controle novo, mesa

1.2DDmm x 6DDmm, 150. toneladas.
Tratar no fone 47 9239-10.42.

• Vende-se máquina de lavar-louças
Eletrolux LED6B c/5 programas e 6

serviços, nova na caixa, com garantia
por R$l.DDD,DD. 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$ 30.0.,0.0. à
vista.Fones 9935-80.13 e 9929-770.1.

• Vende-se plantas.ornamentais, 20.0.
pés de fênix, de 1 a 2 mts de altura

(tronco). Tel 3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,5D o vidro. Tel
3370.-10.64.

COMPRA-SE

• Compro terreno perto da praia.'8418-
9992 Moreira.

Manutenção residencial

�'.,.,�,�'�Si.Jalcasa;em,boàs�mãos!(\�/�f�,;_��'i�1(!f;���;>���f>;��.�;��?:�,,�"-' �.(;

ok.lar@hotmail.com
(47) 9992-4586

• Aluga-se apartamento 1 suíte +

2 quartos, sala, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira,
garagem.área de festa.próximo
de creche, escola, universidade,
mercado, farmácia ... No bairro Vila

Rau, valor a combinar. 3372-0.665 /
9133-3698

• Aluga-se apartamento, 2 quartos,
garagem, sacada, churrasqueira, no
Centro. R$ 700,00 mais condomínio.
Fone 33716623 ou 91017885.

• Vende-se apartamento no bairro

Amizade, 2 dormitórios. Valor
R$105.000,00. 8418-9992 Moreira

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30mº Rua: Ernesto
Lessmann n0615 Bairro Vila La1au

próximo aWeg 2. RS 300,00 + água e

luz. Fone: 9608 4484 e 3635 4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2

quartos. R$500,00. 9993-2131,
• Aluga-se apartamento no Rau, 2

quartos e garagem. R$565,00. Sandra
99't3-2131.

.• Aluga-se apartamento no Centro,
2quartos, R$700,00, mais
'Condomínio e despesas 91017885.

• Vende-se apartamento, 2 quartos, no
centro de [araguá, Edifício Maktub.
Valor 165 milfone 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
Sebastían de frente a SCAR. Maiores

informações pelo (47) 9"122-4354.

•

'

Vende-se Apartamento no Bairro Vila
Nova com 2 quartos, cozinha, sacada,
1 vaga de garagem. R$ 129.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482. .

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-seApartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinhamobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Creei
14482

CASA

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2 WCs), 200 m da

praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur, 195 -

Itajuba, Barra Velha - SC, com 3

dormitórios sendo 1 suíte, sala
e cozinha integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área
construida 84 mts" - Valor: R$
177.000,00. Contatos: (47) 3379-
5232; 8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

• Vende-se Casa geminada nova, em

Piçarras, com 3 quartos (1 suíte),
cozinha, WC, sala, garagem, área
de serviço: 100m2, acabamento
com porcelanato, mármore e

gesso, a 150m da praia mais limpa
de SC, R$ 190.000 Fone: 47 33.45-

0780/499932-3581
• Vende-se casa com 85m2 na praia
de ltajuba, com 4 quartos, sala/
cozinha, banheiros, garagem, área
com churrasqueira etc. Localizada
a 800 mts da praia, fica entre
a praia do Grã (Barra Velha) e

Piçarras. Terreno amplo 12 x

26mts, escriturado, com campo
de areia, todo murado, com brita.
Valor apenas R$ 130.000,00.
Tratar: 47 9185-4615 /9655-
6743.

.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial nova em

Guaramirim. São 135m2 e pode ser

dividida em duas se for necessário.
Fica localizada na Rua Jorge
Verbinem, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :990.2-7447 ou

,8853-0.354
• Aluga-se sala comercial medindo
5x9Dmt. 8418-9992 Moreira

• Vende-se Perfumaria. Jaraguá do Sul
- Centro. Telefone: 47-84076924

• Vendo sala Terra, Edifício Royal
Barg, Av. Mal. Deodoro, 972. Sala 04
c/55m2• Fone (47)3275-110.1.

• Vende-se Salão de Beleza e um Café.
Valor a combinar. Ziemann. Tratar
9188-2404.

• Vende-se galpão industrial, 4DDm2,
ótimo acabamento e localização.
Aceito outro imóvel como, parte do

pagamento. TeI8469-13D8 ..

TERRENO

'. Vende-se 2 terrenos ern.Barra dç . ,,-_

Sul e Quiriri de·2,9.DDD n)2.Valor --,:"
530..0.0.0.,0.0 cad�: CRECI 5878. Tel
9957-1216/8465-6600. .

• Vende-se terreno no bairro Água
Verde de 1.0.0.0. m2, sendo 65Dm2
área útil. R$215.o.0D,DD. 9953-5554.

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-se Astra Sedan
2001, branco, completo, troca-se
por carro de menor valor. 3371-
8437 f 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0
VHC, ano e modelo-2004. 4 portas,
bege. Em ótimo estado. Valor a

negociar. Te19173-4479 Julio.
• Celta Hatch 1.0 Life, 2004, azul,
com acessórios, R$14.700,00. Tel.
9979-1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003,
prata, emplacamento sendo pago.
Entrada de R$5.500,OO + 26

parcelas de 506,00._TE!J 8849-3145
Erolt. ,);_;, •

• Corsa Sedan Classic, 2005, prata,
com acessórios, R$14.900,00 Tel.
9979-1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Zafira 2.0 CD, 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 f
3376-1378.

-
.

-:-,.::"

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206 1.4, ano
2008. Completo, IPVA pago, valor

R$18.500,00. Tel 9931-9410 /
8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano
2008, completo, 4 portas, prata.
IPVA pago. Valor R$ 19.000,00. Tel:
9931-9410 f 8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, flex,
2006, completo, 4 portas, cf ar
'e D.H., único dono, particular. R$
17.900,00. Tel: 8812-7170 f 7813-
4785.

• Vende-se Peugeot 206 Presence,
, 1.42008, total fIex. IPVA 2013

pago, completo, som, farol de
neblina. R$19.500,00. 3275-3538 f
9931-9410.

VOLKSWAGEN

• Vend-se Gol 1.0, cor azul ano,
1994, em ótimo estado, por R$
7.000,00. (Segundo dono), Tratar
no 3372-3626.

• Fax 1.0 I-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com

Bluetooth, R$35.500,00. TeI. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Palo 1.6 Hatch I-motion

(automatizado), 2010, prata,
completo, R$34.600,00. TeI. 3275-
4500 Roeston Balsanelli.

• Vende-se Parati ano 20.00, 4
portas, 16 v, valor R$11.S00,00.
3311-9157.

FI,AT
• 'Veitdo FiatUno Mille Fire
2008 1.0 4p, completo [vidro
elétrico, direção hidrâ.i,i1ica e ar

condicionado) por R$,15.500,00.
Tratar: (47) 997,9-0403.

• Vende-se Palio Fire 2005, branco.
IPVA pago, super inteiro. FIP
R$13.500,00, à vista R$12.000,00.
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Ref: d256 Ref: d241 R.I: R5-25.590 Ref: d291 Ref: d278

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663.,
(47) 91 03-7819 � •
(47) 8429-9334

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Suíte, 1 dorm, sala TVI Jantar,
cozinha, BWC, área serviço, sacada

churraueira. e área de festas
A.P: 71m2

2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço.
Playground, piscina e área de

festas.

3 dorm, BWC, cozinha, sala TV, sala Jantar,
área serviço, sacada. Acabamento em

massa corrida. Piso e pintura novas, 1 vaga
de garagem f A.P: 92m2

2 dormitórios, (sendo 1 com sacada),BWC
social, sala de estar, cozinha, área de

serviço, 01 vaga de garagem.
Excelente localização

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iAmorada
IL ·

IMOBILIÁRIA bras II
(47) 3372-0555

PlANTlo : VANY - 9237-9938

SILVIO 9156---1100 ICI.SIRSON 91S�11

: � .

REE810-SCHR'OEDER-CENTR'O-02

D'ORMITÓRI'OS. R$115.000,00.
REF.920 - VILA N'OVA - 01 SUÍTE, 02
D'ORMITÓRI'OS. R$ 370.000,00.

REF.1027 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
D'ORMITÓRI'OS. R$196.000,00

REF.1029 - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 02
D'ORMITÓRIOS. R$ 223.000,00.

REF.1018 - BARRA D'O RI'O M'OLHA - 01

SUÍTE, 02 D'ORMITÓRI'OS. R$ 680.000,00.

REE783 - GARIBALDI - SÍTI'O C'OM

56.400,00M2• R$ 360.000,00.
REF.904 - CENTR'O - 03 SUÍTES.

R$ 776.916,44.

REF.991- AMIZADE - 02 D'ORMITÓRI'OS.
R$170.000,00.

REF.1016 - TRÊS RI'OS D'O SUL - 02

D'ORMITÓRIOS. R$160.000,oo.
REF.1009 - BARRA D'O RI'O M'OLHA - 01

SUÍTE, 02 D'ORMITÓRI'OS. R� 300.000,00.

REE849 - VILA LALAU - 01 SUÍTE, 01
D'ORMITÓRI'O. R$ 210.000,00.

REF.984 - JARAGUÁ ESQUERD'O - 01 SUÍTE,
02 D'ORMITÓRI'OS. R$ 252.000,00.

REF.1004 - BARRA D'O RI'O.CERR'O

TEJtREN'O COM 537,00M2• R$140.000,00.
REF.1002 - VILA N'OVA - 01 SUÍTE, 02

D'ORMITÓRI'OS. R$ 630:000,00.
REF.848 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,

02 D'O�MITÓRI'OS. R$ 240.000,00.

REE1028 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
D'ORMITÓRIOS. R$ 287.000,00

REF.1003 - J'OÃ'O PESSOA - 02
D'ORMITÓRI'OS. R$135.000,OO.

REF.998 - CHIC'O DE PAULA - TERREN'O

C'OM 551,00M2: R$ 79.800.
REF.1021 - BARRA D'O RI'O CERR'O - 03

D'ORMITÓRI'OS. R$ 275.000,00.
REF.1022 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 D'ORMITÓRI'OS. R$ 335.000,00.

LOCAÇÃO
APAlITAMENTOS;
REE344 - VILA LALAU - ED.VENEZA - 01 SUÍTE, 02 DOR
MITÓRIOS. R$1.100,00.
REE351 - CENTRO - ED.PEROLA NEGRA - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 780,00.
REE051-VlLARAU - APART-02 DORMITÓRIOS. R$ 630,00.
REE169 - CENTRO - ED.PADRE FELÍCIO - 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 680,00.
REF.347 - ED.GAMALIEL - CENTRO - 02 DORMITÓRIOS,
SACADA C/CHURRASQUEIRA R$ 770,00.
REF.345 - ED.GRACILLIS - jARAGUÁ ESQUERDO
- 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS, SACADA C/CHUR
RASQUEIRA. R$ 1.100,00.
REF.346 - ED.GRACILLlS - jARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, SACADA C/CHURRASQUE
IRA. R$ 1.000,00.
REF.343 - ED.MARIAALICE -ILHA DA FIGUEIRA - 01

SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, COZINHA SOB MEDIDA, 02
. VAGAS DE GARAGEM.R$ 880,00.
REE340 - ED.AMARILYS - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
REE339 - ED.PICOLLI - CENTRO - 03 DORMITÓRI
OS. 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.
REE310 - ED.COLlNAS - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 720,00.
REE051-APART-VlLARAU-01DORMITÓRIO. R$480,00.
REF.185 - VILA NOVA - ED.BELA VISTA - 03 DORMITÓRI
OS. R$ 700,00.
REE328 - VILA NOVA - ED.COPENHAGEM - 01 SUíTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 700,00.
REE122 - VILA RAU - ED.fMIGRANTES - 02 DORMITÓRI
OS. R$ 550,00.
REF.241- CENTRO - 02 DORMITÓRIOS. R$ 650,00.
REE273 - AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REE280 - ED.DONA WAL - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 880,00.
REE321 - VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REF.326 - AMIZADE -'APART - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.

CASAS;
REF.24S - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS RIOS
DO NORTE - R$ 360.00.
REE226 - jARAGUÁ ESQUERDO - CASA DE ALV(PARTE
SUPERIOR) - 03 DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
RER177 - VILA RAU - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS.

RESERVESUASAlAJÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

R$9S0,00,

SALA COMERCIAL;
REF.023 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL COM

8S,00M'. R$ 1.500,00.
REF.l92 - BAEPENDI - SALA COMERCIAL COM

54,00M'. R$ 1.000,00.
REF.341 - jARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL
PRONTA PARA UMA PADARIA, 06 VAGAS DE GA
RAGEM COM 90,00M'. R$ 1.300,00.
REE060 - jARAGUÁESQUERDO - SALACOMERCIAL jÁADAP-
1l\DO PARAUM RESTAURANTEOU UM BARR$ 2.000,00.
REF.337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM

100,00 M' CADA SALA, 02 BANHEIROS ADAPTADOS
CADA SALA. R$ 1.500,00.
REF.049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI- SALA COMER
CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00.
REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM

SOO,OOM'. R$ 6.000,00.
REF.108 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
COM 140,00M'. R$1.100,00.
REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL
COM 8S,00M'. R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M'.
SALA 02 COM 280,00M'.
SALA Ó3 COM 224,8SM'.

SALA 04 COM 219,34.
SALA 05 COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,SSM'.
SALA 07 COM 321,27M'.
SALA 08 COM 388,49M'.
SALA 09 COM 321,21M'.
REF.327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM lS0,00M'.
R$ 2.000,00.

GALPÃO;
REF.308 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM 6S0,00M'.
R$ 7.100,00.
REF.291 - FlGUEIRlNHA -GALPÃO COM 344,OOM'.R$3500,00.
REF.278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
13.200,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO éOM 1.500,00M'. R$16.500,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,00M'.
R$ 5.500,00.
REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
R$ 9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3S0,00M'. R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M'. R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MARlSOLC/ 3S0,00M'. R$ 4.900,00.

H'ORÁRI'O DE ATENDIMENT'O: DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' A'OS SÁBAD'OS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COM'ODIDADE E C'ONF'ORT'O, TRABALHAM'OS TAMBÉM C'OM H'ORÁRIO MARCAD'O, SE NECESSÁRI'O, F'ORA D'O H'ORÁRI'O DE EXPEDIENTE. APR'OVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
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Fone 47 Centro
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MOBILIARIA

PRESEN�
(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977

-���W6 ..��

Apartamento Novo no baln. Rau, ii'
R'15id.�Santo Pio, em Jguá doSul,·al
quartos, sala de estar e jàntar, �}

cozinha, sacada com I
ch�rrasquelra, bwc social! área dei
serviço e !vaga de garagem. i

Ótima locallz. próximo aoCentro, à
faculdade e todo tlpo de comércio.

Área Útil: 56,62-
Éntrada 30 % + parcela. corrigidas,

,pélo C,!B .. financlamonlo.
Prolocolo del.corp. 200.174.

R$ iSO.Ooa,llO.

ACEITA FINANCIAMENTO .;iIJ.

A::::a�!:�:w':��' !a��;::::: ·��e�e��:-·
loçaUzação, próximo a faculdade,
escola, mercado. pa.darla. posto de

"" ;;;;;;..........__", coinbustivel. Amizade, Jguá do SuVSC.

LOCAÇÃO

Entrada -+ Parcelas

ll!iiJ direto com o proprietário. I " TERRENO DE ESQUINA. I
� � � _

R$ 175:000,00 ,,{�.
Terreno 590m2 (15m x 39m), Terreno 470ntl, execelente localízação, flente Terreno2.197tn2, wmcasa de madeira Chácara 92.500m2 (140m x 660m), com pastagem, 1 casa de alvenaria, Chácara 132.020m', 10 a 15 mil

Bomplandt, CorupájSC. para asfalto. Rua Padre GaMei Lux. simples. De frente pi asfalro, Três Rios do 1 casa demadelra e 1 galpão para gado. Pedra D'Amolar, Corupá/SC. pés de eucalipto, Rio Natal, São

RS 55.000,00. Seminário. Coropá/SC. RS 98.000,00. Norte, Jguá do SujfSC, Ide�1 para p�dlo, RS 250,000,00. Bento do sul/se. ...-------,.,

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

A�to Novo 6Ornl, 2 �uartosl sam e COl, i��a�a�
Dw� lavanderia e 1laga Oe�ragem IMrta,

tcmci9Das f1eres.mop�
J�uá óo Sul/Se, RHOO,OO,
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www.rit."ardoimoversjs.com.br

3055-0191�RICARDO

- CASA GEMINADA (l.do 01!Esquerdo
e Ldo.02;Direito). Bairro Sto. Antônio. 2Qtos. 1
Banheiro e demais dependências.! Vaga de

Garagem. Muro e Portão íi/
Eletrônlco.Financiável.Valor de Cada Geminado

______�_135.000.00.

i CÓD 474· CASA ALVENARIA.Bairro :

i Czerniewicz. 2Sultes.1 Oto.l Banheiro Social e :
•

demais dependências.Sacada.Área p/festas. :
2 Vagas de Garagem. :

_\,������_49�.OOO.OO.

i CÓD 480 - Casa de Alvenaria.Bairro Vila Lenzi.3
i Otos.l Banheiro.Demais dependências. 1 Vaga
: de Garagem. Muro. Portáo
• iVElelrõnicoJinanciável. Valor R$ 230.000,00

- ��-

-:'::":::":':'=:":':':':'::-=":':::-=-:':'�"':·::·'-::":':lj
1 t
':

. ,

: CÓD 476· CASA DE ALVENARIA.Bairro Estrada:
Nova.2 atos .1 Banheiro. e demais ,

dependências. Móveis sob medida da Cozinha ei
Banheiro.2 Vagas de Garagem.

'

___________y�loLR�J�_�.j)_ºº'ºL .. j

CÓO 418> Casa de Alvenaria. TIfa
Martins.! Suite, 2 atos. 2 Bánheiros e demais

dependências. Toda murada ri Portio Eletrônico.

.. _ .. _]_��_cle_��:�IO!_�!.5.��,'!'l .

ÓVEIS PARA LOCAÇÃO.
VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM

TE 081

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

Sówrn�[Q3�
imoveis.com.br

47 9943-0715
47 3374-0985

Apartamento pronto para morar no Residencial Morada da Serra, cf teto rebaixado em gesso,

1 sujte + 2 quartos, salão de festas, piscina, área verde(bosque), bairro Nova B'rasíli�, região
central. Ficam no imóvel: GELADEIRA, MICROONDAS, TV, SOFÁ, MÁQUINA DE LAIJAR E TODOS

OS MÓVEIS SOB MEDIDA. 08S: Só entrar e morar, imóvel muito confortável.

100 % MOBILIADO' Valor: Apenas R$250.000,00

www.sovendaimoveis.com.br
Rua Estheria Lenzi Friedrich I n° 117 Sala 03

Centro - Jara uá do sul -SC

SPACO
-

3275.1100

IMÓVEIS

I
Ruo Bernardo Dornbusch, 1568 I

Solo 03 1 Vila Lalau (após o Marisol) !
Jaraguá do Sul 1 se I

I

Plantão 9921.5515

__.ulIl
Ed. Pclnzzo Ducale: 2 dormitórios Ed. Porto Belo: 2 dormitórios e 2

(suite ct closet), cozinha c] móveis, vagas de garagem. Móveis na
sacada ct churrasq. e garage·m. COZo - dormito Prédio ct piscina.

órLos
lJltlrnQsur.tidacles 6

R� 10r.000)00
En,trod'<il'fodntada e
§9!<!:lÇ>·jfjnaneiado.

."

�i
.g!
.S2!
<li 1
�ILocalizado no Centro pcreror co Rua2S) �

cada pavimento composto por ..Si I
,

�Ol2 dormitórios. Area consto 280 m"

BARRA - Ed. Hibiscus - Apart. 2 dOrmi!-Ó-rio-s-.A-I-Ug-U-e-I-R$-6-8-0-.0-0--- i

I
Imóveis para locação

CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito Aluguel: R$ 560.00
CENTENÁRIO - Apar!. 1 dormito (próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00
FIGUEIRA - Apart. 2 dorrnit.. demais dependo Aluguel: R$ 650,00

FIGUEIRA - Ed. Astral- Apart. 3 dormit.(l suíte). Aluguel: R$ 700,00
VILA LALAU - Galpão área 300 m' ,deal pi depósito}, Aluguel: R$ 2.200,OÓ
VILA NOVA - Resid. Dona Wall- Apart., 3 dormi!.(l suíte) cf móveis.' ,Parcelas M'EN0Iij;S

que seu ClwgueO
VILA RAU - Sala comercial área 70 m',oom�,�"�,",oJ Aluguel: R$ 750,00

Mi_C_
JllJj"ha_

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

'"""

ln
Il\
lII:t
,...

DELle
PMOI
IMÓVEIS -AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL
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CRaCI8844

007 - Nereu Ramos, snio cf casa
de madeira, ranchos, 03lagoas,

plantação de eucalipto, terreno com

62.000.00m'. R$ 240.000,00

062-Barra Velha - casa de madeira e

terreno com 276,00m'.
R$ 35.000,00

068 - Três Rios do Norte com

447,24m'.R$115.000,00.
018 - VILA LENZI, CASA DE ALVE
NÁRIA COM 65,85M' E TERRENO
COM 369,30M'. R$190.000,00

�U-���ili���:ci������i�:::··�i··�u��u::����.�u:.::�����L:u�··�i�L·���·:::��·::·��··LLu.�u::i::··�·LL:0.�j$\�!�i��
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' u.u .R$ 960.000,00
026 - �Ia Lenzi, terreno com 420:j00m' R$115.000,00
02811h� da �guei� terreno com 5.518g80m' R$ 1.600.000,00

�l=!X�U�I����, t�����g��Y1�66rJ.�:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�����:ggg:gg
055 - RIo Cerro I. - terreno com area rgroXlmada de 12.000,00m' (com 02 galpoes) r$ 480.000,00

���-��i�e���l!��\�l��';;:���LiLiLiiL·�····Liii:�·�i�i·i�:.:..:.:.··�:.�:.:.:.:.�;-L·;-·i·L;-;-·i:·:;d:i�'�����
089 - Amlzade,.terreno CHAM�S E.LYSEE com 360,00m' , .R$145.0OOijOO106 - �Ia Lenz!,terreno com aproXimadamente 3.200,00m' R$ 900.000A O
107 - BR 280, "ereu Ramos- terreno com 78.000,00m'" R$ 2.000.00u,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470.p0m' (ótimo pf indústria). Acena imóveis : R$ 800.000,00

11 � s��g:r�I����g�11jVli�80�·:::::::::::::::::: .... ·::::::::::·::::::·.:::.:::.: ..:::.::::..:::::::: :..::: :..::..:.:::: .... :......:..��� é%.�%,��
125�Ia Lenzi com 1.377,1Om' R$ 300.000,00
130 - ArT)�de - terreno com 61.500AOOm' . R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 7L3,60m' R$150.000,00

TERRENOS

CASAS "
-

.

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01 m'.......... . R$ 280.000,00
QOB-Arrizade -Casa com 168,00m' e leIrero com 370,00m'. (acena apartarrento de IT'ffilrvakrcomo foona de pagarreniD) R$ 550.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (acena sitio de menorvalor) R$ 180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' R$140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,OOm' u u R� 120.000,00
069 - �Ia Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m' uuu u R$ 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
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' uu u.R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de aIv. cf aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cf 1.574,10m' (acena apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m' .R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m'.... . .R$180.000,00

smos

030 - Santo Antonio - cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. acena imóvel de menor vaor., . .R$500.000,00
.033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,00m'u u .. R$ 650.000,00

APARTAMENTO

005 -ÁguaVerde - apar;tamento com área total de 52,71m' .R$120.()9.!),00
010� com area total de 1OO.,OOm' :

1180.UUU.00036 -Anua Verde com área total de 5s,�1m', R 110.000,00
047 - Ãgua Verde, apartamento com "ma pnvativa de 47,39m' R 110.000,00
060 - Centro - apartamento com area total de 153,,63m' R 275.000,00
063 - Centro - apartamento com area tqtalge 96,�7m' .R 175.001),00
090-Centro - apartamento com area pnvabva de 90,00m' R 220.00u,00

LOCACÃO

Apartamento Amizade.. . R$ 665,00
Sobrado, Nereu Ramos . R$ 700,00
Apartamento Centro R$700,00
Apar.tamento Centro.... . R$850,00
Apartamento Água Verde : R$ 550,00

I (OMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DO(UMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • (entro

.rr,JjHTITr TilAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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M ó v E s
INTER

LOCAÇÃO

Loteamento Guilherme Menegotti, lotes a partir,
R$ 80.000,00 Pagamento Facilitado:

Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto

ALUGA R$ 560,00
Centro - 01 Dormitório, 01 Sala,

Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.
Ed. Tulipas. Prox. BaIaroti

'Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox. Marisol R$ 550,00
'Apar!: GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00
'Apart. Vila Rau, 02 dormitórios. Ed.Veneto R$ 600,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Edifico Gioconda R$ 550,00
'Apart. Centro 02 dormitórios, Edifico Gardênia R$ 600,00

" 'Apart. Centro 01 suíte + 01 dormitório Ed. Raphia R$ 850,00
'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 dormitório, Ed. Marco R$ 700,00
'Apart. Vila Nova-Oi suíte + 02 dorm. Ed.Anna Cristina R$ 800,00
Apartamento 03 dormitórios, Jaraguá Esquerdo R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 naMarechal Negociável R$ 3.000,00
Sala Comercial- 87m2 Três Rios do Sul R$ 750,00
Sala Comercial-40m2 Centro- Ed.MarioTavares R 500.0G

esi oveis.com.br

��--------------------��

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's E'lieseé
1 suite, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
depósito, escritório, lavabo.

Valor à consultar. Matrícula 55.873

AMIZADE'
RESIDENCIAL DI

FiaRE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.
� R$165.000.00

CENTRO -

Residencialltálía
APARTAMENTOS
com 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

Matricula
na 73.746

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 incorporaçao N° 62.174 R-1

Incorporação
nO R.8-26.047

Residencial Abu Ohabi - Centro

Aptos a par'tir de R$ 375.000,00
N° da incorporação: R.1-73.59i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A vida acontece aquí,
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www..chaleimobnlaria ..eom.er
'0lM 41�j11",1�" ,�% 41 $\Z1J.11OO

�41m�1M",������"�ri�t�,m-

13144'�SOBRADO ALVENARIA CI SALA.COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área e€lnstruída aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos e/9,00m, lado direito e esquerdo c/30,00m.

SOBRADO ALVENARIA
Rua Exp. Fidelis Stinghen 244.
Centenário - Jaraguá do Sul.
Area do terreno: 450,OOm2. - Área construída aprox.: 239,00Q12.

1317 - TERRENO COM BENFEITORIAS
Rua: Presidente Epitáeio Pessoa, 1.376
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 928,00m2.
Sendo: frente e fundos cl 23,20m, lado direito e esquerdo c/40,00m.

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 1 a a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,00m2.
Sendo frente e fundos com 100,OOm, lado direito e esquerdo com 100,OOm.

13132 APARTAMENTO - Rua Walte/Ja�sen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões internas

.

01 suíte, 02 dormitórios, sala estarrjantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
Rua Arthur Gurnz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á Igreja Rainhada Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Aptos. com suíte mais 2 dormitórios, suíte 1 dormitório ou 2dormitóriós.

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 61
19,89 e esquerdo com 32,75rn.

13117 TERRENOS
Loteamento RESIDENCIAL VIENA
TIfa Martins - Jaraguá do Sul

.

Lote 74 com 426,05m', lote 75 com 420,OOm' e lote 85 c/446,62m2•
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R E S I D

�
EN c I A L 47/ 3573..3«M ��j��..QOOltlt

Rue� SilMeiíma JIDniior
23311 CemiJIIo n�rinm

..
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(47) 8406-4447
3376-2299
3371·1310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

iJ facebook.com/PromaConstrucoes
• ,� � � ,-.. t]O ...... -JI • .Ii .. , ... �_j;."" ..... ij.i.� ':t'�'iI ��.,
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VOCÊ É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS?

Venha conhecer o Programa AUTONOMY

VOCÊ TEM: ISEN.ÇÃO TOTAL DE IPI • ICMS • ..IPVA.

Nós montamos todo

o processo para
.....

voce •.

SAIBA MAIS

..�_J.��i,�

Cinto de segurança salva vidas. www.espac�fiat.com.br.'
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• \ uxil"iar de Serviços Gerais
• Recep' ionisla
., ssessor Com,ercia:

tr'u ,or/Pr fess r e I
\

ê

Enviar currículo para:
guaramirim@wizard. com.br I camilak.wizard@terra.com.br

Rua 28 de Agosto, 2171 - Guaramirini - se
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ClTROEN C3

DE BRASIL
PARA COMEi't10RAR, AGORA A CITROEN
TEM PREÇO UNICO NO BRASIL INTEIRO.

AGORA COM
PREÇO ESPECIAL
VERSÃO ORGINE A PARTIR DE

�
>
O
OI

COM FRETE INCLUSO PARA TODO O BRASIL.

�.

LE monDE' JARAGUÁOOSUL-Av. Pref',WaldemarGrubba, 1909, Vila Lal�u-NOVOTEL. (47) �27O-18�8
•

FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

o
' A D O R E C I T R OtN ,". WWW.LEMONDE.COM.BR

"

-

<-

TAXA
, ,

CITROEN
C4 PICASSO 2013
2,016V

CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$S2.290
Á VISTA

• MOTOR 1.6 122CV COM FLEX START • CÂMBIO AUTOMÁTICO
TIPTRONIC SYSTEM • AR-CONDICIONADO E MUITO MAIS!

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL COM TROCA NO VOLANTE
• 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS + ESP E MUITO MAIS! I

j
_k.

Á VISTA

20.000 30.000 ' 4Ó.000KM 10.000

NOVOC3 4XR$81,OÓ 4XR$13S,00 ÚR$127,00 4XR$'i'35,OO'
liNHA C4 4 X R$ 100,00 4 x R$ 153,00 4X R$ 139,00 4 X R$ 153,00

A1RCROSS 4X R$ 99,00 4)( R$1S2,00 4X R$132,00 4X R$152,00

CREATlVE TECHNOlOGlf

�
CITROen

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Cltroén C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa

0,99% a.m + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$ 79,990,00 e CDC realizado pelo Banco Safra com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. Cltroén AirCross GLX 1,6 Flex
Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e CDC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00 para Banco PSAe TC de R$ 820,00'para Banco Safra,

Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Safra. 'c,. , ,'. -
.

..

.

I

"'lo larm •Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 02/09/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. raça IFeVfSoes em seu 'ValCU ':rrEagU . ente.
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Semi Novos
Kia Power Imports

CRÉDITO
RS 35.000,00
RS 50.00,00
R$ ·70.000,00
R$100.000,Ôo
RS 120.000,00
R$ 140.000,00
RS 180.000,00
RS 200.000,00
R$ 260.517,26
R$. .318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
RS 1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$2.859,29

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

R$ 150,000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
RS 195.000,00
RS 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
RS 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
RS 1.546;07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2..172,,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRÁS, 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$ 210.000,0.0
R$ 230.000,00
R$ 245.000.,00.
R$ 260..0.0.0,0.0.
R$ 270.000,00

R$ 1.710.,00.
R$ 1.824,00
R$ 2.052,0.0
R$ 2.109,0.0
R$ 2.223,00.
R$ 2.337,00
R$ 2.394,0.0
R$ 2.622;0.0.
R$ 2.793,00.
R$ 2.964,0.0.
R$ 3.0.78.,0.0M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Vçilores'aproxlmados sújiji!9s ,a alter<iÇiio sem aVIso prévio

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

."as. 3& - B"'S'f!e'd -.Iamguã doSul
1E-ll1IiI!!I: IR!L!

------
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Power Imports
Blumenau • Bal, Camboriú • [araguá do Sul

Joinville • Florianópolis
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The Power to Surprise

Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, H46 - Baependi

üédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Vendo tapetes de crochê, semijoia, panos
de prato, cachecol e artesanatos em geral.
Também vendo Natura e Avon, Contato
3370-0946/8845-4693.

• Viagem Terra Santa e Turquia com
pacote especial, saída 20/10/2014. Mais
informações com Maria fone: 3370-0003
ou mariapincegher@gmail.com.

• A empresa Usivila Indústria e Comércio
Ltda Está com vagas em aberto para
seguintes áreas e horários: Fresador
Convencional (2° turno),Tomeiro
Convencional (2° turno), Operador de
Centro de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador Tomo
CNC, comando MACH 8. Almoxarife.
Contratação imediata;Salário a combinar;
Disponibilizamos Refeitório próprio,
Plano de saúde e convênio com Farmácia.
Necessita ter experiência na área.
Contato: 47 3275-1655,473275-0357 ou
473371-2627 com Tailane Lorenzi Rasá
E-mail: usivila@usivila.com.br

• Oportunidade Akmos. Empresa com
mais de 400 produtos divididos nos
seguintes seguimentos: Alimentação
saudável, Linha esportiva, Cosméticos de
qualidade, Dormir bem. Esta a procura
de representante com comissão de 67%
a 120%. Maiores informações com Gilson

pelotelefone47 9935 -9307 ou pelo
email gilsonborba@gmail.com

• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas, telhas. Orçamento também no

fim de semana. 8890-9854 Marcos

• Vende-se adubo de frango, faço entrega
em toda região. Qualquer quantidade.
3275-2354 /8813-5808. I

• Contrata-se dentista clinico geral para
trabalhar em clínica de Odontologia na
Cidade de Jaraguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) �176-9625
• Super promoção! Perfumes da Up!
Essência por apenas R$ 50,00. Isso
mesmo qualquer fragrância por apenas
R$ 50,00. Um ótimo presente para o seu
Pai. Esta esperando o que? Mande um
email para anunciogh@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@hotmail.com
ou ligar no telefone (47) 33720246

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10 o km. A
partir de R$50,OO. Telefone 9993-4422.

• Aulas particulares de Inglês e Espanhol
Contato: [osiane, Fone: 9905 9111. Email:
josizehnder@gmail.com. Resido no bairro
Amiiade.

• Contrata-se Laminador e Modelador para
fibra de vidro. Posto de trabalho na cidade
de BarraVelha Horário comercial e com
registro. Os interessados deverão entrar
em contato pelo fone 47 9239-1042.

• Top Pilates contrata urgente: Instrutor de
pilates (fisioterapeuta ou educador físico)
para o período da manhã. Tratar: 8831-
8128.

• Comida da,Hora oferece marmitex e
os mais deliciosos lanches em geral.
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

• Serviços de corte e podas de árvores.
Telefone 9158-0019.

• Contrata-se técnico em informática com
habilitação AB. Telefone 9972-6065
Mundo Eletrônico.

• Trabalho como diarista, 20 anos de
experiência, ótimas referências. 9178-
1437/8436-9283

• 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 pardal) ou acima de
R$ 2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retomo. Contato 478418-3292/9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Vende-se centrifuga de roupa
seminova. Valor: R$150,OO. Tratar
com Bonatti pelo fone: 8464-2080.

• Vende-se leitões abatidos. 9934-4300
,.

• Vende-se carrocinha 4 rodas, para
chácara. Preço a combinar. 3370-
1064.

• Vende-se filhotes de Border Collie.
Valor a combinar. Tel 9934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas.
Valor a combinar. Tel 9934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original,
2 controles, Kinect, 8 jogos (3
de Kinect). R$ 1.100,00. Cicero
(47)9155-3124 cidemark@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22
5,5mm pouco uso, sem arranhões/
ferrugem. R$ 600,00. Cicero
(47)9155-3124 cidemark@gmai[
com.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo
(duplo efeito). Prensa com excelente
.estrutura da marca GERMAQ com

painel de controle {IOVO, 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

serviços, nova na caixa, com garantia
por R$1.000,OO. 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 fênix, de 1 a 2 mts de altura
(tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. Tel
3370-1064.

COMPRA-SE.

• Compro terreno perto da praia. 8418-
9992 Moreira.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar
3372-1090.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento no Bairro
Amizade (ARSEPUM) com 70m2,
2 quartos, sala, cozinha, garagem,
churrasqueira, área de festa, portão
eletrônico. Valor R$107.000,OO.
Fone 3371-6069.

• Vende-se apartamento novo em

Balneário Camboriú, 2 dormitórios,
2 vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECl 5878 Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Tel 9957-1216 / 8465-6600.

• Aluga-se apartamento 1 suíte +

2 quartos, sala, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira,
garagem, área de festa, próximo
de creche, escola, universidade,
mercado, farmácia... No bairro Vila
Rau, valor a combinar. 3372,-0665
/ 9133-3698

• Aluga-se apartamento, 2 quartos,
garagem, sacada, churrasqueira,
no Centro. R$ 700,00 mais
condomínio. Fone 33716623 ou

91017885.

• Vende-se apartamento no bairro
Amizade, 2 dormitórios. Valor
R$105.000,OO. 8418-9992 Moreira

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30mº Rua: Ernesto
Lessmann n0615 Bairro Vila Lalau
próximo a Weg 2, RS 300,00 + água
e luz. Fone: 96084484 e 3635 4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2
quartos. R$500,OO. 9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau,
2 quartos e garagem. R$565,OO.
Sandra 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro,
2quartos, R$700,OO, mais
condomínio e despesas 91017885.

• 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.
• Vende-se Apartamento no Bairro
Vila Nova com 2 quartos, cozinha,
sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

: 11111111 1111111111 1111111 II

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinhamobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482

CASA

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2 WCs), 200 m da

praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur, 195 - ltajuba,
Barra Velha - SC, com 3 dormitórios
sendo 1 suíte, sala e cozinha

integrada, lavanderia, churrasqueira
e garagem. Área construida 84 mts''

,

- Valor: R$177.000,OO. Contatos:
(47) 3379-5232; 8421-3446 ou

8421-3458 com Gerold

• Vende-se Casa geminada nova, em

Piçarras, com 3 quartos (1 suíte),
cozinha, WC, sala, garagem, área de
serviço: 100m2, acabamento com
porcelanato, mármore e gesso, a
150m da praia mais limpa de SC, R$
190.000 Fone: 47 3345-0780/ 49
9932-3581

•

• Vende-se casa com 85m2 na praia de

Itajuba, com 4 quartos, sala/cozinha,
banheiros, garagem, área com
churrasqueira etc. Localizada a 800
mts da praia, fica entre a praia do
Grã (Barra Velha) e Piçarras. Terreno
amplo 12 x 26mts, escriturado, com
campo de areia, todo murado, com
brita. Valor apenas R$ 130.000,00.
Tratar: 47 9185-4615 / 9655-6743.

SALA COMERCIAL

• Vende-se panificadora, com clientela
formada no bairro Três Rios do Norte.
Ótima localização. Tratar pelo fone:
3273-6430 com Edson.

• Vende-se empresa Blue Star com 13
anos de atividade. 2 vans (Sprinter
2001 e Top 1991. R$125.000,OO, com
50%. TeI8418-9992.

• Aluga-se galpão, aviário desativado
em Nereu Ramos, 150x12 m. Valor a
combinar. 8800-9346.

• Aluga-se sala comercial nova em

Guaramirim. São 135m2 e pode ser

dividida em duas se for necessário.
Fica localizada na Rua Jorge
Verbinem, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :99,02-7447 ou

8853-0354

• Aluga-se sala comercial medindo
5x90mt. 8'418-9994 Moreira

• Vende-se Perfumaria. Jaraguá do Sul
Centro. Telefone: 47-84076924

\
• Vendo sala Terra, Edifício Royal Barg.
Av. Mal. Deodoro, 972. Sala 04 c/
55m2• Fone (47)3275-1101.

• Vende-se Salão de Beleza e um Café.
Valor a combinar. Ziemann. Tratar
9188-2404.

• Vende-se galpão industrial. 400m2,
ótimo acabamento e localização.
Aceito outro imóvel como parte do

pagamento. TeI8469-1308.
: I. .' d .: J,.. : l :

TERRENO

• Vende-se 2 terrenos em Barra do
Sul e Quiriri de 29.000 m2• Valor
530.000,00 cada. CRECI 5878. Tel

9957-1216/8465-6600.
• Vende-se terreno no bairro Água
Verde de 1.000 m2, sendo 650m2
área útil. R$215.000,OO. 9953-5554.

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-se Astra Sedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de

. menor valor. 3371-8437 / 9943-3068.
• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC,
ano e modelo 2004. 4 portas, bege.
Em ótimo estado, Valor a negociar. Tel
9173-4479 Julio.

• Celta Hatch 1.0 Life, 2004, azul, com
acessórios, R$14.700,OO. Tel. 9979-
1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de
R$5.500,OO + 26 parcelas de 506,00.
TeI81)49-3145 Erolt.

• Corsa Sedan Classic, 2005, prata, com
acessórios, R$14.900,OO Tel. 9979-
1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Zafira 2.0 CD,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 ou troca-se por veículo de
menor valor,(valor a combinar), um
Peugeot 207 XS 1.6, IPVA pago, 4 pneus
novos, som, sensor de chuva e sensor

de farol. ar digital. TeI9170-9686.
• Vende-se Peugeot 2061.4, ano
2008. Completo, IPVA pago, valor
R$18.500,OO. Te19931-9410 / 8406-
503·3.

'

• 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 206 1.4, flex, 2006,
completo, 4 portas, c/ ar e D.H., único
dono, particular. R$17.900,OO. 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,OO. 3275-3538 / 9931-9410.

VOLKSWAGEN

• Vend-seGoll.0, cor azul ano, 1994,
em ótimo estado, por R$ 7.000,00.
(Segundo dono), Tratar no 3372-3626.

• Fax 1.0 I-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,OO. Tel. 3275-4500 - Roeston
Balsanelli.

• Palo 1.6 Hatch I-motion automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,OO.
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Tel. 3275-450.0. Roeston Balsanelli.

• Vende-se Parati ano 20.0.0.,4 portas, 16
v, valor R$l1.5DD,DD. 3371-9157.

FIAT

• Vendo Fiat Uno Mille Fire 20.0.8 1.0.
4p, completo (vidro elétrico, direção
hidráulica e ar condicionado) por R$
15.50.0.,0.0.. Tratar: (47) 9979-0.40.3.

• Vende-se Palio Fire 20.0.5, branco.
IPVA pago, super inteiro. FIP
R$13.5DD,DD, à vista R$12.DDD,DD.
8890.-9854 Marcos.

• Vende-se Uno Mile Fireflax 20.0.8, .

4 portas, completo, único dono. R$
16.0.0.0.,0.0.. Tratar 9979-0.40.3.

• Vende-se Pálio Adventure, 20.11,
completo, ABS, airbag, com
manual, todo revisado, prata. Valor
R$37.5DD,DD. Tel47 9149-4929.

FORD

• Vende-se Escort SW 1.8 ano 1998,
ar condicionado, direção hidráulica,
vidro e trava elétrica, abertura
interna do porta malas. Valor: R$
9.0.0.0.,0.0.. Tratar: 33760.331 com

Lourival.

• Fiesta 1.0. Supercharger 95cv, 20.0.3,
prata, completo, R$17.3DD,DD. Tel.
3275-450.0. - Roeston Balsanelli.

• Vendo Ford Fiesta LO. Flex,
20.0.8, completo, alarme, vidros
automáticos, ar. Único dono, 46.0.0.0.
km. Tratar fone 30.84-20.26 / 990.3-
0.122.

• Vende-se Fiesta, ano 20.0.0., prata,
sem ar. Valor a combinar. 8817-2948

Maykel:
• Vende-se Ford Ka, 20.10., prata, com
ar condicionado. 9917-9954 ou

3376-1481.
• Vende-se Ecosport 1.6, 20.0.8, prata,
Free Sty)e XLT. Valor R$35.DDD,DD.
TeI8427-5D16.

• Vende-se Ford Ka 20.0.3, 6L Rocan

1.0., c/ D.H. Vidros elétricos, rodas.
Particular. Valor R$ 11.90.0.,0.0.. Tel
8812-7170. / 7813-4785.

RENAULT

• Fluence 2.0. Dynamique, manual 6
marchas, 20.12, preto, completo +

air bag + abs + piloto automático
+ ar condicionado dual zone,
R$S4.5DD,DD - Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

• Sandero 1.6 Privilege, 20.13, apenas
4.9DDkm, top de linha + som com

Bluetooh original + air bag + abs +

RLL, carro lindo! R$37.9DD,DD. Tel.
8812-8522 - Roeston Balsanelli.

;, Sandero 1.0. Authentic, 20.0.9, prata,
completo, R$22.7DD,DD. Tel. 9979-
1460. - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Clio Sedan, 20.0.8.
Completo, air bag duplo. 58.0.0.0. km.
R$22.DDD,DD. Aceito carro de menor
valor na negociação. Tratar com
Celso 9173-150.8 (pela manhã).

• Clio 1.0., 16v, Hí-power, 8Dcv ,

com 825 km. Modelo novo, 20.14,
cinza, completo + kit esportivo,
R$32.9DD,DD.Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli .

• Vende-se Clio 1.0., 20.0.4, hatch, prata,
4 portas, c/ ar condicionado. Valor
R$14.9DD,DD. Tel: 8812-7170. /
7813-4785

• Vende-se Clio RT ano 20.0.2/20.0.2,
cor cinza, completo. Emplacado.
Com pneus novos. Telefone 47 9979-
60.43.

TOYOTA

• Vende-se Corolla 1.8 20.0.4/20.0.5,
· completo, preto, sensores de
estacionamento (dianteiro/
trazeiro). Licenciado 20.13.
R$26.9DD,DD. Elcio 9937-0.955 /
Elisabete 9937-0.655.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Volkswagen
13170. ano 20.0.1, branco, baú de 7
mts, 7 pneus novos. Ótimo estado.
Valor a combinar. TeI3376-1181 /
9220.-8184.

OUTROS

• Vende-se duas vans. Valor
a combinar. Te18418-9992
Moreira.

• Vendo Kombi 96/96, branca,
motor 160.0. em excelente estado,
caixa direção nova, pneus novos,
pintura nova, possui os bancos
traseiros, nunca usou GNV. Valor:
R$9.DDD,DD. Aceito moto na

troca. Tel47 9172 9175.

• Frontier 2.5 Sei TOI 4x4,
bloqueada cd, manual 6 marchas,
20.0.8, cinza, completa + couro +

airbag + abs + piloto automático,
R$84.9DD,DD - Tel, 3275-450.0. -

Osnir Balsanelli.

• Vende-se Yamaha XT 60.0., preta, 'ano
20.0.0., valor R$ 9.50.0.,0.0.. Telefone
9179-8830. Moacir.

• Vende-se CG 20.0.6 Fan, para trilha,
preta. Ligar a partir das 15:DDhrs
Jonas 3370.-6820..

• Vende-semoto Honda CG 150. Titan
KS 20.0.7, vermelha, único dono, com
43.0.0.0. km, impecável, com baú,
manual e chave reserva. Quitada
com IPVA pago até 20.14 / pneus
bons. Apenas R$3.9DD,DD. Tratar
9128-5957/9655-6743.

• Vende-se Yamaha XT 6DDE, preta,
IPVA pago, aros de alumínio. Valor
R$6.5DD,DD. Aceito propostas de
carro. Aceito moto grande para
assumir dívida. 8890.-9854 Marcos.

• Vende-se CG Titan 150. ESD, 20.0.8
com partida elétrica, freio a disco,
aro de alumínio, moto revisada e

já documentada. R$ 4.0.0.0.,0.0. com
Marcelo 9239-0.50.9 ou 9137-1115.

A Doutor Resolve
está contratando
profissionais

para as áreas de:
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DESCUBRASEU
PREMIADO.

Clanlc LS tO 201312014, FItipowIK(5U19FEopdonaI ,_ do R$ 24 ..900, CMe I.f 1,8� (5869MO opoIonal R70), anollllOdalo 2013/2013, com preço promocional a vista a parlirdo R$ 69.990,00 ou através de plano do rInllllCiamento com 55,� duntridll (R$38J64,OO), 30 prllJltj� lIlOO§Bl§ do R$1..o16,00 com taXIIM. do uro lI,m, II C�U,61% lU. Vlfor toIIl! flnanoildo; R$ 71,000,14. Condiç088 válida. para veicules Chllvrolet O km dlaponlvela n08 ostoquos doa conCllli·tIonáríai pIIrtlcipantet, nao váIkfaj!)1Ift modaIidIIdI! dov8lldli dlrlllo da fábOOa,� II produtor rurll, fodOli OI pll/K)j IIII!IIdoMdot OfiIIIrAo fiU)#iIo§ II próvlllllprovll960 do orédito. Condlç/llla do preço o pmmoçOea vltlidaa apenas no parlado do 28 g 31/08/2013 ouenquanto durarllmOIMlqUti§ no Etfado da SIIIlIaCÚ'iIIO,O.VIII. CItovrolm Ido 11m oonfotmidlldê com o PROCONV� - Progfllmll da Controle da Poluiçbo do Ar por V.lculoa Automotoras. Pl'Olerve n vida. UIO o cinto do asgurnnça.A lmagom do veiculo é llumllva, nao condíunll�fo com"mod§jo�,Mlii Inforllllç/lê§ pelo fite www.cIiovrolm.COIlI.br.CoMulfo condÍ9Õ" na iU8 oonemlonáritl__ qualllo fi fH'8ÇO, tawdi jllrOlIl oondiÇÓll§di fintllldamoolo .qui lIIuooiado§, SAC; 0800702 4200. Owidori. GMAO; 0800 722 6022.

Conte Comigo
GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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FOTOS HENIUQUE PORTO/AVANTE!

BOLA NA REDE Com o gol de Henrique (foto), a ADJ abriu 2 a O no Concórdia em apenas quatro minutos, facilitando a missão de vencer

ADJ vence Concórdia e se

classifica para as quartas
GOLEADA Classificação jaraguaense veio em grande estilo, com muitos gols diante da torcida, na Arena Jaraguá

Lucas Pavin

Há pouco mais de urn

mês, a AD Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMan
nesjFME) estava virtual
mente eliminada da liga
Futsal. Porém, com muita

raça, dedicação e principal
mente com o sistema tático
defensivo e ofensivo voltan
do a funcionar - assim como

foi na primeira fase, a equipe
ressurgiu das cinzas e garan
tiu urna vaga para a próxima
etapa da competição na noite
de ontem (30).

Diante de urn bom pú
blico na Arena, o Jaraguá
venceu o Concórdia, que já
havia assegurado sua vaga
com uma rodada de antece

dência, pelo placar de 5 a 2.

Os gols jaraguaenses foram
marcados por Renatinho,
Henrique, Oitomeia, Assis
e Guto, enquanto Pito e An
derson descontaram para o

adversário.
Com o resultado, a equipe

comandada pelo técnico João
Carlos Barbosa, o Banana,
terminou em segundo lugar
do Grupo C, com dez pontos,
atrás apenas do próprio rival
catarinense, que somou doze.
Com isto, de nada adiantou a

vitória da Assoeva (RS) sobre
o São José (SP) por 4 a 3, já
que os gaúchos precisavam
torcer por urn tropeço do Ja

raguá ou tirar urn saldo de
sete gols de diferença.

"Aequipe se doou, a torci
da nos ajudou muito e conse

guimos reverterurna situação

ruim dentro do campeonato.
O mais importante é que o

grupo se entregou até o final
e quando se trabalha em urna

cidade que respira o futsal
como Jaraguá do Sul, isso é

fundamental", disse Banana.
Os jaraguaenses devem

encarar nas quartas de final
urn dos principais candidatos
ao titulo, oCorinthians. "Nos
sa equipe temmuita qualida
de e acredito que podemos
ganhar tanto em casa, como
em São Paulo. O time cresceu

na hora certa, o que pode ser
um fator que vai nos levantar
mais ainda e vamos tentar

passar por cima do Corin
thians também, mas sempre
com os pés no chão", afirmou
o ala Guto.

As datas e os horários dos

confrontos de ida e volta se

rão divulgados pela Confede
ração Brasileira de Futebol de
Salão (CBFS) durante a pró
xima semana. Única certeza é
de que o primeiro duelo será
realizado em Jaraguá do Sul e
o segundo em São Paulo, pelo
fato dos paulistas terem feito
melhor campanha nesta fase
do campeonato. Vale lembrar
que as equipes já se enfrenta
ram nesta edição da liga. Na
ocasião, a partida foi marca
da pelo equilibrio e terminou

empatada em 1 a 1, no dia 17
de junho, na Arena.

Com os 5 a 2 sobre o

Concórdia, de nada

adiantou a vitória da

Assoeva sobre o São

José, por 4 a 3.

"
A equipe se doou, a
torcida nos ajudou muito
e conseguimos reverter
uma situação ruim
dentro do campeonato.
Guto, ala

Ficha écnica:
ADJ 5x2 Concórdia

• Local: Arena Jaraguá, em
Jaraguá do Sul (SC)

• Data: 30108/13 (sexta)
• Horário: 20h (de Brasília)
• Arbitragem: Jefferson
....

Eduardo de Lima Cabral e
Enemir Corozzola

• Público: Não divulgado
• Cartão amarelo: Hugo
(11:18, ADJ) e Djony
(32:19, ADJ)

• Cartão vermelho: Nenhum

• Gols: Renatinho (1:00,
ADJ), Henrique (4:02,
ADJ), Oitomeia (15:05,
ADJ), Assis (16:39,
ADJ), Pito (23:00, ACF),
Guto (25:00, ADJ) e
Anderson (38:06, ACF)

"
Nossa equipe tem
muita qualidade. O
time cresceu nahora
certa, o que pode ser
um fator que vai nos
levantar mais ainda.

Guto, ala

FORÇA Torcida compareceu e fez a sua parte. Foi o
sexto jogador da ADJ e fez a difereça positivamente

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO· SEGUNDA FASE· GRUPO C

3" Assoeva 10 6 3 1 2 13 16 -3 10 o 55.56 %
4" São José 2 6 o 2 4 10 20 -1016 1 11.11 %

P - Pontos; J . Jogos; V - Vitórias; E . Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC - Gols Contra; 5G
- Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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NQS pênaltis, BayeITI de
Munique vence Chelsea

f
r
I
I
r
I

SUPERCOPA DA UEFA
Duelo entre dois dos

melhores técnicos do
mundo foi eletrizante

e decidido apenas
nas cobranças finais

Em jogo eletrizante, o Bayern
de Munique, 'de Pep Guar

diola, venceu o Chelsea, de José
Mourinho nos pênaltis, após
empate por 2 a 2 arrancado no

último lance da prorrogação, e

faturou o título da Supercopa da

Europa, na tarde ontem, em Pra

ga (República Checa), disputado
entre os vencedores da Liga dos

Campeões e da Liga Europa da

temporada passada.
Fernando Torres e Eden Ha

zard fizeram os gols dos Blues, en
quanto Franck Ribéry e Javi Mar-

A PIIEMIER EMPRBiOS
ÉASOUJÇÃDI

tínez, no último segundo do tempo
extra, marcaram para os Bávaros.
Este foi o primeiro título conquis
tado por Guardiola em sua curta

carreira no time alemão. Há um

mês, ele havia perdido a Superco
pa da Alemanha para o Borussia

Dortmund, por 4 a 2. O Chelsea,
por outro lado, acumula o seu se

gundo fracasso consecutivo no

torneio. Na edição anterior, sofreu
goleada de 4 a 1 doAtlético Madri.

Ao todo, foram cinco bra-.
sileiros no gramado em Praga,
com destaque especial para o

zagueiro David Luiz, que voltava
no lugar de John Terry e fez ex

celente partida, principalmente
"nO primeiro tempo. Ramires foi
expulso após entrada em Gõtze
na etapa complementar. Oscar,
Dante e Rafinha também foram
titulares no encontro. CONQUISTA Francês Ribéry (centro) foi decisivo no título bávaro

Corínthians
,

Suspensospor
organizada
A torcida organizada

corintiana Gaviões da Fiel
anunciou nesta sexta-feira

que três dos seus membros
.

envolvidos em conflito com
vascaínos durante jogo
do último domingo, pelo
Campeonato Brasileiro, em
Brasília, estão suspensos.
Segundo a Gaviões, os de
mais torcedores que forem
identificados também se

rão punidos.

Te Is

Djolmvic
avança

Número 1 do ranking
da ATP, Novak Djokovic
venceu o alemão Benjamin
Becker por 3 sets a 0, com

parciais de 7/6 (2), 6/2 e

6/2 e avançou à terceira ro
dada do US Open. Na pró
xima fase do Grand Slam,
o sérvio encara quem levar
a melhor entre o finlandês
Jarkko Nieminen e o por
tuguês João Sousa.

Confiraí algumas empresas clientes:
, '

Sabor em tudo que fa.z Morlsol fl�.i!Jtt3
�.��_..-...

fRua Eltp. GmnercÍf,do da Silva, 158, Cêt'lltro,
)aragl.lá do Sul - se I Em frel:lte ao 51t1e

" Documentos necessarlos [l<llm cadillwo:
RG, CPF e Cal"t.eira de TrabatnQ.

(47) 3374 SOOO

; é forte, é

: MOMFORT á?
lIIII:IIIJtIr

-"!III••S C' ri........s
... ,. ". ,..,..,.

TODÂS AS nOSSAS VAGlS OHRECfOAS, sAn EFETIVAS.

MARCATTO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESPORTE
F1M DE SEMANA, 31 DE AGOSTO
E 1 DE SETEMBRO DE 2013

� � �

JULIO CESAR PATRICIO
o INVENTOR DO BASQUETE
FEMININO JARAGUAENSE

PARTE I

O Vendedor de Sonhos
A competição esportiva dá
� lastro para a pessoa ser

vencedora em qualquer ativida
de da vida. A pista de atletismo,
o ginásio de esportes, o campo
de futebol, a quadra de tênis ... ,
são palcos onde o ser humano
renasce a cada lance na supe
ração de sim mesmo. A tarefa

principal do treinador não é

apenas vencer, mas" sobretudo,
possibilitar aos atletas o alcance

Família e estudos
Júlio César Patrício, ou pro

fessor Júlio, como é conhecido,
nasceu no dia 10 de outubro de

1973 na cidade de Laguna (SC).
É filho deAntônio Júlio Ilíbio e

Cirlei Patrício Ilíbio. Tem duas
irmãs - Juliana e Jusselen - e

três filhos: Alexei, Andrei e Ay-

SElEÇAOJARAGUAENSE
DE BASQUETE - O atleta Júlio

César Patrício

da vitória, com a aplicabilidade
da plenitude de suas capacida
des técnicas, aliadas à perfor
mance do treinamento físico e

a devida orientação psicológi
ca. Neste contexto, Júlio César

Patrício, treinador do basquete
feminino de Jaraguá do Sul e
das categorias de base das Se

leções Catarinense e Brasileira,
tem transformado sonhos e es

peranças, em conquistas épicas.

deh. Júlio iniciou os estudos na
Escola Unidade Polo, e o ensi
no médio foi efetuado no Colé

gio Estadual Costa Viana, am
bos em São José dos Pinhais

(PR). É formado em Educação
Física pela FURB (Universida
de Regional de Blumenau).

Nomundo
dos esportes

Na infância e na adoles
cência, Júlio praticou: tênis,
handebol, voleibol e futebol.
Contudo, foi no basquete que
ele brilhou. Aquele menino

esguio, do alto de seus dois
metros de altura e porte atlé
tico das estátuas que se mo

vem, jogando de "ala" pelo
time. do CEFET (Curso de

Educação Profissional Técni
co de Nível Médio), de Curi
tiba entre os anos de 1988 a

1991, conquistou o Campeo
nato Paranaense Juvenil de
1990; foi Vice-campeão em

1991; 30 lugar no Campeo
nato Brasileiro Juvenil neste
mesmo ano.

OCP27
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Em Jaraguá
Convite aceito. E, no inicio

de 1995, Júlio mudou-se para
nossa cidade e se integrou ao

time de basquete da AJAB (As
sociação Jaraguaense de Bas

quete). A equipe disputou os

Jogos. Abertos Regionais, po
rém não se classificou para a

fase final. Júlio e Edmundo
foram requisitados pela cida-:
de de São Bento do Sul para
disputarem os Jogos Abertos
de Santa Catarina por aquela
cidade serrana. Com a devida

autorização da Fundação de

Esportes (FME), os dois desta
ques jaraguaenses se juntaram
à equipe e conquistaram a me

dalha de bronze.O TÉCNICO - Júlio César Patrício em ação.

O jogador: Ala/armador - Ala/pivô
Júlio foi um jogador de basquete estratégico e

versátil, o técnico o utilizava conforme a circuns
tância do jogo: ora atuando na posição "2", ora de
sempenhando a função "4". O "Ala/armador" ou
posição "2" como também e conhecida, geralmen
te é o cestinha da equipe, ele auxilia o armador a
construir as jogadas. Sua principal característica

é fazer a leitu�a do jogo e agir com a máxima ve
locidade e precisão, principalmente nas roubadas
de bolas e partindo para as infiltrações e arremes

sos decisivos. Já o"Ala/pivô", também conhecida
como posição "4", atua com velocidade nos contra

ataques e infiltrações; faz também a função de pivô
brigando pelos rebotes no garrafão.

Realizando sonhos
Em 1997, Júlio ingressou na FURB, para fazer o

curso de Educação Física e realizar um sonho que
acalentava desde a adolescência: tornar-se profes
sor de Educação Física e ser técnico de basquete.
Passou a desempenhar a função de professor e trei
nador do Instituto Educacional Jangada. A equipe
Mirim Feminina foi inscrita na Federação Cata
rinense de Basquete e participou do Campeonato
Estadual da categoria. Foi à primeira vez que uma

equipe feminina de basquete de nossa cidade par
ticipou de uma competição oficial. O feito foi reco-

rihecido pela direção daAJAB e FME, integrada pe
los professores Ito, Jean Leutpecht, Cláudio Tubs
'e Luís Roberto da Silva. Em 2001 foi estabelecida
a parceria entre FME/AJAB/Faculdade Jangada.
O professor Júlio Patrício foi efetivado técnico da
modalidade de basquete feminino, e teve o neces

sário respaldo para formar equipes nas categorias
mirins, infanto e juvenil. Foi o marco de uma nova
era para o basquete feminino da região.

Continua no próximo sábado
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Secretaria Muní;:iP.all �i� PREFEITURA,
o

DASAUQE ,JARAGUADQSUL

Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde

Ministério da
-Saúde
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