
Política

Diagnóstico
da avicultura

Com estudo feito pelo
Instituto de Planejamento
(Ipplan), Prefeitura deve

buscar parceria do
Estado para socorrer.

produtores.
PATRICIA MORAES,

PÁGINAS4 E5

Legislativo
13° naCâmara de Jaraguá
Além de ir na contramão dos outrosmunicípios
que estão acabando com o recesso de julho,
vereadores também são os únicos a contar
com salário extra anual. PÁGINAS 6 E 7

Fotocrônica
Incentivo à leitura

Liga Futsal
CSMtemjogo
importante

Em partida para lotar a
Arena Jaraguá, equipe da
ADJ encara o forte time

Corinthians, no primeiro
jogo do mata-mata.

Confronto inicia
às 13h30.
PÁGINA25

.

.ocponline.com.br • R$ 3,00

EDUARDOMONTECINO

Atenção ao céu!

Os balões
chegaram!

A administração de Jaraguá do Sul incluirá,
a partir do mês de outubro, um livro de
literatura em cada uma das cerca de três
mil cestas básicas distribuídas. PÁGINA 20

Recorde
Amaior feijoada do Brasil
o cozinheiro jaraguaense Sérgio Lazzaris

foi destacado pelo RankBrasil como o

responsável por servir amaior quantidade de
pessoas com o tradicional cardápio. PÁGINA 22

Festival Marisol de Balonismo é a grande
atração deste final de semana na região. Evento
vai reunir competidores em voos panorâmicos

'

sobre Jaraguá do Sul e o Vale do Itapocu.

PÃGINA24
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Na se�ana retrasada, a Justiça condenou o atual presidente da
Câmara de Vereadores do nosso município, José Osório de

Ávila (PSD) à perda dos direitos políticos por cinco anos. A sen

tença proferida também aplicou multa no valor de três vezes a re
muneração recebida no cargo de vereador no mês de setembro de

2007, corrigida, e proibiu Ávila de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretanIente, pelo prazo de três anos. A denúncia feita pelo Mi
nistério Público e acolhida pela juíza Cândida Brugnoli sustentou
que o então vereador Zé da Farmácia, em 2007, teria nomeado
urna pessoa como Chefe de Gabinete e, em troca, esta repassaria
parte do seu salário ao filho do vereador, JacksonÁvila.

Se no Brasil fosse adotado os mesmos princípios que norteiam
o relevante interesse público que existe nas questões que dizem res

peito às desapropriações, onde o interesse coletívo prevalece sobre
o individual, até que o processo seja definitivamente julgado, os ho
mens públicos considerados ímprobos pela Justiça, ainda que em

primeira instância, seria "desapropriados e desalojados" das suas
funções, até o julgamento definitivo da questão.

Assim como no caso das desapropriações que são feitas abem do
relevante interesse público, onde o que prevalece é o interesse coleti
vo sobre o particular, no caso de atos de improbidade e que agridem
a moralidade pública, inquestionavelmente há também o relevan-

. tíssimo interesse público no sentido de que, no período em que se

apura e julga em definitivo eventuais atos de improbidade, aquele
em-face de quem pesa já urna condenação, ainda que em primeiro
grau, seja afastado das suas funções: O interesse público é latente!

Em país sério as coisas são assim. Em país que não é sério e que
trata a sua população como marionetes e otários, a coisa é diferen
te e há o privilégio do interesse particular de homens considerados
ímprobos pela Justiça, sobre o interesse coletivo da sociedade que
anseia por urn ambiente político menos inóspito, mais limpo e puro,
pormais utópico que isto possa parecer!

Como vemos, é justa a defesa da campanha do "salário zero"

para vereador.

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Interessepúblico

COTID o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

• parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Regiãos
nilhaspara
.jípeiros em Schroeder

Os jipeiros da região têm a opção de con
ferir neste sábado, o 20 Desafio do Clube

Amigos do Jeep de Schroeder. A competi
ção acontece no Parque de Eventos Munici

pal Alfredo Pasold, localizado na Rua Paulo
Jalm - com duas opções de trilhas. A largada
será às 9 horas. O valor da inscrição no local
é de R$ 100 para os Jeeps e R$ 60 para qua
driciclos. O ingresso dá direito a uma cami-

r:

setá e almoço. Os cinco primeiros colocados
. em cada categoria serão premiados.

COMENTÁRIO

Não tem desculpas!
1\.Tão, não tem desculpas. Sem
1� essa denão tenho tempo, não
me sobra tempo para nada... Quem
já não ouviu alguém dizer. isso ou

mesmo dizer de si mesmo como

desculpa para não investir em al

guma necessidade ou complemen
to de personalidade? Aliás, já falei

aqui dos milagres que 15 minutos
diários podem produzir no apren
dizado, por exemplo, de urna lín

gua estrangeira, desejo de muitos.
Já contei que ouvi um pro

fessor dizendo na tevê que 15
minutos diários são mais efi
cientes que estudar por duas
horas no sábado. Agora, acabo
de "ouvir" um outro especialis
ta em qualificação profissional
a dizer parecido, a dizer uma
obviedade. Aliás" qual a verdade
que não é uma obviedade?

como único e possível caminho
para a grandeza profissional e

humana. Mas o que ouvimos?
- Moro longe, minha cidade é

pequena, meus pais são pobres,
minha escola é pública, não te

nho sorte, não tenho jeito, não
tenho talento, não tenho sorte,

,

desculpas e mais desculpas. Do
ença grave essa, tem nome de
coisa feia: desculpite.

Quem quer faz, acha tempo,
encanta-se diante dos desafios
e sabe que o sentir-se bem só

pode advir do dever cumprido.
Investir em si mesmo e viabili
zar desejos e fazer crescer a per
sonalidade deve ser o sonho de

todos, investir em si mesmo é
investimento de retorno garan
tido. Os covardes da vida dizem,
todavia, que não têm tempo.

LUIZ CARLOS PRATES

O especialista estava na revis
ta Exame e dizia que - "cada um
de nós tem uma certa e limitada

capacidade para aprender novas
coisas por dia e não mais do que
isso. Cada dia um pouco. É assim

que se aprende. Ou você apro
veita bem a sua cota diária, o seu

tempo de cada dia, ou esse tempo
será perdido para sempre". Mais
ou menos isso.

Um pouquinho todos os dias
faz-nos crescer aos topos da ad

miração alheia, ao sentir-se a pes
soa bem consigo mesma, a crescer

• Horror
Pensei que a loucura tivesse entrado em recesso,

mas não. Leio nos jornais da semana que - "Cirurgia
plástica dispara entre adolescentes". Maioria absoluta
de mulheres. Que loucas! Querem ser retocadas para
serem admiradas "por isso" que anda por aí... Falo dos
bermudões. Que tontas! Que tontas deixarem-se muti
lar por vaidades inanes que as vão fazer se arrepender
feio mais adiante. O que digo só não vale para as cirur

gias estéticas "reparadoras". As demais são por estupi
dez mesmo, gurias sem pai nemmãe.

no escritório, só parava, exausto, lá pelas-roh da noi
te. Foi então que ouviu do professor que se filiasse ao

Clube das Seis. Clube das Seis, o que é isso?, perguntou
o aluno. - "Se levantas às 7h e não paras mais, não te
sobra tempo para estudar urn pouco por dia, filia-te ao

Clube das Seis, isto é, levantes às 6h. Das 6h às 7h terás
urna hora para estudos" ... Cruzes, esse professor era o
cara! E tinha razão. Aliás, sobram vagas nesse Clube
das Seis, ou das cinco, ou das... Basta querer.

• Clube
Li há muito tempo numa edição das Seleções uma

história envolvendo executivos nurn curso de inglês.
Um dos alunos insistia em dizer que não tinha tempo
para estudar, que levantava às 7h e que às 8h já estava

• Falta dizer
Você que é do balcão, ouça o que diz uma revista de

lojistas: - "As roupas que veste e o tom da voz chegam
a ser mais importantes para o vendedor do que a pró
pria mercadoria oferecida". Acrescento: - Se o vende
dor não "se vender" antes da mercadoria, não venderá
nada. O vendedor é o primeiro produto na loja...

EDUARDO MONTECINO

'Irabalho

vagasnaAssistênciaSocial
ASecretaria daAssistência Social de Jaraguá do

Sul abriu processo seletivo para contratação tempo
rária de profissionais para o Programa de Promoção
do Acesso ao Mundo do Trabalho (AcessuasjProna
tec). São duas vagaspara assistente social eurna vaga
para agente adniinistrativo. As inscrições acontecem
nos dias 26, 27 e 30 de setembro, no horário das 8 às
n horas e das 13 às 16 horas, exclusivamente na sede
da Secretaria da Assistência Social, na Rua Walter

Marquardt, 1111, Barra do RioMolha, Jaraguá do Sul
(SC). Para se inscrever é necessário aC€SSar o edital
do processo seletivo - disponível na página principal
do site da prefeitura (www.jaraguadosul.sc.gov.br).
O salário é de R$ 3.149,28 para assistente social (30
horas semanais) e de R$ 1.821,91 paraagente admi
nistrativo (40 horas semanais). A conttatação éfeita
peloprazo de até seismeses, podendo serprorrogada
por até dois anos.

FESTIVAL DA CANÇÃO
A grande final do Festival Jaraguaense da Canção acontece
neste sábado, a partir das 18 horas, no Pequeno Teatro da
Scar. Ontem foram realizados os ensaios finais dos doze
finalistas das categorias sertaneja e música popular brasileira.
Os primeiros colocados receberão R$ 2,5 mil; os segundos;
R$ 2 mil; e os terceiros, R$1,5 mil. O festival2013 contou
com a participação total de 35 inscritos .
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EDITORIAL

Vereador não éprofissão
Uma prova de corno está sendo pro

fissionalizado o cargo político é o

pagamento de 13° salário para os vere

adores de Jaraguá do Sul. Amatéria da

repórter Carolina Veiga (páginas 6 e 7),
revela que os parlamentares da maior
cidade doVale do Itapocu são os únicos
da região a receber esse privilégio.

Na verdade, é um pagamento fei
to com dinheiro do contribuinte para
um cargo que não tem nenhum tipo
de comparativo com o trabalhador
comum. O vereador é eleito para ser

representante da comunidade, numa
função pública que não deve ser in

terpretada como profissão. Infeliz
mente, houve uma equiparação desse
trabalho ao realizado como a qualquer
outro profissional que exerce as suas

funções com base nas leis trabalhistas.
A Câmara de Jaraguá do Sul tam

bém se isola da região pormanter outro
privilégio das férias de julho, enquanto

as demais (com exceção de Massaran
duba que ainda está votando esse pro
jeto) abriram mão desse benefício.

"
o privilégio do 13º salário para
vereadores não se mostra aceitável.

O privilégio do 13° salário não é
aceitável nesse momento em que o

Brasil todo questiona os gastos eleva
dos para sustentar a classe política e

o pouco retorno desse setor à comu

nidade.

Apesar de justificarem uma legali
dade e direito adquirido a receber esse
dinheiro extra, seria muito nobre aos

.. -

atuais ocupantes dos cargos decidirem
eliminar esse custo à população. Esta
riam tomando uma postura mais coe

rente com a nossa realidade. Vereador
exerce cargo eletivo, não emprego.

Fale conosco

22/09 .. -g

9h às 17h
lIiIAn!na_aguáaçãoco ..u.itária
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.. Os artiqos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
\::fI' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outra leitor.

CODlUDddadeEvangélica
Noite de talento e festa

O Grupo de OrdemAuxiliadora de Senho
ras Evangélicas (Oase) Magnólia, da Paró

quia Apóstolo Pedro, da Igreja Luterana do
.

Centro de Jaraguá do Sul, realiza nesse sába
do, a Noite de Talentos e Salgados. O evento

inicia às 19 horas. O cartão de ingresso custa
R$ 15. Informações: 3371-7226.

Saúde
Aula de ioga gratuita

Neste domingo acontece mais uma aulade
ioga gratuita para as pessoas interessadas a ado
tarem novos hábitos saudáveis.A atividade inicia
às çh e ocorre no ginásio de esportes Wolfgang
Weege, que fica dentro do Parque Malwee. A

ação fazparte do projetoVivaMais daUnimed.A
responsável é a instrutora Sandra Oliveira.

lOTERIAS
QUINA

Lazer SORTEIO Nº 3289
14 - 18 - 20 - 57 - 58

Encontro da
juventude será dia 21

Mais de 20 atividades estão progra
madas para a 2a Semana Municipal da
Juventude, que será concentrada no pró
ximo dia 21, das 9 às 16 horas, na Praça Ân
gelo Piazera. Jogos eletrônicos, simulador
de corrida, fita slackline, avaliação física,
aulões de ginástica, karaokê, robôs, rapel,
streetball, DJ e bandas de rock estão entre
as atrações. De acordo com o presidente da
comissão organizadora do �vento, Marcos
Paulo Oliari, o trabalho realizado pelo
Conselho Municipal da Juventude de Ja
raguá do Sul é referência no Estado. A
expectativa é reunir cerca de mil partici
pantes. A ação conta com apoio da Cató
lica de Santa Catarina, da Anhanguera, da
Faculdade Jangada, do Senai e do Sesc.

o Brasil participou apenas
marginalmente desse jogo da

globalização e não conquistou
como devia o seu espaço
no novo mapa mundial da

produção e dos avanços
tecnológicos.

"

Pedro Luiz Passos,
empresário e presidente
do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI).
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Estudomostra situação da avicultura
"l Tereador Eugênio Juraszek
V (PP) recebeu ontem estudos
do Ipplan sobre os reflexos . do
fechamento da empresa Seara

Mafrig no município. Desde abril,
uma comissão recolhe dados para
elaboração do documento, que
será entregue ao secretário de Es
tado da Agricultura, João Rodri

gues (PSD), pelo prefeito Dieter
Janssen (PP). Com o primeiro
diagnóstico que aponta o impacto
sobre os produtores, são cerca de

50, o município espera conseguir
o apoio do Estado. O levantamen-

to, que foi coordenado pelo diretor
de Desenvolvimento Econômico,
Mareio da Silveira, mostrou que
as atividades no setor de avicultu
ra sofreram uma retração de 49%
com o fechamento da unidade tra
zendo prejuízos não só para as pes
soas diretamente envolvidas, mas
também para a economia em geral.
Outra preocupação é com as dívi
das que os agricultores contraíram
para se adequar ás exigências do

grupoMafrig - amaioria deles pos
sui um passivo superior a R$ lQO

mil. O estudo também traz deta-

Mais Médicos
O médico mexicano Hector Leon Romero deve começar a traba

lhar em Jaraguá do Sul no dia 23. Neste fim de semana, ele chega a

Florianópolis onde passará por um curso de capacitação. Já a outra

profissional confirmada, Marzhan Zhalnakhanbetova, do Uzbequis
tão, deve chegar ao município em outubro.

lhes das propriedades rurais, para
que seja possível encontrar o me

lhor caminho combatendo o êxodo
rural. É preciso lembrar que para
mudar de cultura estes produtores,
já endividados, precisarão investir.
Nem o Estado e nem o município
podem fechar os olhos para este

problema. ''Temos muitas pessoas
em situação bastante complicada,
que precisam de cesta básica e toda
orientação", alerta o vereador Eu
gênio Juraszek, que vem liderando
commuita responsabilidade os de
bates acerca do tema.

EM FOCO
Na próxima semana, expira
prazo para apresentação de

defesa à juíza Candida Brugnoli
em relação à ação aberta pelo
Ministério Público pedindo
a exoneração imediata da

secretária de Assistência Social,
Natália Petry (PMOB).

. .. .

Caso a decisão seja pela
demissão, o vice-prefeito, Jaime
Negherbon, também do PMOB,
estaria disposto assumir o

cargo. A outra possibilidade é a

nomeação de Emanuela Wolff.

. .. ..

Caso seja afastada, Natália
chegará à Câmara como possível
candidata à presidência da Casa.
Além disso, Jair Pedri (PSOB)
não tem escondido a pretensão.

Mas, pelo acordo firmado
no ano passado, a vez é
de João Fiamoncini (PT).

Destinos
conhecidos

Alvo de uma CPI na Câ
mara, aos poucos o destino
dos móveis do antigo Pavi
lhão de Eventos de Guara
mirim vai sendo conhecido.
Três associações teriam re

cebido os itens, a Sociedade
Brüderthal, a Associação de
Moradores Nova Esperança
e a Associação dos Servido
res Públicos de Guaramirim

(Assepung) e não a Arsepum
como chegou a ser divulgado.
As informações foram repas
sadas em depoimento pelo
ex-secretário de Desenvolvi
mento Econômico, Jair Pe

reira, à Comissão Parlamen
tar de Inquérito.

Posse foi
confinnada

Os presidentes das as

sociações confirmam que
estão em posse dos móveis.
José Roberto de Freitas da

Assepung, porém, não sou

be informar a quantidade de
mesas e cadeiras que teriam
sido emprestadas para a as

sociação. No Nova Esperan
ça, segundo Abel Pereira, es
tão 156 cadeiras e 22 mesas.

O contrato de empréstimo
chegou a ser renovado em

março deste ano com a Pre
feitura. Carlito Engelmann,
presidente da Sociedade Brü
derthal, também confirmou
o recebimento dos imóveis.
''Temos aqui 300 mesas e

200 cadeiras", Com isso, uma
das acusações da CPI contra
Nilson Bylaardt (PMDB) vai
sendo enterrada.

------_--

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

www.ímevetsptaneta.com.er I
• J

(47)3275-0100

A SEMANA

"
1. Infelizmente ninguém responde
ao processo ereso, pois não cabe

prisão preventiva nestes casos.

D\e'.legado Da'niel Dias sobre
iiMpuni<dade envolvendo os
criminosos do trânsito

"
2. A sociedade clama

por moralidade e nós
demos mais um passo.
Mauro Bramorski (PSD) sobre
aprovação em primeiro tumo
do projeto que diminui de 55

para 30 os dias de férias na
Câmara de Massaranduba.

"
3. Estamos oferecendo

um alimento para a mente.

E sen Cárdozo, secretário de

Educação, sobre projeto que
vai acrescentar livros nas
três mil cestas básicas
distribuídas ao mês.
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Campanha de filiação
.

Com o slogan #vemprapolítica o PMDB de
Jaraguá do Sul deve filiar centenas de pessoas
hoje em almoço no Salão Centenário. A campa
nha do partido está sendo divulgada através de
placas espalhadas pela cidade.

Mensalão: um
novo julgamento

Com o julgamento empatado em 5 a 5, o
decano Celso de Mello terá a tarefa de deci
dir o futuro dos mensaleiros. O voto final será
proferido na próxima quarta-feira, até lá, ele
ficará sob pressão, embora já tenha se ma

nifestado a favor dos embargos infringentes
quando o processo teve início. Com isso, um
novo julgamento terá início e o sentimento de

impunid�de perpetuará.

Não é nepotismo?
O ex-ministro Ciro Gomes (PSB) assumiu esta

semana a Secretaria de Saúde do Ceará a convite
do irmão, o governadorCidGomes (PSB).

Google e Face namira
As empresas estrangeiras que concentram

mais de 50% da publicidade na internet vão
ter de pagar impostos aqui. A presidente Dil
ma encomendou proposta à Receita Federal
há dois meses. Hoje, empresas como Google
e Facebook ganham dinheiro no Brasil, mas
só pagam impostos lá fora. A taxação dessas
empresas será uma medida adicional à apro
vação do marco civil na internet.

Fraude na Câmara
Polícia Legislativa confirmou a ocorrên

cia de fraude na sessão do Congresso, realiza
da em março, que derrubou os vetos da pre
sidente Dilma Rousseff à lei dos royalties. As
investigações comprovaram que a assinatura
do deputado Zoinho (PP-RJ) foi falsificada.

AÇÃO DE VENDAS

CONHEÇA O

APTO DECORADO·
E FAÇA A SUA SIMULAÇÃO
DO FINANCIAMENTO SEM

COMPROMISSO!

CONDOMíNIO DAS

PEDRAS

.

(47) 8406-4447
3376-2299
3371-6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

Ó facebook.com/PromaConstrucoes

CRECI12556.

soluções construtivas

"

POLITICA
FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

Refonnapolítica
Após sugerir o fim da reeleição para cargos ma

joritários (presidente, governador e prefeito), o gru
po de trabalho da Câmara criado para debater a re

forma política, aprovou esta semana proposta que
amplia a duração de mandatos para cinco anos.

Também foi definida eleição para todos os cargos em
um único dia. Pela proposta, os prefeitos eleitos em

2016 teriam um mandato-tampão de dois anos, mas

poderiam tentar a reeleição em 2018. Todas as propos
tas aprovadas pelo grupo serão agrupadas em um ou

mais projetos que precisarão ser aprovados tanto pela
Câmara como pelo Senado. Na semana que vem, o gru
po vaise concentrar no debate sobre o sistema político.

Luto
Morreu na manhã de quinta-feira (12) o

empresário Otair Becker, de São Bento do Sul,
fundador da Oxford Porcelanas. Tinha 78 anos

e atuou no Conselho da Marisol. Foi, também,
prefeito, deputado estadual, federal e senador.

Pois é
A ministra das Relações Institucionais, Ideli Sal

vatti (PT) recebeu ontem (13) o título de cidadã hono
rária de Joinville. Entre outras coisas, pelo empenho
pessoal de levar para lá o càmpus da Universidade Fe
deral de Santa Catarina. Aliás, justo reconhecimento
da Câmara de Vereadores, que deveria ser estendido
ao ex-deputado Carlito Merss (PT). O "esforço" de
ambos derrubou proposta de construrr o campus em
área marginal à Rodovia do Arroz, em Guaramirim,
próximo à BR-280.

Bolsa Fanúlia
Entre os 30 municípios que menos utilizam o pro

grama Bolsa Família,' dez são catarinenses: Balneário
Camburiú, Iomerê, Benedito Novo, Botuverá, Presi
dente Getúlio, Braço do Trimbudo, Rodeio, Doutor Pe
drinho, Ascurra e Pomerode. O registro é do deputado .

federal Onofre Santo Agostini (PSD) para ironizar que
até nisso Santa Catarina colabora com o governo.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Freio puxado'
Depois de crescerem ao longo do segundo gover

no Lula, os gastos da União com obras em transporte
rodoviário empacaram no governo Dilma Rousseff
De R$ 10,3 bilhões, no último ano do ex-presidente,
o montante caiu para R$ 8,5 bilhões e a queda é ainda
mais aguda se incluída na conta a inflação do período.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Primeira parcela do benefício aos vereadores foi paga em julho e é superior a R$ 45 mil

A lém de serem os únicos a votar

rl.pela manutenção do recesso

parlamentar de julho, os verea

dores de Jaraguá do Sul também
e estão fora da curva quanto aos be
nefícios concedidos. Entre os cinco

municípios da região do Vale do

. Itapocu, somente os vereadores da
maior cidade recebem o 13° salário
por exercerem a função. Em Gua

ramirim, Massaranduba, Corupá

e Schroeder, nenhum parlamentar
tem direito ao benefício.

Adistribuição do 13° aos 11 parla
mentares já começou. Dia 3 de julho
foi efetuado o pagamento da primei
ra parcela do benefício, equivalente
a R$ 45.663,27. Anteriormente, dia
27 de junho, foi paga a quantia de R$
7.209,98 a um parlamentar que soli
citou o pagamento antecipado.

Segundo o diretor financeiro da

PARA TCE PAGAMENTO É�ONSrITUCIONAL
o Tribunal de Contas do Esta

do de Santa Catarina (TCE-SC), se
guindo o entendimento do Tribunal

Superior de Justiça, ampara o paga
mento do décimo terceiro salário aos
vereadores desde que o benefício es

teja previsto na Lei Orgânica do mu
nicípio. No caso de Jaraguá do Sul,
o 13° salário é previsto pela Lei Or
dinária 4�965, aprovada pelos par
lamentares em exercício no ano de
2008 e sancionada pelo ex-prefeito
Moacir Bertoldi, em 12 de junho.

ARQUIVOOCP

No entanto, o TCE-SC destaca

que o vereador é proibido de legislar
em causa própria, o que significa di
zer que a aprovação de qualquer lei
de aumento salarial ou de instituição
de décimo terceiro salário precisa
respeitar o princípio da anteriorida
de, ou seja, o pagamento só pode ser

efetuadopara os parlamentares da le
gislatura posterior à aprovação da lei.

Para o promotor da Moralidade
Administrativa da 6a promotoria de
Justiça, Ricardo Viviani de Souza,

"

Câmara, Rogério Winter, o décimo
terceiro salário corresponde ao di
reito de 1/12 (um doze avos) da re

muneração, por mês de exercício
do parlamentar e o mês passa a ser

pago integralmente após o 15° dia de
trabalho. "Para os que estavam no

quadro desde IOde janeiro, o requi
sito para o recebimento da primeira
parcela do 13° salário foi cumprido a

partir do dia 15 de junho", explica. .

o benefício está previsto na legis
lação, o que o torna constitucional.
"Temos uma lei municipal que es

tabelece esse pagamento, diante
disso e do entendimento do Supe
rior Tribunal de Justiça, não há im
probidade administrativa", afirma.
Contudo, ele salienta que o Supre
mo Tribunal Federal ainda não tem
consenso sobre a pauta. "No STF a

matéria foi questionada, mas ainda
não há um posicionamento definiti
vo sobre o tema", conclui.

ri

DEPUTADOS E SENADORES
RECEBIAM 14° E 15°

'

Até fevereiro, deputados federais, estaduais e

senadores recebiam, além do 13°, outros dois sa

lários extras a cada ano. Pela nova regra, aprovada
pelo Congresso Nacional e estendida às Assembleias

Legislativas, ficaram mantidos dois extras nos qua
tro anos de mandatos, um é distribuído no início do
mandato e outro no fim. Em 2012, a Câmara dos

Deputados destinou R$ 26 milhões para custear os

14° e 15° salários dos deputados, enquanto que o Se
nado desembolsou R$ 3,9 milhões.

o QUE. PENSAM'OS PRESIDENTES DAS CÂMARAS:
Temos uma lei municipal
que estabelece esse

pagamento, diante disso e

do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não há

improbidade administrativa.

Ricardo Viviani. p.romotor da
Moralidade Administrativa

• Alceu Moretti (PMDB): Em
Corupá, o presidente da Câmara de

Vereadores, Alceu Moretti, afirmou
que os parlamentares já possuem
benesses demais se comparados
aos trabalhadores comuns. "Já
temos um excedente de benefícios

_ÍIiIIiI 1IÍIIIIIIi
em relação ao trabalhador. Mesmo
cortando as férias de julho, já

temos direito a 45 dias entre dezembro e janeiro.
Além disso, não se exerce, na Câmara de Corupá pelo
menos, um expediente que impeça os vereadores de
manter atividades profissionais paralelas".

• Juarez Lombardi (PPS): Para
o presidente do Legislativo de

Guaramirim, Juarez Lombardi,
o vereador não pode se igualar
ao trabalhador comum e

receber o 130 salário. "O
vereador não precisa de13°
salário. O vereador já recebe
um bom salário e a maioria

mantém a profissão e uma segunda fonte de renda.
Nós não nos igualamos ao trabalhador comum, que
muitas vezes precisa do 130 para conseguir quitar
dívidas ou comprar algum bem".

Vereadores de Jaraguá são os únicos da região que
recebem 13º salário. BenefíciQ gera polêmica

.. "

13° SALARIO E ABUSO DE PODER.

O 13° salário foi criado na épo
ca dos governos militares, como
estratégia política para aproxi
mar os trabalhadores do regime e

desarticular as lutas sindicais por
melhorias trabalhistas. Segundo
a socióloga Valdete Daufemba
ck, era uma medida paternalista.
"Funcionava de acordo com a 16-

gica de Maquiavel. Os ditadores
queriam ser 'amigos e temidos'

pelo povo. Mas, o benefício que
tinha a função de compensar os
baixíssimos salários da época foi
generalizado", explica.

Pelo princípio histórico da

criação do benefício, portanto,
segundo Valdete, estender ele
aos vereadores é injustificável e
imoral. "Eles abusam do poder
quando confundem um cargo
eletivo com um emprego", de-

SALÁRJODOS
VEREADORES:
• Jaraguá do Sul:
• Vereadores: R$ 9.613,31
• Presidente: R$ 14.419,96

• Guaramirim:
• Vereadores: R$ 5.876,52
• Presidente: R$ 8.814,77

• Corupá:
• Vereadores: R$ 2.859,00
• Presidente: R$ 4.308,5

• Massaranduba:
• Vereadores: R$ 3.999,48
• Presidente: R$ 5.999,22

• Schroeder:
• Vereadores: R$ 4.050,00
• Presidente: R$ 6.075,00

"
Eles abusam do poder
quando confundem um

cargo eletivo com um

emprego. A cultura do

13º foi generalizada
e já não se sabe a

diferença entre o

trabalhador e o político.

Valdete Daufembadt,
socióloga

fende. Situações como essas se

dão, para a socióloga, pela ine
xistência de conhecimento polí
tico, tanto da população, quanto
dos parlamentares. "A cultura
do 13 ° foi generalizada e já não
se sabe a diferença entre o traba
lhador e o político. A população
não está atenta e confia nos ve

readores que atendem aos seus

anseios cotidianos", conclui.
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Há 33 anos a Santinvest oferece aos
servidores púbUcos catarinenses seus dois

maiores produtos: crédito fácile confiança..

SANTINVEST
" 080048 0506
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O problema, contudo, afir
ma o professor de graduação e

pós-graduação em Direito Elei
toral e Partidário da Universi
dade Federal de Santa Catari
na (UFSC), Orides Mezzaroba,
está na moralidade e não na le

galidade do pagamento. "Natu
ralmente existe um abuso nessa

questão. Como os vereadores

legislam em causa própria, aca
ba tudo dentro de uma suposta
'legalidade"', afirma.

Para Mezzaroba, a pressão
popular deve tentar deter esse
tipo de benefício. "A população
pode propor uma ação popular
ou outro remédio que possa
corrigir esse tipo de procedi
mento profundamente imoral
para a sociedade. Além disso,
sempre cabe a participação do
Ministério Público para averi
guar se há ou não abuso no pa
gamento", pontua.

O sociólogo Dauto da Silvei-

ESTUDIOSOS CONSIDERAM
OPAGAMENTO IM:ORAL

ra avalia que os vereadores não
teriam direito ao 13° salário,
urna vez que exercem função
diferenciada do trabalhador
comum. "Os vereadores traba
lham como representantes dos
interesses da maioria da popu
lação durante um período de

tempo. O 13° salário não é uma

ajuda de custo, como o subsídio
mensal dos parlamentares, mas
sim um salário extra para quem
tem vínculo empregatício com

a função de compensar as per
das salariais anuais", lembra.

"
Naturalmente existe um abuso

nessa questão. Como os

vereadores legislam em causa

própria, acaba tudo dentro de

uma suposta legalidade.

I

• Suzane Reinke (PSDB): Para a

presidente do Legislativo de Massaranduba,
Suzane Reinke, o pagamento do 130 salário
aos parlamentares é imoral. "Nenhum
vereador tem como única fonte de renda
o salário da Câmara. Todos mantêm
suas atividades profissionais ao longo
do mandato e já têm as remunerações
respectivas. Os subsídios mensais que

recebemos a título de salário são para custear as atividades do

parlamentar, portanto, não há necessidade de um l30 salário.
O pagamento seria moral caso o vereador fosse proibido,
legalmente, de conciliar outra profissão com a legislatura".

• José Osório de Ávila (PSD): Para o

presidente da Câmara de Jaraguá do

Sul, José de Ávila, o 130 salário é um
direito do vereador. "Cumprimos o que
está escrito no Regimento Interno dessa

. ,
Casa e para que o pagamento deixe de

1:/",/".• " ..

j"l'11,\ ser realizado, quem achar que deve, pode
\�', apresentar um projeto de emenda. Mas,1,,/

" "

eu serei voto contrário. Além disso, nós
temos despesas. A primeira parcela do décimo pode ajudar um
vereador que saiu quebrado da campanha a acertar as contas.
Também usamos este recurso em trabalhos sociais. É um

pagamento que dá sustentabilidade ao nosso trabalho".

• Valdevino dos Santos

(PMDB): Já em Schroeder,
a possível implantação de
um 130 salário agradaria o

presidente do Legislativo.
Segundo Valdevino dos Santos,
o pagamento não seria imoral.
"Eu seria contrário ao benefício
se os secretários municipais,

que exercem quase a mesma função, têm férias,
13° e ganham 50% a mais que o vereador, tivessem
o 130 cortado. Caso contrário, se existisse essa

.

possibilidade em Schroeder, eu seria favorável.

Lei que garante o 13º em

Jaraguá foi aprovada pela
Câmara em.2008 e sancionada

pelo ex-prefeito MoacirtBertoldi···· ... ...j-!f---------------------------------..�....I!I!I!I--...........J!!II!I-IIJIII!III-�--IJ!II!!I-...�.--------
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Ronaldo Corrêa

Entrevista

''Vivemos um
manicômio tributário"
A poiado pela socieda
.r\..de e atuando de ma
neira independente aos

partidos políticos, o Mo
vimento Brasil Eficiente

(MEB) viu na recente

onda de manifestações
populares a oportuni
dade de ampliar sua

presença em busca da

sensibilização para uma

necessidade do País, a

redução da carga tribu
tária. Do mesmo modo

, que os protestos ganha
ram a adesão de milhões
de pessoas, com o mo

vimento"Assina Brasil

[www.assinabrasil.org.
br] o MBE quer fazer das
redes sociais o instru
mento para alcançar o

número necessário de as-

Mercado - Que resulta
dos oMBE já conseguiupara
que o projeto de reforma tri
butária se torne realidade?

Paulo Rabello de
Castro - Nas últimas sema
nas, a proposta de simplifi
cação tributária e redução
gradual da carga, associada
à da regulamentação do
Conselho de Gestão Fiscal,
evolui muito. O projeto en

trou oficialmente na pauta
dabancada do Bloco da Eco
nomia Moderna (Bem), que
tem à frente nomes como os

dos senadores Paulo Bauer,
Delcídio Amaral, Francisco

.

Dornelles, Armando Mon
teiro e Ricardo Ferraço. Esta
bancada, de forma pluripar
tidária, já está trabalhando
no encaminhamento inter
no deste e de outros projetos
prioritários para o cresci
mento do País.

Mercado - Qual a difi
culdade para o êxito no Con

gresso?
Castro - A proposta do

Movimento Brasil Eficiente
foi elaborada por alguns dos
maiores nomes da econo

mia e do direito tributário
do País, ou seja, por espe
cialistas, mas agora tem de

sinaturas e convencer o

Congresso para uma am
pla proposta de simplifi
cação fiscal e tributária.

Hoje são mais de 50
tributos que, na opinião
do economista Paulo Ra
bello de Castro, coorde
nador nacional do MBE,

. impõem à sociedade um
verdadeiro manicômio
tributário. Com mudan

ças na legislação a ideia
é conduzir o crescimento
econômico e a geração
de empregos à média de
6% ao ano, praticamen
te dobrando a renda per
capita da população em

2020, possível desde que
a carga tributária caia dos

patamares de 30% do PIB
ao fim da década.

se ajustar para poder tra
mitar nas diferentes Casas
em Brasília. Antes disso, o
projeto já tinha sido recebi
do com muita simpatia pelo
ministro da Fazenda, pelos
presidentes do Senado e da
Câmara' dos Deputados e

por suas respectivas bases
de apoio.

Mercado - Qual a ex
pectativa da campanhaAssi
na Brasil?

Castro - Recentemente
a campanha ultrapassou a

marca de 200 mil assinatu
ras. São brasileiros que ma

nifestaram seu apoio formal
à proposta. É indiscutivel
mente um número bastante

expressivo.
Mercado - Qual é a

dificuldade de mobilizar a

sociedade para que se tenha
o número de 1milhão de as
sinaturas ao projeto?

Castro - Com o apoio
formal da bancada do Bem,
que já trabalha na tramita

ção do projeto, este número
passou a ser apenas simbó
lico. Definitivamente, mo

bilizar 1 milhão de pessoas
e convencê-Ias a literalmen
te assinar' uma causa não
é uma tarefa simples nem

fácil, seja no Brasil, seja em
qualquer outro país.

Mercado - Como a po
pulação é sensibilizada?

Castro - Colocamos
anúncio no horário nobre da
IV aberta, conquistamos a

adesão de artistas e de per
sonalidades, participamos
intensamente de programas
jornalísticos e temos sido
bastante agressivos nas re

des sociais. Não há a menor

dúvida de que o número
continuará a aumentar.

Mercado - O senhor
acredita que uma reforma
tributária seja possível antes
da reforma política?

Castro - Acredito 100%
na proposta do MBE, que é

perfeitamente adequada à
realidade do País. O Brasil

precisa avançar, crescer. E
muito. A população brasilei
ra convive hoje com um ver

dadeiro caos em tudo o que
está relacionado a impostos.
É uma espécie de manicô
mio tributário instituciona
lizado e sem precedentes.
Temos a obrigação moral e
cívica de fazer o clamor das
ruas avançar, de transfor
mar o debate em soluções
concretas e definitivas.

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,03% 13.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA +0,92% 13.SETEMBRO.2013
NASDAQ +0.17% 13.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18.13 +1.57%

Marmoraria Portal dos Granitos
VALE5 33.11 - 0,27%
BVMF3 12,70 +2,75%

POUPANÇA 0,5210 14.SETEMBRO.2Ó13

(47) 3372·2808
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,17% US$ 115,270
OURO -0,01% US$ 1326,600

Cozinhas 1 Balcões 1 Pias CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,

Banheiros 1 Rodapés 1 Soleiras DÓLAR COM. ,2,2813 2,2819 +0,33%
TUR. 2,2000 2,3400 0,0%

Túmulos 1 Jazigos EURO 3,0304 3,0328 +0,16%
LIBRA 3,6117 3,6152 +0,48%

52 anos COlDmuito potencial
Foi em 16 de setembro de 1961 que

WernerRicardoVoigt, Eggon João da Silva
e Geraldo Werninghaus fundaram a Weg.
Passado este tempo, a empresa preserva
o entusiasmo de seus fundadores e faz da

energia - essência da sua linha de atuação
no mercado - a principal referência de

posicionamento, com impetuosidade que
lhe permite alcançar liderança global. Das
iriiciais derivaram outros tantos nomes e

sobrenomes? que reafirmam a Weg como

uma empresa que não cansa de crescer. O

quadro de trabalhadores reúne mais de 25
mil pessoas em operações no Brasil e no

exterior. Os negócios daWegmovimentam
uma receita de R$ 6,1 bilhões.

Entre as maiores fabricantes mundiais
de equipamentos elétricos, atua em seg
mentos. voltados ao comando e proteção,
variação de velocidade, automação de pro
cessos industriais, de geração e distribuição
de energia, e na área de tintas e vernizes in
dustriais.Apartir da década de 2000, inicia
expansão, com a aquisição de fábricas no
exterior e oposicionamento comomultina
cionalbrasileira.Asprincipais plantas estão
localizadas em Jaraguá do Sul, mas aWeg

também tem fábricas em Blumenau, Gua
ramirim, ltajaí e Joaçaba, Gravataí (RS),
São Paulo (SP), São Bernardo do Campo
(SP) e Hortolândia (SP) e Linhares (ES),
além de unidades na Argentina, Méxi

co, Portugal, África do Sul, China e Índia.
Além disto, a empresamantém ampla rede
de distribuição e comercialização em paí
ses como EUA, Venezuela, Colômbia, Chi
le, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França,
Espanha, Itália, Suécia, Austrália, Japão,
Cingapura, Índia, Rússia e nos Emirados
Árabes Unidos.

Um dos negócios recentes daWeg en
volve o desenvolvimento de equipamen
tos para a geração de energias alternativas
em Fernando de Noronha (PE). A empre
sa foi vencedora de licitação para forneci
mento de uma usina solar compreenden
do todos os equipamentos elétricos para
a captação e sistemas de monitoramento.
O funcionamento está previsto para 2014.
A unidade abastecerá 4,6% do consumo

total da ilha, o que representa uma econo
mia de quase 10% do consumo anual de
óleo diesel. Na segunda-feira, a Weg co

memora 52 anos.

COMUNICADO

André Luiz Pinto, CPF nQ
891. 766.859-34 torna públi
co que requereu à FUJAMA

(Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), autorização
para Licença Ambiental Prévia
(LAP) para a atividade de par
celamento do solo com locali

zação à Rua Bertha Weege 51
n°, bairro Jaraguá Noventa e

Nove, Jaraguá do Sul/Se.

dutracomercio@yahoo.com.br

R�a José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se'

(47) 3273-759419652-8847
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Thatro emMassaranduba
A companhia Teatro sim...por que

não?!!!, de Florianópolis, chega a Massa
randuba neste sábado com a turnê "Pathe
lin de A a Z". O grupo apresenta a peça "A
Farsa do Advogado Pathelin" no Pavilhão
de Eventos, às 18h, com entrada gratuita.

Museu de novidades
Bárbara Elice sociais de Jaraguá do Sul permanecem. O prédio do

museu, localizado na Avenida Getúlio Vargas, abrigou a

primeira fábrica da empresa, em 1961.
Com foco namodernização do espaço, serão oferecidas

mais atrações interativas e exploradas novas tecnologias de
projeção de imagem e som. "Será uma mudança bastante
significativa, mas mantendo a essência do MuseuWeg: de
ser interativo; de as pessoas poderem tocar em tudo; de ser
aberto à comunidade e gratuito", afirma Mandolesi.

A reforma recebe recursos da Lei Rouanet e será exe

cutada em quatro etapas, Na primeira, no início de 2013,
ocorreu a catalogação do acervo e reserva técnica. Após

Dez anos após a inauguração, o MuseuWeg anuncia a

primeira grande reforma.A instituição fechará aspor
tas na terça-feira (17), com reabertura prevista para março
de 2014. Na segunda-feira, dia em que completa a primei
ra década de história, o museu estará aberto especialmente
para receber os últimos visitantes do atual acervo.

Além da reforma estrutural, o acervo será moderni
zado. Segundo o chefe da instituição, Caio Mandolesi,
o novo projeto enfatiza o tema "Ciência e Tecnologia",
mas as instalações sobre os motores Weg e os aspectos

Desde 2012 em circulação, o projeto
"Pathelin de A a Z" elegeu 24 cidades ca

tarinenses para receber a peça - uma para
cada letra do alfabeto. Em 17 anos, o espe
táculo foi apresentado mais de 500 vezes

no Brasil.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MODERNIZACÃO MuseuWeg anuncia
período de reformas. Portas reabem em

2014, com maior acervo tecnológico
.. 1'

.

o fechamento, em 17 de setembro, o acervo será retirado

para as obras que iniciam em outubro. Por último, em ja
neiro e fevereiro de 2014, será montada a nova exposição.
O projeto da renovação foi desenvolvido pela produto
ra Basez, de São Paulo - que também elaborou o Museu

TAM, Museu do Holocausto, em Curitiba, e o Museu Per
fumeArte + História, da empresa O Boticário.

Para receber os últimos visitantes, o Museu WEG

permanece aberto até segunda-feira (16). Neste sába
do, o horário de visitação é das çh às uh; no domingo,
das lSh às 17h e na segunda-feira, das çh às nhgo e das

13h30 às 16h30.

GANHEUM IPHONEVOCÊTAMBÉMt
Cadastre-se no site e pon1LIe.Você aindapode

concorrernospróximos três sorteios!

GANHADORES DOSORTEJODOOlA 11/f».

Dionirde Moraes -Mariise Kusinski
RdeUs Parey -Ida Bini

FabioVoígt- JefersonVictorde FreitasSoares
MicheleCristinaVendramin .Irani Safanelli
MarceloTurzzi • DanelíseCorrea deOlivara

Concorra a

28
iPhones!*
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super sábado, dia 14 de setem

bro de 2013. Dia do Agrônomo.
Dia de agito, de encontrar gente
alegre, dia de dançar, azarar, dia
também de ser muito feliz. Neste
sentido não tem nada que repre
sente mais o Glam que a noite

que logo mais cai sobre o Parque
Municipal de Eventos, onde rola a

festa Life is a Loop. Copiou? E va
mos à coluna de hoje, que está re
cheada de novidades. Antes, uma
frase para você refletir: "Egoísmo
não é viver à nossa maneira, mas
desejar que os outros vivam como

nós queremos"(OscarWilde).

"
Executa cada ato da sua

vida como se fosse o último.

Marco AUréUo

Feijoada doMoa
A Comunidade Terapêutica

Campos de Luz, instituição que
tem como missão tratar depen
dentes químicos maiores de 18

anos, desamparados por suas

famílias biológicas, será uma

das beneficiadas com a 13a Fei
joada do Moa. A entidade deve
arrecadar com o evento R$ 8
mil líquido.

Segundo lote
Já começou a ser comerciali

zado o segundo lote de ingressos
da 13a Feijoada do Moa. O valor
é R$ 45 e pode ser adquirido
na loja Tevah, no Jaraguá Park

Shopping, na Jaime Motos, na
Academia Espaço Maior e na

loja A & E Outlet Chico Mais in

formações no 3370-2900.

@1feitatI/Kl1'lt.ce@rrna
3370-3242

Pizza Sadia

460/440g

CESARCASfROIDNULGAÇÃO

i-��M:I�',
! Troféus e Medalhas

3275-4044
'

CASAMENTO Hoje é o grande dia de Gisela Stinghen e Luiz Carlos Tomazelli.
Casam-se na Igreja Santa Luzia, em São João do Itaperiu

DIVULGAÇÃO Pensando
bem...

''Vire a página. Dê um

ponto final nas coisas que te
fazem mal. Avida éum círcu

lo, não um quadrado. Tenha
pressa de ser feliz, porque
nós não sabemos quanto
tempo nos resta".

Caminhada

DESTAQUE
A dentista
Priscila Cago
Mastrelli é
destaque na

última edição
da Revista
Nossa
Weekend

No domingo, com saída
às 7h30 da Academia Winz,
no Beira Rio, sob o comando
do personalWilsinho Salves"
o Tio Wil, rola uma esperta
caminhada rumo à Rotas das
Cachoeiras, em Corupá. Bom
demais! Quer saber mais?

Ligue no 9615-8316.
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Moa Gonçalves

SRODAS

Completam hoje Bodas de Ouro,
Aristides e Vanda Venturi. Eles
são os pais famosos dos amigos
Malle, Rosa e Dulce Venturi. A

comemoração será em grande
estilo no aristocrático Clube

Atlético Baependi.
• • •

Sandra Santos não está mais
sozinha. Dizem que a bela está
num relacionamento sério com

Jacir Cunha, o famoso Kaska. Já
foram vistos em vários lugares
da moda juntinhos. Viva o amor!

• • •

Hoje rola, na Recreativa da
Caixa Econômica uma deliciosa

costela fogo de chão.
A promoção é do Lions Clube.

Niver do Lio
Hoje mais uma figura da

quelas que sou fã de carteiri
nha estreia idade nova. Estou
falando do italiano porreta,
Lio Tironi. Empresário de su

cesso, político de caráter, óti
mo pai de família e um grande
amigo. Tenho certeza que este

dia lhe reserva várias homena

gens, pois Lio carrega consigo
uma constelaçao de amigos do
coração. Parabéns, meu bro
ther! Que Deus abençoe você e

sua linda e feliz família.

Arrasou!

Siebd&
Ha1.i�i·

JúJ55-{)tJ14
J$2'!.. ·J]�5

Ihiaa
Ontem, quem avionou para

giro cultural por Ibiza, na Espanha,
e rasantes por outras cidades euro
peias, foi aminha amiga e personal
treinerdosbacanas, IsabelTaranto.

IIportuga"
Aniversariando neste dia,

Reinaldo Correia, o Portuga,
grande empresário do ramo de

gráfica, que certamente será

homenageado com muitos

cumprimentos pela sua legião
de amigos. Parabéns!

Seriaum crime este colunista não comentar a respeito de umabela
que desfilou numa festa chique quinta-feira. Apelidada de La Proença

Vr A DTI:;"D' A T\ES(lembrando a atriz da Globo, Maitê Proença), sem o marido, ela se fez 111tiL nu

presente com um cabelo a lá "Pantera anos 80" e vestido preto com F1M DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

decote sensual. Era de rezar de joelhos com a bela visão! Arrasou!

TE CONTEI

Vai almoçar no fim
de semana? A dica é o

Restaurante Butiá. Aonde?
Em Barra Velha, na Rua
Edmundo Lombard. Fone:
3456-5348. Nível excelente.

.. A Papelaria Denios,
uma das mais concorridas
de Guaramirim, também
está revendendo a Revista
Nossa e a Nossa Weekend.

<'} Já na Recreativa

Breithaupt, ocorre hoje,
a partir das 9 horas, a
6ª Stammtisch do CPL -

Centro de Profissionais
Liberais.

Quer saborear uma
esperta feijoada? O tiro
certo é o Restaurante
Lehmann', em Jaraguá do
Sul. Gente bonita, lugar
aconchegante e ótimo
atendimento.

.. ,
.

• AContabilidade
Gonçalves também postou a

sua marca na 13ª Feijoada
do Moa. Idem Sport Brasil e
Laboratório Lenzi.

Quer ganhar um par
de ingressos para a

13ª Feijoada do Moa?
Então acesse o site Moa
Gonçalves e saiba como.

Quarta-feira, dia 18, será o

2º sorteio. Boa sorte. • Com essa, fui!

ALTAR Hoje, sobem o altar da Igreja Nossa Senhora
Rosário, Darwin Salai Schrauth e Angela Lenzi.
A recepção em grande estilo será na Arweg

Da série: morro e não vejo tudo • Celebre as vitórias!

Gretchen, a Rainha do Bumbum, anunciou que vai se aposen
tar da carreira artística. Que coisa, não!? Como diria um amigo:
"depois o dólar sobe e ninguém sabe o por quê".

�fIllllunllbl!/illll:

;�ESTRUTURA .

35 ANOS Df HlS1'ÕmA
lE"ilEl!iIlíl!lJlÍÍllJO$�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP12
www.ocponline.com.br

FIM DE SEMANA, 14E 15

DE SETEMBRO DE 2013

\\\t\\11I1I111111111I1I1II1U11l1U11I1I1I1I11111I1H1I11I1l11I1111I1I11I1l1I1I111I1I1I1lllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll1lllllllllHIIIIHIIIIlIIIIIIIIIUII1Il1111l1111111111111111111111111111111111111l1111111111111

Hoje é dia da "NUMBER ONE" do mestre Ste
vie Ray Vaughan. Para os apreciadores da música
desse gênio, eu nem preciso Comentarmuito sobre
essa guitarra. Mas para os menos informados vai
aí a explicação e o porque essa guitarra foi tão es

pecial para SRV.

A mais famosa guitarra de SRV, e também a

mais querida por ele, viveu um amor "sofrido" em
suas mãos. Foi pisada, arranhada, surrada e jo
gada ao chão.por Stevie infinitas vezes. Segundo
depoimento dele, era o seu amor porque era a úni
ca que se mantinha afinada depois de sofrer seus
"abusos". Ele disse ainda que foi um caso de amor
à primeira vista. "Ela estava olhando insistente
mente pra mim, enquanto eu a admirava, hipno
tizado ...Eu a comprei sem nem ter tocado nela an
tes", disse Stevie em uma entrevista.

.

Era uma Fender Stratocaster pré-CBS (da épo
ca antes da venda da fender

para a Columbia), de 1963, de
cor "sunburst'', originalmente
com o escudo branco. Stevie
trocou o escudo por um pre
to, trocou a ponte original por

.

I====� um trêmolo para canhotos.
Trocou os trastes por maio-

res, de forma a se adequar a
seu estilo intenso e agressi
vo de dar bends. A "Number
One" era constantemente re-
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e paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com e @cabanacult Ocabanacult
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Hoje. tem.Curupira
E hoje à noite o bichopegaforte no Curupira Rock Club. No palco da
mais tradiciondl casa de rock de Guaramirim e região teremos as

bandas:Ancilóstomos, D'stilados e Capim Elefante.A entrada custa R$
10 e o ingresso pode ser comprado na hora. O Curupira Rock Club está

localizado na Rua João Sottêr Correa, 523, Guaramirim.

Informações: curupirarock@gmail.com oupelofone 8426-3211.
ê Agenda �""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""

I ��! Wickmmn e �:������:������-��:�:-lI ��:�:ntumPub - 2ih ��:::Rock C/ub _ 22h

LicoBar -lsh i
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Alô amantes da velha e boaMPB. Por iniciativa do

queridão Regis Portanova, a galera que acessarwww.
toquebrasilweb.com.br vai ouvir omelhor daMPB de
todos os tempos.

A rádio online está 24h no ar com uma progra
mação sensacional. Só uma cabecinha previlegia
da como a do Régis para colocar cultura e música
boa a disposição do público em geral. Nós aqui do
Cabana' estamos ligados nessa maravilha, porque
para sacar de música, primeiro você tem que en

tender e conhecer a "nossa" música. O talento do
nosso país, com o nosso idioma, com as nossas gí
rias com o nosso swing.

Fica a dica. Parabens queridão!

De olho no céu

Bazar Itinerante
O Bazar Itinerante é iniciativa das ami

gas Naira e Marthina, com a ideia principal
na reciclagem de peças de roupas, sapatos
e acessórios solitários e sem uso do nosso

bom e-velho guarda roupa de todo dia.
Unidos em uma ideia comum de homens

e mulheres com o mesmo discurso "eu não
tenho roupa" na hora de se vestir, será reu

nido em um único lugar a comercialização
de peças pessoais. "Troca de guarda-roupas".
Ou seja, o-Bazar Itinerante recebe .suas peças
e as comercializa para você!

A garantia é de bons produtos, ótimo
atendimento, preço e muita diversão, em
um ambiente descolado, onde reúne-se a

galera mais cool da cidade.
Além do Bazar, grandes artistas regio

nais, designers e músicos estarão presentes
para um belo dia cheio. de inspirações e di
versão.

O evento acontece nesse sábado, e vai
das 11 horas 'até às 17h, no Sacramentum
Pub. Não fique de fora dessa!

UIh colorido especial vai enfeitar os olhos dos moradores
de Jaraguá do Sul com a chegada à cidade do 10 Festival Ma
risol de Balonismo. O evento'contará com a participação de
nove pilotos de diversas partes do Brasil, convidados especial
mente para o acontecimento.

Em paralelo à demonstração de voos' de balões também
acontecerá o Festival de Voo Livre, commodalidades variadas
de parapente e paraglider. A ação reunirámais de 30 amantes
do esporte, com apresentações especiais para o público.

Os apaixonados por fotografia poderão participar da festa.
Durante o festival estará aberto ao público o Concurso Foto

gráfico de Balonismo - que abrange as categorias: profissio
nal e amador. As 30 melhores fotos serão selecionadas para
participar de uma exposição sobre o evento.

.

11111111 u 1IIIH,nm11Wf11�ni\ sq�]»leta nesta edição do ocr, .
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Luciana Hasse Krepsky

utrição.......� www_oc?�_�o:�
Nutricionista • CRN 100095 (â lucianakrepsky@gmail.com e 3275 -3820

A maioria das mulheres está sempre
querendo melhorar algo em seu corpo. E
o que mais incomoda é a celulite. Muitas

procuram tratamento estético para corri

gir este problema, mas muitas vezes não
cuidam de sua alimentação. E juntamen
te com todo tratamento estético é essen

cial mudar seus hábitos alimentares para
ter sucesso completo nesta guerra.

A celulite é um problema multifato
rial e seu tratamento não depende so

mente de cosméticos, mas sim de orienta

ção alimentar e atividades físicas, além de

investigar algum problema circulatório
ou hormonal. Nem sempre está ligado a

excesso de peso, haja visto, que muitas

pessoas magras apresentam o problema.
A celulite é provocada por alterações

no tecido adiposo, associadas a inflama-

ção das células de gordura e alteração
do colágeno com uma flacidez earac

terística do envelhecimento da pele.
Normalmente o estrogênio (hormônio
sexual feminino) causa uma retenção
de líquidos entre as células de gordura
e as fibras de colágeno, principalmente
da derme, impedindo a oxigenação do
tecido adiposo. As toxinas ficam então

retidas, com isto as células começam a

ficar inchadas. As células do tecido adi

poso se agrupam e formam nódulos que
se prendem às fibras de colágeno, estas
então enrijecem e repuxam, formando

depressões (furinhos) que aparecem na

pele como se fossem casca de laranja.:
Não é somente um alimento que

fará a diferença, mas uma combinação
deles. Levar um estilo de vida saudável

Verão chegando!
Decrete o fim da celulite!
como bons hábitos alimentares, baixa
ingestão de bebidas alcóolicas, livre de

cigarros, atividades físicas regulares,
agregar uma boa dreangem linfática e

tratamentos estéticos específicos ava

liados por profissional especializado.
Na área alimentar poderíamos resu

mir alguns alimentos importantes como:

alimentos fonte de vitamina A: mamão,
cenoura, damasco, abóbora, vegetais ver
de-flolhosos. São ricos em carotenóides,
que tem ação anti-inflamatória e dimi
nuem ação dos radicais livres que enve

lhecem a pele. Fontes de vitamina C e E,
pois possuem ação de turbinar a produ
ção de colágeno. Esta proteína melhora
a elasticidade dos tecidos e promove fir
meza da pele. Fontes de vitamina C são
frutas cítricas como laranja, acerola, kiwi,
morango, etc, e fontes devitamina E·como
girassol, amêndoas, nozes, castanhas. In
troduzir no cardápio também boas fon
tes de potássio, pois este mineral ajuda a

diminuir a retenção líquida. Boas fontes
deste mineral são as frutas, verduras e

legumes crus. Acrescente também boas
fontes de zinco, anti-inflamatório, encon-

trado em carnes magras, grãos integrais e

legumes. Também é necessário boas fon
tes de Ômega 3 - melhora a circulação e

protege os vasos sanguíneos. Principais
fontes são os peixes em geral e algumas
sementes como a linhaça. Acrescente
ainda boas fontes de selênio, importante
antioxidante e anti-inflamatório que aju
da a neutralizar a ação dos radicais livres.
Principal fonte são as castanhas do Brasil.

Além disso não poderiam faltar boas
fontes de fibras, pois aceleram a elimi
nação de toxinas do organismo. Uma
boa fonte é a aveia. Uma aliada especial
é a água, pois ajuda a eliminar as toxi

nas, muito importante para desinflamar
os tecidos. Os alimentos citados são

apenas exemplos de bons alimentos,
mas o ideal é procurar um profissional
nutricionista para agregar na sua rotina
diária um cardápio personalizado. Abai
xo uma dica de suco detox anticelulite:

112 copo de limão + sumo de i laranja
+ 1/3 de cenoura+ 1 copo de água de coco

+ 1 colher de sopa de salsinha verde + las
cas de gengibre= liquidificar e tomar.

Ronco em bebês pode
indicar infecções �

SHUITERSTOCK

O sono dos bebês nos remete a uma sua

vidade e tranquilidade que não combina com

ronco, certo?Mas a verdade é que muitas ve
zes, os pequenos roncam como verdadeiros
adultos. E ronco, seja em que idade, merece
atenção,poispode indicar umproblema mais
agudo. "Uma respiração ruidosa ou laboriosa
mesmo que esporádica -deve ser avaliada. Em
situações agudas isto pode estar associado
com uma infecção ou mesmo ser decorrente
de uma alergia. Se persistente, traduz que a

via aérea superior está causando uma pas
sagem de ar turbulenta que é traduzida pelo
ronco, neste caso deve ser investigado", expli
ca a neurologista e pediatra do Instituto do
Sono,Márcia Pradella.

Segundo ela, o ronco sempre traduz
um problema, agudo ou crônico, que leva
ao estreitamento da via aérea superior e,

por isso, nunca deve ser considerado nor

mal. "Nos bebês após os primeiros meses

de vida, excepcionalmente, pode ocorrer

um aumento da adenoide (conhecida como

carne esponjosa) que pode ser a causa do
estreitamento da via aérea superior e em

consequência do ronco", explica.
Já para os nenéns que roncam desde que

nasceram, é preciso atenção, pois este ronco

pode traduzir um problema na laringe cha
mado laringomalácia, ocasionado por um

estreitamento nas narinas ou outroproblema
congênito. "O ronco faz com que a criança
gaste muita energiaporque precisafazerfor
çapara respirar. Com isto, pode ter dificulda
de para se alimentarporque precisa também
respirar e não conseguefazer os dois adequa-

.

damente", explica. O resultado pode ser o não
ganho ouperda depeso, retardo na aquisição
neuropsicomotora, e mais propensão a ter

problemas de infecções.
Márcia lembra, ainda, que o ronco 'pede

estar associado à apneia do sono, assim
como ser o sintoma inicial de um refluxo
gastro-esofágico (irrita a laringe que fica
edemaciada dificultando a passagem de
ar), e estar relacionado, ainda, a pneumo
nias aspirativas do bebê.

Dicas

Aos pais, a especialista indica que ,é pre
ciso observar alguns fatores no sono do
bebê, como:

• Respiração ruidosa
• Ronco eparadas da respiração
• Muita movimentação
• Suor excessivo
• Se o bebêficapálido
• Sejá teve episódios de cianose (ficou com

os lábios ou aface arroxeados)
.
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Livro

De Volta Aos Quinze· Autora: Bruna Vieira
o que você faria se pudesse voltar

no tempo? Será que, ao fazer esco
lhas diferentes, você conseguiria mu
dar sua vida para melhor? Anita tem

�

30 anos, e sua vida é muito diferente
do que ela sonhou para si. Um dia, ao
reencontrar seu primeiro blog, escri
to quando tinha 15 anos, algo inusi
tado acontece, e tudo ao seu redor se
transforma de repente. Com cabeça
de adulto e corpo de adolescente, ela
se vê novamente vivendo as aventu-

CD

The Diving Board . Deluxe . Artista: Elton John
o mais novo capítulo do in

comparável songbook de Elton
John. O artista retorna à cons

trução de piano-baixo-bateria
de seus primeiros trabalhos.
Este trabalho também evocará
memórias dos álbuns inovado
res que estabeleceram Elton no

início dos anos 70. É a primeira

Clique animal

gravação de estúdio solo, de ma
terial inédito, desde "The Cap
tain &The Kid" (2006). As novas
criações de Elton e seu parceiro
de longa data, Bernie Taupin,
tem ecos do gospel, blues e coun

try dos grandes campos america
nos, que sempre os inspiraram.
Cada faixa é um destaque.

Jogo· X·box 360/Wii
Turbo: Super Stunt Squad

Turbo: Super Stunt Squad é um

jogo de ação e manobras super-ve
loz que conta com a presença dos

personagens turbinados do filme de

animação. Cada personagem tem

seumovimento personalizado e ma

nobras insanas. Modifique seu per
sonagem, aprenda todas os truques
e chegue em primeiro. Destaques do

ras de uma das épocas mais intensas
da vida de qualquer pessoa: o ensino
médio. Ao procurar modificar acon
tecimentos, ela começa' a perceber
que as consequências de suas atitu
des nem sempre são como ela imagi-.
na, o que pode ser bem complicado.
Em meio a amores impossíveis, ami
zades desfeitas e atritos familiares,
Anita tentará escrever seu próprio
final feliz em uma página misteriosa
na internet.

Game: • Corra, pule, faça drifts, es
corregue e rodopie pelos níveis com
seus personagens favoritos como

Turbo, Whiplash, Smoove Move,
Skidmark e Bum.• Use o cenário

para realizar super manobras espe
ciais e sair na frente. • Junte-se a um

amigo no multiplayer para realizar
missões e objetivos.

QualÇfuer cidadão gUia te�temun a I) 'abandono

an \/€5Cio [Termo Circunstanciado. Rara ctue a

•

ADOTE PIPA Se você procura uma amiga leal e

companheira, me leve pra casa! Tenho aproximadamente
um ano, estou vermifugada e vacinada. Serei castrada
também. Contato: Larissa 9937-6909 ou Sandra 3275-1716

Envie·� foto do seu animalzinho para contato@beatri;zsasse.com.br eu-encontre um companheiro··
de estimação nas págihas do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaragu� do Sul

"
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Agostinho Cilusinsky
Aguinaldo Spezia
Alessandro Rosa
Carmem Vegini
Caroline Todt

Deise Rafaela Muller
.

Elfi M. Lux
Eno Mahs

Esmeralda Chiodini

Eugenio Prestini

Franciele Matuszewski

Francisco Piontkewicz

Ilona B. Erdmann

Jorge Stelow

Josiane Vicente
Leotildes Pessate
Lucas Antonio Azevedo

Lucas M. Kekis
Marcos Gellhardt
Marlise Tecilla

Matheus Ploszai
Návila C. Bortolini
Neuton F. Fabiani
Osmar Pahr

Otávio A. Bledorn
Patricia K. Tecilla

Regiane Carline
Regimara B. C. dos Santos
Reinaldo Correia

Rejane Carvalho
Rovena Hinsching
Sally Muller erbarch
Senir stenert

Sidinei Jordan
Sidônia M. B. Gimenes
Terezinha Taba
Vilmar Enke Junior

Waldemir Lange

15/9
Agenor Lemke
Aguinaldo J. Dias
Alido Pavanello
Alvino Kluge
Amanda A. Fagundes
Amanda Ferreira
Ana Caroline Muller
Ana vitoria wille

Artur ferreira

Carlos A. Hoepers
Claudecir Andrade
Daiara Prestini
Daniela B. da Silva
Daniele Baade

Diego da S. Alves
Edilson Veloso
Edson G. Vegine
Eliane Edite Henschel
Fernando Schurartz
Gabriel Felipe de Oliveira
Guilherme A. Dennke

Guilherme Lemert
Horst Sporrer
Irene de A. Ve"rgues
Jeny Bugmann
João M. Neto

Josiane Keunecke
Justino Pereira da luz

Katia de L. Vegini

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRODE 2013

Lourdes V. Altafin

Luciana Borchardt

Luis C. Konnel
Marciana Mathias
Maria de Lourdes Pereira
Mariana G. Silva
Marli dos Santos Coelho
Marli Zoz
Norberto Paulino

Reginaldo Sabei
Rosalia Venske

Silvana Alves Batista
Valtair de Souza

Vanessa Gnewuch
Walker L. de Souza

Fernanda Torres - Atriz
• Príncipe Harry - de Gales
• Tommy Lee Jones - Ator

16/9
Adelia Silveira

-

Agostinha Maria Olegar
Aline Scoz
Ana Paula P. Batista
Anizio Drews
Carmem Cisiz
Carmem Weinfurter
Carolina Juliana Gerent
Catiúcia B. da silva André
Darlei Friebel

Diogo Panstein
Fernanda Arendt

Fernanda pereira Marcarini
Fernanda Siqueira
Gabriel Strelow
Guerda-G. Spiess
Ingomar Krueger
Ivo G. Fodi
Kênia K. Venera

Larissa S. Vicente

Leonor Grosskopf
Mabilla A. de Oliveira

Marcos Grimmeyer
,

Maria Lescowicz
Paulo R. S. Jamur
Rafael Pauptz
Rosalina Falegurski
Roseli Ruediger
Rovena M. Krehnke

Silviane P. Valente
Teima R. Morotti
Terezinha J. Mira

Verginia Wilbeistedt
Wanderlei Kneubrihler

• Carolina Dieckmann - Atriz
• Falcão - Cantor

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Jaraguá do Sul - sc

www.bertaimoveis.com

t t
: • SOBRADO GEIvUNADO 80,OOW I I Terreno com 324,OOm'

! • 02 DORIvllTôRlOS, SALA, COZINHA, L'WANDERIA,; ! casa com 70,OOm'
t • 01 V/\GA DE GARAGEM, SACADA : 13 quartos, banheiro, sala, cozinha.
i • POSSfBlLlDADE DE TERCEIRO DORMITÓRIO. II (planta com ampliação para mais uma suite)
i.}�!()Sc�.J.�i2Q9"2Q••__ .__ . __.... ._-._j \Rj_122;.Q20_!...()(:L__ ... �_. ._./

'i' * Bairro, BANANAL• Com área de, 97.000 m'
I • 01 CASA DEcALVENARIA COM 02 DORiVIIT,

! COZINHA,BWC.
',01 GALPAO DE 721\;F,01 LAGOA, CANCHA DE

! BOCHA, PLANl',\Ç,\O DE EUCALIPTO.
í • ACEITA IMóVEL E TERRENO DE MENOR VALOR. ,

\·j�1Q_r;.l\H;;_Q,º9..Q,Q(L .... .-_�__j

i • Apartamento com 67m2
• i

i * 02 quartos sendo O 1 suíte. !
i • Acabamento em massa corrída/porcelanato i
t • 01 Vaga de garagem I

\: R$J.20..:.ºQº,g_() .��_... _._._.__
J

Casa de 112,00m' com 03 quartos, 02
banheiros, sala, cozinha, lavanderia,
garagem', murada com portão eletrônico.
Terreno com 574,00m2, livre de enchentes e

morros, rua asfaltada, R$ 195.000,00

Casa místa em schroeder - Rio Hem
Próximo à Menegotti e. ao Posto Saloman.
Terreno com 450,00m'
Casa com 77,OOm2 <

02 quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem,!
i A casa rem 2 anos. i

l��!.����l���_(�e!'c!���.L__ . __ . . ._)

Terreno plano com 309,00m' , pronto pra
construir, livre de enchentes e morros.

Valor: R$ 75.000,00. (financiamento direto
com a Imobiliária) ,
'�-''''''-'--�---- -,...._.-_,_..._�-�--,-,...-----_....�- ----.--..--------

'CASA OCALWNARlA COM 2OO,roW
'01 SU1IEMtSIH\�Qm\1 s."'D\D\ 02 SUlIl'S.
• &'I1.t\ Ill\\ LAJIDRA. lA'klBO aJZINI-I'\ lAlf.'lNCffilA
• CARIGElIj ERA 02 CtlRRCl3. í
* &Iíl:l'\ lAAt\ t\R-o:NlJKll'It\IXJ '00 9-111'BI.!'lD!XG !
as DJRM[IÓRiJ3 ENA S.\UI. I
• fD\B.\MENIO E\1��""\ ClJRRJil'., GEloID, Fl..'D '

��� !
'I� 1AAt\ÁGU'\ (i.Jl:NIE 0\5'\ 'JU1'\ '

MI.JRA!)\ Ey.RIJN.'I!}\. . ,:!," E'ill.IrnOC OC F/\GAMfNTQ f1N.A,NJtv-,1ENJD l1Rl:.lD

• ENrnECAIl\RA NJI,fll1BRO OC 2013 i
'Iàb; R$ froaX),OO cu SJ'k euraía e E<lIdo I

'%i:�....;a ....._�....IL��.��� � .... ")

Apartamento de 91 ,OOm' de área privativa com
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
2 sacadas (1 com churrasqueira).

I ,liga de garagem coberta, portão eletrônico.

\,._J�,��l�§�QQQ.QºJlY_�g?_�!ê)__�_� ._ ... . __,>

COM 161,OOIvl'
Wr&IMEN1Q Q-L\MfS ELYSEfS!

*1A\?\BO, St\CADt, SALADE ES1:".R,
St\lA DE y\\'lJ-\R, COZINH/\ lAW,,\jDERIA.

A.partamento:
RI'E UCOO-\·lla N:Ml-t'{alI8lm .....cr 9.Ú;e. !Il(\.lI1TIltro;, �L(10"ha. h::1nl-Lirc.<iIm·&!U\to�OI
\'<Y!,t!e,i}Jt'@.m·RS7SJ'oo-Htni --<"')

REf. 11052 .. cenuc .. Apartamento eom 02 dÚTnÜt.5rios. sara. cozinha. banheiro, ãrea de
serviço e O I vaga de garagem, R$ 600.00 -1- ,,-'11.:1.
REF. 11005- vlla Lalau .o Apartamemo com 02 d,mnit6rlos"siJ!aicozinha. banhefrc;
área de $C(\'I.;o e (11 vaga de garagem. RS 570,00 + cond.
Rei. 11021- :\p;atamento o tenrro . 01 suite. (12 dormtrórlos. seta. cceuura tem

��"J:iS soo medida_ ãrea de serviço, benbetro e vllg;! de garagem . R$ 780.j)ü- f

nd..0zl.nha Illobilladn.ãft'i)
S"i!!;J.ll�l.!l1haiárca\.k

Sala çomercíab
:fIE: 140l .. Cetw ·-sm .nOO".El3(}(�I[.9.lIm."{ .. J?(j m� o RS 2..wro
REE L<OlO .. ('mllO·&!tiilllootiJltnuAüfri-t\.rol�- R$55C'oo'" uni.
Rf.E Wll-CCfl!ro-SdJ \1:YIetiaI cm scrrs . R.$«uro + il.1U

- ...

Ret: 1.3OCO .. Gall-'OO .. Aj.lrox. 3L'-'m2 cem 02 es.-ntôrial., 03 UWC-s, i.\J.dnha e área de ga�)50.
R$2.00.'.OO
REE 13002 .. cuaramtnm .. Galpão com ôO\) m'i , R$ 5 . .000,00
Reto 13004 .. Ccnlcn;írto .. GalpAo com, :500 In' .o RS 3.tll1í.1,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód 581- APARTAMENTO, Bairro Barra do Rio

Cerro, Residencial Villa di Modena, com 75m2,
suíte + 1 dormitório, preparaçáo para split. R$

145.000,00 1° andar) e R$149.0QO,00 (2"andar).

� OSMÓVEISSOB MEDIDA
,

Cód.1 08 - CASA OE ALVENARIA, Bairro Centenário,
com 200m', 1 su�e + 2 dorrmôrios, 2 vagas de

garagem e área de festas com churrasqueira e

fogão a lenha. Terreno com 400 m". R$ 320.000,00

Cód. 535- APARTAMENTO,Residencial Dom
Michael, Bairro Vila Nova, com 89 m', 1 sute + 2
dorrntóríos, 1 vaga de garagem, rebaixo de gesso

e massa corrida. R$ 250.000,00

Plantão:
9135-8601
9636-6160

3371-0099

www.pavcimoveis.com.br

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

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

CÔO 248- TERRENO, Bairro ÁguaVerde, com área de
9.284,50m", um galpão de 200m" e 2 apartamentos de
100m" cada, 2 casas de alvenaria sendo uma de 100m"
e oulTa de 70m". Próximo a faculdade. CONSULTE-NOS.

IIVIOBILIÁRIA
,.�

Piern1ann
LDCACÃD

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx, Católica
$C. VIla Rau I R.$ 550.00 <1- (lI),I)(J condomínio

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx, Jomar.
São Luiz I �S 750,00 + condomínio

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Préx Arsepwn.
Amizade I R$ 520,00

Sala comercial com 6Om:l , 1 bwc. Vila Lenzí I H$ 60n.(Xl

Sala comercial com 62m2, 1 bwc. Víla Lenzl I� t'i:i(l,(J(}

Sala comercial com 1 bwc. víla Lenzi I tu �OO,OO

Apto com 1 suite + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, Vila
Lenzí, ft$ S30,i)(} + condomínio

Galpão 370 rrr', Agua Verde, Rii1AOO,()O

Casa suíte + 2 dormitórios, Vila tenzi, fJ.511.�5fJ,dO

Galpão 98 ml + 1 bwc, Baependi, }t,.y f ,Onü,OfJ.

Casa 2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, I
garagem, I bwc, Baependi, R� í'O()/}f).

Vila Lenzi

Estrada Nova

Ref. P3952 - Casa com 2 dormitóri
os, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1

área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137.000,00.

Chico de Paulo

Ref. P181 Casa com suíte + 2 dor

mitórios, escritório, lavabo, salas, coz
inha sob medida, piscina, área de festa,
2 vagas de garagem, R$ 680.000,00

BAEPENDI

Cód. 183- CASA de madeira, Bairro Bependi, com
3 dormãóríos, Terreno com 325m' R$ 230.00,00

CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕES!

Cód 72: SALA COMERGIÀL, Bairro Centro, com 185m'. 2
banheiros, coiinha. R$ 3.600,00.

COO 92: GALPÃO, Bairro Rio Cerro I, com 200m'. R$ 2.000.00.

COd. 5B APARTAMENTO. Bairro V1la Nova, 1 surre + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,OO + condomínio.

���h��O���� �i�i�h��\�i��ad�at;���� �§Ui6lf.�ol
Cód: 43-CASA- Três Rios do Sul, com 2 dormitános, 1

vaga de garagem. Próximo a Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cád: B9 - SALA COMERCIAL -Ilha da Agueira, com 3Dm',
1 banheiro. R$ 400,00.

CIid. 94 APARTAMENTO· Centro, 62m', 2 dormilólios. sacada
com chunasqueira e 1 vaga de garagem R$ 700.00 + cood

CM: 95 - CASA COMERCIAL - V1la Lenzi, com 450m',
terreno com 1.100m'. R$4.500,00.

Cód: 36 . SALA COMERCIAL - Centro, com 30ni'.
RS 1.100,00 . OE fRONTE COM A PRINCIPAL.

Cód 59· CASA de alvenaria, Bairro Chico de Paula. com 3
dorrnâóríos, sala e cozinha. 1 área de serviço. R$ 678,00

Cód 61· APARTAMENTO, Baino Centenáno. com 1 dormitáno,
1 banheiro, sala e cozinha, 1 área de serviço, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 550,00 + condomínjo.
CM. 86· GALPÃO.Bairro Bana do Rio Cerro. com 1500m',

terreno com 6.11B.B6m'. R$ 9.000,00 Proximidades da Ciluma.

Cód. 95· GALPÃO, Bairro V1la Lenzi.Construção com 450m'.
.
Escritóno na parte da frente. Terreno com 1.100m'.

R$ 4.500,00 Proximidades V1aduto.
_-"_'" �

Cód. 177 CASA GEMINADA, Bairro Três Rios 00
Norte, 69m2, e terreno com 169m2, 2 dorm�órios,

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

Nova Brs.ilia .

LOCAÇÃO

Ref. P6711- Casa com 03 dor

mitórios, 01 banheiro, 01 sala, 01'
área de serviço, R$ 138.000,00,

TERRENOS/CHÁCARAS

tzemlewia - Pfox. ao sEle

Cód. 247· TERRENO, Baino Ilha da Figueira, com área total de
1.120m'. R$ 600.000.00

CM: 251· TERRENO. Baino Baependi. com área total de
452,02m2, contendo uma casa de alvenaria com 100m2.

R$ 350.000,00

Côd. 205· TERRENO, Baino TITa Martins área de 350m'.
R$ BO.OOO,OO. Ace�a financiamento bancárío.

COd. 20B·TERRENO, em Araquan. área de 11 O.OOOm'.
R$ 5.500.000,00 Próximo a futuras instalações da BMW.

CM. 224· TERRENO, em Schroeder área de 464m'.
R$ BO.OOO,OO. Ace�a finanoiamento bancário.

CM. 230· TERRENO, Bairro Rau área de 450m2, casa mista
com 50m'. R$ 230.000.00. Ace�a imóvel na negociação.

Cód. 234· TERRENO,Baino Estrada Nova ãrea de 392m'.
R$ 60.000,00

Cód. 244· TERRENO, Baino Santa Luzia.área de
B99.058,30m'. R$ 650.000,00.

COd. 245· TERRENO, Bairro Baependi área de 327m' casa de
madeira. R$ 23D.000.Oll

Cód. 246· TERRENO. Baino Santa Luzia, área de 6.703,10m'.
R$ 300.000,00

Cód 250· TERRENO, Bairro Três Rios do Sul. ãrea de 352m',
esquina. R$100.000,00. Aceita financiamento bancário.

coo. 257· TERRENO, Bairro Barra do Rio Cerro área de 451m'.
R$143.000,00

'1Côd. 259· TERRENO, em Schroeder área de 1201.20m2•

R$ 150.000.00. Ace�a imóvel na negociação.

Ref. P6162 apartamento suíte +
2 dormitóros, sala ampla, sacada
com churrasqueira, móveis plane
jados na cozinha sala e banheiro,

R$ 225.000,00

Vila Nova
)

I
i
I

t

Ref. P83431 terreno área 426 m2
loteamento Viena I de alto padrão,

R$ 158.000,00

Ref.: P82971 Casa com 2: suítes + 1

dormitório, 2 salas, 1 bwc, I lavabo, 1

área de serviço, área de festa, 2 vagas
de garagem. R$ 580.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

1tv\C:::>BILIÁRIA...

MENEGOITI
www.imobil iariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

www.parcimoveis.com.br

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

REF: 6281: LOTES NO TRÊS RIOS DO NORTE (PARTE CON

TINUAÇÃO DO AMIZADE)
VALOR: À PARTIR DE R$ 87.000,00

REF: 6434: TERRENO NO SÃO Luís. ÀREA DE 354,30W
VALOR: R$ 105.000,09

REF: 6432. TERRENO NO CENTRO. ÀREA DE 308,00M2•
RUA EQUADOR.
R$ 330.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME MENEGOTTI

BAIRRO CHICO DE PAULA

LOTES À PARTIR DE R$ 90.000,00

REF: 6374 - ENTRADA FACILITADA, FINANCIAMENTO DIRETO OU COM A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REGISTRO: RA- 31.510

* DISPONIBILIZAMOS ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVI
MENTO DO PROJETO E PARAA CONSTRUÇÃO MEDIANTE CONTRATAÇÃO

*OpçÃO DE LOTES DIFERENCIADOS COM ATÉ 963,00 M2
.. , .

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.lMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�ir.....-....
'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

APARTAMENTOS,
-MAL DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO. SL. COZ,
BWC, LAV, EGAR R$600.00 EOlE MENEGOTTI

-GOV JORGE LACERDA. N" 373- 02 QTOS. SL. COZ, BWC.

LAVCHURRASQUEIRA GAR. R$ 700.00 -EDIF.FERRETTI II
RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -OI surra, 02

QTOS. SL. COZo BWC. LAV CHURRASQUEIRA GAR. RS

850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA NELSONNASATO. N 46 -02 QTOS. SL. COZ, BWC. LAV,
SACADA, GAR. RS 630.00 -EDIF. FERRETTI I

-RUA PRES. EPITAcIO PESSOA -02 QTOS. 51. COZ, BWC.
LAV. SACADA, GAR. R$ 600.00 EDIF JARAGuA I

-RUA GOVJORGE LACERDA,N' 310 -02 QTOS. SL, COZ,

BWC, LAV. SACADA. GAR RS 700.00 -EDIF.STA. LUZIA

-RUA FRITZ HASSE,N' 35 -OI surra, 02 QUARTOS. 51. COZ,
BWC. LAV. GAR. R$ 9OO,OOEDIF. ATLANTA

-RUA BARAO DO RIO BRANCO.553 -OI SUITE, 02 QTOS, SL.
COZ, BWC. LAV, GAR. R$ 1.190.00 -EDIF. BARAO

-RUA roxo PICOLLl,N" 104 -04 QUARTOS, SL, COZo BWC,
LAVSACADA,GAR RS 850,00 -EOlE CARLOS SPEZIA

BAIRRO CZERNIEWlCZ -R. FRANCISCO TODT. N" 960 - 02

QTO. SL. COZo BWC, LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA E

GAR. R$ 650.00 EOlE GUILHERME

-BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,
N' 500 -IQTO. SL, COZo BWC. LAV R$420.00
RUA MARCELO BARBI. N" 314 - 02QTOS, SL. COZ, BWC, LAV
E GARR$ 440.00

-

.

_
LOCAÇA0

-CASAS,

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA 'HORACIO PRADI. N 37-

02QTOS. SL. COZ, BWC, LAVR$ 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA JOAO JANUÁRIO AI

ROSO, 1067 -01 SUITE,02 QTOS. SL. COZo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 1.200,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA-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 rnts RIOS DO SUL -RUA WAWEMAR RAU, N"

2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$ 425.00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N' 1380 -02 QTOS, SL,

COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 450,00

RUA lRMAO LEANDRO, 18I5-02QTOS, SL,COZ,BWC,LAV

.R$ 655,00
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA FRANCISCO HEMPCK

EMAlR,IOO -03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,B
ANHElRO E GARAGEM R$ 640,00
BAIRRO VILA RAU -JOÃO MORETTI,N" 65 -FUNDOS-04

QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R.$ 850,00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBINI,N' 994 -02

SUITES,02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$

4.500,00.
BAIRRO ,NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI,N" 118

-02 QTOS. SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$580,00.

RUA roxo ANDRÉ DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS, SL,

COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 9IO,OOEOlF.

BELA VISTA

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$380,00

BAIRROTLFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N' 1606

-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 350,00
RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI surra, 02 QTOS, 51.

COZ,BWC,LAV,CHURRASQ.GARRS850,OOEDIF.DNA.WAL

RUA ANGELO TORINELLl, N" 199 -OI SUITE, OI QTO, SL.
coz, BWC, LAV CHURRASQUEIRA GAR. RS nO,OOEDIF.
COPENHAGEN

-RUA WALDOMlRO SCHMITZ,N" 160 -2QTOS, 51. COZ,
BWC, LAV E GARRS550,00
BAlRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUJNTER, N" 225--

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 500,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRAslLIA BELTRA

MINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZ,BWC,LAVEGAR.RS480.00EDIF.BRAStt.IABELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER VER

BINEN, N" §7 -2QTOS, 51. COZ, BWC, LAV,SAC. CI CHUR

RASQUEIRA E GAR.R$590,00
RUA JOSE PICOLLI,522 -2QTOS, 51. COZ, BWC, LAV E GAR.

RS530,00
BAIRRO rnss RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FREDER-

ICO JOSE KLEIN, N"85 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. CI

CHURRASQUEIRA E GAR.R$500,00
RUA WlLLY BARTEL.W 250 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COz,
BWC, LAV, SACADAGAR RS 850,00 EDIF. LEBLON

RUA REINOLDO BARTEL.N" 390 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,

LAV, SACADA GAR. R$ 1.050,00 EDIF.ESPLENDOR

-RUA FREDERICO BARG,N' 251 -IQTO, SL, COZ, BWC. LAV

E GARR$ 450,00
-

-RUA GEORG NIEMANN,S/N-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARRS 640,00 EDlE JARDIM EUROPA

BAlRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WlLLIAN,N 424

-2QTOS, SL. COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 570,00
BAIRRONOVA BRAStt.IA -RUA JOSE EMMENDOERFER,N" 851
-2QTOS, SL.COZ, BWC, LAVEGAR.R$ 550,00EDIF. SANRAFAEL

RUA HILARIO FLORlANl,N" 40 -QI SUITE,02 QTOS, 51. COZ,
BWC, LAV, SACADA GAR. RS 1.050,00EDIFMORADADA SERRA

BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HEINRlCH LESSMANN, 421
- 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00

-RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 59 - 2QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA LAV E GARRS 650,00
-RUA LEOPOLDO JOÃO GRUBBA,N"3I -IQTO, SL. COZ,

BWC,SACADA LAV EGARR$ 500,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,W 2700 -OI SurrE,OI QTO,SL.
COZ, BWC, LAV, SACADA GAR. RS 950,00 EDIF.VENEZA
BAIRRO JOAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAúJO, 2QTOS, SL, COZ, BWC.SACADA LAV E GAR.RS

500,OOCOND. DAS ARVORES

-RUA STA.)ULlA -2QTOS, SL,COz, BWC, LAV EGARRS600.00
-RUA MARIA A. DA MASCARENHAS, I lO-OI surrs ,IQTO,
51. COZ, BWC, LAVSAC. C/ CHURRASQUEIRA E GAR.

RS762,00 EDIF. MARIA ALICE
-RUA GUILHERME BEHLING,N" 60-01 SUITE ,2QTOS, 51.

COZ, BWC, LAV,SAC. CI CHURRASQUEIRA E GARRS725,00

EOlE CLAUDEMONET

KITINETE

BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148 -sxo LUIZ - OI QTO E COZ JUNTO, BWC. RS 250,00

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916

-IQTO, SL, COZo BWC, LAV E GAR.RS 530,00
BAIRRO - VILARAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224- OIQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO,

RUA 'ÕS� THEODORO RIBElRO - ILHA DA FIGUEIRA -

30X60 M2 R$ 1.120,00

CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM,N' 258 -03 QTOS,
51. COZ, BWC, LAV E GAR .RSI.800,00-IOOM2

SALA COMERCIAL -AVMAR DEODORO DA.FONSECA, N"

1594 - 32M2 - RS 670,00
SALA COMERCIAL -RUABERTHA L. KASSNER,N" 91 - 90M2'

R$ 1.200,00
GALPAo GUARAMlRIM -RUA MARIA LOPES DA SILVA,N

188 - 154M2 RSI.OOO.oo

,
Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegotti.com.ti
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Cód. 2302 - Baependi - Ap. cf 1
suite + 2 qtos, demais dep., novo

pronto para morar, elevador
R$ 205.000,00

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

sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão de

festas e bicicletário - R$ 290mil

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf
1 suite + 2 qtos e demais dep. 2
vagas de garagem, rua asfaltada e

sem saída. R$ 249.000,00

Cód. 0192 -Ilha da Figueira - Casa
com suíte + 1 quarto, cozinha

mobiliada, área de festas e garagem
2 carros, - R$ 350.000,00

2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00

ReI. 1001 - João Pessoa - Com 03 quartos, 02 salas, banheiro, cozma,
lavado, área de serviço, garagem para até 03 camas toda murada com brita na

área externa. R$ 680,00.
Ret. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com aproximadamente 600m', sala.
cozma mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suites 01 delas
com hidra, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma

casa para o caseiro, água e luz individual. R$ 8,500.00.
Ref. 1005 - CENTRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros,�nha.
área de serviço, 01 sala separada nos tundas, garagem pra 03 camas.R$ 2.200,00.

ReI. 1007 - ESTRADA NOVA - Com 01 su�e + 02 quartos, sala de estaJ; sala
de jantar, cozma banheiro, área de serviço garagem para 02 camas com chur

rasqueira e banheiro. R$1.200,00.

APARTAMENTOS
Ref. 2000 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala, cozma, 01 banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 560,00.
ReI. 2001 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada(ií tem churrasqueira),

banheiro, co�nha, área de serviço com garagem.R$ 600,00.
Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozma, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água ..

inclusa no aluguel, luz íntema relógio individual R$ 700,00.
Ref. 2003 - Centro - Com 01 su�e + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, banheiro social, cozma área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 900,00.

Ret. 2006 - Centro - Com 01 su� + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ref. 2007 - Barra - Com 01 quarto, sala e co�nha conjugada, banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
ReI. 2010 - TITa Martins - Com 02 quartos, sala, cozma, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
ReI. 2012 -IlHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, co�nha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem, R$ 630,00
Ret.2013 -Jaragua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,

copa, cozma área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com
garagem.R$ 900,00.

Ref. 2014 - Baependi- Com 01 su�e, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozma
banheiro, sacada nos tundas com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Ref. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidro e closef + 02

quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.200,00
Ref. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozíma,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem divisórias),com banheiro, não

tem garagem.R$ 360,00.
ReI. 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 cozma conjugadas, bwc, não

tem garagem. R$ 380,00.
Ref. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, c�nha,

área de serviço com 01 vaga de garagem, prédio com elevador e salão de festas.

R$ 600,00.
Ref. 2026 - Água Verdi - Com 0311uartos, sala com uma pequena sacada, cozíma,

área de serviço, com 01 vaga de garagem.R$ 600,00.
Ret. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozma área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.
Ref. 2031 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, co�nha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozíma,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
ReI. 2034 - CENTRO - Com 01 su� + 02 quartos, sala com sacada e churrasque

ira, c�nha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada
com 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00

Ref. 2035 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa, banheiro, lavado,
co�nha, área de serviço com sacada. dep. de empregada com banheiro e 01 vaga

de garagem.R$ 850,00.
Ref. 2038 - BAEPENDI - Com 01 su� + 02 quartos, sala, c�nha, área de serviço

com sacada, Ilanheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ref. 2iJ39 - CENTRO - Com 01 su� + 02 quartos, banheiro sOCial, sala com
sacada, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. COIl

domlnio apro�mado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Ref. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, co�nhC/copa, área de

serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.
Ref. 2043 - Vila Nova -Com 03 quartos, sala com sacada, c�nha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
ReI. 2044 -Ilha da Rgueira - Com 01 su�, 02 quartos, sala com sacada e chur
rasqueira, cozoha banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00.

Ref. 2047 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, co�nha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.

Ref. 2049 - CENTRO - Com 01 su�e + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozíma, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.200,00

- Condomínio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador.
Ref. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, co�nha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Ref. 2052 - CENTRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, co�nha, lavanderia,

dependência com bwc (apenas o sanITálio) e garagem. R$ 700,00.
Ref. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e co�nha conjugadas, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SAUlS COMERCIAIS
Ret. 3001 - CENTRO - Com apro�madamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3004 - Vila Le� - Com apro�madamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.
Ref. 3005 - CENTRO - Com apro�madamente 80m' com banheiro. R$ 1.200,00.
Ref. 3007 - CENTRO - Com apro�madamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Ret.· 301 O - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com banheiro. R$ 3.600,00.

Ref. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.

Ref. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
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Go X Do x PIay Sports
This weekend
(since Friday
13th) our city
has been having
the opportunity
ofwatching
colorful baIloons
in the sky.

Este fim de semana (desde sexta-feira dia 13/9),
nossa cidade tem tido a oportunidade de observar
balões coloridos em nosso céu. They are attending a

baIlooning championship. Eles estão participando de
um campeonato de balonismo. Would you like to go
ballooning? Você gostaria de fazer balonismo? Read
more about it at http://migre.me/g1Ntu (leia mais
sobre o assunto nesse link).

Você observou que usamos "go ballooning", mas
a tradução ficou "fazer balonismo"? Isso porque

TURISMO

Angra dos
Reis: uma ilha

para cada dia
"Se existe um paraíso, é bem perto daqui." A

frase foi registrada em carta por Américo Vespúcio
para descrever a antiga Vila dos Santos Reis Magos,
hoje, Angra dos Reis, uma das mais antigas cidades
brasileiras, descoberta por Gonçalo Coelho, em

6 de janeiro de 1502. Distante 166 km da capital
carioca, no litoral sul do Rio de Janeiro, guarda uma
riqueza histórica, lendas envolvendo piratas, navios
fantasmas e naufrágios e muitas, muitas belezas
naturais. Oito baías, 365 ilhas e 2 mil praias.

O roteiro turístico de Angra dos Reis está dividido
em cinco corredores: Ponta Leste, Centro, Estrada do
Contorno, Ponta Sul e da Ilha Grande. Caminhadas
por trilhas que levam a cachoeiras ou praias, passeios
de barco que têm como destino ilhas paradisíacas
de águas cristalinas ou mergulhos entre peixes
coloridos são algumas das muitas opções de lazer

proporcionadas pela exuberante natureza da região.
A combinação do verde da mata atlântica com as

areias claras, o mar calmo de grande parte das praias
e ilhas e suas águas esverdeadas faz de Angra dos Reis
umdos destinos mais procurados do litoral do Rio. No
entanto, para conhecer Angra dos Reis e tudo que a

cidade oferece não basta ficar no continente. É preciso
deixar a terra firme, seja contratando um passeio de
escuna junto a uma agência credenciada, seja fretando
um barco ou lancha (neste caso, a vantagem é poder

.....s
Mestre em Inglês Cf conce@aptatum.com.br

usamos o verbo "go" quando nos referimos a esportes
cujo substantivo é formado pelo verbo em inglês no
gerúndio. For example, we say "swimming" (natação)
and "goswimming" (fazer natação). Também
podemos simplesmente usar o verbo: swim (nadar).
"He swims twice aweek" ar ''he goes swimming twice a

week" (ele nada duas vezes por semana). Para esportes
de equipe ou que envolvam bolas, usamos o verbo
"play': play basketball, playbadminton, play soccer.
E para aquelas atividades que não exigem algum
equipamento, usamos o verbo "do": "do yoga", "do
gymnastics", "do karate".

He doesn't do any sport. Ele não faz. esporte
algum. Observe que não usamos o verbo "make" ou

"practice". (O verbo "practice" é usado no sentido de
"treinar", quando, por exemplo, descrevemos atletas
que precisam treinar suas habilidades para um jogo
ou campeonato. In summary: go swimming, play

a

traçar o seu próprio roteiro).
As águas càlmas das praias do continente e ilhas .

próximas se devem à proteção oferecida pelas ilhas
Grande e Gipóia, respectivamente, a primeira e a

segunda maiores deAngra dos Reis.
A Ilha Grande, destino que merece alguns dias de

sua estadia na região, é um "assunto" à parte. Fica a

uma hora emeia de barco do continente e concentra

106 praias (muitas delas semi-selvagens), várias
vilas e histórias de piratas. Nela, estão as ruínas do
Instituto Penal Cândido Mendes, antigo presídio de

presos políticos da época da ditadura.

Da colônia às usinas nucleares

Construções dos séculos 17 e 18, incluindo
conventos, igrejas, monumentos e ermidas,
predominantemente influenciadas pelo catolicismo,
formam o acervo histórico e arquitetônico do local,
proporcionando'ao visitante conhecer um pouco da

trajetória da cidade, que remonta os "grandes ciclos
econômicos" da história do Brasil.

No início da colonização, foi uma região cobiçada

OCP15
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basketbaIl and do yoga. Ifyou want to do some

exercises on how to use "play", "go" and "do" with
sports, go to http://migre.me/glNvw. By the way,
we can't ride a baIloon this weekend but we can

watch them. Aliás, nós não podemos andar de balão
esse fim de semana, mas nós podemos observá-los.
Have a nice weekend! Cheers!

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

customized langua9f,' learning

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

DIVULGAÇÃO

por europeus para exploração e contrabando de
produtos tropicais. Por sua baía repleta de ilhas,
serviu de importante entreposto comercial para
grandes rotas marítimas vindas da Europa e África.
Por suas matas passam estradas que foram de suma

importância no período colonial para interligar São
Paulo eMinas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro.

Foi no século 19 que o município viveu períodos
áureos graças ao café, vista o surgimento da Vila
Histórica de Mambucaba, que alcançou grande
prosperidade econômica com a expansão da lavoura
cafeeira e do comércio que alimentava o porto ali
existente. A polêmica implantação da Usina Nuclear
Angra 1 (1972-1980), além da instalação do Terminal
Petrolífero da Baía da Ilha Grande (1974-1979) e da
abertura da Rodovia Federal Rio-Santos (BR-101),
redefiniu o "desenvolvimento" da cidade e o tipo de
ocupação. O turismo é, sem dúvida, a principal emais
próspera atividade econômica deAngra dosRéis. Sinal
disso são os condomínios e as pousadas que ocupam

.

grande parte da orla continental. Mas fique tranquilo:
ainda é possível encontrar muitos pequenos paraísos
reservados e praias quase desertas.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Reprise do último capítulo. Não divulgado.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Madá tenta convencer Malu a ficar com Maurício.

Fabinho afirma que Giane ainda gosta de Bento. Wilson
libera Renata para ficar com Érico no hospital. O médico
afirma que o comportamento de Érico vai mudar. Karmita

convida Verônica para investir em Perácio. Sueli invade o

loia Rara

Luiza Valdetaro faz aulas de canto para vivermocinha sonhadora
Uma sonhadora, que é capaz de tudo para transformar os

desejos em realidade.Assim é a Hilda, filha de Ernest (José de
Abreu), o rigoroso e frio dono da Joalheria Hauser. Interpre
tada por Luiza Valdetaro, a jovem quer se libertar do mundo
de etiquetas e regras sociais para ser cantora. Para isto, a ga-

estúdio de gravação do seriado de Vitinho. Sheila fala para
Tito que Brunetty está namorando Lucinda. Bento e Amora

voltam de viagem. Karmita ajuda Verônica para fugir do
ex-marido. Fabinho sugere um slogan para uma campa
nha da Crash Mídia, e Maurício fica contrariado. Socorro

avisa a Bárbara que Malu e Giane estão armando um com

plô contra Amora. Fabinho confirma a Giane que foi ele

quem invadiu a estufa de Bento. Bento encontra todos os

sapatos de Amora em sua casa.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Alejandra pede para dar um depoimento na frente de

Paloma e de um advogado. César exige qUE; Eron não ex

ponha sua vida pessoal no hospital. Alejandra confessa

que armou o flagrante de Paloma no aeroporto. Paloma
enfrenta César, que fica arrasado. Alejandra morre. Persé
fone e Patrícia fazem as pazes. Thales comunica a Daniel

e Amadeu que Leila pode ser operada. Carlito destrata Val

direne. Ninho pede dinheiro para Félix. Félix afirma que se

vingará de Paloma, depois que acabar com a reputação
de César. Paloma e Bruno contam que vão se casar. Palo

ma não acredita que seu irmão tenha ajudado sua farnília
a interná-Ia. Félix recebe a conta de condomínio de Aline

em nome César e jura vingança contra o pai.

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

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Eminem consegue
altas vendas com seu

"

novo tema Berzerk
Eminem despertou a atenção de todos os

seus fãs após lançar o single Berzerk, de seu

novo álbum The Marshall Mathers LP II, que
sairá à venda dia 5 de novembro. Em pouco
tempo de lançamento, o rapper coriseguiu
posicionar Berzerk na lista dos mais baixados
ria Internet, entre 350 mil e 375 mil downloa
ds. Deste modo, Eminem mostra com Berzek
uma explosiva mistura da rap e hip hop que
só ele pode conseguir. Este tema foi lançado
dias depois de ter apresentado Survival, que
saiu junto com o traíler do novo jogo Call of

Duty. O que também ajudou Berzerk é a le

tra, onde o rapper critica Khloe Kardashian e

o marido Lamar Odom, chamando a socialite
de feia e o jogador de basquete de drogado.

Ator e humorista
Zach Galifianalris está

prestes a se tornar pai
Prestigiado humorista que foi catapul

tado ao estrelato pelo sucesso de Alan na

trilogia "Se Beber Não Case", Zach Galífía
nakis está perto de virar papai pela primei
ra vez. As informações são da revista "Us

Weekly". De acordo com a publicação, o

ator de 43 anos até abriu mão de compro
missos profissionais para estar ao lado da

esposa, Quinn Lundberg, com quem está
casado há um ano. "Zach perdeu a premi
ére porque a mulher dele está nas últimas
semanas de gravidez e prestes a ter o bebê",
explicou Matthew Weiner, diretor de "You
Are Here", próximo longa de Galifianakis.
"Ele ficou com medo de não estar em Los

Angeles quando ela entrasse em trabalho
de parto", completou. O casal teria mantido
a gravidez em segredo e só revelado a novi
dade aos amigos mais próximos.

rota vai enganar o pai e trocar as aulas de alemão por lições
de música.Para dar vida a Hilda, Luiza faz aulas de canto com
Thaís Alvarenga, cantora profissional formada na Berklee, a
maior faculdade independente de música do mundo. Além

disso, a atriz faz preparação vocal. Joia Rara estreia dia 16.

�Áries
� 20/3 a 19/4 - Fogo

Podem pintar alguns imprevis
tos. Se a relação anda tensa, pode
ficar mais complicada. As estrelas
avisam que você vai levar as coisas
muito a sério. A paquera talvez não
corra como você gostaria, mas pode
se sentir atraído(a) por alguém com

uma boa posição social. Cor: cinza.

_.i
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Logo cedo, pode ser que tenha

que lidar com obstáculos: tenha cal
ma. O desejo de se aventurar pode
animar este dia. Se tiver a chance,
aproveite para viajar. Alguém de ou
tra cidade pode chamar a sua aten

ção e despertar seu interesse, se ain
da não tem compromisso. Cor: roxo.

'''jl' GêmeosIII 21/5 a 20/6 - Ar
- .

Amanhã promete ser tumultua
da e talvez não consiga fazer tudo que
tinha planejado. Tenha jogo de cin
tura para driblar os contratempos..
Em compensação, o clima esquenta
na intimidade: aproveite ao máximo

os momentos com o par, pois você
estará irresistível! Cor: creme.

,. Câncer
.... 21/6a21/7-Água

Seja flexível, pois talvez fique im
possível fazer tudo que tinha plane
jado para hoje. Porém, com um pou
co de boa vontade e o apoio do seu

par, logo as coisas se acertam. Napa
quera, você não vai se interessar por
um lance passageiro: está sonhando
com sua alma gêmea. Cor: pink.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Alguns imprevistos podem �tra
palhar seus planos, mas não deixe

que isso acabe com o seu bom hu

mor. Não vale a pena se preocupar
com assuntos do trabalho agora. No

romance, é hora de deixar o egoísmo
de lado. Alguém do trabalho ou da
escola pode se aproximar. Cor: bege.

Virgem \

23/8 a 22/9 - Terra

Tenha jogo de cintura para en

frentar alguns contratempos na par
te da manhã, pois talvez nem tudo

aconteça como você gostaria. Mas
nada vai abalar a sua simpatia e você
saberá como contornar as coisas. Na

paquera, você vai brilhar! A dois,
faça algo divertido. Cor: pink.

A óusadia tem em sigenialidade,
força emagia.

Goethe

ri" Libra
I. 23/9 a 22/10 - Ar

O melhor programa, hoje, será
ficar em casa e curtir a família.Ama

nhã começa um pouco tensa, mas o

astral logo muda. Ao invés de ir pra
balada, que tal convidar seus amigos
para um programamais animado na

sua casa? Pode ser bom para a pa

quera e o romance. Cor: vinho.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Hoje, terá inspiração, criativida
de e bom humor de sobra. Vai ser
fácil captar o desejo ou a fantasia das

pessoas à sua volta, Sua vida amoro
sa atravessa uma fase de sorte, então,
aproveite ao máximo. O romance, o

namoro e a conquista serão favoreci
dos esta noite. Cor: roxo.

!!e_ Sagitário
Ir 22/11 a21/12-Fogo

Aproveite para colocar as con

tas em dia e planejar seus próximos
gastos. Você vai valorizar tudo o que

conquistou. Talvez enfrente contra

tempos. Nos assuntos do coração, a
dica é manter a sua possessividade
sob controle: não é hora de fazer co

branças. Cor: vermelho.

·a Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Seja mais flexível para lidar com
alguns imprevistos na parte da ma

nhã. Depois, o astral melhora e você

vai se entender bem com as pessoas

queridas. Ressalte suas qualidades e

use seu charme para conquistar seu
alvo. Com seu amor, comemore os

bons momentos. Cor: vinho.

11'1 Aquário
.,.. 21/1 a 18/2-Ar

Logo cedo, nem tudo vai sair

como tinha planejado. Ficar no seu

canto será amelhoropção.Aproveite
para repensar seu comportamento.
Uma pessoa pode traira sua confian
ça, por isso, não baixe a guarda. Um
clima de insatisfação podemarcar os
assuntos do coração. Cor: branco.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite para se divertir com

os amigos. Logo cedo, o clima estará
tenso, portanto, não faça cobranças
nem pressione alguém. Mas logo o

astral muda e você tem tudo para se

divertirmuito. Se está só, conte com
a ajuda dos amigos para se dar bem
na conquista. Cor: branco.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

CASA E DECORAÇAOFIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

OCP17
www.ocponline.com.br

Casa limpa sem fazer mal ao seu pet
Quem tem animais
de estimação sabe a

alegria que eles trazem
à família. Mas, para
que a convivência seja
harmônica, é preciso
tomar cuidado com a

limpeza. Ninguém quer
excesso de pelos ou
odores desagradáveis pela
casa. Mas manter tudo
brilhando exige cuidados,
principalmente porque
alguns produtos usados
na faxina podem causar

alergia e até intoxicação
nos animais. Para evitar

acidentes, verifique o rótulo

para se certificar de que as

fórmulas não contêm substâncias perigosas ou use

produtos específicos para quem tem animais. Siga as

- orientações para fazer uma faxina segura.

piso
• Use um pano úmido com desinfetante próprio
para ambientes com animais ou um que não
contenha amônia.
• Passe o aspirador de pó para remover os pelos
(aspire também sofá e tapete) ou use o rodo mágico
(à venda em lojas de artigos para animais), que
recolhe a sujeira sem que .os pelos se espalhem e se

depositem nos móveis.
• Álcool e vinagre misturados em partes iguais
eliminam odores defezes e xixi. Umedeça um.pano
nessa solução e passe em todos os ambientes, Ou
então use um removedor natural.

Fique de olho nas embalagens!
Evite o uso de produtos com estes nomes: ácidos

bórico, fosfórico, sulfúrico, clorídrico e oxálico;
amônia, bissulfeto de sódio, cloro, hidróxido
de sódio e potássio; hipoclorito de sódio, óxido
de cálcio, peróxido de sódio, silicato de sódio e

trietanolamina. Alguns deles causam intoxicação e

até à morte do animal.

Nosso alvo
é a sua alegria.
Tiro, '{f1ÚSÚJCf; gastronomia emuita diversão.

Jara,.á�da Sul
i:'m:�MunWiPaldeEventos

Quintal
• Lave com bastante água e jogue uma solução de

2/3 de água morna e 1 j3 de vinagre branco. Deixe o

quintal deixar secar naturalmente depois,

Cheirinho de limpeza
Xixi fora do lugar pode deixar cheiro e manchas
em tapetes e sofás. Além dos produtos específicos
que existem no mercado, você pode usar uma

solução caseira. Primeiro, retire o excesso de,
urina com papel-toalha. Depois, coloque no local
uma solução de vinagre branco e água quente (na
proporção de 1 para 3) e cubra com bicarbonato
de sódio. Ao secar, passe o aspirador. Para
acostumar o animal a fazer xixi e coco num só

lugar, borrife os outros espaços com repelente
líquido ou granulado, específico para pets.

.. ,
.

O·cantinho deles merece atenção
• A cada troca de comida ou água, lave o recipiente
com sabão para evitar fungos .

• Tapete higiênico é um bom substituto para
o jornal. Mais absorvente, ele reduz o cheiro
e mantém o lugar seco e limpü. Existem tipos
ecologicamente corretos, que se degradam mais

rapido depois de serem corretamente descartados .

A maioria evita que as patas entrem em contato

com o xixi e as fezes. Para os gatos, use uma caixa
de areia e limpe-a mais de uma vez ao dia:

10 a 20,
de outubro'
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas

O touro novo
Os tempos de glória do velho touro já vão longe. Um belo dia, chega à

fazenda um touro jovem, que se põe imediatamente em ação. O touro

velho, pastando nas redondezas, começa a bufar e a escavar o chão
com o casco.

- Não adianta - diz o fazendeiro para o animal- Você está velho

demais pra essas coisas.
- Eu sei - responde o touro, de cabeça baixa - Só não quero correr o

risco de ser confundido com uma vaca!

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.

Q
l�
()ti
=
-

Q
CI)

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões· Animação / Dublado- 92 min . Censura: livre· sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 Palavras Cruzadas
• Os Instrumentos Mortais· Cidade Dos Ossos - Ação- Legendado . 130 min . Censura: 12

anos - sessões: 21 h20
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 . Anlmação- Dublado- 105 min . Censura: Livra- sessões: 14h30

°

• Circulo de Foqo- Ficção- Dublado- 132 min . Censura: 12 anos- sessões: 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 . Comédia- Legendado . 101 min . Censura: 12 anos- sessões: 15h,
17h, 19h, 2l h .

JOINVILLE
.GNCGARTEN

'Aviões -13:10 15:10 17:10 19:10- 3D· DUB· Animação
• One Direction: This is us 3D . 21:10- LEG . Documentário
• Gente Grande 2 . 19:20 21 :30 . LEG . Comédia

'Aviões -13:3015:3017:20- DUB· Animação
• Jobs . 13:40 19:00- LEG . Drama
• O Ataque- 16:30 21 :40 . LEG . Ação
• Os Estagiários· 17:30 19:50 22:10- LEG . Comédia
• Flores Raras· 13:00 15:15- NAC . Drama

'Invocação do Mal· 13:50 16:15 18:50 21 :20 . LEG . Terror
• Dose Dupla- 20:00 22:05 . LEG . Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 13:20 15:40 . 3D . DUB .

Aventura
• Dose Dupla- 17:50 . DUB . Ação
• GNC MUELLER

'Aviões -13:20 15:30 17:40 � 3D· DUB· Animação
• One Direction: This is us . 3D . 19:4521 :45 . LEG . Documentário
• Smurls 2 . 13:10- DUB . Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 15:15 17:20- DUB . Aventura
• O Ataque· 19:30 22:00 . DUB . Ação
• Rush . No Limrre da Emoçâo- 13:40 16:20 19:00 21 :30 . LEG . Ação

Dose
Dupla
Um agente
especial e um
perito em
inteligência
militar são
contratados

para roubar um
banco. Logo, eles
descobrem que
sua verdadeira
tarefa é outra: eles
devem investigar
um ao outro. Para

piorar a situação,
o mandante da
tarefa é o mesmo
banco que eles

pretendiam
roubar.

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SE'IEMBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura alta
para época do ano
Sábado: Tempo seco com sol entre

poucas nuvens e calor. Nevoeiros

especialmente namadrugada e

amanhecer. Domingo: Sol com
aumento de nuvens e condições
de pancadas de chuva entre a

tarde e noite associadas ao calor e

formação de uma frente fria no RS.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� -
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 17°e

MÁX: 300e Parcialmente
Nublado

�

SEGUNDA
Instãvel

MíN: 18°e
MÁX: 27°e

Nublado

.. . �.

Chuvoso

TE.RÇA "MIN: 17°e
MÁX: 25°e Trovoada

LUAS

• NOVA 5/9

.CRESCENTE 12/9

CHEIA 19/9

• MINGUANTE 27/9

234567-89

12
1. Preparado químico para matar certos parasitos he-

matófagos 13
2. Ave de cauda longa que balança para a frente e para

trás quando pousam em galhos I Coisa ou pessoa
sem valor algum

3. Município do estado de São Paulo, na região de li
meira I Limpo de nuvens

4. Análise, pesquisa minuciosa I Indígena da América

Central/As iniciais do cantor e compositor Celesti
no (1894-1968), de "O Ébrio"

5. Grupo de ilhas situado entre Porto Rico e a Vene

zuela I (Capim-) Gramínea usada como forragem,
muito cultivada no Brasil para produção de papel

6. As pontas do ... hambúrguer I Hipódromo I Aquele lá!

7. Homem muito pequeno / Abreviatura de santa

8. Local onde se encontra um conjunto de meios de in

formação e cultura (filmes, livros, jornais, CDs etc.)
para consulta ou empréstimo I Executivo Nacional

.

9. Excêntrico, de aspecto ou comportamento estra

nhos I O Paulo Henrique, jogador de grande desta

que no futebol brasileiro.

HORIZONTAIS
1. Carruagem de quatro rodas e dois assentos, aberta

na parte dianteira
2. Juntar como integração I A nota que antecede o fá
3. Dirigir·se I Resíduo da destilação do alcatrão, tarn-

bém conhecido como piche
4. Lançada, expedida
5. Arquivo Nacional/Começar a ferver
6. A substância amarelada que se forma nos tecidos

quando infeccionados I Enganar-se com

7. Mais adiante / Produto da concepção
8. Aquele que humilha ou oprime os que estão sob sua

autoridade ou dependência
9. Projeto mental/Abreviatura de eletrocardiograma
10. Aperitivo servido em uma fatia de pão, coberta

de ingredientes I As iniciais do músico e cineasta

Abujamra
11. Passado / Imposto Sobre Serviços
12. A quarta letra do nosso alfabeto / Peças de roupa
13. Nascido em um estado da região Norte que faz 10

fronteira com a Bolívia e com o Peru.

VERTICAIS

•
•
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•
•
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•

•
•
•

• •
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A família parabeniza o casal Ricardo
e Priscila pelo primeiro ano de

casamento, comemorado neste dia 15.

Muito amor e paz ao casal!

Sandro e Simone comemoram nove

anos de feliz união. A filha Marcelly é
fruto deste amor e deseja os parabéns

A ação social do Centro
Cultural Neue Heimat

arrecadou com no

evento do dia 17,561
itens, totalizando 520

quilos de alimentos. A

doação será feita para
a Casa de Apoio Padre

Aloísio Boeing, no bairro

Nereu Ramos. O centro

agradece a colaboração

•VAGASPARAAMBOSOSSEXOS·
• D'SPONIBIUDADEPARATRABALHARFINAIS DE SEMANA·

A nossa Cooperativa

A maior cooperativa de consumo do Sul do país agora em Jaraguá.

Benefícios
• Alimentação. Vale-transporte. Plano de saúde- Seguro de vida

• Auxílio-instrução. Concessão de crédlto- Plano de participação nos

resultados sernestrais- Oportunidade de crescimento

]'

I

Parabéns,
Rakelly. E que
Deus te ilumine

hoje e sempre.
Papai Fabio
Luis e mamãe
Susi Keli lhe
mandam muito

beijos e abraços
No dia 8, Flaviana completou
mais um ano de vida. Marido,

filho, pais, irmãs, tios e sobrinhos
lhe desejam muita saúde, paz,
felicidades, amor e carinho

Dia 12, João Vitor Dal-Ri
completou oito anos. Os pais
Josiane e Gilberto desejam, ao
filho querido, muitas felicidades. ,

"Te amamos demais!"

VAGAS
• Açougueiro

• Auxiliar de açougueiro
• Auxiliar de frios

• Fiambreiro
� Auxiliar de confeitaria
• Atendente de padaria
• Atendente de SAC
• Operador de caixa

• Repositor de mercearia
• Repositor de FLV

• Monitor de segurança
• Aux. de Servo Gerais

• Embalador
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Jaraguá: leitura e

cesta básica
Uma notícia interessante e valiosa circulou nesta

semana: a administração municipal de Jaraguá do
Sul incluirá a partir do mês de outubro um livro de lite
ratura em cada uma das cerca de três mil cestas básicas

que distribui mensalmente, e a população será convida
da a doar publicações que estão paradas nas prateleiras.
Além de fazer com que os livros cheguem ao consumi
dor, o movimento também clama por uma participação
popular, o que é muito justo. Vamos pensar numa coi

sa, vamos voltar alguns milhares de anos atrás, quando
nós, na nossa fase mais primária, não sabíamos distin

guir o que era sonho e o que era realidade. Tínhamos
sonhos tão vívidos que acreditávamos que eram reais, e
nossas histórias e crenças eram passadas de geração em
geração, todas as noites, ao redor da fogueira. E muitas
histórias eram tão boas que foram parar nas paredes
das cavernas, e transmitidas por séculos, até encontra
rem alento no papel. O� humanos sempre foram ani
mais imagéticos, sempre sonharam e imaginaram, são

e carlos.schroeder@gmail.com

grandes contadores de histórias e deveriam ser grandes
leitores também, e alguns são .

.
a livro enquanto símbolo, enquanto imagem, per

deumuito espaço no Brasil, em Santa Catarina e em Ja

raguá do Sul (embora a feira do livro tenha conseguido
avanços significativos na formação de leitores), pois nós
vemos as pessoas nas ruas carregando qualquer coisa,
menos livros. Estão entretidas com latas, garrafas, ce
lulares, tablet's; mas nada de livros. a livro perdeu es

paço, enquanto imagem, na vida pública brasileira e foi

praticamente expulso do cotidiano. Ou VOGê é daqueles
que acha que lugar de livro é na 'biblioteca? NãÇ>, meus
caros e raros leitores, o lugar do livro é nas mãos dos

leitores, e em todos os lugares (e principalmente na ces
ta básica). As cidades catarinenses gostam de procla
mar seus espíritos europeus, mas se você for para várias
cidades desenvolvidas da Europa verá as praças, ruas e

bancos tomados por gente lendo. Foi essa a lição que
o brasileiro não aprendeu: desenvolvimento não deve
ser só financeiro, mas intelectual também. Durante a

feira do livro em Jaraguá do Sul, por exemplo, as ruas
ficam tomadas por crianças, jovens e adultos carregan
do livros, e é lindo, mas esta imagem, esta cena de lei

tura, não deveria acontecer somente durante os dias do

evento, mas todos os dias. Para mim, Jaraguá do Sul
só será gigante quando for uma cidade de leitores, pois
precisamos resgatar essa cena ancestral da leitura, o ato
de contar histórias, de valorizar a ficção, pois toda a fic

ção é humana, demasiado humana. E leitura é hábito,
assim como o hábito de escovar os dentes para não ter

cáries. Pois então, as pessoas deveriam ler para não ter
cáries na imaginação, na percepção, no raciocínio.

A literatura é uma arte, e através dela temos contato
com um conjunto de experiências, e cada vez que você
lê um livro, é como se tomasse uma pílula de referên
cias: cada livro é uma nova experiência, uma-referência.
E· como somos a soma das nossas referências, quanto
mais lermos, melhor saberemos lidar com o próximo
e com o mundo, ou seja, leitura é também questão de
saúde pública.

E na sua cesta básica, o livro tem espaço? Precisa
mos levar os livros novamente para as ruas, antes que
seja tarde demais, que a chama da leitura se apague,

DESTAQUES DA SEMANA._ I
(

1 Cinco'mortes no fim de
,. .

�

semana em acidentes de
trânsito em Jaraguá e região
a final de semana do feriado de 7 de setembro fica
marcado na regjão do Vale do Itapocu com cinco
mortes em três acidentes de trânsito, dois deles
com envolvimento de direção-e álcool.

CPI emGuaramirim
Instaurada pela Câmara de Vereadores de Guaramirim em

23 de julho, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
já tem respostas preliminares para algumas das questões
suscitadas na investigação, como o destino dos bens móveis
do ParqueMunicipal Eventos Prefeito Manoel deAguiar.

online- ,

•
icuno.ocponline.com.br

UFC retorna à

Jaraquá do Sul
em fevereiro

"'�- a que erani apenas boatos; aos
poucos se tomam informações
mais sólidas. Segundo fontes
ligadas ao Canal Combate, o
UFC deve aportar novamente
em Jaraguá doSul no início
de 2014. A princípio, a data
especulada é 8 de fevereiro.
Entre os pomes cogitados para
o card estão dos catarinenses
Kevin Souza (peso-pena) e
Ivan Batman (peso-leve),

Preço das passagens deve baixar
Com a sanção da presidenta Dilma Rousseff, e publicação na quinta-feira
(12) no Diário Oficial da União da lei que reduz a zero as alíquotas das

.

contribuições sociais PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a receita do

transporte urbano municipal, o prefeito Dieter Janssen avalia a possibilidade
de reduzir pela segunda vez l<iste ano o preço da passagem de ônibus.
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Moradores definem prioridades
PEDIDOS Documento

com reivindicações da
Ujam será entregue ao

prefeito Dieter Janssen
(

Natália Trentini

Uma lista com 190 priorida
des será entregue para a

Prefeitura na próxima segunda
feira. Cada uma das 38 associa

ções de moradores de Jaraguá do
Sul levantou as cinco melhorias
mais urgentes em cada bairro.

Pavimentação, saúde e edu

cação são os pedidos mais recor
rentes da população. _ Segundo
presidente da União Jaraguaense
de Associação de Moradores do

Bairro, Laércio Machado, a in

tenção é formalizar as reivindica

ções para poder cobrar atitudes
da administração.

"Algumas associações já con

versaram em reuniões particula
res com o prefeito, Dieter Jans
sen, mas organizamos tudo em

um documento. São colocações
que esperamos que sejam resol
vidas até o próximo ano", disse
Machado.

Com ° documento, as secreta
rias municipais também passam
a ter um diagnóstico da situação
em cada bairro, e das expectati
vas e necessidades dos morado
res. Um dos principais objetivos,
é que aconteça a descentralização
de obras, que segundo o presi
dente, tem acontecido commaior

frequência na área central.

"
Algumas associações
já conversaram com o

prefeito. São colocações
que esperamos que

sejam resolvidas até o

próximo ano.

Laércio Machado,
presidente da Ujam

LÚCIOSASSI

PEDIDO Umà das solicitações da Ujam é a liberação da

ponte entre o Jaraguá Esquerdo à Barra do Rio Molha

• Jaraguá Esquerdo pede
liberação da ponte de

acesso ao bairro Barra
do Rio Molha

• Garibaldi pede que nos

sábados e domingos o

ônibus siga até o último

ponto, na localidade Cacilda

• Bairros pedem manutenção
das áreas de lazer,
planejamento e fiscalização
na construção de calçadas,
ampliação do atendimento

médico, latões para
separação" de material

reciclável

• Czerniewski pede ampliação
no estacionamento em

frente ao Pama

• Comunidade de Santo

Estevão pede a construção
de uma creche
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Came suína
defumada

Cozinheiro damaior
leijoada do Brasil
ESPECIALISTA Com experiência de 22 anos no preparo
de alimentos, Sérgio Lazzaris foi destacado pelo RankBrasil

Celso Machado

Ocozinheiro jaraguaense
Sérgio Lazzaris foi consi

deradopeloRankBrasil, que é
responsável por identificar as
quebras de recordes no país
nas mais variadas categorias,
como o responsável deprepa
rar amaior feijoada do Brasil.

o feito foi ralizado em julho,
emCorupá, durante» 100 Ba
nanaIama. A refeição foi ser
vida para 4.182 motoqueiros
inscritos no evento.

Essa conquista abre pro
jeções para algo maior. Na

expectativa de ver seu nome

perpetuadonaedição de 2014
do Guinnes Book, o ex-fun-

cionário do almoxarifado da

Weg, Sérgio Lazzarís, preten
de encarar um novo desafio
em 2015, durante o 110 Ba

nanalama (no ano que vem
haverá intervalo por causa

da Copa do Mundo). Lazza
ris vai prepararoutra feijoà
da, mas para um público es

timado em seis mil pessoas.

RECORDE Sérgio
Lazzaris cozinhou

para 4.182 pessoas .

no Bananalama,
em Corupá

Em sua-propriedade na lo
calidade de Ribeirão Grande
do Norte, em Jaraguá do Sul,
um sítio com dois quilômetros
de extensão.e repleto de pás
saros, incluindo os quase ex

tintos jacus, e pequenos ani

mais, Lazzaris produz cerca

de 150 quilos de carne suína
defumada por mês, entre lin
guiças, lombo, costelinhas e

bacon. Sempre de acordo com
as normas sanitárias exigidas
e rótulo deorigem. O quilo sai

por R$ 16,85, o mesmo pre
ço cobrado pela Associação
dos Pequenos Agricultores
Familiares e Artesanais de

Jaraguá do Sul (Apeafa) em

banca localizada no mercado

público na Avenida Getúlio

Vargas, para onde vai toda
a produção. "Fabricar estes

embutidos é tradição da mi

nha família que veio da Itália.
Ainda tenho primos em Ve
rona (região de Vêneto) que
vivem desta atividade", conta
Lazzaris, que frequentou cur
so oferecido pela Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Ex

tensão Rural (Epagri) antes

de apostar tudo na produção
de defumados.

A@,I·pevl
INSCRiÇÕES:

www.apevi.com.br
, (47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

Setembro:
16a19-GesfãDdeMateriaiseEsJoques,das 19hàs22h
111 19 e 24 (a' e 5ª) - Metrologia, das Bh às 12h,
Jn�trutorCanixtoJOfé Fr-anmer
11/9 a 11/10 (a' e�)-forma,ão Básica para NR·

10=Segu�n,a em Trabalhos com Eletricidade, das
13h30mln â� 171l30min
21 e 28 (sábado) - Oratória Moderna (níveJ báSico),
da�6hàs12h
2:9 ii 26 = Ç;(Jlstndndo uma Equipe Vencedora em

Vepdas. das 19h às :2:2h
.

I
25 - ,Palos,lra TraQsformandQ o �en'iço Externo em

,

Cartão de Visitada�lnpresa, das 19h às 20h30min

Sem medo de se atropelar
com uma receita para tanta

gente, o mais famoso feijo
eiro do Norte catarinense
diz que tem equipamentos
para servir uma feijoada
para até oito mil pessoas.
Tanta confiança reflete 22

anos (desde 1991) prepa
rando produtos defumados
de carne suína de forma
artesanal e as aventuras na

cozinha. "Está no sangue da
minha família", diz..

Oitomil pratos foram servidos durante o evento
Para oGuinnes Bookva

leu apenas o número demo

toqueiros inscritos, porém,
conta Lazzaris, mais de cin
comil pessoas comeram da

. feijoada. Contando as repe
tições, foram servidos quase
oito mil pratos. Sem revelar

o custo em dinheiro para
servir tanta gente - "vão

pensar que estou lucrando
muito"- ele mostra a lista
de ingredientes da feijoada
que pode ser reconhecida
como um recorde: 780 qui
los de feijão, 1.045 quilos de

'27 - SelUinário Especial para Líderes, das 8h às 12h

e das 13h às 17:h
Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul

carne suína defumada, 185 cálculo que ele já fez para
quilos de arroz, 30 quilos de a próxima edição do Bana

farinha, além de quilos de nalama: 1400 quilos de fei
salada e laranjas e outros 20 jão, 2,2 mil quilos de carnes
botijões de gás de 13 quilos. defumadas e 260 quilos de
E mais 10 ajudantes. Mas, arroz só para citar os ingre- Gú�

cC9P�a.bili4a,de
se a quantidade impressio- dientes principais. Além de """"'"''''''''�'=
na, espanta ainda mfWjmil! R�lPlm�ljlm!\�I,J\14Ml�:lH Ú lll ii unu, +II .............���.
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Delegacia daMulher
busca mais estrutura
MOVIMENTO Em

três anos, unidade

registrou quatro mil

ocorrências. Setor

atende também

idosos e crianças

Débora Remor

A comemoração dos três
l"\anos de funcionamento
da Delegacia de Proteção à

Criança, Adolescente, Mu
lher e Idoso (DPCami), re
acende outras demandas

para este público, como a

criação da casa de passa
gem para acolher as víti
mas. O crescente número
de casos registradosmostra
que o problema da"violên
cia doméstica precisa ser

enfrentado dentro e fora do
ambiente familiar.

Desde 14· de setembro
de 2010, quando foi feito
o primeiro atendimento
na delegacia especializada,
mais de quatro mil boletins

EDUARDO MONTECINO

FRÁGil Maiores vítimas
de violência sexual,
crianças são ouvidas
em sala especial

de ocorrência já foram regis
trados por mulheres, idosos
e crianças. O que ainda es

panta é que 46% dos casos

envolvem lesão corporal
dentro da residência da víti
ma. E a agressão é praticada
geralmente por um familiar.

"Com o porte e a estrutu
ra que Jaraguá do Sul tem,
não deveríamos ter tantos

casos de violência domés-

tica", lamentou a delegada
responsável pela DPCami,
Milena de Fátima Rosa. "Por
ser uma delegacia especiali
zada, conseguimos dedicar
mais tempo e espaço para
cada caso. Asvítimas trazem
toda uma história de vida e

elas são recebidas por fun
cionários que tem sensibili
dade pata o atendimento."

A chegada de uma psi-

cóloga, em agosto do ano

passado, trouxemelhoria na
qualidade do atendimento.
Ela já atendeu 123 crian

ças e adolescentes vítimas
de abuso sexual e agressão.
"Os registros de estupro de
vulnerável representam 13%
de todo o atendimento feito
nesses três anos. De 2012

para este ano já temos um

crescimento�7%."

Estrutura de acolhimento precisa sair do papel
Nosprimeirosoitomeses

de 2013, 15 mulheres pedi
rammedida protetiva - um

ordem judicial que proíbe
ao agressor de se apro
ximar - depois de serem

vítimas de agressão dos

companheiros. "Mulheres

que sofrem constantemen

te a violência doméstica
necessitam deixar a casa

para se afastar do agressor,
mas semuma estruturapara
acolhida, elas não se sentem

a vontade para denunciar",

disse a delegada.
A Casa de Passagem

pode sair do papel em breve,
já que a Secretaria deDesen
volvimento Regional (SDR)
tem um projeto de adequa
ção do imóvel e quer fumar
parcerias com as prefeituras
da região. "Devo protocolar
na semanaquevemopedido
de verbas junto a Secretaria
Estadual de Assistência So
cial para a reforma. Vamos

. propor consórcios com os

municípios, para eles fome-

cerem a equipe de profissio
nais", adiantou a gerente de
Assistência Social, Trabalho
e Habitação, Tânia Dantas.

Quem também apóia a

ideia da Casa é o Conselho

Municipal dos Direitos da
Mulher (Condim) de Ja

raguá do Sul, que ofereceu
um café para comemorar

o aniversário da delegacia.
Mas o clima de festa incluia
ainda pedidos, como o au

mento do horário de aten

dimento. "A maioria dos

casos de agressão ocorre

durante a noite e nos finais
de- semana, justamente o

horário que a DPCami está
fechada. Sabemos da difi
culdade de efetivo da Po
lícia Civil, mas precisamos
reivindicar e encontrar so

luções", disse a presiden
te do Condim, Emanuela
Wolff. Ela lembra que a

mobilização para instalar a
delegacia especializada co

meçou em 1996, mas só foi
concretizada há três anos.

Irmãos

Briga para
na delegacia

A briga de dois irmãos
foi parar na Delegacia
depois que vizinhos cha
maram a polícia por per
turbação de sossego, na

Rua das Flores, no Bairro
Tifa Martins, por volta
das 2h30 de quinta-feira.
Os adolescentes, de 15 e

16 anos, começaram a se

agredir e precisaram ser

contidos. De acordo com a

PolíciaMilitar, os dois esta
vam sob efeito de drogas.

Prostíbulo
PC prende
donos de bar

Uma casa noturna de

Jaraguá foi fechada na noi
te de quinta-feira e os pro
prietários foram presos por
favorecimento à exploração
sexual. A operação, com

mais de 30 policiais civis,
constatou a prática habitual
da prostituição. Trinta mu

lheres trabalhavam no local
e foram liberadas depois de

prestarem depoimento. Os
dois responsáveis foram en

caminhados ao Presídio.

EMPRESA SELECIONA:

NS
(NÃO EXIGIMOS EXPER!t:NCIA)

PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Oferecemos:
Treinamento
Produto exclusivo e de
ótima aceitação
Ajuda de custos (R$ 300,00)
Ótimo comissionamento
Divulgação em rádio local

Exigimos:
2' grau completo
Ter carro próprio
Disponibilidade de horário
Conhecimento da região

Nota de Agradec.imento
Ludgero Tepassé e família, enlutados pelo falecimento
de Eleonora Zerbin Tepassé, agradecem a todos que
acompanharam nessa difícil etapa da vida. Pessoas es

pe.ciais auxiliaram das mais diferentes formas e a todas
elas só tem a agradecer pela dedicação e carinho. Aos
médicos (principalmente Dr. Cleber Roberto Paes e Dr.
Robson Magalhães de Melo), a todas as enfermeiras
do Hospital São José, aos amigos, aos vizinhos, fami
liares, farmacêuticos, aos Padres (principalmente Pe.

Alfredo), ministros de igreja, fisioterapeutas, cuidado
ras, SAMU, Corpo de Bombeiros, Posto de Saúde de
Schroeder, enfim, a todos um abraço muito apertado e

um OBRIGADO muito especial por tudo!
.

Convidam para a missa de Sétimo Dia que será no sá
bado, dia 14 de setembro, às 19h30min, na Igreja São
Wendelino, no centro de Schroeder.
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Um fim de semana diferente
OLHANDO PARA O ALTO Festivais de balonismo e de voo livre prometem mudar a rotina e colorir o céu de Jaraguá do Sul

Lucas Pavin

Ontem (13), aconteceu a

coletiva de imprensa do
Festival Marisol de Balonismo,
que aterrissa pela primeira vez

em Jaraguá do Sul e promete
dar um colorido todo especial
no céu da cidade neste fim de
semana. O evento contou com

a presença de autoridades e re

presentantes da Confederação
Brasileira de Balonismo.

O balonismo é urn esporte
aéreo praticado com urn balão
de ar quente, que possui adep
tos em todo o Mundo. No Brasil,
vem crescendo mais a cada ano.

A competição em Jaraguá do Sul
será feita com nove balões, com

as melhores equipes do país, que
estarão representando o Brasil
no mundial do ano que vem, na
cidade de São Carlos (SP) e deve
reunir mais de 100 atletas. Além
do piloto, fazem parte da equipe
mais três pessoas que ficam em

terra e são chamadas de resga
te, auxiliando na montagem e

desmontagem dos balões. Os

campeonatos de balonismo são
elaborados de forma bastante
criteriosa e as "performances"
levam em consideração a preci
são dos pilotos em voo.

Em Jaraguá do Sul, os alvos a
serem atingidos pelos balconis
tas serão distribuídos numa de
terminada região geográfica. O
diretor técnico da Confederação

Brasileira determina quais alvos
devem ser percorridos, de acor
do com as condições climáticas
momentos antes de cada prova.
Os vencedores serão aqueles
que, ao final de cada prova, ob
tiverem os melhores resultados.
Já o campeão será determinado
pela pontuação acumulada du
rante todo o fim de semana.

PROGRAMAÇÃO
A programação do Festival começou on

tem, com a abertura oficial, que contou com

uma coletiva de imprensa e voos demonstrati
vos para os jornalistas. O primeiro dia do even
to será hoje. A população jaraguaense poderá
presenciar dois voos pela cidade, às 6h e às
1Sh, e o especial Night Glow, que é um show

noturno que ilumina e encanta os expec-

tadores em urna viagem ao mundo dos balões,
que será realizado no Estádio João Marcatto,
às 20h. Quem quiser participar, basta levar um
quilo de alimento não perecível. Encerrando a

programação, no domingo, haverá mais dois
voos, sendo um no período da manhã (6h) e

outro pela tarde (1Sh), com ponto de chegada
na Arena Jaraguá.

INFORMAÇÕES SOBRE O BALÃo

pilotos, que farão apresentações es

peciais para o público. A competição
será realizada através de urna parce
ria entre a empresa Sol Paraglider e a
Associação de Voo Livre de Jaraguá

• Composição: Envelope (parte superior), maçarico
que aciona o fogo e o cesto que carrega os

cilindros de gás e os tripulantes;
• Quantidade e tipo de gás: O gás é propano e a cada
· duas horas de voo carrega aproximadamente 60kg;\

• Medições do balão do topo até o solo e

largura da lona cheia: Depende do balão,
mas começa com 25 metros, podendo
chegar até 38 metro de altura;

• Capacidade de voo de um balão:
Autonomia de, no máximo, 2 horas;

• Altura máxima que atinge: 2.000 metros
• Espaço do cesto (quantas pessoas
cabem): o piloto e dois tripulantes.

do Sul. O evento acontece no Morro
da Antena, com as decolagens, e na

Ilha da Figueira, com pouso ao lado
da EscolaWaldemarSchmitz. O aces

so é gratuito nos dois locais.

Mais ação no céu
. Campeonato de Voo livre noMorro daAntena

De forma simultânea à demons-
.

tração dos balões, também ocorre urn

festival de voo livre, com as modali
dadesparapente e asa delta. O even

to contará com a participação de 60
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul- se

. PARA VENDER GOM

Á MELHOR EQt:JlPE
DE CORRETORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Ligue: (47) 2107-0500

W E-mail: comercial@lei�r�com.br.

www.leier.imb.br
PLANTÃO DE 'VENDAS
{;J (47) 9637-4547 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013
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LEIER
IMÓVEIS

COLINAS
RESIDENCIAL

PlD COM 62m2 01 SUíTE, 01
RMITÓRlo. SALA OE.
AR/JANTAR,SACAoA COM V
URRASQUEIRA, SALÃO DE

.

ESTAS E DEMAIS DEPENDÊN- i
IAS. i

lA PRIVATIVA: 62,00 m2 ,

MUNlQ...UE
�denda1

APARTAMENTOS COM 01 SUíTE, 1
02 DORMITÓRIOS, DEPENoÊN- I

CIA DE EMPREGADA, COZINHA, ,',
COPA, BWC, ÁREA DE SERViÇO, �
SACADA COM CHURRASQUEIRA 'I
E 02 VAGAS DE GARAGEM.

�
. I

RESIDENCIAL: SALÃO DE FESTAS,�
PISCINA, PLAYGRoUND, �

ELEVADOR, PoR'JARIA, PORTÃO
ELETRÔNICO E INTERFoNE.

ÁREA PRIVATIVA: 114,00 m2

$ 380.000,00

. MOItADASDA SER.ltA',
RESIDENCIAL I

APAR�AMENTO MoBI�IADo colllll
01 SUITE, 02 DoRMlToRloS,

.

SALA DE ESTAR E JANTAR, .)
�oZINHA, BWC, LAVABO ÁREA !

.• PE SERViÇO, SACADA COM 1

'CHURRASQUEIRA E GARAGEM. \
ESIDENCIAL: ELEVADOR, SALÃo�

1

E FESTAS, PISCINA, PORTÃO
.

ETRÔNICo E VIGILÃNCIA
URSo

tt.$ 250.000,0�

APARTAMENTO COM 01 SUÍTE COM
CLOSET, 02 DORMITÓRIOS, SALA DE
*STAR E JANTAR, COZINHA, COPA,
WC, LAVABO, ÁREA OE SERViÇO,

SACADA E 01 VAGA DE GARAGEM.

EDifíCIO: SAlÃO DE fESTAS,
PLAYGROUND, 02 ELEVADORES,

I

POlARIA 24HRS, PORTÃO ELETÔNICO, ,
. INTERfONE E CENTRAL DE GÁS. ,

. 00005180.0 '

f'

000
$ 420•00

,.
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LEIER
IMÓVEIS D

www.leier.imb ..br
PLANTÃO DE VENDAS

{;J(47} 9637-4547
�------

Centlimário São Luís
TERRENO
LOTEAMENTO fLABOYANT

CASA
ESIOÊNÇIA GEMINADA COM 02 I

.

DORMITaRIaS, SALA DE ESTAR, I

COZINHA, BWC, ÁREA DE

SERVIÇO E VARANDA.
ÁREA TERRENO

181,00.02
ÁREA TERRENO

.

222,10 m2

-

- -

TERRENOS

Cód: 1363-02 - R$ 90.000,00 - Amizade - 392,40 m2
Cód: 1101-02 - R$ 500.000,00 � Jaraguá Esquerdo - 881,00 0.2
Cód: 1313-02 - R$ 2.25.000,00 .. Ilha da Figueira - 450,00 m2
Cód: 1�O,6-02 - R$ 180.000,00 - Ilha da Figueira .,' "II

'

Cód·: 1484-02· R$ 500.000,00 • Vila Lenzi - 582,00 m2
.

Cód: 1418..02 � R$ 390.000,00,- Centro .. 268,00 m2 !l'
j:ód: 1141-0.2 - R$ 200.000,00 - Vila Lenzi - 450,00 m2 ,

Cód: 1136-02 - R$130.000,00 - Barra do Rio Cerro -1.136,80 m2 �
Cód: 1139-02 - R$ 492.400,00 - Vila Nova - 1.231,10 m2
Cód: 1140-02 - R$ 315.0QO,00 - Vila Nova· 151,62 m2
Cód: 1162-02 - R$'550.000,00 - Corupá/SC - 98.000,00. m2

dE-mail: comercial@leier.com.br

.
Nova Brasília

-=-�-
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� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitáció Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS �� �,

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

Conquiste o b ' m star e a com didade
de ter udo ao seu alcance.
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, ATENDIMENTO:Seg�ndat'a·S�xta;:-J,8.h,às: 1211 e:;1'3l:!30 àS':.'18h15 --A�s Sábados' -"PLANTÃO DE VENDAS '
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IMOBILIÁRIA

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Design contemporâneo.·
Localização privilegiada.

Acabamento de alto padrão.
-----RESIDENCE------

localização prív1!egíada no loteamento
Champagnaf. a poucos minutos
do centro da cidade.

Terraço com salão de festas decorado,
churrasqueira e piscina com dedo

Estrutura pronta para receber aquecimento
a gás e tubulação para água quente
preparada para sistemas monocomando.

Elevador de alta tecnologia com

, capacidade para 8 passageiros e

sistema de resgate automático.

Alto requinte em detalhes, decorados
com revestimentos Porcelanoso e

interruptores Simon.

Área Privativa
de 127.�9m2
e 128.54m2•

ATENDIMENTO Segunda a Sextc(::,:'8h as·_.'l2h e 1 3h30;ós 1 8h;l5 - '�os Sábàdos - PclANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Res. Viliar

oRei. 5039 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oÁrea privativa: 63,91 m2
oA partir de R$ 166.533,69-
=Pronto para morar:

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850

oRei. 5035 - Centro
003 Suítes
oÁrea privativa:129,02m2
oA partir de R$ 634.817,16
oEntrega Agosto/2015

oRei. 5377 - Vila Lenzi
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 79,79m2
oApartir de R$ 190.000,00
oEntrega agosto/2015

oRei. 5090 - São Luís
002 dormitórios
oÁrea privativa: 60,44m2
oA partir de R$ 149.000,00
oPronto para morar!

oRef. 5307 - Czemiewicz
=Sulte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 77,92m2
oA partir R$ 222.600,00
oEntrega final de Março/2014

oRei. 4987 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 115,74m2
oA partir de R$ 339.000,00
oEntrega: Novembro/2014

oRef. 5382 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 67,53m'
oA partir de R$ 159.000,00
oEntrega: 2014

oRei. 5094 - Nova Brasília
003 dormitórios
oÁrea privativa: 148,45m2
oA partir R$ 430.000,00
-Pronto para morar!

o Rei. 5290 - Nova Brasília
o Suíte máster + 02 suítes
o Área privativa: 157,04m2
o A partir de R$ 782.826,60
o Entregue Março/2014

. oRef. 4843 - Vila Lalau
oSuíte + 02 dormitórios
oÁlea privativa: 93,15m2
oA partir de R$ 230.000,00
=Pronto para rnorarl

.Rel. 5469- Navegantes
002 Suítes
oÁrea privativa: 97,73m2
oÁrea do Imóvel: 147,97m2
oA partir de R$262.905,70

ri;

oRei. 5028' - Barra do Rio Cerro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 63,19m'
.A partir de R$ 193.000,00
.PRONTO-PARA MORAR!

oRef. 5413 -Amizade
.02 dormitórios
oÁlea privativa: 54,72m2
oA partir de R$ 150.000,00
=Pronto para Morar!

oRef. 4940 - Amizade
001 Suíte + 02 demi
oÁrea privativa:119,70m'
oA partir de R$ 433.698,30
oEntrega: Maio/2014

oRef. 5001 - Piçaras
oSuíte + 02 demi
oÁrea privativa: 124,67m2
oA partir de R$ 497.733,37
oEntrega Maio/2013

oRei. 5004 - Centro/Guaramirim
002 dormitórios
oÁrea privativa: 80,96m2
oA partir de R$ 245.471,07
oEntrega Maio/2014

! �s. Gamaliel

oRei. 5002 - Centro
003 suítes
oÁrea privativa: 120,53m2
oA partir de R$ 505.227,28
oEntrega .Abril/2013

oRei. 5042 - Amizade
002 dormitórios
=Área privativa: 53 ,37m2
oA partir de R$ 157.296,30
oEntrega Dezembro/2013

-Ref. 4935 - Baependi
=Sufte + 02dormitórios
oÁrea privativa: 123,45m2
oA partir de R$ 519.356,40
=Pronto para morar!

oRel.5197 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 64,00m2
oA partir de R$ 155.000,00
=Prcnto para morar!

oRel.4937 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 102,01m'
oA partir de R$ 453.952,71
=Pronto para morar!

oRei. 5036 -.Vila Nova
002 dormitórios .

oÁlea privativa:'64,OOm'
oA partir de R$ 207,897,04
oEntrega: Agosto/2015

oRei. 5027 - Jaraguá Esquerdo
=Suite + 01 dormitório
oÁlea privativa: 76,54m2
oA partir de R$ 213.000,00
.PRONTO PARA MORAR!
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o Rei. 5351- Piçarras
o Suite j;. 02 dormitórios .

o Áreaprivativa do imóvel:74,79m2
o A partir de R$ 249.587,95
o Entregue Novembro/2016
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oRel.5405 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios .

oÁrea privativa: 62,47m2
oA partir de R$143.000,00
oEntrega Agosto/2014
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oRef. 5438 - Centro
o Suítes + 02 ou 01
oÁlea privativa: 65,65m2
oA partir de R$ 239.500,00
oEntrega julho/2016

5'
8

oRei. 5005 - Centro
oSuíte + 01 dormitorio
oÁlea privativa: 68,23m2.
oA partir de R$202.482,7.5
oEntrega: Maio/2014
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oRel.5278 - Jaraguá 99
002 dormitórios
oÁlea privativa: 47,83m2
oA partir de R$ 104.200,00
=Pronto em maio/2013 .
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e MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 5441 - Centro
=Sulte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 91,26m2
oR$ 325.000,00

Res. Amsterdam

oRef. 5342 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 79,40m2
oR$ 179.000,00.

oRef. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 55,07m2
oR$ 130.000,00

5298 - Vilà Nova
02 dormitórios

Sacada
Área privativa: 86,99m2

.

. R$ 188.000,000

oRef. 5385 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oÁrea privativa: 62,00m2
oR$ 190.000,00

oRef. 5216 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 395,71 m2
oR$1.040.000,00

oRef. 5427 - João pessoa
002dormitótios
oÁrea privativa: 59,00m2
-ss 134.620,00

oRef. 5388 - Vila Nova
002 dormitórios
oÁrea privativa: 86,99m2
oR$ 175.000,00

oRef. 4968 - Barra do Rio Molha
=Suite com sacada + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 95,53m2
-ss 280.000,00

oRef. 5031 - Centro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57 ,50m2
oR$ 190.800,00

oRef. 5399 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oÁrea privativa: 66,54m2
oR$ 140.000,00

oRef. 5479 - Vila Lenzi
oSuíte + 02 dormitório
oÁrea privativa:107,97m2
oR$ 250.000,00

oRef. 5430 - Centro
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa:81 ,50m2
-ss 280.000,00

oRef. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios
oÁrea privativa: 57,32m2
oR$ 135.000,00

!Ref. 5466 - Vila Nova
002 dormitórios
oÁrea privativa: 51 ,42m2
oR$ 125.000,00

oRef. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oÁrea privativa: 42,81 m2
oR$ 120.000,00

oRef. 5422 - Ilha da figueira
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 89,45m2
oR$ 190.000,00

oRef. 5083 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 63,93m2
oR$149.ooo,00

oRef. 5037-Vila Nova
=Suíte + 02 dormitótio
oÁrea privativa: 111 ,32m2
oR$ 450.000,00

oRef. 5292 - Centro
001 dormitório
oÁrea privativa: 38,18m2
oR$150.ooo,00

oRef.5476 - Czemiewicz
oSuíte 02 dormitório
oÁrea privativa: 1011 ,25m2
oR$ 320.000,00

oRef. 5010- Piçarras
oSuite + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 123,36m2
oR$ 525.000,00

oRef.4971 - Centro
oSuíte d sacada + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 122,98m2
oR$ 398.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS

r.::--------

! Res. Algarve
!
I

I
I

I
!

II. 5267 - Amizade
02 dorm itórios

I Área privativa: 55,07m2
! Próximo ao centro!!!

!
I !I '

_I._.__, ,._- .��.. __.

.__....:...J

'Ref. 5267 - Amizade
.02 dormitórios
'Área privativa: 55,07m2
'R$ 125.000,00

-Ref. 5427 - João Pessoa
.02 dormitórios
'Área privativa: 59,00m2
"R$ 137.800,00 -

•ReI 5037- Vila Nova
'Súíte + 02 dormitório
.•Áre<! privativa: 111,32m2
•R$ 450,(XX),oo

'Ref. 5144-Amizade
'02 dormitórios
.Áre<! privativa: 70,05m2
'R$ 165.000,00

'ReI 5426-Amizade
'Suíte + 02 dormitórios
·Area privativa: 85,80m2
• R$ 350.000,00

• Ref. 5292 - Centro'
.01 dormitório
.Area privatva: 38,18m2
• R$ 150.000,00

·Ref. 5416 - Amizade
'Suíte d closet+ 01 dormitório
'Área privativa: 82,68m2
'R$ 235.000,00

·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$ 168.000,00

·Ref. 5319 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa:103,00m2
'R$ 315.000,00

·Ref. 4920 - Centro
'Suíte master + 03 dormitório
'Área privativa: 200,00m2
'R$ 750.000,00

'Ref. 5116 - Centro
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 82,92m2
'R$ 220.000,00

·Ref. 5374 - Barra do Rio Molha
'02 dormitórios
'Área privativa: 57 ,32m2
'R$ 135.000,00

'Ref. 5248 - Vila Lenzi
·02 dormitórios
'Área privativa: 70,00m2
'R$ 175.000,00

·Ref. 5430 - Centro
'Suíte + 01 dormitório
'Área privativa: 81,50m2
'R$ 280.000,00

·Ref.5431 - Vila Lenzi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 81 ,00m2
'R$ 210.000,00

'ReI 54� - ilha da Figueira
'Suíte + 02 dormitórios
'Álea privativa: 89,45m2
·R$199.ooo,00

·Ref.5360 - Baependi
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 80,00m2
'R$ 235.000,00

'ReI 5054 - Amizade
'Suíte + 02 dormitórios
'Álea privativa: 112,00m2
'R$ 350.000,00

·Ref. 5231 - Centro
.02 dormitórios
'Área privativa: 93,22m2

. 'R$ 219.000,00

'ReI 5285 - Amizade
'03 dormitórios
'Álea privativa: 70,65m2
'R$ 155.000,00 -
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·Ref. 5429 - Vila Nova
'Suíte + 02 dormitórios
'Área privativa: 114,20m2
'R$ 360.000,00

·Ref. 5165 - Centro
'Suíte cJ closet + 02 suítes
'Área privativa: 210,00m2
'R$ 930.000,00

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 1 3h30 às J 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
'J
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
'PRONTOS
,

o Ref. 7618 - Vila Lenzi
o 03 dormitórios
o Área imóvel: 90,00m2
o R$185.000,00

o Ref. 7623 - Jaraguá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 202,00m2
o R$ 320.000,00

o Ref. 7530 - Tifa Martins
o Suíte + 02'dormitórios
o Área imóvel: 209,00m2
• R$245.000,00

oRef. 7584 - Corupá
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 55,78m2
oR$ 144.000,00

oRef.7610 - Schroeder
-03 dormitórios
·Área imóvel: 130,00m2
oR$ 210.000,00

·Ref. 7617 -Ilha da Figueira
003 dormitórios
oÁrea do Terreno: 162,00m2
oR$318.000,00

-oRef. 7658 - Amizade
oSuíte c/ cleset + 2 demi-suíte
oÁrea imóvel: 207,94m2
oR$ a consultar

oRef. 7446 - Centro
003 dormitórios
oÁrea imóvel:290,00m2
oR$990.000,00

oRef. 7521 - Água Verde
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 224,90m2
oR$ 389.000,00

oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo
·02 dormitórios
·Área imóvel: 55,35m2
eR$ 159.000,00

oRef. 7613 - Jaraguá 99
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 70,00m2
-ss 216.500,00

oRef. 7629 - Santo Antônio
003 dormitório
oÁrea imóvel: 100,00m2
-ss 175.000,00

oRef. 7612-Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea do imóvel: 107,75m2
-ss 330.000,00

oRef. 7620 - Rau
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 113,00m2
-ns 230.000,00

TERRENO COMERCIAL

* Ref 2646
* Rua: João Planincheck
* Área do Terreno: 479,95m2

=Ref. 7581 - Guaramim
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 160,00m2
-rs 430.000,00

oRef. 7632 - Jaraguá 99
003 dormitórios
·Área imóvel: 120,00m2
oR$ 165.000,00

oRef. 7539 - São Luís
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 148,33m2
-ss 330.000,00

oRef. 7611 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,00m2
oR$159.'Ü00,00

oRef. 7540 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 154,00m2
oR$ 330.000,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. c/ closet + 02 dorrn,
oÁrea imóvel: 145,25m2
oR$ 215.000,00

oRef.7659 - Jaraguá Esquerdo
• Suíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 200,47m2
-ss 900.000,00
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oRef. 7585 - Amizade
=Sufte + Oe dormitórios
oÁrea imóvel: 117,11m2
oR$ 318.000,00

oRef. 7531 - Água Verde
·Suíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m2
-ss 385.000,00

oRef. 7582 - Vila lenzi
.03 dormitórios
oÁrea imóvel: 98,00m2
-ss 255.000,00

oRef. 7519 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 73;60m2
oR$155.000,00
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oRef. 6708 -Czemiewicz
003 Suíte + 01 dormitório
.Área imóvel: 345,00m2
-ss 1.300.000,00
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MOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

o Ref. 7541 - Tifa Martins
o 03 dormitórios
o Área imóvel: 130,00m2
o R$ 210.000,00

o Ref. 7529 - João Pessoa
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 150,00m2
o R$ 380.000,00

o Ref. 7628 - Rau
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 160,00m2
o R$ 420.000,00

.

oRef. 7624 - Vila Lalau
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 285,12m2
oR$ 530.000,00

�.

o Ref.7661 - Itajuba - Barra Velha
o 02 dormitórios
o Área imóvel: 112,00m2
o R$ 180.000,00

-Ref. 7506 - Três Rios do Sul
oGeminado - Suíte + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 140,00m2
oR$ 1275.000,00

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

oRef. 7538 - São Luís
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 175,00m2
oR$ 298.000,00

oRef. 7521 - Água Verde
004 dorm itórios
oÁrea imóvel: 224,90m2
-ns 389.000,00

oRef. 7543 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 203,37m2
-ss 470.000,00

oRef. 7537 - Czemiewicz
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 247,00m2
oR$ 520.000,00

.Ref. 7634 - Vila Lenzi
=Terreno ótimo com casa Mista
.Área do terreno:451 ,51 m2
-ss 200.000,00

oRef. 7534 - Rio Cerro II
003 Suítes
oÁrea imóvel: 243,34m2
oR$ 550.000,00

oRef. 7618 - Vila Lenzi
003 ormitórios
oÁrea imóvel: 90,00m2
oR$ 185.000,00

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

oRef. 7536 - São Luís
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 343,75m2
oR$ 187.000,00

. oRef. 7430 - Três Rios dó Sul
002 dormitórios
oÁrea do terreno: 472,00m2
oR$ 220.000,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. cf closet + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 145,25m2
oR$ 215.000,00

oRef. 7619 - Centenário
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 204,00m2
-ss 390.000,00

CASA

* Ref. 7437
* Bairro: Amizade
* Suíte ct closet + 02 dorm.
* Ficam móveis sob medida.
* R$ 590.000,00 //�---_.

__

._�>-,�
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I

-Ref. 7524 - Ilha da Figueira
oSuíte + 03 dormitórios
oÁrea imóvel: 300,30m2
oR$460.000,00

oRef. 7531 - Água Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrs." imóvel: 220,14m2
oR$ 385.000,00

oRef. 7642 - Rau
oSuíte + dormitórios
oÁrea privativa: 230,00m2
-ss 430.000,00

oRef.7525 - Vieiras
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m2
oR$160.000,00

oRef. 7622 - Barra Velha
004 dormitórios
oÁrea privativa imóvel: 80,OOm2
oR$ 280.000,00
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oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 55,35m2
oR$ 159.000,00
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oRef. 7620 - Rau
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 113,00m2
oR$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

,

I M O B I L IA R I'A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

TERRENOS
Plantão

PRONTOS
4792100808

oRef. 2462· Chico de Paula
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 325,00m2
oR$ 82.000,00

i

'�

Ref. 2340 e 234f
Três Rios do Sul

Terrenos Residenciais
Árep. apartir de: 2 . .334,40m2
A partir R$ 120.000,00

oRef. 2466 . Centro
oTerreno Comercial d 02 lotes
oArea do Terreno: 569,68m2
oR$ 150.000,00

oRef. 2617 • Jaraguá Esquerdo
oTerreno Residencial
oArea imóvel: 548,50m2
oR$ 350.000,00

.

oRef. 2260· Ilha da Figueira
-Terreno Residencial
oArea do Terreno: 845,60m2
oR$ 140.000,00

oRef.2430· Três Rios do Sul
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 332,45m2
oR$ 95.000,00

oRef.2645 • Chico de Paulo
-Terreno Residencial
oArea do Terreno: 420,00m2
oR$ 140.000,00

oRef. 2284 . Três Rios do Sul
-Terreno Residencial
oArea do Terreno: 331,37m2
-ss 87.000,00

oRef.2424· Nereu Ramos
oTerreno Lot. Demathê
oArea imóvel: 418,51m2
oR$120.oo0,00

.

oRef. 2496· Vila Nova
oTerreno Residencial e comercial
oArea do Terreno: 315,00m2
oR$ 130.000,00

oRef. 2376· Baependi
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 940,00m2
-ss 300.000,00

-Ref 2518· Vila Lenzi
=Terreno Residencial
oArea do Terreno:1.512,60m2

.

oR$ 210.000,00

oRef. 2550· Amizade
oTerreno comercial
oArea imóvel: 456,53m2
oR$ 245.000,00

oRef. 2450· Jõao Pessoa
oTerreno residencial e comercial
oArea do Terreno: 748,50m2
-ss 89.000,00

oRef.2666 • Rio da Luz
=Terreno
oArea do Terreno: 2.368,55m2
oR$120.0oo,00

oRef.2647 • Schroeder
-Terreno Residencial
oArea do Terreno: 498,22m2
oR$ 75.000,00

oRef. 2223 • Amizade
oTerrenos Residenciais
oArea do Terreno: 329,74m2
oR$ 117.000,00

*Ref.2284
"Bairro: Três Rios do
Norte
*Área: Apartir de
33,l,37m2

_________*R$ 87.000,00

-Ref. 2660 . Amizade
oTerrenos Residenciais
oArea do Terreno: 362,50m2
oR$ 145.000,00

oRef.2592 . Três Rios do Sul
oTerreno Comercial
oArea do Terreno: 437,26m2
oR$ 90.000,00

oRef. 2658 • Barra do Rio Cerro
=Terreno Residencial
oArea do Terreno: 325,00mm2
oR$110.ooo,00

oRef. 2498 • Vila Nova
oTerreno Rsidencial
oArea do Terreno: 442,00m2
-ss 110.000,00

oRef. 2628 . Amizade
oTerreno de esquina
oArea imóvel: 139,97m2
oR$ 170.000,00

oRef. 2609 • João Pessoa
o021otes
oÓtima Localização
oR$ 90.000,00

oRef.2547 • Chico de Paulo
oTerreno residencial e comercial
oArea do Terreno: 390,00m2
oR$98.0oo,00

o
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oRef. 2600 • Schroeder
o 1 Lote na promoção
oArea imóvel: 392,00m2
-ss 92.000,00

Loteamento

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

Locação (

oRef. C- 216
=Bairro: Vila Nova
oArea: 70,00m2 + 02 banheiros
oR$ 990,00

oRef. C- 201
oBairro: Amizade
oArea: 1oo,oom2 + 01 banheiro
-ss 750,00

oRef. B- 889
oBairro: Ilha da Figueira
oSuíte. + 02 dormitórios
oR$1.100,00

oRef. C- 157
oBairro: Centro
oArea' 21 00m2
oR$ 6ÓO,ÓO

oRef. E- 25
oBairro: Centro
oArea: 611 .oo->
oR$ 850,00

Plantão

. LOCAÇÃO
479945-8037

oRef. C- 164
=Beirro: Centro
oArea: 32,00m2 + 01 banheiro
oR$ a consultar

-Ref. C- 204
-Baírro: Amizade
oArea: 108,00m2 + Banheiro
-ss 1.300,00

oRef. B- 837 .

=Bairrc: Jaraquá 84 .

.002 dormitórios ..;,; c �
oR$ 450;00 ,':;'>; �� •• �.

Casa Comercial

=Ref. B- 883
oBairro: Schoroeder - Centro
003 dormitórios
-ss 550,0 + Cond,

oRef. A- 1016
oBairro: João Pessoa
002 dormitórios
oR$ 500,00 + cond.

Sala Comercial

oRef. C- 208
oBairro: Amizade
oArea: 80,00m2 + banheiro
oR$ 800,00

oRef. B- 890
oBairro: Ilha Figueira
o 02 dormitórios
oR$ 850.00

oRef. A- 936
=Bairrc: Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.000,00 + cond,

oRef. A- 836
oBairro: Centro
001 dormitório
-ss 560,00 + cond

oRef. A- 1019
=Bairro: Amizade
002 dormitórios
oR$ 650,00 + cond.

oRef. A- 847
oBairro: Vila Lalau
002 dormitórios
-ss 690,00

oRef. A- 952
oBairro: Centro
o Suíte + 01 dormitórios
oR$ 900,00 + cond. /

oRef. A- 1017
-Baírro. Baependi
002 dormitórios
oR$ 600,00 + cond.

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 18h15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

·0
Im
u-
m
._

Cll
�
m

m

VI
O
:t: "",

.�
::J
VI

.!!!
Cll
>
'o
E
VI
O
VI
O
-o
O
+'

Cll
-o
VI
Cll \ -

._

O
m
>
-I<Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013

www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO· JARAGUÁ DO SUL-SC

,

REF. 2106 - CENTENÁRIO - RES. PIRÂMIDE (PROX. TRAPP).
.

Apto. com 02 dormitórios, bwc social, solo estar, socado çom
churrasqueira, cozinho, lavanderia, 01 vogo garagem. Areo

privativo: 61,49m2.lncorpora�o sob matrícula nO 48.902. Pr�o
R$145.000,OO. financiado pelo plano Minha coso minha vida.

REF.2230 -JARAGUÁ ESQUERDO - RES. TORRE DI SOU
Apto com 02 dormitórios, bwc social, solo estar, socado

som churrosHueiro, cozinho, lavanderia, 01 vogo estodonomento
coberto. Area privativo: 6O,70m2 e 67,04.lncorporoção sob
matrícula nO 5.340. VALOR A PARTIR DE R$150.000.00

Rei. 2216 - VILA NOVA - RESIDENCIAL SAN LORENZO
Apartamentos com 01 suíte,01 dormitório, bwc social solo

estar, socado com churrasqueira, cozinho� 10vonderio,0\ vogo
garagem. Area privativo: 72,76m2 e 75,31m2.lncorporoção sob

matrícula n. 71.983. Valor o partir de RS 180.000,00.

REF: 1208 - SCHROEDER - Rio Hern
Coso de alvenaria com 01 suíte + 03 quartos, solo,
, cozinho, bwc, solo de estar e jantar, varando.
Areo do coso 104,002• Terreno com 450,00M2 (15X30)

Matriculo n. 11.796. VALOR 190.000.00

;�,
Ref. 2110 - centro - Res. Itália - Apartamentos com

121 ,00m2 privativos, 01 suíte, 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

ReI. 2150 - BAEPENDI- RAZIEL RESIDENCE - Aptos 03 suítes lavabo,
solo estar e jaJÚOr, socoda com murr., cozinho, lavanderia, õ2 vogas
de garagem. Ara0 P.rivativo 128,72m2 02 elevadores, espaço fitriess,
brinquedoteco, hoJI de entrado décorodo emobiliado, 02 oJlOrtomen-

tos por andor. R.I nO 25.232. Valor o portir de RS 375.000.00

Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

Ofer1as'IÓlidas até: 21 de SeIembrode 2013

Ref. 2239 - ANA PAUlA 11- RESIDENCIALJOHANA SCHERER
- Aptos com 02 quartas, sala de estar e jantar, rozinha, bw(,
área de,serviça, sacada rom churrasqueira, 01 vaga de

garagem.Area �rivativ� de 61,88M2 a�73M2.lnrorparaçãosab matricula n 30.405. P�o: K;) 149.000,00

Ref. 2238 - AMIZADE - RESIDENCIAL DI FlORE
Apartamento com 02 quartos, sala em dois ambientes,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 01 vaga
de garagem. Matricula n. 73.746. Preço: RS 165.000,00

(Aceita financiamento bancário)

(47) 3275-0100
���9IíI�����Ei�

RES. TUBBS - APTO COM ÓTIMA LOCALI

ZAÇÃO, COM 2 DORMITÓRIOS, BWC, SALA COM
2 AMBIENTES, SACADA COM CHURRASQUEIRA
E UMA VAGA DE GARAGEM. ENTREGA EM
DEZ/2014. COO. 64524

AMIZADE - Apartamento com sala, sacada,
1 suíte + 2 quartos, banheiro, cozinha, área
serviços, Garagem coberta. Aluguel R$7oo,oo
+taxas.

SÃO LUIZ - Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha, área de serviço, banheiro, estaciona
menta. Aluguel R$5oo,00 + Txs.

VILA LALAU - Apartamento com 1 quarto,
sala com churrasqueira, cozinha/área de

serviço, banheiro, garagem coberta. Aluguel
R$530,00 +Txs,

CENTRO - Ed. San Rafael - Apartamento com 2

quartos, sacadinha no quarto e na sala, chur
rasqueira, cozinha, banheiro, área de serviços,
garagem coberta. Aluguel R$660,oo + Txs,

BARRA DO RIO CERRO - Apartamento com

1 quarto, sala, sacada, cozinha com móveis,
banheiro, área de serviço. Aluguel R$ 570,00
+Txs.

CENTRO - Apartamento 1 suite + 2 dormitórios,
piso porcelanato, banheiro, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviços,
garagem coberta. R$980,OO + 00.

CENTRO - Apartamento 1 suíte + 2 dormitórios,
sala de estar e jantar integradas, cozinha, área de

serviço com sacada coberta, ampla sacada com
churrasqueira. , R$1.550,OO + txs.

CENTRO - Casa com 2 quartos, sala, cozi
nha, área de serviço, banheiro, garagem.
Ótima localização, Aluguel R$700,OO + tos,

TIFA MARTINS - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem coberta. Aluguel R$780,OO + Txs,

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro. Alu

guei R$560,00 + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro. Alu

guei R$612,OO + Txs.

CENTRO - Marcatto Center - Excelentes
salas comerciais. Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Sortolini. Salas
comerciais novas prontas - de 107m2 e

129m2 (com mezanino). Estacionamento
fácil. Consulte-nos!

EXCELENTE IMÓVEL COM 01 SUíTE, 02
QUARTOS, SALA DE ESTAR E JANTAR,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, BANHEIRO
SOCIAL,ÁREA DE FESTA COM PIUSCINA
ILUMINADA E CASCATA, GARAGEM PARA
02 CARROS, PORTÃO ELETRÔNICO,
MOBILIADO. COO. 59366

BARRA - Rua Feliciano Sortolini. Salas
comerciais novas (em construção - previsão
de obra pronta setembro/2013), salas de
129,20m' a 283,36m' (com mezanino).
Estacionamento fácil. Consulte-nos!

BARRA - Rua Luiz Satler esquina com

Feliciano Sortolini, aproximadamente 40m2•
Estacionamento fácil. R$700,00Haxas.

VILA LENZI- Sala comerciaI40m'. Aluguel
R$ 450,00+t"s.

_""'"_,;;;Q,I.....-------...... TERRENO COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,
PRÓXIMO AO CENTRO, COM ÁREA
TOTAL DE 400 M . LOCAL COM ÓTIMA
VISTA PARA A CIDADE, VALOR DE 180
MIL COD. 64453

Jaraguá Esquerdo - Galpão com 600m2 com

2 banheiros, Aluguel R$ 6,000,OOH"s.

ED. JADE . APTO COM 01 SU TE, 02 QUAR- ED MORADAS DA SERRA- COBERTURA

TOS, SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS, "��b=;;;._.iilii;;:;i::=J DUPLEX· APARTAMENTO COM 02 SUíTE +

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO COM SACADA ED, IMPERIAL - APTO COM SUíTE + 02 01 QUARTO. 2GARAGENS COBERTAS, AREA
COBERTA, AMPLA SACADA COM CHUR· DORM, 2 VAGAS DE GARAGEM _ COD, PRIVATIVA 139,87M.
RASQUEIRA. COO. 64447 42660

ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO TOTAL
MENTE REFORMADO, COM GESSO,PISO
FRIO NA SALA E LAMINADO NOS QUARTOS,
TRANSFORMADO 3 QUARTOS EM 2 SUITES
COM CLOSET. COZINHA INTEGRADA COM A
SALA. ARMÁRIOS NA COZINHA, QUARTOS,
SALA. COO. 64501

EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NA BARRA DO
RIO CERRO. SACADA COM CHURRASQUE
IRA E 1 VAGA DE GARAGEM. POR APENAS
R$198 MIL COO 1181

COND. MORADAS DA SERRA· EXCELENTE SO°
BRADO GEMINADO, CONDOMINIO FECHADO,
COM 03 QUARTOS, BANHEIRO,LAVABO,
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO,JARDIM DE

INVERNO,GARAGEM COBERTA. COO. 63740

IMÓVEL COMERCIAL FR 15 X 45 AREA CON
STRUIDA 129M, COM 01 SUíTE, 02 QUARTOS,
COZINHA MOBILIADA, ÃREA DE SERViÇO,
ÁREA DE FESTA, 02 SALAS, 02 GARAGENS
COBERTAS. POR APENAS R$535.000,00.
COD64530

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 15

Creci/SC 2.807-J

COMPRA · VENDE · A: :
i INIS'

o.e: 47 327i, i @!I'1 0,

imóveis 47 9685-2442
Plantão

479685-2444

Com 70m� - Suíte'" 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de Estar/
.

Jantar, Cozinha, Área de Serviço e 1 Vaga de Garagem.

R$ 250.000,00

Com 78,45 m2 • Suíte + 1 Dormitório, Banheiro, Sala de
Estar/Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

R$ 190.000,00

PODE SER FINANCIADO
Com 94,48m2 - suíte + 1 dormitório, cozinha,

banheiro, sala de estar; jantar, área de serviço,
sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem.

R$ 158.000,00

Com 77,92m2 - Suíte 2 Dormitórios, Sala
de Estar; Jantar, Banheiro, Cozinha, Área
de Serviço, Sacada com Churrasqueira, 1

Vaga de Garagem.

R$ 155.000,00

Barra do'Rio Cerro �1183�
.. �.. .-

Com 325m2
Próximo ao Mercado Oliveira

R$ 85.000,00

Com 197,05m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Sala de Estar;Jantar, Cozinha, 3

Banheiros, Lavanderia e 2 Vagas de
Garagem.

R$ 440.000,00

Com 346,82m2

PRÓXIMO A ADV AURORA

R$ 115.000,00

Com 66,75m2 - Suíte + 1 Dormitório,
Banheiro. Cozinha, Sala de Estar / Jantar,
Lavanderia, Sacada com Churrasqueira,

2 Vagas de Garagem.

R$ 180.000,00

Casa com 130m2 - Suíte + 3 Dormitórios,
Banheiro, 2 Cozinhas, Sala de Estar/ Jantar,
Copa, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem..

R$ 227.900,00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

CÓO. 716 - Casa c/275m' área constr.,
·1 suite master + 2 suites, ampla área
festas, piscina c/ deck e demais dep.

CONSULTE-NOS!

CÓO. 892 - Casa c/ 400m' em amplo
terreno,3 suite, salas integradas, linda
área festas, excelente acabamento.

RS 690.000,00 FINANCIÁVEL
-

CÓO. 855 - Casa c/210m' amplo
terreno,1 suite master c/ closet, 2 dorm.,
linda área festas, casa toda climatizada.

RS 530.000,00 ACEITAAPTO.

CÓO. 871 - Loteamento Munique,
terreno c/ 495,55m', pronto
p/construir. 40% entrada + 12x

direto com proprietário.
RS185.000,,?0

CÓO. 899 - Residencial Arvoredo,
lotes c/ 800m' área total com 15

metros frente, casas de alto padrão.

A PARTIR DE RS 260.000,00

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107. 1865
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓO. 776 - Casa c/ 2 dorm.,
amplo terreno 399m', excelente
localizacào, móveis planejados.

RS 320.000,00 - FINANCIÁVEL

CENTRO

CÓO. 680 - Sobrado c/ 190,29m',
suite + 2 dorm., escritório,amplo
terreno, na Marechal (centro)

RS 450.000,00

,.

CÓO. 824 - Sobrado 200m' área,
1suite + 2 dorm., assoalho madeira,
garagem p/2 carros, próx. Weg II

RS 450.000,00

CÓO. 504 - Casa c/ 1suite + 2 dorm.,
área festas, aquecimento solar,

.

terreno 700m', mobiliada.

RS 425.000,00 - PERMUTA

CÓO. 627 - Casa c/ 2 dorm.,
sala estar/jantar,bwc, demais

dependências.

RS170.000,00 - AVERBADA

CÓO. 703 - Terreno esquina, plano
pronto p/ construir, ótima visão

comercial, c/ l533,50m' c/27m frente

p/ Rua 28 de Agosto, escriturado.
CONSULTE-NOS!

"'''
-

'":� ".�

BR 280 - ESTRADA NOVA
�

CÓO. 867 - Terreno c/ 7.378m' com
58,80m frente p/ BR + Galpão de 438m',

pé direito 7,80m e piso reforcado.

CONSULTE-NOS!

CÓO. 803 - Sobrado c/232m', 1 suite
+ 3dorm., demais dep., área festas c/
piscina, rua asfaltada e tranquila.

CÓO. 888 - Casa c/1 suite + 2 dorm.,
bwc social, churras., gar. p/ 2 carros,
laminado, gesso, móveis planejados,

CÓO. 889 - Geminado c/129m'
área, c/1 suite + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

RS 270 MIL - FINANCIÁVEL

CÓO. 891 - Amplo terreno c/
l135,80m' área total, c/ 18metros

frente, possui casa mista.

RS130.000,00

VILALALAU

CÓO. 499 - Ótimo terreno
c/ 914m' (?O,OO x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

RS 550.000,00

CÓO. 898 - Casa c/ 1 suite, 2 dorm.,
bwc social, sala, cozinha e demais

dependências, próximo padaria Andelle.

CÓO.<895 - Casa c/1 suite +

2 dorm., Bwc social, sala
estar/jantar, amplo terreno.

RS 320.000,00 RS 335.000,00

CÓO.618 - Terreno c/ 2.540m' com
55,53 metros frente, área nobre a

3min. do Centro, só casas alto padrão.
CÓO. 879 -Arnplo terreno c/ l025m'
sendo 29,5m frente p/ Marina frutuoso.

RS 750.000,00 CONSULTE-NOS

�------�----��--�.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Resid. Barel, amplo
apto. c/120,30m2
priv., c/1 suite + 2

dorm., sala estarl
jantar, sacada cl
churrasq., demais
dependências

��__�----______ e1vaga

CÓD. 663 - RESID. ESPERANDIO -Aptos, c/
áreas a patir de 77,94m' - suíte + 1 dorm., saco

c/ churrasq., 1 vaga de garagem, Exc. padrão
de acabo gesso, graníto, blíndex nos Box.

APARTIR DER$ 225MIL - FINANC.

CÓD. 868 - EDíFICIO ATLANTA -Apto.
no centro c/ 67,30m' prív., 2 dorm., ampla
sacada c/ churrasq.,demaís dependências,
1 vaga, Salão festas, porteiro e portão elete.

R$205.000,00

CÓD. 771 - RESID. TRÊS RIOS II -

Apto. c/ 60m' priv., 2 dorm., bwc social,
sacada c/ churrasq., 1 vaga

R$120.000,00

CÓD. 730 - ROYAL BARG Apto. no centro, c/
140m' priv., 1 suíte c/hidro + 2 dorm, sacada
c/ churrasq. e demais dependências, 2 vagas,

Prédio c/ infraestrutura completa.

R$ 650.000,00

CÓD. 863 - RESID. MONISE - C/94,80m'
priv.,1 suíte + 2 dorm, sacada c/ churrasq.,
2 vagas, prédio c/ elevador, próx, Fórum.

R$ 281.000,00

/"CÓD. 884 - Residencial Delta, apto.
c/58,43m2 priv., 2 dorrn., sala, COZ., lav.,

saco c/ churrasq., 1 vaga. 2 aptos. p/ andar.

CÓD. 794 - Resid. Santa Rita, apto. cl
58,29m2 priv., c/2 dorm., bwc social,
demais dep., saco c/churrasq., 1 vaga.

R$145.000,00

CÓD. 633 - RESID. JAESER II -

Apto. c/ 110,56m2 priv., 1 suite + 2 dorm.,
estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00_

CÓD. 713 - RESID. JD. DE MONET - Apto.
alto padrão c/ 244,62m2 priv., 1 suíte mAster
+ 3 suítes, estar/jantar, espace gourmet, todo

mobiliado, 3 vagas, 1 apto. p/ andar.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/ 98,70m' priv.. 2 suítes + 1 dorm .. sacada

c/churrasq. e reike, 2 vagas, porcelanato,
gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00

Situado no inicio do bairro
Jguá Esquerdo, possui
elevador, linda vista
da cidade e excelente'
acabamento. Aptos com

. ,
t suíta-s t o

sacada ci ch
ambientes ín
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espaço

. gourmel e hall de entrada
decorados e mobiliados.

ENTREGA: Março/2015 •

���::I::;O��:: ;:aa;::��it
APARTAMENTO:

RESIDENCIAl.,
PALADINO"
AMIZADE
CÓO.808-
Apios. 'lo partir

de 53,37m' pri""
cl 2dorm. Bwc

social,coz., estrar/
jantar, 1 vaga.

Prédio cl elevador,
salão festas,

6 aptos pI andar,
5 pavimentos.
A PARTIR

R$157.300,OO

CÓO. 861· Tipo 01 - Apto
com 67,53m2 privativo com 1
suite, 1 dormitório, sala estarl
jantar integradas, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área servíco, banheiro social,

1 vaga. Prédio oferece: 4
pavimentos, 16 apartamentos,

sacada revestidas com

pastilha, hidrômetro,
energia e gás individual.

CÓD. 102 - Aptos c/ 1 suite master;
2 suites, lavabo, área de servíco, 3

vagas de garag�Ql,depósito individU!)I,
sala de estar e h\'ime theater, salade
jantar, ampla varanda cl churrasq.,
cozinha (opcão integração com

jantar), home olfice(opcional). Prédio
Oferece: 2 elevadores, hall social, salão
de festas, espaco gourmel, sala de

jogos, brinquedoteca, fitness, piscina,
gazebo, vestiários, recepcão, guarita.
Área Privativa: 156rn2• Obs.:Preparacão

completa para climatização.

CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

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

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

DVILANOVA Il CZERNIEWICZ IlCENTENÁRIOIlVILA LALAU IlJARAGUÁESQUERDO IlILHA DA FIGUEIRA

Ret393 - 01 dOO11., sala, cozinh;l, lavanderia,
�. Chico de Paulo - R$ 430,00
Rl'it575 - Ouitinete - 01 dOO11, sal1l, COI e bwc.
Centro -R$ 450,00
Ref.600 - 02 dorm., sala, cozinha.
lavanderia. varanda, garagem.
Czerniewlcz - R$ 600,00
Re!.981 - 02 dbnn., saa cozinha; lavanderia,

Nereu Ramoe-
íIlI,01 Q ha, ' .

lavanderia, garagem. Ilha da l'igullila - R$ 730,00
Ref.578 - 02 domi., sala. coZinha, Iavand8!ia.
garagem. Baependi - R$ 750,00
Ref.96i - 04 derm, COl mobiliada, 4-vagas de
garagem, 02 bwc. Chico de Pau� - R$ 1.050,00.
Ret.94Q - 02 dOO11" cozinhalllofJifiada.

chuf!)lSqlH)i� �cada. Centro "��1.100,00
�ilt,822 - 03 donn., 02 saias, cozinha,
lavande!ia, garagem. NovaBraSlliâ" R$l.400,OO
Ref.989 - sufie C/ cíoset + 02 dorm, cozinha
mofiiliada, lareira, área de festa. São Luis -

R$1.500,00
Ret.91,5- 01 SUílll, 02 cenn,�ae lestl C/

lJaQasgar, VilaNQY;i-ft$.a.9QO,00
,

Rel.393 - 01 dorrn., sala, cozinha,
lavanderia, garagem. - R$ 430,00

Rel.505 • 02 suites, 01 dorm, bwc,
sala, coz, lavand, churrasq.

R$ 1.100,00.
----- � ....--- --

IlBARRA

Ret657 - 01 suílll + 03 dom, 03 vagas
garagem, cozinha. Centro - R$ 3.:J4(l,OO
Ref.976 - 02 suftes + 02 dprm., sala de

cinei))3, piscina, quadra de basquet&. IIh. (ia
Figúelra - R$ 8.000,00

.

Apartamentos:
Ret542 - 01 dOO11., sala e cozinha. bwc. Centro
-R$430,oo
Ref780- 01 dO!Tl1., sala e cozinha.lJWc e
garaQ!lm. Centro - R$ 450,00 ..•
Ret9n�02 dbnn., sala, coZirilía;� de

serviço. João Pessoa - R$ 460,00
Ref.997 • 02 dOO11., sala, cozinha, bwc. Água
Verde· R$ 470,00
Ref.946 - 02 donn., coZinha, lavande!ia, sala,
bwc. Centro· R$ SOO,OO

Ret:9!i� -02 dbnn" sala, c% árll�pe serviço,
MOBIUAOOl Três Rios do Sul-R$ SOO,OO
Ret.955- 02 dbnn., sala, cozinha; área de
serviço. João Pessoa - R$ SOO,OO
Ref.660 - 02 dbnn., salae cozinha"bWC, sacada,
garagem. Rau - R$ 550,00
Ref.661 -g2donn., sala, cozinha,garagem.

. CernnFR$ 600,00

Ref.954- 02 dorm., sala, cozinha com

mobilia, lavanderia, churrasqueira.
____!!.$17ol0__0 _

Rel.680 - 02 donn.. sala e cozinha, bwc, sacada,
garagem. WaNova - R$ 630,00
Rel.9ç8 -,02(form., sala, cozinha,.churrasq.,
bwc,cgaragem. Àgua Verde - R$.�O,OO
Ref:926�Suílll, 01 dOO11., sal<t Cólinlla. sacada
C/ churrasqueira. Água Verde - R$ 650,00
Rel.560 - 02 donn .• sala, cozinha. lavanderia,
bwc, garagem. Centro - R$ 650,00
Ref.962 - 02 dorm., cozinha, sacada c/
chtJrrasq., garagem. Amizade - R� 650,00

02 dorm, sala e cozinha semi-
c/ churrasqueira. Baependi

-R$ 660,00
Ref.975 - 02 donn., lavanderia, cozinha,
sala. Centro - R$ 680,00
Ref.880 - 02 oorm, saa cozinha. lavanderia,

garàgem. Centro - R$ 715,00

Ref.�O ;-SuíIlI, 01 dOO11 •• saia,co/Jill1a. sac�da
C/ cl1Úr$queira. Centro- R$ 780,(lO
Ref.819-01 suíIlI + 02 dbnn., asclitóilo, 02
vooas garagem. Chico de Paulo - R$ 800,00
Ref.571 - 03 dbnn., lavanderia, cOzinh� sala,
sacada,�em. Centro - R$ 850,00
Ref.595 - 03 dbnn., lavanderia, cozinha, sala,
sacad�,iJarngem. Centro • R$ 9§!l:1lll

, \\,

Ret666-01 sll1e + 02mm, sa::adaC/
�02vagasgar.CootI\>-R$l.250,OO
Ref.969,-Q1 suiteMasrer + 02 cozinha,

Sala"glll<l9em' Centro "R$ f.30q,
Ref.823 -01 suite, 02 dom, sala e na, 02
vagas gar. MoBIUAOO! Vila Lenzi - R$1.950,OO
Ref.947 - 03 suíIlIs, sala e cozinha, chu(rasq., 02
vagas garagem. Centro • R$ 2.200,00

Sala CIlInilrciaI:
Ref:761 �2m', sem IlOOd()niRjIo,
estacion rcitativ6. bWc. CIit:II!ll- R$!iOO,OO
Ref.629 - Sala C/32m2, sem condomiílio,
eslacJooamento rotrtivo. bwc. Centro - R$ 850,00
Rel.574 -ssa comercial c/114m'� 01 bwc.
Ilha da l'igueira- R$1.000,OO
Ref.976 - Sala comercial c/100m', 01

�W�.�e�t�cíQnamento. Jara úerdo-
R$1.100.00
ReI.935 - Sala comercial com opf0ll90m' C/
01 bwe, Centro - R$ 1.500,00
Ref.95q - Sala comercial C/ 70m2 e 02 bwc.

B,aependi - R$1.700,00
Ref.992· Sala comercial c/J8
- R$1.sQ\l.90

REF 1632- Apto NOVO 72,10m' - 2
dorm, sacada com churrasq e garagem.
Prédio com elevador.R$ 215.000,00

REF 7015 - Sala comercial
com 52m2•

Por apenas:

R$ tOO.OOO,OO

Galpão:
.

Ref.792· Gaipão com 5SOm? + escriÍ6rio + 02
bwc. SãoWs- R$ 4.850,00
Ref.988 - Galpão com 1300m'· Cond.lndustJial·
Ra1J • R$ 8.000,00
Ref:670-GaIpão C/1125m2e6mdeallura BR

28(}..R$ 11,000,00

Rel.931- Casa comercial c/ 03 salas, cozinha
c/ mobilia; sacada Centro - R$ 2.500,00
Ref,93t}ílàla comercial C/202m2 e 02 bwc.
Centro -ft� 2.700,00 ....
Ref.98(J,.� oomercial c/256m', Q� bWG e

estaoionamento. Jaraguá Esquerdo- R$3.150,00
Ref.977 - Sala comercial c/550m2,mezanino

.

c/ escrit6tio, 02bwc e estacionamento. Jaraguá
Esquerdo- R$12.000,OO

Terreno:
Ref.910 -Terreno de esquina C/ 640m2. Aniizade
·R$650,oo
Ref.959 - Terreno C/ 908m2, 02 bwc, escritIirio,
cozinha - R$ 2.300,00

Ref.982 - 02 dorm., sala, cozinha Ref.991 -01 suíte + 01 dorm, cozinha Ref.953 - Sala comercial cf 70m2 e 02
mob, sacada cf churrasq., bwc, I c/ mobilia, sala estar e jantar, sacada, bwc. R$ 1.700,00

,___ garagem. R$ 780,00� L___ garagem. R$ 800,00
__ ,--, '-- __'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewiq, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

Aj:X;rtamenlos a por!!r de

R$ 237.000,00

REf1413 - Ólíma localizaçõo, na Rua 25 de Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;),
20 pavimento: garagem, sotõc de festas e ployground, 2 elevadores, 24
apartamentos (4 por andar), 106m' Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106,73
m' - Privotívo - 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm .. Ampla sacada com churrasqueira,
Sata de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada, Ároo de
festas e PtOyground decorados.

-REF.14?0

- ?7,68m2 de órea privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Sacada com churrasqueira

- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, órea de festas
decorados e mobiliados

'APOrtamenfos a parftr de
'

R$ 252.000,00
- REF.1524

-Ótima

Localização, no

Bairro Jaraguó
Esquerdo;
-02

Apartamentos por

andar;
- Apartamentos
com 1 Suite + 2

Dormi!órlos;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 1 03.,49m2 de

- REF.l� .. _

- Ótima localização. no Bairro Ilha da

Figueira;
- 60,75m2 de área privativa - 2

I Dormitórios:

1- 67 .18m2 de área privativa - 1 Suíte +

�ormit6rio:
---lfjlli�iiiiiii1ii.D�

- 01 vaga de garagem:

- Saia em dois Ambientes:

- Sacada com Churrasqueira:
� Cozinha;

- Área de Serviço;

.,

I

ReI 1545 - Ótima Localização, na Rua João

I Manoel Lopes, Bairro Jaraguá Esquerdo.

t � Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Prlvallvos Suite + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

02 Vagas de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;
- Sacado com Churrasqueira:
- Cozinha;
- Área de Serviço;

Localizado no bairro

Amizade

- 76m2 de área

privativa
- apartamentos com;
01 suíte + Dl

dormitório

- apenas 02

apartamentos por
andar

-pédiocom
elevador

, - 04 pavimentos

i
- 16 apartamentos

,
- Apartamentos com 67 ,53m2 de órea privativa - suíte + ül dormitório.

,
- sacada com churrasqueira

, - Excelente acabamento

- 02 vagas de garogem
- Prédio com piscina
- Salão de festas mobiliado
- Sala de ginóstlca equipado
- Playground
Entrega para maio/2015.

REF 1610

Localizado na Rua: Berloldo

Hort, Bairro Rau
- 83m2 de órea privativa
- 01 suíte + 02 dormitórios

LOTEAMENTO MONTREAL

Um local privilegiado,
um excelente investimento para você!

Lotes a partir de

R$89.776,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- ADMINISTRA
I

9973-9586 I 8829-9188

(
Locação: 8829-9188

Loteamento Firenze

.� L2327 . Apar1amenlo· Com 1 suíIe + 2 quarIos, sala de
esIar, sacad<I COlinha, área de serviço, banheiro social, bwc e
depedência empregad� socada, 1 vaga de garagem, (préIfro
oferece 2 elevadores, área de festas, câmera de segurança e

porreiro em hor;,;o oomereial R$1.050,OO + cond.

l1101 Casa alvenaria - Com: 1
dormitório, sala de estar, cozinha,

banheiro, lavanderia e churrasqueira e 1
vaga de garagem. Aluguel R$750,00.

CENTRO

� 1229· Casa de alvenaria - Chico de Paulo

.2�
- Com 01 suHe, 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço - R$170.000,00

�
*
------------------------�

6205- Terreno com infra-estrutura

completa, pronto para construção .

Com 325 m2 - R$105.000,00
Aceita financiamento

ãiJ• .J-e-. /'ead� tfo/tÓ

J
,.

� 3371-0768ar m � www.imobiliariaJardim.com
I M o 8 I I Á R 5 R/ua Relnoldo Rau, 585 - centre- Jaraguá do Sul.

I

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E CO'�ERCIAIS PARA LOCAÇÃO. ENTRE

EM CONTATO CONO�r.I).
-

LOCAÇA0
- Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bai(fO Vila

Lalau. Valor R$800,OO + R$60,00 cond,

- Res. Sain! Moritz - Vila Nova: Apartamento com
tres dormitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com
chun-asqueira, duas vagas na garagem.

Valor R$1.050,00 + Cond.

- Galpão - Guaramirim - Galpão com 262m' em
Guaraminm. Valor RS 2.100,00

Ap!o - Vila Nova - Apartamento com dois qua�os
(sendo uma suíte), saa, cozinha, area de servço,
banheiro, sacada com chun-asqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com Ires
quartos (sendo uma suíte), sala, cozinha, area de

serviço, banheiro, sacada com chun-asqueira e duas
garagens. Predio com elevador e saiao de festas.

Vaiar: RS 1.000,00 + cond.

casa- TIfa Martins - Casa com três quartos, duas
saas, cozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

Apto· Centro - Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Vator R$ 680,00 + cond.

Apto - Nova Brasilia - Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de servço, banheiro,

sacada com chun-asqueira e garagem.
Vator RS 660,00 + cond,

Apto· Baependi. Ed. Passaros e flores. Apto com uma

suite + 1 quarto. Sacada com churrasqueira.Piso
porcelanato. Vator R$ 900.00 + cond,

Amizade/Champagnat • Jaraguá êsquerdn- Res. Acre, Apto· Centro - 4 apartamentos de alto padrao no centro

alto padrão, 3 Suítes, mobília, piscina. NOVO, 1 Suíte, 2 Dormitórios. de jaragua do sul. Apto novo. 1 suite + 2 quartos.
Churrasqueira integrada à sala. Cozinha sob medtda.
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iEn etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

AP0022 - CENTRO

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem pflra 2 carros.

R$ 380.000,00

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos,
BWC's e demais dependências.
Com piscina e área de lazer.
R$ 880.000,00

Casa com terreno de 6.570m2
com 5 qtos, 2 BWC's, copa/coz
inha, sala, garagem p/ 2 carros,
piscina, lavanderia, área de festas e

dispensa. R$ 750.000,00

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

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground .. R$ 123.000,00.
Incorporação R.1-67.601

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Terreno com algumas benfeito
rias, com a área de aproximada
mente 2.890m2 na Barão do Rio
Branco. R$ 6.000.000,00

CA0047 - SCHROEDER

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

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

Apartamento com 2 quartos, BWC,
sala e demais dependências. Ficam
no imóvel cozinha e sala com
móveis sob medida R$ 200.000,00

CA0051 - SANTOANTÔNIO

,

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
p/ 4 carros, poço artedano,60m da
praia R$ 320.oo0,QO

AP0009- João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 920.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

Casa com 113m2 com terreno

de 490m2 na Avenida Santa
Catarina. R$ 150.000,00 (Estuda
proposta)

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

Incorporação R.2-66.608

Prédio comercial já alugado, com
espaço paramoradia, cliente
aceita imóveis como parte de
pagamento. R$ 700.000,00

www.enqetedmoveis.com.br
P<lldre Pedro fi1alíl;dkeili.. Z1f] - Cei:Btrt1ll - (!i:P: $9251-040 - J<i!lKaguá do Su&/S(

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

----------------------�

TeOO17 - TRÊSRIOSDONaRrE

CA0045 - RIBEIRÃoCAVALO

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00

Sobrado com 1 suíte, 3 qtos, sala,
bwc, cozinha.copa.bwc, lavande
ria e , garagem pi 2 carros.

R$ 350.000,00

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2
.quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00.

Terreno com 300m2 no Lotea
'mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

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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llilr.
IMÓVEIS

ii 20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

.1341: SÃO Luís - CASA ALV.

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com 760m2 _ 30,40metros de frente, cI casa alv, cI 3
110m2 - 3 qtos. R$ 258mil

quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS. CONSULTE
1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL- terreno e! 356,50m2 e! casa alv.·e! 10 cômo
dos. BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil- Estuda proposta c/ apto.

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV cl
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

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

1268: VILA LALAU - CASA ALV. c/ 1199: BARRA DO RIO CERRO -

100m> - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV. e! 2 qtos, terreno c/
367,50m2. R$ 200mil

1227: JGuA ESQUERDO - CASA ALV
NOVA ÓTIMO PADRÃO cI suíte máster + 3
qtos, área de festas, terreno cl614,88m'. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1014: CENTRO - CASA ALV. cf
160m2 - 3 quartos, terreno com
420m2. R$ 450mil

1103: BARRA DO RIO CERRO 1217: ESTRADA NOVA - CASA ALV. 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

- CASA ALV. c/ 3 quartos. chur- NO CONDOMíNIO DAS FLORES c/ CASAALV. e! suíte + 2 quartos, área
rasqueira. R$ 165mil 2 quartos, ficam alguns móveis 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 bwc's. R$ 270mil

1253: RAU - CASA ALV cl suíte + 2 ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
qtos, churrasqueira. R$ 275mil churrasqueira, garagem para 2 carros. Em

fase final de contrução. PREÇO ESPE
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

1233: JARAGUÁ ESQUERDO _ TER-
1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA
ALV c/ 200m2 - suíte + 2 qtos, terreno cl

RENO COM CASA-ÓTIMO TERRE- 510m2. R$ 530mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

10n: CHAMPAGNAT - SOBRADO ----------
c/290m> - suíte + 2 quartos, área de 1141: CHICO, DE PAULA - CASA ALV cl 1347: SÃO Luis - CASA ALV. cl suite
festas. Ótima vizinhança. R$ 600mil- suite + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
aceita troca com apartamento. carros. R$ 299m Ii garagem p/2 carros. R$ 300mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTOS

APARTAMEN7f"OS PRONTOS

3204: AMIZADE - APTO ED. AL- 3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
GARVE cf 2 qtos, semi-mobiliado. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.R$ 140mil R$ 350 mil

�.

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA
- Apto cf 1 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 fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

.9
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3010: CENTRO - ED. ÁGATA - APTO Cf 2 �
QTOS, COZINHA MOBILIADA. R$ 180MIL 6-
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3024: CENTRO - APTO (PRÓX.
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 aTOS.
R$ 135.000,00

3417: OPORTUNIDADE : VILA NOVA -

TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

cf 2 qtos. R$ 140mil - pode ser financiado

3016: éENTRO - APTO cf 3 qtos,
2 bwcs - ótima localização.
R$ 199mil

3410: VILA NOVA - APTO ED. MARI
SCAL cf 2 qtos, semi-mobiliado, ótimo
acabamento. R$ 245mil

3152: ILHA DA FIGUEIRA -ED. EU
GÊNIO TRAPP -Apartamentos novos, cf
suíte + 2 quartos. Prédio cf 2 elevadores,
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRONTO PARA
MORAR. Entrada + parcelas + financ.

(/)

�.
o
(ii
>

'"

$)
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IMOBILIÁRIA
itaivan

RESIDENCIAL

NTREAI,
473501.1000 47 3371.8009

Plantão
47 8864.4021

Plantão

478808.0247

473055.3412 '

Plantão

479210.0808
www.imobilíariabe1a.com.br www.imobiliariahabítat.com.br www.itaivan.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.4477
Beti 9936-6906
Wínter - 9909- 1998

Casa 4 quartos· Água Verde
Sendo 1 sufte + 3 quartos.

SEMI MOBILIADA.
R$ 420.000,00

Casa SEMI MOBILIADA·Amizade
1 suite com cIoset + 2 quartos.
147,OOm2 área construida,

R$ 440.000,00

Ca.a 4 quarto•• Czernlewlcz
Sendo 1 sufte + 3 quartos.

182,OOm2 de área construfda.
R$ 455.000,00

Casa SEMI MOBIUADA • Bnpendl
1ASUlte mester -+ 2 quartos,
ma de festas, Gamgem,

R$ 595.000,00

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

Casa em Schroedéf I
1 suite -+ 2 Qyartos, varanda,

Area de festas, Terreno com 450m�.
R$ 260.000,00

Casa SEMI MOBILIADA·Amlutle
1 suIte + 2 quartos.Area de festas. Gamgem,
R$ 310.000,00

ena 178.00mi • Cen.nino
1 suite + 2 guartos, Área de festas.

SEMI MOBILIADA
R$ 315.000,00

l.!l'o1!I
lImll

ca••••mimobiliada·Áaua Verde
1 suitemaster com éTõSe\

+ 2 quartos, Gamaem, Pltlclna,
R$ 650.oao,00

- Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - R$ 500,00 + taxas;
- Apto mobil.iado 1 suíte + 2 quartos-Jaraguá Esquerdo-R$ 1.200,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quartos - Água Verde - R$ 650,00 + taxas;

LOCAÇÃO
- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - R$ 770,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro - R$ 700,00 + taxas,
- Apto suíte+ 2 quartos, semi mobiliado, vaga de garagem - R$ 1.250,00 + taxas.

- Sala comercial - Vila lalau - R$ 820,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quartos, garagem - Vila Lalau - RS 700,00 + taxas;
- Apto 1 quarto, garagem - Jaraguá Esquerdo - R$ 480,00 + taxas;
- Sala Comercial NOVA - Baependi - RS 1.700,00;

RICARDO

,

i CÔD 476· CASA DE ALVENARIA.Balrro Estrada!
i Nova.2 atos .1 Banheiro. e demais :
i dependências. Móveis sob medida da Cozinha e:
: Banheiro.2 Vagas de Garagem. i
L lI:lI.lOJ_[l_�1��,qP9.&O_. :

i
:

l
!
i

, coo 486 - APARTAMENTO C'Eevador. :
, Condomínio das Árvores.Bairro João Pessoa 2 i
i atos. 1 Banheiro.e demais dependências.1 Vaga!
L �_���:_������_!�:�,IlI!� j

VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

mil
Ed. Palazzo Ducale: 2 dormitórios
(suíte cf closet). cozinha c! móveis,
sacado cf churrasq. e goragem.

Casa· Três Rios do Sul

\

R .\d - .

3 d
....,.

!
. m)iieSI encro ormítóríos suíte ,

seminova, ótimo padrão de
acabamento. Área '160 m'

mil,
Moderna arquitetura! 3 suítes.
possui móveis planejados.
Aceita imóvel na negociação.

Plantão 9921.5515

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 1 Vila lalau (após a Marisol)

Jaraguá do Sul 1 se

o
'S;
.QI
Q.
o
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a

E
QI
'"

'"
QI
'0
o
a

.!i
2 dormitórios, demais depend., Õ
sacada grill e 2 vagas garagem. �

o
:t:

.!!!'

:1
�I
'0

.;
s
'"
o

�
QI

mil �
localizado no Centro (101.,01 do Rua 281 �cada povimento composto por Õ
2 dormitórios. Área const. 280 m' >

.

Imóveis para locaçãoCONQUISTE SEU ESPAÇO!
Apartamentos
02 dormitórios

Últimas unidades à
R$ 107,000,00

Entrada facilitada e

saldo financiado.

BARRA - Ed. Hibiscus - Apart. 2 dormitórios. Aluguel R$ 680,00
CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito Aluguel: R$ 560.00
CENTENÁRIO - Apart. 1 dormito (próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00
FIGUEIRA - Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 650,00
FIGUEIRA - Ed. Astral- Apart. 3 dorrnit.ü suíte). Aluguel: R$ 700,00
VILA LALAU - Galpão área 300 m'lldealp/dePÓsi!O). Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA - Resid. Dona WolI- Aport.. 3 dormit.] l suíte) c(móveis
VILA RAU - Sala comercial área 70 m'l,o"""oc.oom'"'OI. Aluguel: R$ 750,00

,

MlnhaCasa
Minha Vida

Parcelas MENORES
que seu aluguel!

WWW.SPACOIMOVEIS.NET COMPRA" VENDA· LOCAÇÃOAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLA.NTA-O HELENA· 9122-8728
MARCO 9122-2 15.

Ref: 23 - Res. Comoditá -

Água verde - R$ 100.000,00

Ref: 70 - Apto Pronto - Vila
Lenzi - área útil 77 m2 ,

R$ 135.000,00

Ref: 0408 - Res. Florença
Barra do Rio Cerro -

R$ 105.000,00

Ref: 0516 - Terreno -

amizade - R$ 70.000,00

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados.

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI 14482

Contato 478499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

Ref: 0413 - Res. Spazio Bella
Vita - Vila Lenzi,
R$ 115.000,00

Ref: 19 - Res. Cristina - 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

Ref: 0527 - Res. João Betocci
- Jaraguá Esquerdo -

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO -

R 120.00000

Ref: 0460 - Res. Pieske
área 00170,50 m2,
R$ 122.000,00

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Seu imóvel está aqui

lbJfABITAT
• IJP

CRECI1583-J ��
www.lmobiliariahabitat.com.br

Rua Horário Pradi - .laraguá Esquerdo
[Próx.dos Condo,;,fnios Flqmboyant e Azaléias)

B lJOCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br
Totalmente residencial

Excelente localização
Ruas e calçadas pavimentadas

Lotes com 348m2 a 420m2
6.033m2 de área verde preservada

��'��
à
��������������

Amizade R$149.336,OO
�

..

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela Paisagem. Área 20.000
m2. R$:990.ooo,ooAmizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$169.000,OO

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H0083 Terreno com 422,50
m2 Amizade R$ 130.000,00

H0102 Residencial Brilho do Sol
aptos a partir de R$ 179.000,00,

Bairro: Centenário.

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00
-"""""""''''''''

H0072 RESIDENCIAL ACRE
103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00
H0075 Terreno com 402,70

m2 Rau R$ 220.000,00

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

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTII a partir
de R$ 80.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde
H0010 - Terreno com

471,90m2Vila Lenzi
R$188.000,00

H0079 Apartamento.com
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$106.000,OD

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.00b,00

Vila Lalau

H0071 Residencial Pássaros
e Flores R$ 270.000,00

APTOS PROl(; WEG E MARISOl

H646 ApartameRw�,auartos. Vila Lalau

H648 Apartamento, 02 Quartos. Vila Lalau
R$: 690,00.

H667��a��i$�88:���'au 02
H674 Residencial Bela Vista, 02 quartos Vila

Lalau R$ 700,00 + Cond.

H679q��rt��W$ t60,1jõl+V����u 02

APTOS ÓTlMA lOCAUZAÇÃO!
H696 Sobr�8bõ.30e�!�c�o superior)
H699 SobR$�OOVtI!e��� superior)

H695 Ed. CaRt0à?�i��o��rrtos Centro

H692 03 qua�.;; �;:'J� R$ 1.100,00

H681 Ed. lsabella R$ 780,00 + Cond

H���t��fftl�õ8:ib8�<t����s
�1�t��a��fa1�:&r _p�����

�
H65S ED. Talismã

R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apag�lT:�!;?�2�&rtos. Nova
H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond

(localizado no Calçadão)

Hr1��a�����:eR�� áfo�óbo
H38 Casa Comercial R$ 1.800,00 + IPTU,

Centro

H660 Apa��m��k$�23�rtos, Nova
H46 Casa COMERClAURESIDENCIAL

LOCAÇÃO "COMERCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

BAIRROS
H693 EdR�"6J8,ó6o+R��'n�� quartos

H688 Apa�$��3:8t!ec��l2 quartos

H40 Casa dR�a�se�� �go�õrtos, Nereu
H685 Apa��:J�:RM�'b8,t5iguejra 02

H686 Residencial Árvores Ed. Araucária
quartos R$ 490,00 + Cond.

Híl�u�Fr:'Õ��������1og5Ib�Bod�
H44 Casa de Alvenaria 01 suíte + 03

quartos R$ 1.500,00 Jaraguá Esquerdo
H698 Ed. Aníbal Gomes, Amizade

R$ 750,00 + Cond

H45 (DISPONIVEl EM OUTUBRO) Casa
de Madeira R$ 700,00 Estrada nova

H523 Sala CML 63m' Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasília, R$: 500,00

V�;�I��I�io67iJlo,:,�0

H518 Sala Cml117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro -pDm', R$ 490,00
+ Cond.

H522 Sala CML 40 m' Firenze R$ 800,00 +

Cond.
.

H524 Sala CML sOm' Nova Brasilia. R$ 1.000,00

H81l Sala CML 32m' centro R$ 600,00
+IPTU

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso superior,
Baependi. R$ 1.700,00

H8l0SalaCMl32'Centro R$670,OO + IPTU

H514 Sala CML 43M'
Vila lenzi, R$ 700,00

H812 Sala CML 32m' centro R$ 850,00 +

IPTU .

H813 Sala CML 32m' centro R$ 850,00 +

IPTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Centro
03 Dormitórios (1 Suite)

R$160.000,OO
• I

Rau - 2.407 m2

R$800.000,OO

R$455.000,OO

Rua João Januário Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esgujerdq Atenpiment<i>\ f\�lâ�I12b 1113ffil1!� às 18h30
.

, II! n f 11 I 'tI trflllHlI HIl rth fh, nH I r I t � l't'tTlln! II ,! f r"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sówrn�[Q)�
imoveis.com.br

47 9943-0715
473374-0985

POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO!!

Apartamento pronto para morar no Centro de Jaraguá do Sul, região nobre, próxi
mo á Reinoldo Rau, com 1 suíte + 2 quartos, 2 vagas de garagem (cabe caminhone
te). sendo área útil de 197m2 com terraço. Prédio possui elevador, área de festas
mobiliado e hall de entrada decorado
Valor: R$ 430.000,00

www.sovendaimoveis.com.br
Rua Estheria Lenzi Friedrich I na 117 Sala 03

Centro - Jaraguá do sul -SC

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

�

Ln
Ln
�
N

DELLe
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

UlTEAMOOO PRAD1 '-1lAmRIl
JARAWA84·

2110RMITOR1QSSAlADlmAR
.IAWR.coDllllA tm6WlA.
8WC t I.AYA!lllERlA. UMA VASA

Dt 6ARAõEM tIlIIWA.

ARfA IIE aa.4QMI.
APTO 11"01· J)lSfOtIlm
APlOII'02·Q

YAlDR RSt Ui; .oo,netADA·
OOCUMem�I)!IIa.1ISA

Á.FeO� 460 III� • Bolno,. Barro do Ria cerro • Rl!Sidenà1ll
Jardim dO$Bromélios. Valor:. R$160.000,OO

1,.(4'�)3'370-S'O'g'gru Rua João Januário i;rosó, ?633 - sl;01' .

,

.

.

I, . Jaraguá Esquerdo .-. JARAGUA. DO sue � se

,

BILIARIA

Entratl�l .. Parcelas

11m direto com o proprletârio ,

Terreno 590m2 (15m x39m),
Bomplandt, CorupájSC.

R$ 55.000,00.
VEJA MAIS PÇÕES DE MÓVEIS M NOSSO

Terreno 470mt, execelenle localização, frente
para asfalto. Rua Padre Gabriel Lux.

Seminário. Corupá/SC. RS 98.000,00.

(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977

Apto Novo aprox. 50m2,
Cond. das Árvores, 2
quartos, sala, coz., bwc,
lavand. e uma vaga de
estacionamento. Elevador,
cabeamento estruturadopI
spllt, salão de festas,
playground, praça e quadra
de esportes. João Pessoa,
Jguá doSul/SC. R$ 590,00.

Apartamento Novo aprox,
52m2, Resld. BrasllJa

Beltramíní, 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e

uma vaga de estacionamento.
Excelente ínfra-estrutura.
salão de festas, playground.
Ótima locallz., próx. a

Católica, Água Verde, Jguá do

Sul/SC. R$ 550,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha morar em

Ner u Ramos.

/H/'l ..

C'A'=-Aãüsgarten .. :: .
Minha Casa
Minha Vida

47 3273-5443

478484-5501
Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)
'Crédito sujeito a aprovação da CEF. Valorpara remia de até RS 1.600,00. Imagens meramente ilustrativas. Matrícula 25.590 www.sobrosa.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A vida acontece aqui.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�AmorQdQ
� L b ·1IMOBILIÁRIA rasl'

(47) 3372-0555
PLANTÃO: VANY - 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

vvwvv.moradabras i I.com
--

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro - Jaraguá do Sul/SC

REE810-SCHROEDER-CENTRO-02
DORMITÓRIOS. R$115.000,00.

REE783 - GARIBALDI - SÍTIO COM

56.400,00M2. R$ 360.000,00.

REE849 - VILA LALAU - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 210.000,00.

REE920 - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 370.000,00.

REE904 - CENTRO - 03 SUÍTES.

R$ 776.916,44.

REF.984 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 252.000,00.

REE1027 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$196.000,OO

REE991- AMIZADE - 02 DORMITÓRIOS.
R$170.000,OO.

REF.1004 - BARRA DO RIO CE�O
TERRENO COM 537,Om"V R$140.000,Ob.

REF.1029 - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 223.000,00.

REE1016 - TRÊS RIOS DO SUL - 02

DORMITÓRIOS. R$160.000,OO.

REF.1002 - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 630.000,00.

REF.1018 - BARRA DO RIO MOLHA - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 680.000,00.

REF.1009 - BARRA DO RIO MOLHA - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 300.000,00.

REF.848 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 240.000,00.

REF.1028 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 287.000,00

REF.1003 - JOÃO PESSOA - 02
DORMITÓRIOS. R$135.000,OO.

REF.998 - CHICO DE PAULA - TERRENO
COM 551,00M2• R$ 79.800.

REF.1021- BARRA DO RIO CERRO - 03

DORMITÓRIOS. R$ 275.000,�0.
REE1022 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 335.000,00.

DORMITÓRIOS. R$ 550,00.
REF.286 - ED.REINOLDO BARTEL - BAEPENDI - 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 680,00.
REF.310 - ED.COLINAS - BAEPENDI - 01 SUíTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 720,00.
REEOS1-APAKf-VILARAU-01 DORMITÓRIO. R$480,00.
REE185 - VILA NOVA - ED.BELA VISTA - 03 DORMITÓRI-
OS. R$ 700,00.

•

REE328 - VILA NOVA - ED.COPENHAGEM - 01 SUITE, 01
DORMITÓRIO. R$ 700,00.
REF.122 - VILA RAU - ED.IMIGRANTES - 02 DORMITÓRI
OS. R$ 550.00.
REE241- 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.
REF.321 - VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
550,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REF.326 - AMIZADE - APAKf - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.

APARTAMENTOS;
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 - VILARAU - APAKf -02 DORMITÓRIOS. R$ 630,00.
REE169 - .cENTRO - ED.PADRE FELíCIO - 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 680,00.
REE347 - 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.GRACILLIS - jARAGUÁ ESQUERDO - 01
SUíTE, 01 DORMITÓRIO, SACADA C/CHURRASQUE
IRA. R$ 1.000,00.
REF.343 - ED.MARIA ALICE - ILHA DA FIGUEIRA - 01
SUíTE, 01 DORMITÓRIO, COZINHA SOB MEDIDA, 02
VAGAS DE GARAGEM.R$ 880,00.
REF.340 - ED.AMARILYS - VILA NOVA - 01 SUíTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 900,00. CASAS;
REF.339 - ED.PICOLLI - CENTRO - 03 DORMÜÓRI- 'REE245-CASADEAlV-02DORMITÓRIOS-TRÊSRlOS
OS. R$ 880,00. DO NORTE - R$ 360,00.
REE338 - ED.MORADA BRASILIS - VILA LENZI - 02 REE226 - jARAGUÁ ESQUERDO - CASA DE ALV(PARTE
DORMITÓRIOS, COZINHA SOB MEDIDA. R$ 600,00. SUPERIOR) - 03 DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
REF.213 - ED.MORADA BRASILIS - VILA LENZI - 02 REEl77 - VILA RAU - CASA DE A�V - 02 DORMITÓRIOS.

RESERVESUASALA)Á!
NÃo PERCAESSA
OPORTUNIDADE!

ALUGA
SALAS COMERCiAIS A PARTIR DE 200M'

REF319 -CENTRO

RIJA: PROCOPIOGOMESDE'OLlVElRA.

R$9S0,00,

SAlA COMERCIAl;
REF.023 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL COM
8S,00M'. R$ 1.500,00.
REF.l92 - BAEPENDI - SALA COMERCIAL COM
S4,00M'. 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.
REE06O- jARAGUÂESQUERDO-SALACOMERCIALjÁADAP
ThIJO PARAUM RESTAURANTEOU UM BARR$ 2000,00.
REE337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM
100,00 M' CADA SAlA, 02 BANHEIROS ADAPTADOS
CADA SALA. R$ 1.500,00.
REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI - SAlA COMER
CIAL COM 100,00W. R$ 2.200,00.
REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAl COM
SOO,OOM'. R$ 6.000,00.
REE108 - 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 03 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 321,27M'.
REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM lS0,00M'.
R$ 2.000,00.

GALPÃO;
REE308 - GUARAMIRlM - AVAÍ - GALPÃO COM 6S0,00M'.
R$ 7.100,00.

.

REF.291-FIGUEIRINHA -GALPÃO COM 344,ooM'. R$3.S00,00.
REE278 - GUARAMIRlM - GAlPÃO COM 1.200,00M'. R$
13.200,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 1.S00,00M'. R$16.S00,00.
GUARAMIRlM - GALPÃO COM 3.000,00M'..R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,00M'.
R$ 5.500,00.
REE269 - G'uARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
R$ 9.000,00.

'

ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3S0,00M'. R$ 4,900,00.
ÁGUAVERDE - GALPÃO COM 900,00M2 R$ 9.800,00.
SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M'. R$ 4.000,00.
GALPÕES PRÓX. DA MA!lJSOL C/ 3S0,00M'. R$ 4.900,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA· • INCORPORAÇÃO

CRECI1791 J;

Casa com 02 quartos, sala de estar e jantar, cozinha
integrada, banheiro e área de serviço.

RS17�.000,00

Vila Freitas/ Guaramirim:
Casa de alvenaria 12x 10, (podendo ser dividida

em duas casas), com edícula nos fundos.

Construção com 120m' e terreno 437,00m'.
RS 185.000,00

Avaí / Guaramirim
Casa com 02 quartos + 1 suíte, 2 banheiros e

2 garagens. Sobrado alvenaría nos fundos com

2 apartamentos de 70m2 cada.

RS 480.000,00

Villa Catânia Residencial (Piçarras)
Apartamento 1 suíte+ 2 quartos cf banheiro americano
(demi-suíte), salajantar/estar,cozinna, área de serviço,

churrasqueira, portão e porteíro eletrônico', piscina, espaço
fítness, 2 garagens e playground.

Valor sob consulta

ILHA DA FIGUEIRA • GUARAMIRIM

-Condusao da Qmo:

Setembro de 2013
Jaraguá do Sul- Bairro Nereu Ramos

Residencial Hausgarten
Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,

área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de garagem

A partir de RS 107.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. BALCAO DE NEGOCIOS

• Serviços de miniescavadeira,
drenas, rebaixo de terreno,
nivelamento. Temos a máquina
que entra na 'porta da frente de sua
casa e sai pela porta dos fundos,
68 centímetros de largura, esteira
de borracha. Adir 8848-4905 Oi /
9979-0605 Tim.

• Compra-se ouro, mesmo se estiver
danificado. (Correntes, anéis,
brincos, pulseiras, ...). Vou até você,
faço avaliação e paga-se à vista. Adir
8848-4905 Oi / 9.979-0605 Tim.

• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório em

Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de

Jaragua do Sul está contratando
atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@
gmail.com. Maiores informações
falar com Vivian fone (47) 3273-
0673

• Precisa-se de babá com experiência
e referencias para trabalhar o dia
todo no bairro Rau. Precisa ser
uma pessoa que goste de criança.
Maiores informações tratar no fone
47 8818-?211 após as 18h.

.

• 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 maria.pincegher@
gmail.com.

• A empresa Usivila Indústria e

Comércio Ltda. Está com vagas
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:

473275-1655,473275-0357 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 pelo telefone 479935 -

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.

• Contrata-se dentista clinico geral

para trabalhar em clínica de

Odontologia na Cidade de [araguá
do Sul. Cantata com Juliano fone

(47) 9176-9625
• 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 anunciogb@gmail.com e faça o

seu pedido ou pelo fone (47) 9935-
9307 com Gilson. OBS: Promoção
válida enquanto durar o estoque.

• Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

hospitais, à noite e fins de semana.
TeI8869-7701. .

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.
com ou ligar no telefone (47)
33720246

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10 o

km. A partir de R$50,00. Telefone
9993-4422.

• Aulas particulares de Inglês e

Espanhol: Contato: [osiane, Fone:
99059111. 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 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 / �436-9283

• 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 parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988�2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vende-se estojo para teclado SKB (USA)
+ estante para teclado Stay; tudo por
R$245,00. Te13374-0282 / 9603-2449
Carlos ou Ane,

• Vende-se centrifuga de roupa seminova.
Valor: R$150,00. 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 cães da raça Border
Collie. Valor a combinar. Te19934-4300

• 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@gmail.com.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo
(duplo efeito). Prensa com excelente
estrutura damarca GERMAQ com painel
de controle novo, mesa 1.200mm x

600mm, 150 toneladas. Tratar no fone 47
9239-1042.

• Vende-se máquina de lavar-louças.
Eletrolux LE06B c/5 programas e 6

serviços, nova na caixa, com garantia por
R$1.000,00. Cor branca. Ganhei esta em
rifa. Tratar no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-9954 ou
3376-1481.

• Vende-seMini Moto Elétrica Infantil Viper
Com Bagageiro - Homeplay; pouco usada,
da cor vermelha. Ideal para crianças de 2
a 5 anos (preferencialmente). R$ 300,00 à
vista. Fones 9935-8013 e 9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais, 200 pés
de fêníx, de 1 a 2 mts de altura (tronco).
TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. Tel
3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se chácara até 150.000,00.418-
9992.

• Compra-se moto elétrica infantil. 3273-
6534 Elsi.

• Compro terreno perto da praia com casa

de alvenaria até R$ 100.000,00. 8418-
9992 Moreira.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar
3372-1090.

APARTAMENTO

• Alugo apartamento novo, 2 quartos,
70m2 áreaprivativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada com

churrasqueira. Rua Dom Bosco - Vila
Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor: R$
700,00 + condomínio aprox. 100,00-
fone: 9929-8488 (Tim).

• Vendo apartamento novo, 2 quartos,

70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada
com churrasqueira, Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. - R$
185.000,00 - fone: 9929-8488 (Tim)

• Vende-se apartamento no Bairro Amizade

(ARSEPUM) com 70m2, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, churrasqueira,
área de festa, portão eletrônico. Valor
R$107.000,00. Fone 3371-6069.

• Vende-se apartamento novo em Balneário
Camboriú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECI 5878 Valor R$ 240.000,00. Aceito
propostas. Te19957-1216 / 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$105.000,00. 8418-9992 Moreira

• Alugo quitinete peça única c/ banheiro
30mº Rua: Ernesto Lessmann n0615 .

Bairro Vila Lalau próximo aWeg 2. RS
300,00 + água e luz. Fone: 9608 4484 e

36354443

• 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 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro,
2quartos, R$700,00, mais condomínio e

despesas 91017885.

• Vende-se apartamento, 2 quartos, no
centro de Jaraguá, 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. Te19123-5851 / 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 BairroVila
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-se Apartamento no Bairro
Amizade com 2 quartos, cozinha
mobiliada, sacada com churrasqueira,
2. vagas de garagem. R$129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

CASA

Aluga-se 2 casas, uma com

alguns móveis, 1 quarto, garagem,
lavanderia, etc. Valor R$250,00.
Outra com 2 quartos, garagem, não
mobiliada. R$ 350,00. Tel 3055-8262
/ 8480-8262.

• 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

Manutenção residencial
r'
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ok.lar@hotmail.com
(47) 9992-4586

....

CONTRATA-SE

Consulto rio Veterinário e

Pet Shop Late e Mia esta

admitindo:

��l��'i{(A)_
para trabalhar em sua

loja de Jaraguá do Sul.
Inicio imediato. Interes
sados enviar curriculum

para guanno@lateemia.
vet.br ou ligar para 47
32737425 para maiores

informações.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663 ..
9103-7819.��
8429-9334

contato@dauerimoveis.com.br
,

vendas@dauerimove,is.com.br
(47)

».

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRENOS

Sobrado, Nereu Ramos.

Apartamento Centro .

Apartamento Centro. . . .

Apartamento Água Verde............ .. .

...... : R$ 700,00
......R$700,00

. R$850,00
. R$ 550,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' R$ 1.800.000,00
011-Massaranduba terreno com 1 00.000,00m' .R$135.000,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - tenrreno com 375,00m' R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' .R$ 960.000,00

m�i[iii�I;: 2:: � L :;:f:i ii --
-

LL; I�iil
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m' R$ 2.850.000,00

���-����i��1:������9�:"3(üi96;iioiii2::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�*���Bg�:�
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' R$ 145.000,00
106 - Vila Lenzi,terreno com aproximadamente 3.200,00m' R$ 900.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m'" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis .R$ 800.000,00

li�1];{i� --L j -11m
CASAS "

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m' e terreno com 300,01m' R$ 280,000,00
OQ8-ArrQade- Casa com 168,OOm'eremro com 370,00m'. (aceiIa apar1llimlIo de mrorvakrcomofonra de paga!1llI1!o) .R$ 550.000,00
021 -Schoroeder casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. {aceita 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 350,00m'.. . R$120.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m'........................... . R$ 250.000,00
074- Nereu Ramos casa com 181 ,00m' e terreno com 2.497,00m'....... . R$ 650.000,00
093 -Aguá Verde, casa estilo eOOmel com 216,00m' e terreno com 986,00m'.......... . R$ 700,000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' :....... . ...........•....................................R$250,000,00
150 - João Pessoa - casa de aIv, cf aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cf 1.574,10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m' R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com 2.033,45m'........ . , , , : R$180.000,00

síTIOS
007 - Nereu Ramos, Sitio cf casa de madeira, ranchos, 03Iagoas�plant, de eucaliptq,_terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000AOO
030 - Santo Antonio - cf casa de alv" rancho, lagoa, cf área oe 1t5.000,00m'. acata imóvel de menorvalor.. R$500.000,uO
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,OOm' R$ 650,000,00

APARTAMENTO

041-Três Rios do

Sul, terreno com
522,90m2

.

R$ 130.000,00

005 -Água Verde -apartamento com área total de 52,71 m'................................ . . . . .. .. . .R$120 000,00
010 -Aõar1amento com área total de 1 op,OOm' ,.........................................................

. . R$ 180 000,00
047 -Agua Verde, apartamento cpm area pnvativa de 47,39m' , .. , , .. , ,

Rl11o.000,00.
060 - Centro - apartámento com área total de 153,,63m' , R 275000,00
063, Centro - apartamento com area total de 96,�7m'............. . R 175.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m'......... .. . R 220.000,00

LOCA AO

PROCURANDO UM IMÓVEL PARA

c

:)
I

VOCÊ E SUA FAMíliA?

AQUI VOCÊ ENCONTRA!

. ..

,
-- � - �- � -

() (J)llltEI() I)() Il()\()
-----�------- _--

A vida acontece aqui.
(47) 2106-1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 39

"Mais condomínio

v

..,
I

....
-
cn

fd
o::
O

INTER
M

LOCAÇÃO

*Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox. Marisol R$ 550,00
*Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00
*Apàrt. 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.Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
'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. Centro 01 dormitório, Ed. Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
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 ComerCiai- 40m2 centro- Ed. Mario Tavares R$ 500,00

ALUGA R$ 800,00
Centro - 01 suite+ 02 Dormitórios, 01 Sala,

Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.
Edficio Tulipa. rox Clube Beira Rio.

Sche

ó E I s

I

""m,�,��R'''.''O"" I
Lindo Sobrado c/ 356,26m'Alto Padrão, JAceita Imóveis parte de pagamento.

DESCONTO lNTER RS 30.000,00*
Sobrado Novo 01 suite + 02 dorm.
no porcelanato - Res. Munique

I
VENDER$ 173.000,00 ICasa Mista 75m2, terreno plano 361 ,73m2 Linda Casa, Estilo Colonial, area

02 min do centro 'l aprex. 380 m2, 01 dorm,+ 02 suites, COZ,

���p�ro�x.�pa�m�a�-C�Z�E�RN�I�EW�I�C�Z���amgemCobert��g�sm�

Loteamento Guilherme Menegotti, lotes a partir,
R$ 90.000,00 Pagamento Facilitado:

Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto

er
Corretores de Imóveis

l

I
I -

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
I
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.

I R$ 165,000,00, Matrícula nO 70.950, Apartamentb com dois
qeanos. R$135,000,00, Matrloula 70.956.

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FlORE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.

R$165.000,00

www.scheUercorretoresimoveis.com.br

Resi�encial
Abu Dhabi

Centro

Aptos a partir
de

RS 37,S.00Ó,OQ
N° da

I incorporação:
R.1-73 ..591

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elieseé
1 surre, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
depósito, escritório, lavabo.

Vàlor à consultar. Matrícula 55.873

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacofomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$ 157.000,00. Incorporação nO R.3-59.358

CENTRO -

Residencial Itália
APARTAMENTOS
éom 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

. Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha,
. lavanderia,

• sacada integrada
com churrasqueira

e uma vaga de
garàgem,
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,00

Matrícura
nO 73.746

�partament6 com dois dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, ravanderia, 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 incorporação N° 62.174 R-l
----_

.. _-

Incorporação
nO R.8-26.047
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A vida acontece aqui.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS 141

lJFESfIJts
E www.chaleimobiliaria.com.br·

Fone 47 a371�1500· Fax47 327�1500
Plarttão 419975-1500 - cbale@dlateimobiliaria.oom,br

13144 -SOBRADO ALVENARIA Cf SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Area do terreno; 270,O,Om2. - Area construída aprox: 240,OOm2.
Sendo frente e fundos cr9,OOm, lado direito e esquerdo cl30,OQm.

SOBRADO ALVJ;:NARIA
Rua Exp, Fidelis Sünghen 244.
Centenário' - Jaraguá do Su.1. .

Area do terreno: 450,OOm2. - Area construídaaprox.: 239,00m2.

1317
.

c TERRENO COM BENFEITORIAS
Raa: Presidente Epitácio Pessoa, 1.376
Centro - Jar.aguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 928,OOm2.
Sendo: frente e fundos cf 23,20m, lado direito e esquerdo cl40,00m.

1305 TERRENO -, Rua'Rio'Cerro II
'Entra em frente salao.Aliímça, la a esquerda 7Km'a frente.
Rió Cerro -

.

Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.00Q,OOm2.
Sendo frente e fundos com 100,DOm, lado direito e esquerdo com 100,DOm.

imobiliári��51

13132 APARTAMENTO - Rua Wa�er Jansen, 77 - Centro -Jaraguãdo Sul
Residencial Dona Verginia -Area jotal: 88,001112.
Divisões. intemas ."

01 suíte, 02. dormitórios, :sala estar(jantar:cozinba, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

'

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
RuaArthur Gurnz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á Igreja Rainha da Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Aptos. com suíte mais 2 dormitórios, suíte 1 dormitório ou 2 dormitóros.

1'304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com írmão Leandro,
Vilplenzi -. Jaraguá do Sul.·

-'
.

Area dó terreno: 883,l2gm2.
Sendo frente c/ 27,47rh curva 7,85,-fundos com 31,00m, lado direíto cI
19;89 e esquerdo cem 32,75m,

1360:- SOEiRADOfGEMINADO
Rua Ovídio Spézia, esquina c/ Rua 444': Três rios do $ul- Jaraguá do Sul
Área total construída Gt:: 174,73m2 e 02: 147,85m .

Divisões íntemas: 01 suíte, 02 dormítóríos; bwc, sala estarljantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e. garagem ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você pode até não acreditar.
mas nossos preços vão,

cair das 'aíturaa

Traga sua famfUa, visite o nosso

balão e aproveite para ver as grandes
novidades que a WS Imóveis

preparou' nesse feirão nas alturas",
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VOCÊ É A RAZÃO DE
TODO NOSSO ESFORÇO

" .

E FAZEMOS ISSO
COM""MUITO PRAZER.

� iméveis :
15 de setembro
DIA DO CLIENTE

47 3373.3404 I ímoveísws.com
Norberto Silveira Junior. 233

Centro I Guaramírím

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial
Afrodite ReSidencialp ,

egasus

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 68m2

Apartamentos a partir
de R$ 145.000,00

Q1 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 71 m2

Q3 suítes -A.lnt.: 141m2
Apartamentos a partir
de R$ 230.000,00

Cód.: 378001
Bairro: Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul

R.I. 72.304
Bairro: Vila Nova
Jaraguá do Sul

_

* Imóvel pronto
* Área de festas mobiliado
• Acabamentos Yatil Construtora
* Decoração com lago ornamental
* Sistema de portão e porteiro eletrôn!co

• Imóvel em construção
* Elevador, previsão de TV a cabo
* Sistema de portão e porteiro eletrônico
* Hall de entrada mobiliado e decorado
* Espaço gourmet decorado cl churrasqueir

Residencial
Monte Olimpo

Residencial

Champagnat

01 suíte + 02 quartos - A.lnt.: 121 m2

Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

Cód.: 123003
Bairro: Centro
Jaraguá do Sul

Cód.: 17020
Bairro: Amizade
Jaraguá do Sul

* Imóvel pronto
* Ótima lócalização
* Área de festas mobiliado
* Hall de entrada moblliado
* Acabamentos Yati! Construtora

01 suíte + 01 quarto- A.lnt.: 80m2
02 suítes + 01 quarto - A.lnl.: 167m2

.

Apartamentos a partir
de R$ 235.000,00

• Imóvel pronto
*

Localização privilegiada
* Área social de festas mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decorado

Apartamentos a Venda
.• REGISTRO DE INCORPORAÇÃO RV.143
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A cidade de Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da região
Norte Catarinense. Em 28 de agosto de 1949,
foi emancipado 'este novo município. Todavia sua

história de colonização iniciada no final do

XIX se fez constituída de muito trabalho,
.. ,

.

amor e afeto. Há mais de 1 século estas terras

cultivam valores sólidos- que orgulham toda a região.

,Nos da
i
.

jf:-'-._�::,,,,
-

"
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CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
RS 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
RS1.411,11
R$1.838,09
R$2.246,56
RS2.655,02
R$ 2.859,29

-_.....__....

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECI.A'L COM AllÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

CRÉDITO
R$1.50.00Q,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.0.00,00
R$195.000,OO
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
RS 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

PARCELA
R$ 1.253;57
RS 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ U46,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
RS 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2-.047,50
RS 2.172,86
R$ 2.256,43'

RETROESCAVADEIRAS, tRATORES
EMPILHADt:;IRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
RS 150.00.0,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
'R$195.000,00
RS 205.000,00
RS 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
RS 2.394,00
R$ 2.622,0.0
RS 2.793,00
RS 2.964-,00
R$ 3.078,00M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) valQres ap,,;>�lm\ldQ� �ujeit0s a �Iteraç(!o sem avíso JÍ�viQ
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81umenau • Bal. Camboriú • [araguá do Sul

[oinvllle • Florianópolis
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"li•.
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The Power to Surprise

Jaragua do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 • Baependi

Quantidade de 5 unidades para Kia Picanto, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 20/09/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer Cinto de segUraJ1Ça salva�� .primeiro, para cobertura básica. FretenãoinclusonovalordeR$1.500,00paraoKia Picanto. Fotos ilustrativas.
l.lU I.! .11 J •• ,.1' I'! II 1111, III I! Ij 11 ll •• L••.• , •••• ". •• __ ••. _. . •. .J
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT 'strasbourg com br

Su�
Liquida

207
XRS1.4

308
Allure 1.6

de R$ 37.990
p1)I'apenas

de R$ 59.m
plIrapenas

R$S4.990

Griffe 2.0
Automático

deR$ó6.990
porapeM$

RS·S9.990

Sedan.
XR1.4
�R$36.99Q
por apeI1<IS

�R$SS.09O
porapenas

R$49.990
Ar-condicionado digital bi-zone, direção hidráulica, vidros e travas elétricas,

ASS, CD player MP3, airbag e rodas de liga leve.

Allure2.0
Meca.nlco

�R$S9.49Q
por�

R$S2.990:

408
Allure2.0
Automático

Ar-condicionado digital bi-zone, diréção hidráulica, vidros e travas elétricas,
ASS, CD player MP3, airbag e rodas de liga leve,

Ar-condicionado digital bi-zone, direção hidráulica, vidros e travas elétricas.ASS,
CD player MP3, airbag � rodas de liga leve.

408
THP1ilrbo
Automàtito
16Scv

�R$1ó.09O
pof�as

R$69.990
Ar-condicionado digital bi-zone, sensor de estacionamento,
GPS integrado, direção liidráulica, ASS, airbag, rodas de liga leve, bancos de couro, teto solar e xenon.

Ar-condicionado digital bi-zone.sensor de estacionamento,
GPS integrado, direção hidráulica,ASS, airbag, rodas de liga leve, bancos de couro, teto solar e xénon.

Jaragu6 (41) 3214:-1900 I3lumenau (47) 3331-4500 Itajaí (41) 3344:'1000
Brusque (41) 3355-4500 Rio do Sul {41} 3522-Q686 Chapecó (49) .3361-1500.C:açadQr (49) 3561-3400

lmagensmeramente jlustrativa�. Promoção não acumulativa coma campanha dqníês de set�mbto.Ê5ta promoção não ccntempíataxa zero enota'fiscâi de fábriéa.Válida paravendas entre 12/0ge 23J09!l3.207 XRS 1.4 chassis�DG0499-17-DG()43454,�Q7SedanXR t.a.chassls: DB020650�DB030964, 30'8::AU,:!re
1.6�hassjs:ElG082008-0GQ84732-DG086994-DG08789H)G0874,O;DG081 095,308 AIIure 2.0 chassis: GOS2525-DG040790,408 Allure 2.0 Mecânico cHassis:DG058508-DG054007-DG034359-DG034355,408Allure 2.0 Automátlco çhassis:DG083206cDG083207-DG083209,408Griffe·2.0 Automático Ano/modelo
í 1/1< chassis: G057�-CG06"4368-CG060741, 408 THPTurbo Autométíco chassis: DG056494-DG079215.

.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
MOTION & EMOTION PEUClj:OT

I I

(, (:( .HBEI«) I)() PC )\()
A vida acontece aquI.
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C\TROEN C3

DEBRAS1L
PARA COME�ORAR, AGORA A CITROEN
TEM PREÇO UNICO NO BRASIL INTEIRO.

AGORA COM
,,

PREÇO ESPECIAL
VERSÃQ ORIGINE A PARTIR DE

R$38.990'
liNHA CITROEN C3 COM FREIOS ABS .. REF, AIR BAG DUPLO, AR-CONDI
VIDROS ELÊTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, .RETROVISORES ELÉTRICOS E DIRrç
ELÉTRICA GRÁTIS EM TODAS AS VERSÕES.

CITROEN
C3 PICASSO 2014

CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 F'LEX START

A PARTIR DE
1

R$S2.290
À VISTA

• AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO' DIREÇÁO HIDRÁULICA
• VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E MUITO MAIS!

\

• MOTOR 1.6 122CV COM FLEX START • CÂMBIO AUTOMÁTICO
TIPTRONIC SYSTEM • AR-CONDICIONADO E MUI O MAIS!

VERSÕES A PARTIR DE
1

R$44.290
À VISTA

10.000 .

4XR$ 81,00

��t�&�O/ 4XR$99,OO 4XR$152,00 ÚR$132,00 4XR$152,00

CRÉATIVE TEéHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48

parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1,5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m
+ IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52,290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00,
Confira a GET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PS;A Finançe. Financiamento F'

. ... r: Isimulada para Pessoa Física. Ofertas válidas até 21/0912ID13 ou enquaMÓI ;dMà�Mhl j0�1 fé�lb'q"aes,�'fmagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regularmente.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPLEtO. AlR8AG,
CD.. ABS E RODAS
DEUGAlEVE.

FOR

11$35.900·
AQUI VOCÊ SÓ TEM VANTAGENS

Veiculas com opção de financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para pagamento à
vista ou financiamento sem troca. Para opção de taxa de 0,99% a.m., entrada de 60% do valor do veiculo
e saldo em até 24 meses somente para veiculas ano/modelo: 201112011 em diante e TAO (taxa de
abertura de crédito) no valor de R$ 802,00. A possibilidade de utilizar cartão de crédito como parte de
pagamento é sujeita a aprovação da sua operadora de cartão com limite de até R$ 5.000 reais em Sx. São
42 carros no estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de setembro de 2013. Os carros estão
no estoque de todas as lojas de seminovos do Grupo Strasbourg. Financiamento coe com 1 a parcela
para 30 dias. Ofertas válidas até 3010912013 ou enquanto durarem os estoques. Salvo erros de digitação.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE
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BALCAO DE NEGOCIOS

• Precisa-se de pedreiros e serventes de pedreiro.
Interessados tratar 9967-9245 (fim).

• Serviços de miniescavadeira, drenas, rebaixo de
terreno, nivelamento. Temos a máquina que entra
na porta da frente de sua casa e sai pela porta
dos fundos, 68 centímetros de largura, esteira de
borracha. Adir 8848-4905 Oi / 9979-0605 Tim.

• Compra-se ouro, mesmo se estiver danificado.

(Correntes, anéis, brincos, pulseiras; . .). Vou até
você, fuço avaliação e paga-se à vista. Adir 8848-
4905 Oi / 9979-0605 Tim.

• Precisa-se de Dentista comissionado para
consultório em Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de [aragua do Sul está
contratando atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@gmail.com.
Maiores informações falar com Vivian fone (47)
3273-0673

• Precisa-se de babá com experiência e referencias

PaI<! trabalhar o dia todo no bairro Rau. Precisa
ser urna pessoa que goste de criança. Maiores
informações tratar no fone 47 8818-2211 após as
18h.

• Vendo tapetes de crochê, semijoia, panos de prato,
cachecol e artesanatos em geral. Também vendo
Natura eAvon. 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 maria.

píncegherrpgmatl.com.
• A empresa Usivila Indústria e Comércio Ltda.

Está com vagas em aberto para seguintes áreas
e horários: FresadorConvencional (2° turno),
Torneiro Convencional (2° turno), Operador
de Centro de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador Tomo CNC, comando
MACH 8. A1moxarife. 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 47 3371-2627 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

pelo telefone 47 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, fuço entrega em toda

região. Qualquer quantidade. 3275-2354 /8813-
5808.

• Contrata-se dentista clinico geral para trabalhar
em clínica de Odontologia na Cidade de Jaraguá
do Sul. Cantata com Juliano fone (47) 9176-9625

Super- promoçãoLPerfumes 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 anunciogb@gmail.com e fuça 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. Te18869-7701.

• O Centro Odontológico Volte a Sorrir
contrata Secretária e Auxiliar de Serviços
Geraís, Interessados enviar curriculo para

.

volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com ou ligar
no telefone (47) 33720246

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10 o km, A partir de
R$50,00. Telefone 9993-4422.

• Aulas particulares de Inglês e Espanhol. Contato:
Josiane. Fone: 9905 9111. Email: josizehnder@
gmail.com. Resido no bairro Amizade.

• Contrata-se Laminador eModelador 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 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 oferecemarmitex 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.

• DiskDiarista: 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 parcial) ou acima de R$ 2.000
mês, período integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retomo. Contato 47 8418-
3292 / 9988-2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Novidades: Cadeira do papai c/ massagem,
cama com massagem, tecnologia única no Brasil.
Assento p/ carro, escritório e uso doméstico, c/
massagem. Demonstração sem compromisso. Tel
47 9633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo (duplo
efeito). Prensa com excelente estrutura com

painel de controle novo, mesa de 1.000 x 400mm,
150 toneladas. Máquina parametal, utilizada para .

extrair cubas.de pia em aço inoxidável e outros

produtos. Tratar no fone 479239-1042 e 47
3379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB (USA) + estante
para teclado Stay, tudo por R$245,00. Te13374-
0282/9603-2449 Carlos ou Ane.

• Vende-se centrifuga de roupa seminova. Valor:
R$150,00. Tratar com Bonatti pelo fone: 8464-
2080.

• Vende-se carrocinha 4 rodas, para chácara. Preço
a combinar. 3370-1064.

. • Vende-se filhotes de cães da raça Border Collie.
Valor a combinar. Te19934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas. Valor a
combinar. Te19934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2 controles, Kinect, 8 -

jogos (3 de Kinect). R$1.100,00. Cicero (47)9155-·
3124 cidemárk@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22 5,5mm
pouco uso, sem arranhões/ferrugem. R$ 600,00.
Cicero (47)9155-3124 cidemark@gmail.com.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo (duplo
efeito). Prensa com excelente estrutura da marca

GERMAQ com painel de controle novo, mesa

1.200mm x 600mm, 150 toneladas. Tratar no
fone 47 9239-1042.

• Vende-semáquina de lavar-louças Eletrolux
LE06B c/5 programas e 6 serviços, nova na caixa,
com garantia por R$1.000,00. Cor branca. Ganhei
esta em rifa, Tratar no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-9954 ou 3376-
1481.

.;, ( c c t , , ••

• Vende-se Mini Moto Elétrica Infantil Viper
Com Bagageiro - Homeplay, pouco usada, da
cor vermelha Ideal para crianças de 2 a 5 anos

(preferencialmente). R$ 300,00 à vista. Fones
9935-8013 e 9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais, 200 pés de fêníx,
de 1 a 2 mts de altura (tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. TeI3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se chácara até 150.000,00. 418-9992.

• Compra-semoto elétrica infantil. 3273-6534 Elsi.

• Compro terreno perto da praia com casa de
alvenaria até R$100.000,00. 8418-9992 Moreira.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar 3372-1090

APARTAMENTO .

• Aluga-se quarto para pensionista, livre de água,
Iuz e internet Valor R$ 300,00. Te19123-5851
(Vivo) / 9954-5019 (fim).

• Aluga-se apartamento no João Pessoa, segundo
piso, 2 sacadas, garagem coberta, condomínio
fechado. Até 3 pessoas. Valor R$550,00 +

condomínio, incluso água. 9131-2563 / 9184-
6040.

.

• Alugo apartamento novo, 2 quartos, 70m2 área
privativa, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
ampla sacada com churrasqueira. Rua Dom
Bosco - Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor: R$
700,00 + condomínio aprox.100,00 - fone: 9929-
8488 (fim).

."'Vendo apartamento novo, 2 quartos, 70m2 área
privativa, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
ampla sacada com churrasqueira, Rua Dom Bosco
- Vila Lalau - a 5 minutos da Weg. - R$ 185.000,00
- fone: 9929-8488 (fim)

• Vende-se apartamento no Bairro Amizade
(ARSEPUM) com 70m2, 2 quartos, sala, cozinha,
garagem, churrasqueira, área de festa, portão
eletrônico. Valor R$107.000,00. Fone 3371-6069.

• Vende-se apartamento novo em Camboriú, 2
dormitórios, 2 vagas de garagem, sacada com
churrasqueira. CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00.
Aceito propostas. Te19957-1216 / 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$ 700,00mais
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 Lalau

próximo aWeg 2. RS 300,00 + água e luz. Fone:
96084484 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 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro, 2quartos,
R$700,00, mais condomínio e despesas

.

91017885.

• Vende-se apartamento, 2 quartos, no centro de
Jaraguá, Edifício Maktub. Valor 165 mil fone 3371-
6623 ou 9101-7885 Alexandre.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Aluga-se quarto pi pensionista no Centro.
Livre de água, luz e internet Valor R$
300,00. Te19123-5851 I 8826-2565.

• 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: 478499-4778.

• 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

• Aluga-se 2 casas, uma com alguns móveis,
1 quarto, garagem, lavanderia, etc. Valor
R$250,00. Outra com 2 quartos, garagem,
não mobiliada R$ 350,00. Te13055-8262 I
8480-8262.

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2WCs), 200 m da praia,
localizada na Rua (1003) Tenente Ataliba
Adur; 195 - Itajuba, Barra Velha - SC, com 3
dormitórios sendo Lsuíte, sala e cozinha
integrada, lavanderia, churrasqueira e

garagem. Área construída 84mts" - 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: 473345-0780/49 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 I 9655-
6743.

SALA COMERCIAL

• V�nde-se lojamontada (somente ponto
comercial) demoda íntima, e sex shop
estilo boutique. Ótima localização e

ambiente agradável. Valor a negociar. Tel
9656-6122

• Aluga-se sala comercial de 30m2, cl
banheiro. Perto da Câmara de Vereadores.
Valor R$ 450,00 mensal. TeI3275-2264.

• Vende-se panificadora, com clientela
formada no bairro Três Rios do Norte.
Ótima localização. Tratar pelo fone: 3273-
6430 com Edson

• Vende-se empresa 8lue Star com 13 anos
de atividade. 2 vans (Sprinter 2001 e Top
1991. R$ 125.000,00, com 50%. Te18418-
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 JorgeVerbinem, próximo Speed
Pneus, bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :9902-7447 ou 8853-
0354

• Aluga-se sala comercialmedindo 5x90mt
8418-9992 Moreira

TERRENO

• Vende-se terreno noÁguãVerde, rua
Alfonso Nicolluci, próximo à Católica
341m2• Comercial. Valor a combinar. Tel:
9642-1720

• Vende-se terreno no Amizade, Rua Irma
Forster, Loteamento Itacolomi 2, área
de 375m2• Lindo terreno, rua sem saída,
excelente rua residencial! R$ 165.000,00. Tel:
9131-0680

• Vende-se 2 terrenos em Barra do Sul eQuiriri
de 29.000 m2. Valor 530.000,00 cada CRECl
5878. Te19957-1216 I 8465-6600.

.' Vende-se terreno no bairro Água Verde
de 1.000 m2, sendo 650m2 área útil.
R$215.000,00.9953-5554.

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-se Astra Sedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de
menor valor. 3371-8437 I 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC, ano
e modelo 2004. 4 portas, bege. Em ótimo
estado. Valor anegociar. Tel 9173-4479 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$5.500,00 + 26 parcelas de 506,00. Tel
8849-3145 Erolt

PEUGEOT

• Vende-se ou troca-se por veículo demenor
valor, (valor a combinar), um Peugeot 207 XS
1.6, ano 2009, completo, trio elétrico. IPVA
pago, 4 pneus novos, som, sensor de chuva e
sensor de farol, ar digital. Valor R$25.900,00,
aceito proposta. TeI9170-9686.

• Vende-se Peugeot 2061.4, ano 2008.
Completo, IPVA pago, valor R$18.500,00. 'Iel
9931-9410 I 8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo, 4 portas, prata. IPVA pago. Valor
R$ 19.000,00. Tel: 9931-9410 I 8406-5033.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Voyage 2009, completo. Cor prata,
único dono. 3373-0190

• Vend-se Gol tO, cor azul ano, 1994, em ótimo
estado, por R$ 7.000,00. (Segundo dono).
Tratar no 3372-3626.

• Fox 1.0 I-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,00. Tel, 3275-4500 - Roeston
Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch I -motion (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,00. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

Vendo FiatUno Mille Fire 2008 1.0 4p,
completo (vidro elétrico, direção hidráulica
e ar condicionado) por R$ 15.500,00. Tratar:
(47) 9979-0403.

RENAULT

• Fluence 2.0 Dynarnique,manual6 marchas,
2012, preto, completo + air bag + abs + piloto .

automático + ar condicionado dual zone, .

R$54.500,00 - Tel. 8812-8522 - Roeston
Balsanelli

• Sandero 1.6 Privilege, 2013, apenas 4.900km,
top de linha + som com Bluetooh original +
aír bag + abs + RLL, carro lindo! R$37.900,00.
Tel8812-8522 - Roeston Balsanelli.

• Sandero 1.0 Authentic, 2009, prata,

completo, R$22.700,00. Tel. 9979-'1460 -

Osnir Balsanelli.
condicionado, direção hidráulica, vidro e

trava elétrica, abertura interna do porta
malas. Valor: R$ 9.000,00. Tratar: 33760331
com Lourival

• Vende-se duas vans. Valor a combinar. Tel
8418-9992 Moreira

• Vendo Kornbi 96/96, branca,motor 1600
em excelente estado, caixa direção nova,
pneus novos, pintura nova, possui os
bancos traseiros, nunca usou GNV. Valor:
R$9.000,00. Aceitomoto na troca Tel47
9172 9175.

• Vende-se Clio Sedan, 2008. Completo, air
bag duplo. 58.000 km. R$22.000,00. Aceito
carro demenor valor na negociação. Tratar
com Celso 9173-1508 (pela manhã).

• Clio 1.0, 16'1, Hi-power, 80cv, com 825 km.
Modelo novo, 2014, cinza, completo + kit

esportivo, R$32.900,00.Tel8812-8522-
Roeston Balsanelli.

• Fiesta 1.0 Supercharger 95cv, 2003, prata,
completo, R$17.300,00. Tel. 3275-4500-
Roeston Balsanelli.

• Vendo Ford Fiesta 1.0 Flex, 2008, completo,
alarme, vidros automáticos, ar. Único dono,
46.000 km. Tratar fone 3084-2026 I 9903-
0122.

TOYOTA

• Vende-se Rotativa e Caminhão Baú, Ford
7122007 modelo 2008. Valor a combinar.
3376-1255

• Vende-se Fiesta, ano 200,0, prata, sem ar.

Valor a combinar. 8817-2948Maykel.

OUTROS
• Vende-se caminhão Volkswagen 13170 ano

2001, branco, baú de 7 mts, 7 pneus novos.
Ótimo estado. Valor a combinar. Te13376-
1181 I 9220-8184.

• Vende-seAudi A3 1.8 aspirado, prata, 4
portas, ano 2000, completo, 52.000 km,
super conservado. Valor R$ 20.500,00. Tel
8410-3499.

• Vende-se Viúva Negra RD 350 Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago,
toda restadrada, impecável. Valor R$
9.000,00, somente à vista. Tel 8890-
9854 Marcos.

FORD
• Vende-se Honda Civic LX 1.716v automático,
ano 2002, cor azul, 2° dono, 85.000 km
originais, licenciado até 2014. Valor R$
17.300,00. Tratar (47) 3372 3922 ou 9974
8603.

• Vende-se YamahaXT 600, preta, ano 2000,
valor R$ 9.500,00. Telefone 9179-8830
Moacir.

• Vende-se FlOOO ano 91, direção hidráulica,
5 marchas, vermelha.

• Vende-se EscortSW 1,8 ano 1998, ar

Rua linda RImMatllli!ls" l& - Bar:!peIId -..IiiInguri daSul
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GMAC RESPEITE OS UMI ES DE E OCID DE.
Conte Comigo
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da nossa vida", afirmou o

pivô Keko.
Os ingressos antecipa

dos continuam à venda
nos Postos Mime (Matriz
e Kohlbach), na Girolla
Imóveis, na revenda da
Mannes Colchões e no

Restaurante do-Espeto. O
valor é de R$ 30 (cadeira

.

raguá do Sul com o time

completo e contam com

a experiência de jogado
res como Schumacher,
Franklin, Paulinho Japo
nês e o craque Simi (arti
lheiro do time com 11 gols)
para superar os jaraguaen
ses. Com investimento al
tíssimo, o clube alvinegro
ainda busca o titulo inédi
to da maior competição de

. ftNsal do Brasil.

www.ocponline.com.br
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E hora do mata-mata na Liga!
EQUILÍBRIO
No último encontro
entre as equipes,
ADJ - de Nenê
- e Corinthians
empataram
por 1 a 1

._-J7
.

manne.

• O quê: ADJ X

Corinthians, pela
quarta de final da Liga
Futsal, jogo de ida

• Quando: Sábado
(14), às 13h30

• Onde: Na Arena
Jaraguá

• Quanto: R$ 20

(cadeiras superiores)
e R$ 30 (cadeiras
inferiores)

• Transmissão: SporTV,
ESPN Brasil, Jaraguá
AM e Studio FM

SEM DESFALQUE
Completa, ADJ e

Timão abrem hoje
a terceira fase da

Liga Futsal

Lucas Pavin

A pós conseguir urna re

r\ação dada como quase
impossível na segunda fase
da Liga Futsal, a Associa
ção Desportiva Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMan
nesjFME) estreia nas quar
tas de final da competição
na tarde deste sábado (14).
Com promessa de Arena

lotada, a equipe comanda
da pelo técnico João Carlos
Barbosa, o Banana, enfren
ta o Corinthians, às 13h30,
podendo dar urn grande
passo para a semifinal em
caso de vitória.

Para esta partida, Ba
nana não terá nenhum

desfalque e vai à quadra
com o time completo.
"Nestes jogos decisivos,
não é permitido o erro.

Estamos nos preparando
da melhor maneira pos
sível, tanto a parte física,
quanto na tática e técnica.
Sabemos da força do ad
versário, mas nosso pla
nejamento é ultrapassar
essa fase e vamos atrás
dele", disse Banana. "Na
teoria, o Corinthians é
favorito, mas na prática
sabemos que temos muita
chance de conseguir· essa
vitória", completou.

"Esta partida vale mui-

ÚLTIMO
CONFRONTOto para o nosso time. Acre

dito que se nós queremos
alguma coisa no campe
onato, temos que ganhar
na nossa casa, porque
em São Paulo o jogo será
muito complicado. A con

centração é fundamental
e estamos focados para
esta partida, que é o jogo

Sobre o adversário
Considerado urn dos

grandes favoritos ao título
da Liga Futsal e tendo seus

atletas como base da atual

Seleção Brasileira, o Sport
Club Corinthians Paulista
faz excelente campanha até
o momento. Em dezoito

jogos na primeira fase, a

equipe que é comandada

pelo técnico Milton Luiz
Ziller Júnior, o Miltinho,
sofreu apenas uma derrota

(para o Joinville por 2 a i),
acumulando doze vitórias
e cinco empates, fechando
em segundo lugar no geral.

Na segunda fase,mante
ve o embalo e terminou com

quatro vitórias, urn empate
e urna derrota. Novamen
te, teve a segunda melhor

campanha na classificação
geral, atrás apenas dos pró
prios joinvilenses.

.

Os paulistas vêmq�IJà-

numerada) e R$ 20 (ca
deira superior). A meia

entrada, no valor de R$ .

10, é destinada a estudan
tes e aposentados, me

diante a apresentação do

comprovante original com
validade. Crianças até dez
anos têm acesso livre.

No dia do jogo também

haverá venda de ingressos
nas bilheterias da Arena

Jaraguá, nos mesmos va

lores. O duelo entre ADJ
e Corinthians terá trans

missão dos canais SporTV
e ESPN Brasil, além das
rádios Jaraguá AM (sin
tonia 1010) e Studio FM

.
(sintonia 99.1).

• AD Jaraguá lxl
Ccrinthians

• 17/6 - Arena Jaraguá
• Gols: Dian (ADJ,
aos 8:02) e Jackson
(Corinthians, aos
25:25)
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Leão tenta uma
vaga na decisão
VITÓRIA BASTA Se passar pelo Curitibanos, domingo, às 15h30,
Leã.o do Vale se garante na decisão do turno do Catarinense

Luca Pavin

A pós a vitória diante
.rtdo Oeste, na última

quarta-feira (n), por 1 a

o, o Sport Club Jaraguá
realiza a partida mais im

portante do ano até o mo

mento. Neste domingo, a

equipe comandada pelo
técnico Mozart precisa do
triunfo contra o Curitiba

nos, às lSh30, no Estádio
João Marcatto, para avan
çar para a final do turno e

enfrentar, em dois jogos, o
Internacional de Lages. A
equipe da Serra garantiu a

vaga com uma rodada de
antecedência.

Para esta partida, Mo
zart não poderá contar

com o zagueiro Neto; sus-

penso pelo terceiro cartão

amarelo, e Piter, que segue
no Departamento Médico.
"Pra mim é difícil, porque
jogador sempre quer jo
gar para poder ajudar sua
equipe. Mas nós temos atle
tas de qualidade para suprir
as ausências e domingo
vou estar no estádio dando

apoio a eles", disse Piter.
No lugar dos desfal

ques entram Fabinho e

Wilhian, respectivamente.
"Estou preparado. Esse

jogo é muito importante
para nós e só a vitória nos

interessa", afirmou Fabi
nho. Por condições físi

cas, o meia Zé Vitor ainda
é dúvida para o jogo e só
sabe se entrará em campo
neste sábado. Caso não te-

."

nha condições, Guilherme
deve ser seu substituto.

Apesar das alterações, o

treinador deve manter a

equipe no esquema 4-4-2
com: Darci, Maicon, Fa

binho, Ricardo e Jefinho;
Nêgo, Wilhian, Zé Vi
tor (Guilherme) e Carlos

Neto; Vandré e Eric.
"Nos preparamos bem

durante a semana pra dar
o máximo no domingo,
conseguir a vitória e a vaga
na final: Temos que tomar
cuidado com a equipe de

les, igual tomamos com

todas até agora. Tudo de

pende da maneira que nós
vamos jogar e procuro não

pensar muito no adversá

rio, mas naminha equipe",
ressaltouMozart.

1:1 Bradesco EDITAL DE LEILlo PRESENCIAL E "ON-LlNE" DE CASA - JARAGUA DO SUL/SC
local dos leilões: Auditório Freitas - Praça da liberdade, 130 - 16' andar - cj. 1607/1609 - liberdade - São Paulo/SP

l' leilão: Dia 26/0912013, ás llhOO - Valor 10101100: RS 2.165.098,00 2' leilão: Dia 10/10/2013. às llhOO - Valor 10101100: RS 2.332.093,00
SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n' 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco
Bradesco S/A, promoverá a venda em Leilão (I' ou ii') do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do
imóvel: Jaragu� do sul·se. Bairro Vila Nova. Rua 457- Alberto Strebe, tOO. Casa. Áreas totais: terr. 1.355m' e constr. 475�'. Matr. 16.700 - RI local. Obs.: O
vendedor providenciará sem prazo determinado a baixa da penhora constante no R.18 da citada matricula. Venda em caráterAd Corpus e no estado em que se
encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON·UNE": AUDITÓRIO FREITAS, situado na Praça da liberdade, 130, 16' andar, cj.
1607/1609, liberdade, São Paulo/SP.l' Leilão: 26/09/2013, às llh. Valor mínimo para venda: R$ 2.165.098,00 (Dois milhões cento e sessenta e cinco mil e
noventa eoito reais). 2' Leilão: 10/10/2013, àsUh (caso não seja arrematado no I' leilão). Valormínimo para venda: R$ 2.332,093,00 (Daismilhões trezentos e
trinta e dois mil e noventa e três reais). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá
efeluar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Para mais informações- tel.: (11) 3117-1000, ramais 108e 121.

Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sítes: www.bradesca.com.brllmovels I www.freitaslelloeiro.colíl.br

A empresa�oferece refeição, plano de saúde, bolsa
de estudo, convên'ias com farmáCias e dentistas,

entre outros lJenefíci,os.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!
........""""-

CAMPEONATO CATARINENSE

BOA CAMPANHA Time do técnico Mozart Batista (D) está invicto na Divisão de Acesso

SERViÇO:
• O quê: Jaraguá
x Curitibanos,
pelo Campeonato
Catarinense da Divisão
de Acesso

• Quando: Domingo
(15), l5h30

• Onde: No Estádio João
Marcatto

• Quanto: R$ 10, para
todos os setores

• Transmissão:

Jaraguá AM

CLASSIFICAÇÃO· GERAL

Pinheiros

5° Curitibanos

6° NEC

7 ° Oeste

8° Barra-BC

9° Maga

15' 8 5 O 3

12' 7 4 O 3

6\7205

'62,5%
i 57,1%

-7 28,6%
4 i 7 1 1 5 6 13; -7 19,0%
3 \ 7 1 O 6 2 16 -14 14,3%
1 I 7 O 1 6 i O 36 I -36 4,8%

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

98 rodada - Turno 15/9
15:30 - Jaraguá x Curitibanos

15:30 -Inter de Lages x Oeste

.15:30 - NEC x Barra-BC

14/9
15:30 - Maga x Blumenau

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



José Augusto Caglioni,I'

ISTORIA DO ESPORTE
ESPORTE

A

POR ONDE ANDA VOCE,
ISOLDA DALMANN?

A primeira grande campeã
Graças aos recursos da inter
net localizei esta semana, via
Skype, na cidade de Saarlouis
na Alemanha, Isolda Dalmann,
a primeira grande campeã do
atletismo feminino de nossa re

gião. No espaço de tempo entre
os anos de 1974 a 1979, Isolda
brilhou intensamente nas pro-

vas de arremesso do peso, lança
mento do disco e do dardo. Nos
Campeonatos Estaduais e Jogos
Abertos de Santa Catarina, tra
vou batalhas memoráveis no ar

remesso de peso com a atleta até
então imbatível, a joinvilense
Zilda Decker, alternou com ela o
lugarmais alto do pódio.

Família e estudos
Isolda Dalmann nasceu da Rocha Portela. Na Alema

em Jaraguá do Sul no dia 4 de nha formou-se Técnica em En
novembro de 1955. É filha de fermagem, com especialização
Erico Dalmann e Ena Riegel em Geriatria e Enfermagem. É
Dalmann. O casal teve onze fi- casada com o empresário bem
lhos: Iraci, Leonardo, Darci, sucedido do ramo de Auto Pe
Iracema, Hilário, Belmiro, Isol- ças, Gerd Franz, e tem uma fi
da, Isolete, Adolar, Irani e Inês. lha, Michelle, que é formada
Quando menina, Isolda iniciou pela Universidade de Heidel
os estudos no Colégio Abdon berg. Michelle é funcionário do
Batista de nossa cidade, onde Ministério da Justiça daAlema
concluiu o primário, o ginasial nha, e atua como Tradutora Ju
e o ensino médio. Lembra-se da ramentada e Interprete. Reside
primeira professora: Carmem na cidade de Frankfurt.

ARQUNO PESSOAL

CASAMENTO - Elsolda Dalmann e Gerd Franz (marido)

Trabalho
Isolda obteve o primeiro em

prego na empresa Marisol S. A
Indústria doVestuário. Posterior
mente fez curso de Enfermagem
e passou a desempenhar a ativi
dade de enfermeira no Hospital e

Maternidade São José de Jaraguá
do Sul. Foi para a Alemanha fa
zer curso de aperfeiçoamento em
Enfermagem eGeriatria. Naquele
país passou a trabalhar na Clínica
Geriátrica Laurensios Hõhe.

OCP27
www.ocponline.com.br

• redacao@ocorreiodopovo.com.br 11

A CONQUISTA DO OESTE, JASC DE 1975 EM CHAPECÓ (SC) - Isolda, Francisco Sá,
Alceu Fernandes, Caglioni e Nilson Fanz. Atrás: Walter Sonnenhohl e Sàntino Ritta

Uma história de conquistas
Determinada a se tornar atleta

de alto nível, Isolda treinava com
dedicação extrema. Aperfeiçoou
se no aspecto fisico, técnico epsico
lógico. Atingiu o máximo de exce
lência dentro de sua capacidade e,
em consequência tornou-se a pri
meira grande campeã do atletismo
feminino jaraguaense. Algumas
de suas conquistas: no Campeo
nato Estadual de 1975 conquistou

quistou três medalhas nos Jogos
Universitários de Santa Catarina:
ouro no arremesso do peso; prata
no disco e bronze no dardo. No
Campeonato Estadual (1976), no
vamente abocanhou três meda
lhas: ouro no peso, prata no disco
ebronze no dardo.Ao longo de sua
carreira atlética, Isolda conquistou
um total de 48 medalhas compe
tindo por Jaraguá do Sul.

a medalha de ouro no arremesso

do peso; prata no lançamento do
dardo e bronze no disco. Nos Jo
gos Abertos Regionais arrebatou o

tetracampeonato (1974/75/76/77)
nas provas de arremesso do peso,
e nos lançamentos do disco e dar
do. Nos Jogos Abertos de Santa
Catarina realizados na cidade de
Chapecó (1975) foi prata no ar

remesso do peso. Em 1976, con-

Nomundo dos esportes
Durante o período de estudante, Isolda praticou

handebol, voleibol e atletismo.Ao ingressar naMa
risol disputou as Olimpíadas do Sesi de 1974, quan
do se sagrou campeã na modalidade de handebol,
além de conquistar três medalhas de ouro no atle
tismo: arremesso de peso, e nos lançamentos de
disco e dardo. Convidada a fazer parte da equipe de
atletismo da cidade, aceitou de imediato.

A grande vitória
Há duas formas de viver a vida: uma é acre

ditar que não existe milagre. A outra é acreditar
que todas as coisas são um milagre, porém com a

consciência de que o agente domilagre é a própria
pessoa. Neste seleto grupo encontra-se a Isolda.
Em 2007, a nossa campeã foi diagnosticada estar
com câncer de mama. Com a mesma determina
ção com que encarava as competições no atletis
mo, enfrentou a dura batalha contra este terrível
mal. Enfrentou: cirurgias, quimioterapias, radio
terapias e venceu! Está plenamente curada.

Solidariedade
Isolda costuma visitar hospitais para levar um

pouco de conforto e solidariedade ,a doentes termi
nais. O principal objetivo desta terapia psicológica
não é transportar o paciente para um impossível
estado de felicidade, mas sim ajuda-lo a adquirir
firmeza e paciência diante do sofrimento.
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Caraguá Auto Elite

Com leto

JettaVariant 2.5 2010

Completo

Tiguan 2.0TS12013
Completo

Completo + Teto

* As fotos externas dos veículos meramente ilustrativas.

Jetta Variant 2.5 2011

Completo+Teto

Tiguan 2.0TS12012
CompletoAutomático+Couro

tsmiikm'

NewBeetle 2.0 2008

CompletoAutomático+Teto+ Couro

Ford Edge Limited 2013
·AWD

ToyotaCamryXLE 3.5V6 2009

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Promoção válidas até 14/09/2013.

Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitos a

alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito a aprovação
de cadastro. Qualquer·percentual de desconto anula a

promoção.

1KNOUlGIAAIEMÃ

Grupo AuJo EIíie 40_de aedibiIídGde.

www.autoelite.com.br

BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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