
Política

Jaraguá do Sul
fica isolada

Com a votação que
confirmou o fim do

recesso parlamentar de
julho em Massaranduba,
Legislativo da principal
cidade do Vale passou
a ser exceção. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO,

PÁGINAS4E5
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Sociedade
'. ..,.

Aniversário
em alto estilo
Hoje à noite a direção é a

Epic Concept Club.
A casa noturna mais

badalada da região
comemora um ano

de sucesso.
MOA GONÇALVES�
PÁGINAS 10 E 11

• www.ocponline.com.hr • R$ 3,00

Música
Talentos juvenis na Scar
Coro cênico do projetoVilla Coral encerra,
domingo, o ciclo de apresentações.
O grupo é formado por crianças e '"l.JI1'V
adolescentes do Bairro Boa Vista. .LyJJ..l\.

Entrevista

n-einador dedicado
Arena Jaraguá
Serviços àpopulação
Ação ComunitáriaWeg acontece neste
domingo, com a oferta de 50 atividades

gratuitas. Expectativa é atender mais de
30mil pessoas. PÁGINAS 22 E 23

Em sua primeira experiência como técnico,
Mozart trabalha sem receber salário e se

mostramotivado com o Sport Club Jaraguá
na Divisão de Acesso. PÁGINA 24
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COMENTÁRIO

Cigarras eformigas
.
PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR Há certas verdades que a pe
neira não consegue tapar, o

sol da verdade nos desnuda, de
nada nos adianta ir para atrás da

moita, seremos descobertos. Digo
isso com os olhos pregados no jor
nal, onde urna manchete tão velha
quanto às caravelas de Cabral me

fustiga os olhos da desesperan
ça. Frase de almanaque? Gostaria

que fosse, verdade pura, puríssima
como a boa cachaça catarinense...

Vou abrir o assunto fazendo
urna pergunta: - você tem mais
de 17 anos? Tem? Então tem pou
pança, tem urn dinheirinho ou urn

bom dinheiro nobanco, certo?Não
tem nada? Danou-se. A poupança
na vida deve começar, no mais

tarde, aos 17 anos. Warren Buffet,
americano que é urn dos três ho
mensmais ricos domundo, diz que

poupam, dão duro, guardam mas

também se divertem .

Tem cabimento urn sujeito se

aboletar num avião e sair por aí,
Estados Unidos, Caribe, Euro

pa, tudo a crédito, tudo. a perder
de vista e não ter poupança, nada
para os apertos e os futuros da
vida? Depois vão se queixar do

governo, disto e daquilo, irrespon
sáveis. - Ah, mas eu ganho pouco,
nada sobra para poupar! Pois és tu
mesmo que tens que poupar, não o
rico ali da esquina. Mas as cigarras
brasileiras vivem "cantando" sem
ter onde cair mortas; sim, claro,
depois vão estender a mão para as

"formigas" da família, os que tra
balharam para ter e não para aju
dar irresponsáveis. Que as "cigar
ras" cantem, para depois chorarem
alto o choro da pobreza.

• Advogado

Petralhas mensaleiros
LUIZ CARLOS PRATES

Nesta semana, o Brasil do bem assistiu, impávido, a maio
.

ria dos ministros do STF assegurarem a pelo menos doze
dos mensaleiros ladrões já condenados pelomesmo tribunal, o
cabimento de um recurso processual denominado de embar

gos infringentes, que na prática vai oportunizar a estes ratos do
dinheiro público, um novo julgamento. É a ultima esperança

que estes abutres nutrem pela aplicação de uma pena menos

gravosa que a cadeia à qual todos foram condenados.

O que estamos presenciando neste julgamento, sobretudo
com a insistência e pressão que o PT está conseguindo fazer

sobre alguns ministros, é algo que nos envergonha e faz com

que de certa maneira, o próprio STF saia chamuscado desta

lambança oportunista que, na verdade, de bom mesmo só re

vela o quanto estamos longe de podermos ser considerados um
país semmiséria, para aproveitar o slogan deste governo petis
ta corrupto que desmoraliza todos os cidadãos de bem.

Na verdade, esse julgamento está revelando o quanto somos

um país miserável! E a nossa miséria não está representada por
questões de escassez de ordemmaterial,masmuitomais de ordem
moral e ética. Nossas instituições estão apodrecidas e fendem a cor

rupção em todas as áreas. Estamos na UTI da corruptocracia em

que se transformou este governo dos petralhas mensaleiros e nos

sas condições de convalescência se mostram a cada dia que passa
mais distantes e dificeis. Carecemos urgentemente de pessoas de

bem quepratiquem obem demaneira desinteressada e sempensar
em tirar proveito próprio das coisas alheias e públicas.A sociedade

precisa se mobilizar e dizer que não há condições de tolerar atos

praticados por políticos corruptos, ministros magistsados que por
suas decisões parece que estão vivendo na Finlândia e que somente

com a efetividade das punições a que foram condenados os petra
lhas mensaleiros poderemos continuar seguindo, lutando, cami
nhando e cantando e seguindo a canção.

Povo brasileiro, já passou da hora de acordar e demonstrar que
um país que se diz do futuro, continuará amarrado à corrente da

corruptocracia enquanto não fizer as lições de casa, que qualquer
país que tenha respeito por seus cidadãos deve fazer.

começou tarde a poupar e investir;
começou aos 11 anos.

O Bando Mundial - pelo jornal
- nos faz saber que metade da popu
lação brasileira tem conta em banco
mas que apenas 1 em cada 10 brasi
leiros tem poupança, guarda alguma
coisa. O brasileiro é cigarra quando
devia ser formiga. Essa história de
viver "cantando" nos verões da vida
e esquecendo que o inverno da vida,
a velhice, é muito mais longo e cruel

e que vai trazer aborrecimentos e se
veros arrependimentos caracteriza o
tipo cigarra... Já os tipos "formiga",

é. Chegue cedo, saia depois da hora, se for preciso -

não viva cobrando uma horinha extra - seja cortês

com os colegas e clientes - saiba fazer benfeito seu

trabalho - faça-o com entusiasmo - doe-se à empre
sa - jogue o jogo da boa ética - seja, enfim, parceiro
de quem o paga e grato pela confiança. Duvido que
assim você entre na lista dos dispensáveis, duvido.
Ah, mas abra o olho, o grande perigo é um "chefete"

invejoso, não o dono, um "chefete"...
'

• Elas
Não vou dar o nome dela, fica chato, mas você a

conhece. Jovem, faz novelas, está um encanto com

o cabelo estilo clássico, mas chorosa. O namora

do a "dispensou", ele também faz novelas ... Tudo

bem, faz parte. Só que ela anda nas revistas e jor
nais chorando as pitangas por ter sido "dispensa
da" no namoro. Santo Deus, quando será que elas

vão aprender que quando o cara as manda embora,
dêem graças a Deus. Só nos faz bem quem gosta de

nós, só quem nos ama presta... Ouviste, guria? Uma
deusinha de bonita chorando por um bermudão,
que falta de respeito!

• Falta dizer
Confúcio, o chinês, diz no livro Os Analectos que

- "Se um homem é um bom filho e um bom irmão

em casa, pode-se esperar que se.comporte bem em

sociedade". Ouviste bem, guria? Ouviste bem por

que é tão difícil encontrar um bom namorado ou

id ?
'

.

man o. E por ISSO .•.

• Trabalho
Nu� desses tantos sites que há por aí, pergunta-

vam: - E possível ser indispensável no trabalho? Sim,

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Conhecimento

Curso de fotografia
para empresas

A Apevi promove de 15 a 19 de outubro o curso foto

grafia digital para empresas. O aprendizado é voltado a

iniciantes que atuam em empresas ou para interessados

em aprimorar conhecimentos na área. A atividade ocor

rerá no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul e será mi
nistrada pelo fotógrafo profissional Flávio Ueta, com es

pecializações nas indústrias fotográficas Kodak e Fuji. O
investimento é de R$ 230 para nucleados e empreende
dores individuais, de R$ 253 para associados, e de R$ 380
para os demais associados. Informações e inscrições pelo
telefone 3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

�LORIZAÇÃO QAS ÁRVORES
Em homenagem ao Dia da Arvore, celebrado neste sábado, Funcionários da Malwee foram brindados

ontem com mudas de plantas nativas de oito espécies. A ação foi realizada nas unidades de Jaraguá
do Sul (foto), Blumenau e Pomerode, além das filiais da Bahia e Ceará. Nessa semana também

a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) promoveu, com alunos dà Escola Erich
'

Gruetzmacher! no bair�o Três Rios do Sul, o plantio de 300 árvores frutíferas às margens do córrego
que passa atras da unidade. A atividade é voltada à revitalização da mata ciliar do córrego.
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Sociedade

Baile da
Primavera

Quina

Jaraguaense
sortudo
Um apostador de

Jaraguá do Sul acertou
os números da Quina no
sorteio 3295, realizado

quinta-feira, dia 19. Ele
vai dividir o prêmio com
um ganhador de Conta
gem (MG). Os dois vão
receberR$ 916.238.75.
As apostas vencedoras ti
veram os seguintes núme
ros: 05 - 09- 31 - 73 - 77·

Acontece nesse domingo, na Área 51, da Socie

dade Botafogo, no Bairro Barra do Rio Cerro, o Bai
le da Primavera. O evento inicia às 18 horas e será

sorteado um Fusca cheio de flores. Ingressos R$ 10

(mulheres) e R$15 (homens).

Acã
"

Retirada de entu1hos
Nesse final de semana está prevista mais uma ati

vidade do programa "Aqui EuMoro, Aqui Eu Cuido".
As ações acontecem nos bairros Nereu Ramos, Vila

Machado, Ribeirão Cavalo, Braço Ribeirão Cavalo e

TífaMonos. Os moradores deverão deixar na calçada
o material que quiserem descartar. A coleta ocorrerá

apartir das.8 horas da próxima segunda-feira, dia 23.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N2 3289
14 - 18 - 20·57 - 58

EDITORIAL

Isolamento
e reflexão

A oficialização da Câmara de Verea

.rtdores de Massaranduba em rejei
tar a continuidade do recesso do meio

do ano das atividades parlamentares
confirmou o isolamento de Jaraguá do
Sul na região sobre essa decisão. Além

disso, reforça a tese de que a postura
tomada pelos vereadores jaraguaenses
Adernar Winter (PSDB), Pedro Garcia

(PMDB), João Fiamoncini (PT), que
votaram contra o projeto, e da abs

tenção do presidente da Casa, José de

Avila, foram totalmente feitas em des

compasso do que a sociedade espera de

seus; ditos, representantes.
Por isso, o Legislativo de Jaraguá

do Sul precisa fazer uma reflexão se a

manutenção do recesso é uma decisão

que traz retorno para a comunidade
ou não. Além disso, outra postura que
ainda destoa da realidade e também
deixa a Câmara de Jaraguá do Sul com
um privilégio inaceitável é o pagamen
to anual de um 13° salário.

Não é por nada que a classe políti
ca continua desprestigiada. A socieda

de não tolera mais ver os eleitos serem

tratados como seres que estão acima da
.

maioria. Além disso, muitos usam esses

cargos para priorizar os interesses políti
cos. O exercício domandato é para cum

prir a função de serviço àpopulação, sem
privilégios que fogem da racionalidade.

"
o exercício do mandato é para cumprir
a função de serviço à população.

As reflexõesda atualidade remetem
ao tempo em que os legisladores mu
nicipais não recebiam nada para amar

pela comunidade. As pessoas se candi
datavam ao cargo pelo simples objetivo
de contribuir. Talvez essa lembrança
sirva para alertar aos atuais ocupantes
dos cargos que os privilégios de agora
não combinam com o serviço público.

OFICINA SEI CONTROLAR
MEU DINHEIRO

Sebrae lá aguá do Sul Inscrições: 47) 3371
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E preciso voltar a se conectar

Com a definição, na noite de

quinta-feira, da votação que
confirmou o fim do recesso par
lamentar de julho em Massaran

duba, Jaraguá do Sul passou a

ser exceção, assim como quanto
ao 13° distribuído aos vereado
res somente no maior município
da região. É um comportamento
que destoa do que vem pedindo
a sociedade, desconectado das
necessidades do Brasil, um país
que ainda tem muitos obstácu
los a superar para deixar de ser

promessa de futuro. Os gastos
da Casa Legislativa também cha-

mam a atenção, foram R$ 5 mi
lhões de janeiro a agosto. Cursos
e viagens a assessores estão sen

do aprovados em plenário sema

nalmente, sem que um plano seja
apresentado e nem uma previsão
de gastos. Nomeio disso tudo, há
os que defendem o aumento do
núinero de vagas na Câmara em
nome da tal representatividade
(representam quem mesmo?).
Uma opção interessante a quem
está realmente preocupado com

a representatividade foi dada

pelo vereador Amarildo Sarti em
entrevista à coluna, ontem. Que

se diminua o salário dos vereado
res, hoje em torno de R$ 9.200,
e eu diria que se acabe também
com outros privilégios como 13°,
e se estipule uma cota de gastos
aos gabinetes, para daí sim falar
em mais cadeiras. Nos bastido
res, uma disputa pela presidên
cia da Casa já foi aberta. Que tal
eleger aquele que esteja disposto
a fazer as mudanças necessárias,
cortar da própria carne? O verea

dor que realmente está disposto
a se comportar como servo da
sociedade e não se servir dela? É
um ótimomote de campanha.

EM FOCO
o prefeito Dieter Janssen começa a

segunda-feira com uma reunião com

os vereadores da base na Câmara

para unificar o discurso e detalhar as

realizações da administração.
'.....

Deputado federal, Marco Tebaldi

(PSDB) esteve ontem na região.
Fez entrega do ofício que confirma

emenda destinada ao Conselho Tutelar
de Jaraguá do Sul. O conselho vai

receber um veículo para trabalho, cinco
computadores, impressora funcional,

geladeira e bebedouro.

Contra os Correios
O vereador Vitória Lazzaris (PMDB) articula a reali

zação de uma ação civil pública, com o objetivo de garan
tir a entrega de correspondências na zona rural domuni
cípio. Ele afirma que irá questionar a Portaria n? 567/11,
do Ministério das Comunicações, também usada como

argumento pelos Correios, que limita a distribuição ex

terna de correspondências à zona urbana.
.. ,. ..

Vereador Pedro Garcia(PMDB).
deve sugerir um pacote de mudanças
na Câmara. Ele lembra que quando

a Casa passou a liberar dois
assessores por vereador, somente
Dieter Janssen (PP) abriu mão e

continuou empregando spenas.um, Que
se tratava de Fernanda Klitzke (PT).

A comissão do resgate da história da explosão
da fábrica de pólvora se reúne neste domingo para
avaliar o andamento da obra de construção do mo

numento, o livro e a preparação do cerimonial pela
passagem dos 60 anos da grande tragédia.

Resgate da história

Projeto de
cidadania

O plenário da Câmara apro
vou projeto de lei, de autoria do
vereador Arlindo Rincos (PP),
que institui o projeto "Pertenço
ao meu Bairro". O objetivo é fa
zer com que a população auxilie
no cuidado com os espaços pú
blicos. Em Porto Alegre funcio
nou por muito tempo iniciativa
parecida chamada Adote uma

Praça. Através dela, empresas
ficavam liberadas para fazer

publicidade e em troca man

tinham os parques em ótimo
estado. "O projeto tem cará
ter educativo e formador da ci

dadania", defende Rincos.

Revitalização
do Centro

Está em fase de finalização,
pelo Ipplan, projeto de revitali

zação da área central da cidade
envolvendo' as ruas Reinaldo

Rau, Epitácio Pessoa e Getúlio

Vargas. Nestes pontos, a pro
posta é que as calçadas sejam
ampliadas para que possam di
vidir espaço com as ciclovias. A
verba já está sendo articulada

junto aoMinistério das Cidades.

Pelos trilhos
O yereador Jocimar de

Lima (PSDC) propõe a união
de forças para se retirar os tri
lhos de trem que atravessam

os municípios da microrre

gião. Ele esteve quarta-feira
no gabinete do deputado Car
los Chiodini e na semana que
vem promete visitar as Câma
ras de Vereadores das cidades
de Guaramirim e Corupá.

F1M DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013
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(47)3275-0100

ASE A

"
1. Se houver aumento para

19, com a extinção do salário de

vereador, nós somos favoráveis.
Se não, somos contra.

ArnarUdo Sarti (PV). sobre a
.

proposta de aumentar o nú.mero

de vereadores de 11 para 19.

"
2. A maioria entendeu o

que a população quer de nós.

Suzane Relnke (PSDB)
cOm&mQrando apro'vação
do projeto de lei que termina
com recesso de julho na
Câmara deMassaranduba.

"
3. Eu não digo mais nada, agora
quem fala é ele (o prefeito).

CláudioMarmentini, diretor
do Hospital PadreMatias, ao

.

:abandonar uma reuniio ,com o -

prefeito Lauro Frõhlich {PSD),
sob.re o corte de SO""A. do

repasse à unidade. de saúde.
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o só deve voltar em 2014
Sorteado relator dos embargos infringentes

no julgamento domensalão, oministro Luiz Fux
emitiu nota afirmando que pretende colocar o
processo de volta à pauta do Supremo Tribunal
Federal (STF) assim que as defesas dos conde
nados e o Ministério Público se manifestarem
sobre os novos recursos, o que para ele, deve
acontecer em breve. Indicado por Dilma Rous
seff, Fux acompanhou por quase todo o julga
mento os votos do relator do processo, Joaquim
Barbosa, favoráveis à condenação dos réus. Já
o ministro Marco Aurélio Mello acredita que a

ação penal, que mais parece uma novela com

reprises seguidas, só deve voltar à pauta de
pois de fevereiro de 2014. Segundo ele, ape-

nas "verdadeiros milagres" permitiriam que os

recursos fossem julgados ainda neste ano. Os
cálculos do magistrado levam em conta que
o acórdão com as decisões referentes a todos
os embargos de declaração tem até 60 dias
para ser publicado. Apenas a partir do docu
mento é que as defesas dos mensaleiros po
derão, em 30 dias, apresentar os embargos
infringentes. Depois ainda seria necessária
uma manifestação prévia do Ministério Pú
blico sobre cada recurso dos condenados antes
que o relator, Luiz Fux, comece a preparar seu
voto. Os prazos ainda podem coincidir com o

recesso do Judiciário, que começa em 20 de de
zembro e só termina em fevereiro.

LHSeDionei
Senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB)

recebeu o ex-deputado estadual Dionei Walter
da Silva (PDT) esta semana. Os dois conversa

ram pormais de 40 minutos sobre a conjuntura
política estadual e regional. .:

Enterrado
"O ministro Manoel Dias é um cadáver inse

pulto e mal cheiroso que ainda habita a Espla
nada dos Ministérios". Do sargento Soares, que
foi expulso do PDT, sobre o líder do partido no

Estado, envolto a suspeitas de corrupção.

Aposentadoria
compulsória

O senador Luiz Henrique (PMDB) vol
tou a defender a mudança da aposentado
ria compulsória aos 75 anos de idade. Ele,
que já havia defendido a extensão do limite
atual para o Judiciário e Executivo, falou
especificamente do caso dos diplomatas e

militares, ao ser informado que o sabatina
do para assumir a embaixada no Canadá,
Pedro Fernando Brêtas, não poderá ocupar
outros postos devido à compulsória. LHS
garantiu que, aos 73 anos, está na plenitu
de de sua capacidade física e intelectual.

Futebol de elite
OministroAldo Rebelo (Esporte) vai chamar

dirigentes de clubes e proprietários das novas

arenas para debater a cobrança de ingressos nos
campeonatos nacionais e estaduais. O governo
quer impedir aumentos abusivos de preços. O

pressuposto é que ingressos caros podem eliti
zar o esporte mais popular do país.

Amin se defende
O deputado federal Esperidião

Amin (PP) quebrou o silêncio e emi
tiu nota sobre as possíveis irregula
ridades de seu gabinete com aluguel
de automóvel em Brasília. O caso foi
publicado pelo site Congresso em

Foco. No documento, ele diz que seu

gabinete está apurando as suspeitas
de fraudes envolvendo seu motoris
ta e o veículo pago com dinheiro do
contribuinte, por R$ 3.500 ao mês.
A denúncia é de que as notas são
frias e o carro pertenceria, na verda-
de, ao filho do motorista. 'li1i.llllll

./

POUTICA
FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013

Já vi
O discurso de defesa do empreendedorismo e de que os elei

tores são donos do próprio destino, mote do programa de 1V do
PSDB com Aécio Neves esta semana, foi usado pelos marqueteiros
Renato Pereira e Chico Mendez na campanha de Henrique Capri
les contra Hugo Chávez, na Venezuela, em 2012.

Aprenda
•

a negociar.
Curso Negociações Eficazes

P.ara ter.súcêssõ
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Mais cuidado nas áreas públicas
JARAGUÁ DO SUL

Projeto "Pertenço ao

meu Bairro" estimula a

parceria para melhorar

os espaços de lazer

Celso Machado

guando
prefeito de Joinville

(1996/1970), Nilson Vilson
B er chamou a iniciativa pri
vada para um projeto voltado a

manutenção de praças públicas.
Empresas adotaram os espaços
existentes na cidade bancando

-

os custos de manutenção. O ex

prefeito de Jaraguá do Sul, Mo
acir Bertoldi (PR), criou dezenas
de áreas de lazer nos bairros com
quadras de areia para a prática
de futebol e vôlei, em terrenos

cedidos gratuitamente ao mu

nicípio com o compromisso de

manutenção assumido pelas as

sociações de moradores. Na prá
tica nem sempre cumprido. Na
última quinta-feira (19) a Câma
ra de Vereadores de Jaraguá do

Sul aprovou projeto de lei do ve
reador Arlindo Rincos (PP) que
também foca na conservação de
áreas públicas, batizado de "Per

tenço ao Meu Bairro".

��..,.,
ca..�.aa

A ideia central é, segundo Rin
cos, buscar uma parceria entre a

população e a Prefeitura visando a
conservação, manutenção, o pai
sagismo e a urbanização de áreas

públicas. "Os espaços públicos de
lazer sendo melhor conservados
são bons exemplos para toda a co
munidade", diz o autor do projeto.
Pela proposta, que não terá custos
para a população, as associações
de moradores servirão como ca

nal de intermediação com o mu

nicípio. Porém, todos os reparos
necessários serão fiscalizados

para se saber se os consertos po
dem ser feitos pelos usuários ou

se o reparo caberá à Prefeitura.
Rincos vê nisso uma forma de se

educar as pessoas sobre o uso co

letivo de espaços públicos.

PROPOSTA Projeto é educar
as pessoas sobre o uso

coletivo de espaços públicos

" �Dl�,�,�,�
dutracomercio@yahoo.com.br
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Os espaços'públicos de lazer sendo
melhor conservados são bons

exemplos para toda a comunidade.

Arlindo Rinoos {PP), vereador

Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se

(47) 3273-7594 I 9652-8847
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LÚCIOSASSI iNDICE PERioDO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,03% 20.SETEMBRO.2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA ·1,79% 20.SETEMBRO.2013
NASOAQ ·0.39% 20.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,94 -1,15%

Marmoraria Portal dos Granitos:
VALE5 32.37 - 0,71%
BVMF3 12,70 +2,23%

POUPANÇA 0,5210 21.SETEMBRO.2013

(47) 3372-2808
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,39% US$112,180
OURO +0,02% US$ 1326,450

Cozinhas I Balcões I Pias CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Banheiros I Rodapés I Soleiras DÓLAR COM. 2,2180 2,2195 +0,82%
TUR. 2,1300 2,2700 0,0%

Túmulos I Jazigos EURO 2,9880 2,9902 +0,29%
LIBRA 3,5364 3,5391 +0,18%

Ronaldo Corrêa

�_:i

Campanha na internet
pormenos tributos

Estimulado pelas mani
festações de junho, o mo

vimento nacional por me
nos carga tributária ganha
a força das redes sociais.
Para conscientizar a po
pulação quanto ao volume
de impostos pagos e o que '

representam no custo dos

produtos e serviços e sen

sibilizar a opinião pública
a participar das mudanças
na legislação fiscal brasi-

.

leira, a campanha nacional
terá largada neste sábado
em Jaraguá do Sul. Por
meio da internet, todo ci
dadão poderá participar do
Feirão do Imposto que em

2013 terá formato diferente
emmuitas regiões do País.

A iniciativa é do Movi
mento Brasil Eficiente para
dar visibilidade ao movi
mento Assina Brasil, com

meta de obter pelo me

nos 500 mil assinaturas e

permitir documento a ser

apresentado ao Congresso
Nacional na forma de pro
jeto de lei. A participação
pode ser feita pela internet,
onde estarão pelo menos

dois filmes - um deles lan

çado durante o encontro

que o Conselho Estadual de
Jovens Empreendedores de
Santa Catarina, na sexta e

sábado ,integrando partici
pantes de diversos municí

pios. O primeiro filme pode
ser acessado em www.ose

gredodacaixa.com.br com

link para a coleta de assi
naturas virtuais. O segundo
filme (que será postado na

sequencia) é www.naome

xanomeurefri.com.br tam

bém com o mesmo objetivo,
de coletar assinaturas pata .

o movimento.
"Nossa intenção é que

essas duas peças se tomem

rapidamente virais na in
ternet e com isso tenhamos
a adesão dos brasileiros in-

dignados com a situação de
abuso tributário", assinala
1íago Coelho, coordenador
da ação. Além de assistir
aos vídeos e assinar favo
ravelmente, a ideia é fazer
com que os internautas

compartilhem a mensa-
,

gem pelo facebook, twitter
e instagram. "Queremos
aproveitar que a internet
movimenta 80 milhões de

pessoas. Já estamos com

mais de 200 mil assina-
,
turas e certamente vamos

alcançar a meta que vai

permitir à Câmara de De

putados e ao Senado dar
encaminhamento ao pro
jeto para a simplificação
fiscal, com menor carga tri
butária e a regulamentação
de um conselho de gestão
pública para fiscalizar a

correta aplicação dos.recur
sos públicos pelo governo",
completa Marcelo Noro

nha, presidente do Cejesc.

ArenaGastronômica
Com o objetivo de dar

oportunidade para que os

empresários do setor se

aperfeiçoem, o Núcleo de
Gastronomia de, Jaraguá
do Sul promove evento

voltado à capacitação. Nos
dias 23 e 24, chefes con-

sagrados no Brasil estarão
no evento chamado Arena
Gastronômica. A progra
mação será apresentada
durante a reunião sema

nal da ACIJS e APEVI na

segunda-feira, no Centro

Empresarial. No cardápio

dos palestrantes, dicas de
hábitos alimentares e apre
sentação das novas tendên
cias do mercado de alimen

tação fora do lar. Após o

final da plenária será ofe
recido coquetel no salão de
eventos do CEJAS. j. ,

OCP7
www.ocponline.com.br

Construção desaquecida
A atividade da construção civil mante

ve-se praticamente estável em agosto, na
comparação com o mês de julho, mas o

resultado indica que o setor continua de

saquecido, de acordo com pesquisa divul
gada nesta quinta-feira pela Confederação
Nacional da Indústria. A Sondagem da
Indústria da Construção ouviu 513 empre
sas de diferentes partes, entre os dias 2 e

12 deste mês, e verificou que a evolução da
atividade na indústria da construção se si
tuou em 47pontos (46,5 pontos em julho),
enquanto o indicador do nível de atividade

em relação ao usualrio setor ficou em 43,5

pontos (42,8 pontos nomês anterior). Os
resultados abaixo de 50 revelam atividade

desaquecida. O levantamento da CNImos
tra que a retração da atividade foimaioren
tre as pequenas empresas, com o indicador
de evolução da atividade em 44.4 pontos.
As empresas de porte médio tiveram indi
cador de 46,8 pontos e as grandes constru
toras fiearam com 48 pontos. Com a queda
na atividade, o nível de utilização da capaci
dade de operação do setor recuou de 70%,
em julho, para 69%, em agosto.

VOCÊ JÁ FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.AGORA.
FORMAUZE O 5UCESS8�

OFICINA SEI
PLANEJAR
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Estação mais florida chega com
clima frio, mas temperaturas devem subir

Natália Trentini'

m

mais intensida
de outubro. Nas

regiões Planalto e Litoral
serão esperados acumulados
de 140 e 180 milímetros. As

c-

precipitações devem ocorrer

associadas a frentes frias e in
fluência de sistemas de baixa

'Il' pressão. Já na segunda quin- ,

�,ena de novembro, começam
"'as típicas pancadas de verão.

,

Porvolta de outubro, de::
instável. 'MaS.é.pr cui� �em chegar dias mais qu�n-th

dado, irrigar, l:l�i o adubo teso l!ara região norte, a ri'\é-:
orgânico. Para •.•� é um dia de'lemperatura durante o
prazer, ver as ..�às admi-

'

Iodo vai de 16;1 a 25,6°.
.

"
.. !

Em todos os

municípios do

Estado, as chuvas
devem ocorrer com

mais intensidade no

mês de outubro.

RosaneWulf
embeleza o jardim

da casa com

petúnias, olho-de
boneca, boca-de

leão, beijinho duplo,
amor perfeito e

outras espécies

FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013

HospitalUnimed
PA Infantil abre

segunda-feira
Na próxima segunda-feira, 23, a

partir das 7h, o Hospital da Unimed
Jaraguá do Sul inicia os trabalhos no
ProntoAtendimento Infantil.

A unidade, que abriu as portas
no mês passado, possui quatro mil
metros quadrados de área. Nos

últimos 30 dias, mesmo sem o PA

em funcionamento, o hospital rea
lizou 3,5 mil atendimentos, entre
consultas e .exames laboratoriais
e de imagem. "Estes números de
monstram a nossa constante busca
pela prestação de serviços de quali
dade e-acolhimento de excelência",
ressalta Davidson Reif, gerente ge
ral da Unimed Jaraguá do Sul.

Além do pronto atendimento .

infantil, que possui pediatras à dis
posição das crianças 24 horas por
dia, o hospital ainda conta com PA

adulto, centro de imagem e labora
tório de análises clínicas.'

ArthürA4ul1er

Projeto da área
externa pronto

Deve ser apresentado no final da
próxima semana o projeto de revi

talização da área externa doGinásio
Arthür Muller, em Jaraguá do Sul.
A princípio, o local deverá contar

com pista para a prática de esportes
radicais, parqu� infantil, lanchone
te e para garantir a segurança, um

posto avançado'�PolíciaMilitar.
Segundo O;;P!�sidente da Fun-

-

dação Municipal de Esportes
(FME), Jean Carlo Leutprecht,
afirmou que o espaço será uma

grande área de lazer. "O local será
transformado em uma grande pra
ça à disposição. da comunidade,
com opções de lazer para crianças,

,
adolescentes e adultos", afirmou.

Apesar de o projeto estar fina-
,

lizado, o custo da obra ainda não

foi orçado. Entretanto, segundo
Leutprecht, R$ 250 mil estão ga
rantidos. "Consegui com a de

putada estadual Ângela Albino o

repasse de R$ 250 mil do Fundo
Estadual de Apoio aos Municípios
(Fundam). Vamos correr atrás do
restante dos recursos quando sou
bermos o valor total da obra", ex
plicou. Segundo eles, a cifra será
conhecida em 60 dias.

A previsão é que a área seja
entregue para a comunidade jun
tamente com a conclusão da re

forma do Ginásio ArthurMuller, o
que deve acontecer entre'fevereiro
e março de 2014.
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OPINIÃO Projeto da Cia Avenida Lamparina grava
documentário durante circulação de "Fuxiquinhos"

Bárbara Elice
I'
"

Equanto o público in
antil gargalha com as

peripécias da Dona Barati

nha, a atriz que a interpre
ta, Suzi Daiane, guarda al

gumas preocupações. Após
apresentar a peça "Fuxi

quinhos" mais de 50 vezes

desde a estreia, em abril de
2012, a Cia Avenida Lam

parina agora desperta para
um novo desafio: entender
a opinião dos jaraguaenses
sobre o teatro local.

Para isso, a companhia
apresentará a peça num es

paço público pela primeira
vez, neste sábado. Após o

espetáculo, os atores farão

perguntas como "por que
você vai ao teatro?" aos es

pectadores. As respostas
serão gravadas em vídeo e

reproduzidas no documen
tário do projeto Fuxicando.
O evento acontece na Pra

ça Ângelo Piazera, a partir
das 10h. Além do público
da praça, foram coletadas
as opiniões de professores,
orientadores pedagógicos,
bibliotecários e estudantes

durante agosto e setem

bro. Os principais objetivos
desse projeto são registrar
parte da história da com

panhia, executar a pesquisa
de campo da atriz e, tam

bém, naturalizar o teatro na
rede pública de ensino..

Em Jaraguá do Sul, Suzi
já se apresentou a crianças
que nunca havia visto uma

peça de teatro. Por isso,
elas se entreolhavam e não

sabiam como responder às
tentativas de interação da
atriz. "Se a escola não le
var essa parte cultural, tem
crianças que podem não

ter contato com a cultura

por muitos anos", aponta.
"As crianças têm uma sede

por isso, que a gente se

apaixona. Gostaríamos que
essa sede permanecesse até
eles serem adultos e a gen
te pudesse lotar os teatros.
Mas isso de alguma forma
se desmancha no meio do
caminho ou não tem sido
investido para que se per
petue", diz Suzi.

Somado à proposta de

incentivo, o projetoFuxican
do investiga a diferença en-

tre a contação de história e o

teatro. Quando foi montada,
a peça "Fuxiquinhos" nasceu
como contação de histórias,
mas, atualmente, é conside
rada do outro gênero.

Lançamento
O documentário deve

ficar pronto no final de no

vembro, com 15minutos de

duração. A edição será feita
porMatheus Kunitz Daniel,
o proponente do projeto
que recebeu recursos do
Fundo Municipal de Cul
tura. As cópias serão distri
buídas gratuitamente nas

escolasmunicipais.
Segundo Suzi, há a in

tenção de promover de
bates nas escolas e com o

público geral, futuramen
te. "Nós, enquanto artis

tas, temos que pensar que
estamos sendo vistos e as

pessoas vão discutir sobre
o que fazemos. Ninguém
sai de uma peça e não fala
sobre aquilo. Então, que fa
lem coisas.que construam.

Então, que a gente crie coi
sas reflexivas para as pes
soas", pensa.

Nesta semana, a peça
foi apresentada na Escola Machado de

Assis, no bairro João Pessoa

Domingo é dia de Villa Coral
O coro cênico do projeto Villa Coral, Ponto de Cul

tura da Scar, encerra o ciclo de apresentações neste

fim de semana. O grupo é formado por crianças e ado
lescentes do bairro Boa Vista que, além do canto, atu
am com cenários, bonecos e outros elementos teatrais.
A apresentação acontece neste domingo, às 19h, na
Scar e com entrada gratuita.

FOTOS EDUARDO MONTEClNO

VOCÊ,JÁ FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.
FORMALIZEO

OFICINA SEI
EMPREENDER
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3370-3242

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é super sá

bado, dia 21 de setembro de 2013. Galera,
segunda-feira é dia de mudanças, coisas
novas, cor, de alegria, de flores. Segunda
é dia de comemorar o início da Primavera.
Viva!!!! E vamos que vamos à coluna so

cial mais lida de toda a região de Jaraguá
do Sul. Antes, uma frase bem legal para
você refletir: "Quando a vida é doce, diga
obrigado e celebre. Quando vida é amarga,
diga obrigado e cresça".

Confirmadíssimo!
Tim Maia e Renato Russo não estarão na

13a Feijoada doMoa.

Pensando bem...

"As pessoas errammuito porque refletem

pouco. Sofrem muito porque não adminis
tram de um jeito certo as causas que as fa
zem sofrer. Escolhem errado, vivem errado,
amam errado. Tudo porque faltou reflexão"

Linda
Sarni Leutprech está numa fase O Boti

cário, ou seja, mais que bela, ela anda lin
da! Ao lado de amigos tem sido destaque
nos lugares da moda.

Sorry!
Minha .

nossa senhora. da bicicletinha
sem breque. Na coluna de ontem cometi um
deslize feio. Comentei que o promoter, Jean
Stahelin, estaria solteirinho da silva. Falha
nossa! Jean está num relacionamento sério
há dois anos com a bonita Ana Paula Perim.

Quem está arrasando corações nas baladas é
somente Cris Siewerdt. Sorry!

Pizza Sadia

460/440g

DIVULGAÇÃO

:�ea
! Troféus e Medalhas

: 327'-4044.

TIM TIM A darling Beth Mattedi, ao lado da
sócia Ivone Karsten e a equipe Cedeha, celebra
hoje mais um ano de vida. Tim tim pra você

Feliz da vida
Émuito bom ver o amigo Junqueira Jr. feliz de

mais. Pessoas como você, brother, tem que ter a feli
cidade sempre como prioridade na vida. Você mere
ce, não por uma obrigação, mas por um direito seu.

Um ano de sucesso
Hoje à noite todos os caminhos têm um sentido.

A direção é a Epic Concept Club, pois a casa noturna

mais badalada da região comemora em grande estilo
um ano de sucesso total. Para apagar a velinha, cor
tar o bolo e estourar a champanhe, os caps da casa,
Eduardo Fogaça, Nando Raboch e Rodrigo Fogaça
trouxeramVictor Ruiz, um dos Djs mais aplaudidos
no Brasil. Festa super imperdível!

\ .

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o empresário, Renato
Koslowski anda mostrando suas

novas medidas. Com alguns
quilinhos a menos, super

malhado. O amigo também vai
sobrevoar os camarotes da 13ª

Feijoada do Moa.

• • •

Sofia Luckmann, filha
do bancário Joel e Deise

Lukmann apaga as velinhas
neste sábado.

• • •

Walter Janssen Neto, o Teca,
depois de um giro rápido para
business, retornou ontem aos

Estados Unidos. Volta para a 13ª

Feijoada do Mo�.
• • •

Fiquei sabendo que a nova

coleção de camisas femininas da
Elô está um arraso. São mais de

80 referências novas.

f
KAY�ÓS
H O r E l

(47) 3375 - 3624
Rua Miguel Lennert. 29 - Corupá - se

Davi
Amanhã, dia 22 de setembro, o último dia do inverno, o garo

tão, David Agacy, filho do casal de amigos os cirurgiões plásticos,
Dr. RodrigoAgacy eAna Paula Passini, estreia seu primeiro aninho.
Mil bicocas, saúde e felicidade plena ao Davi e toda a família.

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2Q13

TE CONTEI

DIVULGAÇÃO

Já no Patuá Music vai rolar
mais uma concorrida noite serta

neja. No palco, os pezinhos famo
sos da dupla Dany& Rafa. Garan
tia de casa cheia.

.. Quem também deu o

ar da graça na Garage
na última quinta-feira
foram Robin Pasold, Leca
Póvoas e Elias Raasch.
Foi mais uma noite ímpar,
regada a amigos e para
amigos, se é que você me

entende!

ENSAIO
Micheke

Basso arrasa

no ensaio
da Revista

Nossa, com
modelito

Point Fitness

• Renato Stulzer, o
grande Ventania, celebra
amanhã, mais conhecido
como domingo, mais um

ano de vida. Parabéns,
meu brother! Que Deus
ilumine sempre a sua vida
e toda a família.

Bailão

"

• Juliana Barcelos, linda
como sempre, agitou os

corredores da tíco bar,
quinta-feira à noite.

Também na noite deste sába
do, aqui em nossa terrinha, a So
ciedade Centenário irá promover
uma super noite, a Bier Festa. As
mesas já estão esgotadas! Presen
ça da dupla Jian Carlos &Marce

lo, Talagaço e Indústria Musical.

Mesmo que

seja um

sonho, mesmo
que seja uma

ilusão, se
existe dentro
de você, é
porque é para
você. ��!!!e$$ " ..

CARTÃO DE VISITA
Fone (471 3371-2552

Dany&Rafa

Zlbia Gasparetto

Nosso alvo
éa sua alegria.
11ro"�gmlrPnm1lÍllenudladiversiic.

". A moçada antenada
conta nos dedos os dias
para a 13ª Feijoada
do Moa .. Estamos
aguardando.

• Fala sério! Mesmo
preso, o ex-goleiro Bruno,
ex- Flamengo, anda
chamando a atenção de .

alguns times. Indício de

que o goleiro sairá da
cadeia ." .

• Vai almoçar? A dica de

hoje é o Bela Catarina.
Um dos buffets mais
sofisticados da urbe
sorriso.

.. Celebre a vida.

• Com essa, fui!

10.20
de outubro

laraguá·_ laI
ParqueMunidpaldeEoento«

Confira a programaçao completa TIO site:

www.achutlanfaat.cam.br
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Guitarras
imort is
Hoje é dia da "1971 Gibson EDS-1275 Double
Neck" do melhor domelhor domundo.
Entre novembro e dezembro de 1970 o Led Ze

ppelin gravou, entre outras, Stairway to Heaven
em Headley Grange na Inglaterra. Na ocasião
Page usou um violão Harmony Sovereign H1260
Flattop, uma guitarra de 12 cordas 1965 Fender
ElectricXII e uma Fender Telecaster 1959, a

Dragon. Por causa disso a possibilidade de ter
que trocar de

guitarras durante
uma execução da
música eramuito
eminente. Sendo

assim, Page foi até
a Gibson procurar
por uma solução e

eis que se deparou
com a Double Neck

EDS-1275, Custom
Build, uma vez
que, na época, a
Gibson só a estava

produzindo sob
encomenda.
A estreia da Double
Neck foi em Belfast
em 1971, usando-a durante a execução de Stai
rway to heaven, adicionalmente ela passou a ser

'.'

usada também para The Song Remains the Same,
The Rain Song e Celebration Day.
Quanto às modificações, essa foi uma das

poucas que permaneceu intacta desde quando a

recebeu, exceto pelas capas dos captadores que
foram logo removidas.

cional como o

guitarrista da banda de rock Led Zeppelin.
Page é amplamente considerado como um dos
maiores e mais influentes guitarristas de todos os
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A Double Neck
tem corpo em

mogno; acabado
conhecido como

Heritage Cherry,
braços em Ma

ple, 21 trastes,
tarraxas Kluson
e Humbuckers
PAF.

Sir James Patri
ck "Jimmy" Page
(69 anos), éum
músico, produtor
musical e com

positor inglês,
que alcançou
sucesso intema-

� paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com 9@cabanacult dcabanacult
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• Gold Amelia

j ;;;�;;;::;ac::: I g�E�ff.fª�::�:�:::��:��E� I
Sacramentum Pub - 21h

Amanhã
• Sunset - ElaS Convidam
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Arrependimento de um ídolo
RogerWaters se arrepende

de ter processado seus ex-co

legas de Pink Floyd nos anos

80 por causa do nome da ban
da. Waters, que chegou a cha
mar o grupo de "desperdício
de força criativa", enfrentou
o guitarrista David Gilmour
e o baterista Nick Mason na

corte em 1986 para preve
nir que eles formassem uma

nova banda e gravassem com

o nome de Pink Floyd, o que
rapidamente teve uma reper
cussão negativa na imprensa.

"Estava errado", disse o

cantor em entrevista para a

BBC. "Claro que eu estava".
Waters . deixou o Pink

Floyd para estabelecer uma

carreira solo depois do dis
co 'the Final Cut, de 1983, e

considerou sua saída em 1985
para marcar o fim da banda.
Gilmour e Mason discorda
ram, e o resultado foi um tér
mino ruim na relação.

Depois queGilmour lançou
um disco solo em 1984, ele se

reuniu com Mason como Pink

Floyd no disco A Momentary
Lapse of Reason, de 1987, ano
em que as partes chegaram a

um acordo fora dacorte.

Está rolando mais um edição do
Rock in Rio. Têm uns shows bons
outros nem tanto, o palco Sunset

bombamdo, tudo muito legal. Mas
vamos falar da abertura do festi

val, "Tributo a Cazuza". Justíssimo,
Cazuza foi um dos maiores poetas
desse Brasil, verdadeiro, direto,
romântico e ácido. A iniciativa
veio de Roberto Frejat, parcei
ro de composições e guitarrista
do Barão Vermelho, banda que
projetou Cazuza no cenário
musical brasileiro.

Palco principal e vamos lá,
primeiro cantor a subir foi Pau
lo Mikkos, voz potente afinada,
cantou três músicas, não deco
rou nenhuma, ficava lendo as

músicas escritas em um papel
no chão, fiquei com vergonha.

P%$&*! Se eu fosse convidado para
cantar em um tributo de um ícone
da música, pelo menos eu iria deco
rar as letras das músicas. Mas tudo
bem, vamos em frente, próxima,
Maria Gadú, sinceramente, gosto da
cantora, uma voz e uma afinação fora
de série, estava emocionada cantou

muito bem e deu o seu recado. Aí
chamou Bebel Gilberto, foi um fias

co, a mulher não tem voz, desafinou
tudo que tinha direito. Vexame! Foi
difícil assistir e ouvir essa cantora

cantar três músicas. Vai ser ruim as

sim lá na... Então vem o Jota Quest.
Pô! Esses caras estão em todas, se

você for fazer eleição do síndico
do seu prédio, pode chamar os

caras que eles vêm, os caras são
arroz de festa, não dá mais para
aguentar. Para salvar o show,
chamaram o Nei Matogrosso, aí

. sim, categoria, afinação, presen
ça de palco, genial. E para fechar,
Barão Vermelho com a formação
original.com Dé no baixo, Frejat,
Mauricio eGuto, os carasmanda
ram ver o bom e velho rock'n roll..
Mataram a pau. Viva Cazuza!
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Cuidados com a saúde na primavera
Nesta semana começa a primavera e,

com ela, podemos presenciar o desabro
char das flores e o colorido dos jardins.
É o momento da natureza renascer e a

estação preferida de muitos. Porém, é

justamente com o desabrochar das flo
res que algumas pessoas começam ama

nifestar sintomas alérgicos, em especial,
os respiratórios.

Cerca de 20% da população é aco

metida por algum tipo de alergia, que
pode se desenvolver em qualquer fase
da vida, E nesta época é possível consta
tar aumento de cerca de 40% nos casos

de doenças respiratórias alérgicas como
rinite, asma, sinusite, resfriados e até
mesmo gripe.

O aumento das condições climáticas

propícias à floração das plantas favo
rece a liberação de grande quantidade
de pólen no ar. A presença de pólen e a

baixa umidade do ar são fatores que irri
tam as vias aéreas em pessoas sensíveis,
causando uma reação de hipersensibili
dade e provocando uma crise de doença
alérgica. Além do pólen, outro fator que
colabora com as crises de doenças respi
ratórias são as alterações climáticas que
ocorrem na transição do inverno para a

primavera, sendo os efeitos sentidos de
forma mais intensa 15 dias antes e 15
dias depois do início da nova estação.
Agentes como a poeira e componentes

da fumaça e poluição, provenientes de

períodos de estiagem, também agravam
os sintomas alérgicos neste período.

É possível minimizar e até mesmo

prevenir o surgimento das doenças res

piratórias decorrentes de processos alér

gicos, com alimentação nutritiva, prática
de atividade física, aumento da ingestão
de líquidos e auxílio das terapias integra
tivas e complementares que atuarão para
o fortalecimento do sistema imunológico.

Cuide-se! A saúde é o seu bem mais

precioso e as terapias integrativas e com

plementares como a aromaterapia, fito
tetapia, acupuntura, hidroterapia, den
tre outras, podem auxiliar no combate
destes distúrbios, pois atuam aliviando
os sintomas, fortalecendo a imunidade
e melhorando a qualidade de vida de

quem é acometido pelas alergias. Procu
re um naturólogo!

Além disso, é preciso levar em consi

deração o ambiente em que se vive, tanto
no trabalho, quanto em casa, com me

didas simples que podem ser adotadas

para aliviar os desconfortos das alergias.
Algumas medidas que podem aliviar

os desconfortos das alergias:
• Em caso de clima seco, beba bas

tante água e hidrate as narinas com soro

fisiológico, assim como utilize aparelhos
umidificadores ou coloque bacias com

água nos cômodos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

• Se for alérgico, evite ter carpete e

tapetes no quarto; forre o colchão e o

travesseiro com capas antialérgicas ou

impermeáveis;
• Evite ter no quarto: plantas, bichos

de pelúcia, livros, caixas e quadros e ou

tros objetos que acumulem poeira;
• Cobertores devem ser substituídos

por edredons que possam ser lavados a

cada 15 dias;
• Mantenha a casa sempre ensolarada

e arejada e limpe a mobília da casa com

pano úmido com frequência superior a

uma vez por semana;
• Retire as cortinas, substituindo-as

por persianas, que são facilmente limpas
como pano úmido, ou em caso de corti
nas de tecido leve, lave-as a cada 15 dias;

• Evite estofados recobertos com te

cido;
• Os aspiradores de pó utilizados de

vem possuir filtro HEPA;
• Não fume dentro de casa;
• Evite cheiros fortes no domicílio,

como tintas, solventes, inseticidas, pro
dutos de limpeza.

Brasil-ainda tem 25milhões de fumantes •
Dados do. Ministério. da Saúde sente melhora na qualidade de vida.

mostram que 1;7>!'6 dos brasileiros são "Ele sente uma· melhora dentro de
fumantes, o qúe equivale a 25milhões d()is� três dias no fôlego, se,não tiver
de pessoas aproximadamente. Para uma doença respiratória, fá dá pra
tentar conscientizar outras pessoas subir uma escada rnelhor,jazér exer
a largar o vício, sãofeitas ações edu- cicios", disse o especialista.
cativas em praticamente todo o país . Segundo o Ministério da Saúde,
desde 1986, quando foi sancionada a O país tem cerca de 3 mil unidades
lei que instituiu 29 de agosto como o de saúde que oferecem tratamento

DiaNacional de Combate ao Fumo. contra o vício em tabaco, o que inclui
O pneumologista da Divisão de, apoio psicológico, medicamentos,

Controle do.T'abagismo, do Instituto atendimentos educativos et�rapêu
Nacional do ÇZ.âncer (Inca), Ricardo ticos. Segundo Meirelles, deixar de
Meirelles, alerta que o tabagismo é. filmar é difícil, mas o acompanha
uma doença que pode ocasionar ou- mento de profissionais pode tornar o
tras 50. Vários tipos de câncer, do- processo mais corifortável.
enças cardiovasculares, acidentes O tabagismo é considerado pela
vasculares cerebrais (AVCs), além Organização Mundial da Saúde
de menopausa, infertilidade e enve- (OMS) a principal. causa de morte

lhecimento precoces são alguns dos evitável. Além disso, cerca âe.uz bi
problemas de saúde que podem ser lhãe de pessoas são fumantes. "Cerca

ocasionadosp'elofumo. ..
rJ.e ,80% dosfumantes desej(l:1Ttparar�

Meirelle$ e;mljca que, logo depois mas apenas 3% conseguem'realmen
de deixar o cigarro, o ex-fumante já te abandonar o vicio. Além disso, é

considerado ex-fumante a pessoa
quefica um ano semfumar', explica o

cardioloqisto; do.lIospital do Coração
do Brasil, João Ferreira Marques. O
médico esclarece que, quem abando
na o vício antes dos 30 anos, con-
segue reestabelecer o orqanis-
mo a ponto de parecer que
nuncafumou.

De acordo comMeirel
les, muitas vezes o fumante
espera ter um problema de
saúdepara deeidirparar defu-:
mar: O médico acrescentou que
a proibição de fumar em locais fe
chados fez com 'que muitos fuman
tes sentissem-se incomodados em

ter que deixar o ambiente de amigos
para fumar e isso está fazendo com

que pensem em deixar a vício. "Ele
está conversando com amigos e tem

..A
que sairparafum

..
ar, a pessoa

sentet-J ��
se escrava do ci'garro. Se está no ?

shopping eprecisa sairprafumar, .�

isso passa a ser desconfortável".
Segundo pesquisa da Organi

zação, Pan-Americana, da -Saüde
(Opas), entre 1989 e 2010 um em

cada três brasileiros deixou de
fumar devido à entrada em

vigor das medidas que res

tringiram a propaganda
de cigarros na televisão
e em veículos de comu-
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CD

Girls . Artista: Girls-
� Em seu primeiro CD, "Girls",
a banda feminina mostra que
chegou para mudar a cena pop
brasileira. O projeto conta com

a produção musical de Rick Bo
nadio com composições arroja
das, vozes marcantes e partici
pações super especiais. O single
"Monkey See Monkey Do", conta
com a participação do rapper in

glês Aggro Santos. O CD também

Cliqué animal

Livro

Cidades de Papel· Autor: John Green
Quentin Jacobsen tem uma pai

xão platônica pela magnífica vizinha
e colega de escola Margo Roth Spie
gelman. Até que em um cinco demaio

que poderia ter sido outro dia qual
quer, ela invade sua vida pela janela
de seu quarto, com a cara pintada e

vestida de ninja, convocando-o a fa
zer parte de um engenhoso plano de
vingança. E ele, é claro, aceita. Assim

conta com as participações de

Negra Li, em "Guerreiras", do ex
Rebelde Mika, em "O Mundo Dá

Voltas", e do rapper Suave, em
"Molha Sua Boca" e "Ramón".
O projeto vem acompanhado de
uma luva com um lindo brinde,
um brinco com o logo "Girls". A
banda "Girls" tem tudo para ser

um dos maiores sucessos teens

do mercado brasileiro.

que a noite de aventuras acaba e um

novo dia se inicia, Q vai para a escola
e então descobre que o paradeiro da

sempre enigmáticaMargo é agora um
mistério.No entanto, ele logo encon

tra pistas e começa a segui-las. Impeli
do em direção a um caníinho tortuoso,
quantomais Q se aproxima deMargo,
mais se distancia da imagem da garota
que ele achava que conhecia.

JogófX360
lhe Elder Scrolls V: Skyrim . Fornecedor: Bethesda

Esta edição conta com jogo ori
ginal Skyrim e todos os seus DLCs:

Dawnguard, Hearthfire e Dragon
bom. O império de Tarnriel está à
beira do cólapso. O Supremo Rei de
Skyrim foi assassinado. São forma
das alianças para reclamar o trono.
Jogadores lutam como Dovakin ou

Dragonbom, um profeta que tem o

PRECISAMDS DE UM LAR! Duas fêmeas e um macho, com
aproximadamente 35 dias. Estarão disponíveis para adoção
daqui há 45 dias. Contato: Aliny no telefone: 3374-2557

poder de falar a língua dos dragões
e lutar contra estas criaturas que
voltaram para omundo do Skyrim.
Começando o jogo como um prisio
neiro prestes a ser executado pelo
Império por crimes não revelados,
o jogador escapa quando um dra

gão ataca e fica livre para explorar
omundo como desejar.

ABARDOIODEAMMAISÉCRiME.
SEmPREsERctARUM, D9IUICif..
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Aldo Adolar Maul
Alexandro andrade

Altair Vech

Cleiton Rodrigues Cordeiro
Cristiane heer vakenhagen
Daniel Blhadual

Daniela Todt
Erik Yuri Ramos

Fabiane de Paula dos Santos

Felipe Gabriel M. da silva
Fernanda de Borba
Geovana Anders

Giseli Jezuino
Isabela Wensersky
Jackes A. da Silva

Jonatan Junckes
Jonathan Diogo Coelho
Larisa Tais Hermes
Leona Soares Da Silva
Leonardo Mader

Leticia Odorcik
Leticia Taclane Gessner

Márcio Wehrmeister
Marilene Viero

Osmar Siewerdt
Raul Cipriane
Ricardo N. Guths
Romeo Depieri
Ruan Forlin

Ruth M. Lorenzi
Sandra Regina Marquardt
Silmara F. Melo

Thiago Ruediger
Viviane Rodrigues

• Stephen King - Escritor

22/9

Arrianda R.B. Naizer
Anadir de O. Molta

,Artbüf-Hoengen
�telpêrt Stein _

Camila B. Rosa

Catnilia C. Kreis
Claudia Marinho -

Clediomar-Streber

Cristiano Heck Junior

Daniel Borchardt
Darciel Martins

_

Djenni Otoviçz
Edson I:.uiz Kamrott

Elio Becker
Fernada Cristina Tanom
Fernando Weinfurter

Gisele Diel

Greice A. Eggert
Iara Blan_k
Ilda Alves
Ilda Fenner
Irio Piske
Joannes Spézia

Joao Victor Cardoso
Kauã RebelimMaciel
Kleverton Ferreira

Leonice F. Martins

Leticia M. S. Cordeiro
Luacas Tiechontcoski

Lucas J. Kohling
Lucas Matheus Piechontcoski
Marcelo "M. Fenner
Marcondes Marine

Monique Bruch
Olivia O.P. Dong
Pamela Pastai
Roselene Ignowski Janssen
Sandra R. de Andrade
Sandro Marcelo Maiochi

Silvana Aparecida Rosa Vieira

Talita Manfrini

Vanessa C. da Silva
_

23/9

Adelak Mathias

Artur de Freitas

Aryane B Gomes

Bianca Taís Siewerdt_
Brenda B.Mohr

Carlos Eduardo dos Santos
Carmem Mohr

Cleodiomar streber
Cleverton Ferreira

Clóvís Witkosky
Daniela B. Stenqhen
Eduarda Odorcik

Eduardo Da Rocha

Eduardo L. Ropelato
Elaine Lipinski
�Iisabete Cristina Camargo
Elui A. Seben
Estacíliada Silva
Estela de Miranda
Geraldo M'elchioretto
Gustavo A. Brandenberg
Isaura da Siiva
Jose luiz de Borba

José Markilwizi

Julleta Piazera
Ketlin Westphal
Leandro Lichtemberg
Leunida Sell
Maicon L. Berger
Marlon Rafael Hornburg
Mauro Lucio B. Sam Clemente

Morgana F. Fritz
- Pamela Pastai
_ Roberto J. Pinheiro

Rubia da Costa F. Sanches
Simone Q. da Rosa
Valdomiro J. da Silva

Waldemar Schultz

Wesley Nascimento

Paulo Ricardo - Cantor
� Bruce Springsteen - Cantor
• Daúde - Cantora

_

• Julio Iglesias - Cantor
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www.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br

3371-0031
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MENEGOTTI
B

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

·A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO,

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: R.4- 31.510

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

*opçÃO DE LOTES DIFERENCIADOS COM ATÉ 963,00 M2

BWC, LAV,CHURRASQUEmAGAR. RS 850,00EOIEtAS VEGAS
RUA JoAo ANDR! DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS. SI.,
cozo BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 91O.00EDlF.
BELA VISTA

BAIRRO TIPA MARTrNS -RUA 766, ADELAIDE TQFFQL -

LOT,CORUPA -2QTOS. SI., COzo BWC. LAV E GARRS380.00
BAIRRüTIFA MARTINS --RUA JOSE NARLOCH. N" 1606
-02QTOS. SI., cozo BWC. LAV E GARRS 3SO.00
RUA EMMERICH RURSAM.N" 45 -OI SUITE, 02QTOS. SI., cozo
BWç.LAV,CHURRASQ,.GARRS8SO.00EDIF.DNA WAL
RUAANGELOTORINElll.N" 199-01 SUITE,01 QTOSL,COZ.BWC.
LAV,CHlJRI!A5oUElRAGARRS720,ooEDIF.COPENHAGEN
-RUAWALDOMIRO SCHMITZ.N" 160 -2QTOS, SI., COZO BWC.
LAVEGAR.RSS50,OO
BAmR.O AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N" 225--

2QTOS. SI., COZo BWC. LAV EGARRS 500.00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280.N" 1570 -2QTOS, SI., COZo
BWC. LAV EGARR.$ 5SO.00 EDlF. BRASlLIABELTRAMINI
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280. N" 1570 -2QTOS. SI.,
cozo BWC. iAv EGAR,RS 480.00 EDIF, BRASlLlA BELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BINEN. N" 87 -2QTOS. SI., COZo BWC. LAV.SAC Cf CHUR

RASQUEIRA EGARRS59O.00
RUA JOSE PICOLLI.522 -2QTOS. SL. COZo .WC. LAV E

GAR.R$S30,OO
BAIRRO rnssRIOS DOSUL -RUAADAMANDO FREDERICO
JOSE KLEIN. N"85 2QTOS, SI., cozo BWC. LAV,SAC Cf CHUR-

RASQUEIRA E GAR.RSSOO.OO
RUA PREF. JOSE BAUER,N" 131 -OI SUITE. 02 QTOS, SI., cozo
BWC,LAY,SACADAGARRS750.00EDIP.ATLANTIS
RUA WlLLY BARTEL,N" 250 -OI SUITE. 02 QTOS. SI., COZo
BWC, LAV, SACADA GAR. R$ 850,00 EOlE LEBLON
RUA REINaLDO BARTEL,N" 390 -03 QTOS. SI., cozo BWC.
LAY,SACADAGAR R$ 1.050,00 EOLF.ESPLENDOR
RUA REINaLDO BARTEL.N"727 -03 QTOS, SI., COZo BWC,
LAV EGAR RS 550,00 EDIF.BARTEL
BAIRRO JGUA 99 �RUA PASTOR HAROLD WILUAN,N 424

'-2QTOS. SI., COZo BWC. LAVE GARR.$ 570.00
BAIRRO NOVA BRASlLIA -RUA HlLARJO FLORIAN1.N" 40
-OI SUITE02 QTOS. SI., COZo BWC. LAV, SACADA GAR. RS
1.050.00 EDlF.MORADA DASERRA
RUA JoAO PLANlCHEK,N" 1045 -03 QTOS. SI., cozo BWC.
LAV E GAR. RS 540.00 EDIEMATHEDI
RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-01 QTO. SI., COZo BWC.
LAV EGAR, RS 600.00 EDIF.EMllJO
BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HEINRICH LESSMANN. 421
-2QTOS. SI., COZo BWC. LAV EGARR.$ 5SO.00
-RUA ALFREDO CARLOS MAIER. 59 - 2QTOS. SI., cozo
BWC.SACADA LAV EGARRS 650.00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SUITE.OI QTO. SL.
cozo BWC, LAV, SACADA GAR. R$ 950,00 EDIFVENEZA

BAI_RRO JOAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAúJO. 2QTOS. SI., COZo BWC.SACADA LAV E GARRS
500,OOCOND. DASARVORES

REF: 6466: E?<CELENTE CASA
NO LOTEAMENTO RENASCEN
ÇA, BAIRRO RAU, JARAGUÁ
DO SUL-SC. TERRENO COM
ÁREA TOTAL DE 546 M2.
CASA COM 233,00 M2, COM
O 2 SUITES, 01 QUARTO, 01
BW SOCIAL, 01 BWC, CHUR
RASQUEIRA, GARAGEM PARA
02 AUTOMÓVEIS, CANIL,
COPA, COZINHA, LANDERIA,
DEPENDENCIA DE EMPREGA
DA. VALOR: R$ 600.000,00

REF: 6439: CASA NO AMIZADE
COM AMPLO TERRENO: CASA
DE ALVENARIA COM AREA
DE 249,64 M2 E O tERRENO
COM AREA DE 3.795,00M2,
SUITE COM CLOSET + HIDRO
+ 2 DORMITORIOS,ESTAR
JANTAR BWC,COZINHA,DES
PENSA,COPA,GARAGEM PRA
2 CARROS,AREA DE FESTAS
COM CHURRASQUEIRA E
BWC, VALOR: R$ 750.000,00

REF: 6467: TERRENOS NO BAIRRO JOÃO PESSOA. RUAASFALTADA,
LOCALIZAÇÃO NOBRE.
VALOR: R$ 95.000,00

MUITAS OPORTUNIDADES 'NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

-CASAS,
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI. N 37-

02QTOS. SI., COZo BWC. LAV,RS 400.00
...JlAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA JoAo JANUARIO AIROSO.
1067 -01 SUITE,02 QTOS,SL. coz. BWC, LAV EGARR.$I.200,QO
BAIRRO !LHA DA FIGUEIRA:RUA 768. N" 481 - 03QTOS. SI.,
COZo BWC. 4'V E GARAGEM,RS 5SO.00
RUA ASSIS CHATEAUBRIAN,N" 219 -02QTOS, si, cozo BWC,
LAVE GARAGEM.R$600,OO
RUAANTONlOPEDRI-Q2QTOS.SL,COZ.BWC,LAVE GARR$75O,OO.
BAIRROTIffis RIOS DO SUL-RUAWALDEMARRAU.N"2438
FUNDOS -02QTOS. SI., cozo BWC. LAV E GARRS 425.00
CASACORUPA - RUAANO BOM,N" 1380 ·02 QTOS, 5L, coz,
BWC, LAV EGARAGEM.RS 450,00

RUAJRMAOLEANDRo,I815-02QTOSSL,COZ.BWC, LAV,RS65s,oo
BAIRRO CHICO DE PAULA;-RUA FRANCISCO HEMPCK

EMAIR.lOO -03QUARTOS,SALA.COZINHA.LAVANoERIA,BA
NHEIRO E GARAGEM R$ 640,00
BAIRRO VILA RAU -JOÃO MORE'ITI.N" 65' -FUNDOS-04

QTOS. SI., COZo BWC. LAV E GARAGEM,RS 850.00
B�O BARRkRUA ANGELO RUBINI,N" 994 ·02 SUITES,02
QTOS. SI., cozo BWC. LAV E GARAGEM,RS 4,500.00,

APARTAMENTOS:
-MAL, DEODORO DA FONSECA. 855 -02 QTO. SI., COZo BWC.
LAV,E GAR,R$600.00 EDlF.MENEGOTTl
-GOv, JORGE LACERDA.N" 373' 02 QTOS, SI., cozo BWC. LAV,

CHURRASQUEIRA GAR. RS 700.00 -EDIEFERRETrI II
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 --01 SUITE, 02
QTOS. SI., COZo BWC. LAV, CHURRASQUEIRAGAR. RS 850.00
-EDIF, JULIANA
-RUA NElSON NASATO. N 46 -02 QTOS. SI., COZo BWC. LAV,
SACADA, GAR.. RS 630,00 -EOlE FERRETTI I
-RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA ·02 QTOS. SI., cozo BWC. LAY,
SACADA.GAR RS 600.00 EDlF JARAGuA I
-RUA GOV,JORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS. SI., cozo BWC.
LAV, SACADA, GAR R$ 700,OO-EDIESfA LUZIA
-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -OI SUITE. 02 QUARTOS. SI., cozo
BWC, LAV.GAR RS 9QO,OOEDIF. ATLANfA
-RUA BARÁO DO RIO BRANCO.553 -OI SUITE. 02 QTOS. SI.,
cozo BWC. LAV, GAR RS 1.190.00 -EDIF, BARAO
-RUA JOAO PICOLLI,N" 104 -04 QUARTOS. SI., cozo BWC.
LAV,SACADA,GAR. RS 850,00 -EOlF:CARLOS SPEZIA
-RUA EXP. CABO HARRY HACLlCH. OI QTO. SI., COZo BWC.
LAV;GAR. R$ 600.00 -EOIE SAINT TROPFZ
BAIRRO CZERNIEWICZ -R, FRANCISCO TODT. N" 960 - 02

QTO. SI., cozo BWC. LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIRA E
GAR. RS 650,00 EOIF. GUII.HERME

RUAPARANÁ,N"IOS-02QTOSL,COZ.BWCLAY,EGARRS450.00
·BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELThl'A DA SILVA. N°
SOO -IQTO. SI., Coz.JlWC. LAV, RS420.00
RUA MARCELO BARBI. N" 314 - 02QTOS. SI., cozo BWC. LAV
EGAR.R$ 440,00
RUA JOSE EMMENDOERFER,N"122 - SUITE, 02QTOS, SI., COZo

-RUASTA. JUL1A -2QTOS.SI., COZo BWC. LAV EGAR,RS600.00
·RVAMARJAA DAMASCARENHAS.l10·0l SUITE .1QTO, S1..,
COZo BWC. LAV,SAC_Cf CHURRASQUEIRA E GARRS762.00
EDIF. MARIA ALICE
-RUA GUILHERME BEHLlNG.N" 60-01 SUITE .2QTOS. SI.,
COZo BWC. LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GARRS725.00
EDIF. CLAUDE MONET

KlTINETE
BAIRRO -SÃO LUIS ·RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148 -SAO LUIZ - OI QTO E COZJ1)NfO. BWC Rs 250.00
BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA. N" 916
-IQTO. SI., COZo BWC. LAV EGAR,R$ 530,00
BAIRRO - VILARAU - RUA CARLOS ZENKE.N° 224 - OlQTO,
COZ E BWC - RS 300.00

TERRENO,
RUA JOS! THEODORO RIBEIRO - IDiA DA FIGUEIRA -

3OX60 M2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWll.HEIM, N" 258 ·03 QTOS,
SI.,COZ.BWC.LAVEGAR,RS1.800.00-IOOM2
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FONSECA. N"
1594 - 32M2 - R$ 670.00

-

SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N"91 - 90M2
RS 1.200,00
GALPÃOGUAR.AMIRIM: -RUAMARIA LOPESOA,SILVA,N 188

·l54M2R$l.OOO,OO
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Cód 131- CASA, Bairro Amizade, com 81
m', 2 dormitórios. Terreno com 327m'. R$
230.000,00 Projeto de ampliação de 80mtrs

aprovado pela Prefeitura.

Plantão:
9135·8601
9636·6160

3371-0099

� ,
,.....1--

- renov_
WWw.p8Pcimoveis.com.bp

aluguel@dual.intb.br
lucas@dual.intb.br
www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód.584- APARTAMENTO, Residencial Moreau,
Bairro Baependi, , com 84,18m' , sufte + 2

dormitórios, sacada com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 277.422,55

Casa 2 dormitórios, sala. cozinha, área de serviço, 1

garagem. 1 bwc,_Baependi,Rs;'7m'f,OO,l

IIVI O B,I L I A R I·A

Piern1ann
LOCACÃO

Apto cortrz dormitórios, 1 vaga de garagem. Ptóx. Tomar.

I
São Luiz 1R:S'9'5fl,'()t,1}ô-> condominio

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Próx, Arsepum.

:!
Amizade'·R$.\52{(,(I�!

" Salacomercíal com 60m2 , 1 bwc, Vt.laLenzi/R$:6,;·n;QD:·

i
Sala comercial com 1 bwc. VUaLenzi�,oo)

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, Vila
Lenzi,R&-'�.(lQ1 + condomínío

Galpão 370 m", Agua Verde.lIS;..juml,{Jh

.. 1'
Casa suíte + 2 dormitórios, Vila Lenzi.RSli2!W;'(Jo.t

"

Galpão 98 m' + 1 bwc, Baependi,RSoiUOilll,OW

II

I��

I
I
I

I Ref. P3952 - Casa com 2 dormitóri

los, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1
área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137.000,00.

I
,

I' mitórios, escritório, lavabo, salas, coz- !
; inha sobmedida, piscina, área de festa, ;

2 vagas de garagem, R$ 680.000,00

104M2 PRIVATIVOS

Cód 543- APARTAMENTO, Bairro Czemiewicz,
Residencial BOlgari, com 104m', 1 su�e + 2

dormitórios, 2 vagas de garagem. R$ 242.140,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE TERRENOS E GALPÕESI
Côd 72: SAlA COMERCIAL. Bairro Cenlro, com 185m2, 2

banheiros, cozinha. R$ 3.600,00.

Cf"'��s:'���':1.�"i'
de garagem. R$I.000,OO + condominio.

Cód 92: GAlPÃO, Bairro Rio Ceou I, com 2DOm2. R$ ZOOO,DO.
Côd. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 1 suite + 2

quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,00 + condominio.

���hii7o���� �����h��\���"J: t���� ��U!6ll:�ol
Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2 dormitónos, 1

vaga de garagem. Próximo a Recreativa da Celesc. R$ 605,DO.
CM: 89 - SALA COMERCIAL-Ilha da figueira, com 30m2,

1 banheiro. R$ 4DO,00.
Cód. 94 APARTAMENTO - Centro. 6:l'n', 2 dormitIirios, sacada
com cIU1asqt.<;ra e 1 vaga de garagem R$ 7DO,DO + cond.

Cód: 95 - CASA COMERCIAL- Vila Lenzi, com 450m',
terreno com lI00m'. R$ 4.500,00.

Cód: 36· SALA COMERCIAL - Centro, com 30m'.
R$I.100,00. DE FRONTE COM A PRINCIPAL

CM 61- APARTAMENTO, Bairro Centenário, com t donnitóno,

chJ.::���a:����;g'����iO
te���'lftft�l�����=id�'res��a
CócI. 95- GALPÃO. Bairro Vila Lenzi,Construção com 450m',

EscritMo na parte da frente. Terreno com lIDOm'.
R$ 4.500,00 Pm�midades V�duto.

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

C6d. 177 éASA GEMINADA, Bairro Três Rios Do
Norte; 69m2, e terreno com 169m2, 2 dormitótios,

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

TERRENOS/CHÁCARAS
coe. 248· TERRENO, Bairro Água Verde, com área de

9.2B4,50m', um galpão de 200m' e 2 apartamentos de 100m'
cada, 2 casas de alvenaria sendo uma de 100m2 e outra de

70m'. Pró�mo a faculdade. CONSULTE·NOS.

CM. 240- TERRENO, Bairro Ilha da figueira, com 771m'.
R$ 480.000,00

Cód. 205· TERRENO, 8airro Iita Martins área de 350m'.
R$ BO.OOO.OO. Aceita financiamento bancário.

Cód. 20B-TERRENO, em Araquan, área de 110.000m'.
R$ 5.500.000,00 Próximo a futuras instalações da BMW.

Cód. 224- TERRENO, em Schroe<fer área de 464m'.
R$ 80.000.DO. Aceita financiamento bancário.

Cód. 230· TERRENO, Bairro Rau área de 450m', casa mista
com 50m'. R$ 230.000,00. Aceita imóvel na negociação.
Cód. 234- TERRENO,Bairro Estrada Nova área de 392m'.

R$ 60.000,00.

Cód. 245- TERRENO. Bairro Baependi área de 327m' casa de
madeira. R$ 230.000,00

CM. 24&- TERRENO, Bairro Santa luzia. área de 6.703.1Om'.
R$ 300.000,00

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

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

Cód. 259· TERRENO, em Schroeder área de 1201.20"".
R$150.0DO.00. Aceita imóvel na negociação.

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

R$ 225.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191- Alàmeda 25
Centro - Jaraguá do Sul - sc

www.bertaimoveis.com
Cf
móve 5

REF. 13005 - Galpão com 686 m2 - Pé direito
com 5 metros - 02 banheiros.

REF. 13006 - Galpão com 272,87 mZ - 02
banheiros.

REF. 13007 - Galpão com 225 mZ•
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1 Suíte+ 2 Dormitórios

-Álea pmativa lll.oom>
- J.-.rbo Social

- Cozinha e dUlJDlsqurira

:inkg,r.lda ao Jiving
- 2 Vaps de g;uagem 3275-1594

www.hwolf.com.br

Cód. 2302 - Baependi - Ap. cf 1
suite + 2 qtos, demais dep., novo

pronto para morar, elevador
R$ 205.000,00

Cód. 01 a8 - 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

Ref. 100.1 - João Pessoa - Cõm 03 quartos, 02 salas, banheiro, cozinha,
lavado, área de serviço, garagem para até 03 carros toda murada com brita na

área extema. R$ 680,00.
Ret. 1002 - CENlRO - Para fins oomertiais - Com aproximadamente 600m', sala,
cozinha mobiliada, �vabo, dispensa sala com chunasqueira, 02 suites 01 delas

com hidro, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma
casa para o caseiro, água e luz indMdual. R$ 8,500.00.

Ref. 1005 - CENlRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carms.R$ 2.200,00.

Ret. 1007 - ESTRADA NOVA - Com 01 su�e + 02 quartos, sala de estar. saia
de jantar. cozinha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS

Ret. 2000 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 560,00.

Ret. 2001 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada(ii tem chunasqueira),
banheiro, cozinha, área de serviço com garagem.R$ 600,00.

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

inclusa no aluguel, luz interna relógio individual. R$ 700,00.
ReI. 2003 - Centro - Com 01 suoo + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$900,00.
Ref. 2006 - Centro - Com 01 suoo + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada

e chunasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ret. 2007 - Banra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada, banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Ret. 2010 - Trra Martins - Com 02 quartos, saia, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450.00
Ret. 2012 -lUlA DA AGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ret.2013 - Jaragua Esquerdo - Com d3 quartos, banheiro, sala com sacada,

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

Ret. 2014 - Baependi- Com 01 sufte, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Ret. 2017 - CENlRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENlRO APARTAMENTO - Com 01 su�e com hidro e cíoset + 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, cozinha,

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

tem garagem.R$ 360,00.
.

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 cozinha conjugadas, bwc, não
tem garagem. R$ 380,00.

ReI. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem, prndio com elevador e salão de festas.

"R$ 600,00.
Ret. 2026 - Água Verdi - Com 03 quartos, sala com uma pequena sacada, cozinha,

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

cozinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.
Ret. 2031 -Ilha daRgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
ReI. 2032 - CENlRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
ReI. 2034 - CENlRO - Com 01 sufte + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada

com 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00
Ret. 2035 - Centro - Com 03 quartos, sala 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.

Ret. 2038 - BAEPENDI- Com 01 sufte + 02 quartos, sala, cozinha, área lIe serviço
com sacada, banheiro e 0�1 vaga de garagem.R$ 700,00.

, ReI. 2039 - CENTRO - Com01 suoo + 02 quartos, banheiro social, saa com

sacada, cozma área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con
domlnio aproximadO R$ 250,00 IPTU incluso, salãó de festas coletivo com elevadol

ReI. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, COzinha/COpa, área de

serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.
ReI. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos. sala com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
ReI. 2044 -Ilha da Rgueira - Com 01 sufte, 02 quartos, saia com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00.
Ret. 2047 - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ret. 2049 - CENlRO - Com 01 sufte + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.200,00

- Condomlnio aproximado R$ 250,00, prBdio com elevadol

Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,
não tem garagem. R$ 360,00.

Ret. 2052 - CENlRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,
dependência com bwc (epenas o sanftâno) e garagem. R$ 700,00.

ReI. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.

SAlAS COMERCIAIS

Ret. 3001 - CENlRO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00

.Ret. 3004 - Vila Lenzi' - Com aproximadamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENlRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$1.200,00.
Ret. 3007 - CENlRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ :i.300,00

Ret. 3010 - BARRA - Sala oomertial com 200m', 02 em baixo e no mezanino

tembém com banheiro. R$ 3.600,00.
ReI. 3011 - CENlRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
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NextMonday 23rd is the first dayofspring in the
southern hemisphere this year.Apróxima segunda
feira, dia 23, é o primeiro dia de primavera no
hemisfério sul neste ano. It's the Spring Equinoxwhen
the Earth's poles are the same distance from the Sun.

É o equinócio de primavera quando os pólos da terra
estão àmesma distância do sol. Then, on this day there
are 12 hours ofday and 12 hours ofnight. Então, nesse
dia a noite dura doze horas e o dia igualmente 12 horas.

Por isso se chama "equinócio", "equi" do latim 'aequus'
ou "igual"e "nócio" de 'noctis' ou "noite". Logo, temos
'noites iguais'.Well, it's not exactly 'equal nights', but
equal night and day. Bem, não é exatamente 'noites

iguais', mas dia e noite iguais em sua duração. (source:
www.etymonline.com). You can readmore about the
Sun and seasons atmuseumvictoria.com.au.Você pode

M. Conceição K. da Silveira

lermais sobre o sol e as estações nesse link.

The other seasons of the year are summer, falI ar

autumn, andwinter. As outras estações do ano são
verão, outono (que em Inglês há duas palavras) e
inverno. FalI is more common inAmerican English
and autumn in British English. 'FalI' émais comum em

inglês americano e 'autumn' no inglês britânico. 'FalI'
também significa 'cair', o que bem descreve a estação
do outono quando as folhas caem das árvores.

Spring is the flower season. Primavera é a estação
das flores. These are some flowers in English: daisy
(margarida), rase (rosa), pansy (amor-perfeito),
dahlia (dália), lily (lírios), lavender (lavanda), poppy
(papoula), prirnrose (prímula) and violets (violetas),
my grandma's favourite ones (as favoritas deminha

OCPI5
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avó).We live in a townwherewe still have beautiful

gardens. Vivemos numa cidade onde ainda temos
jardins lindos. Let's go for awalk and enjoy it! Vamos
sair para uma caminhada e apreciar!
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TURISMO

PuertoMontt e Puerto

Varas, uma região de lagos,
vulcões e contrastes

A primeira é a capital da Região dos Lagos e ponto
.1"\.de chegada de cargueiros e cruzeiros vindos de
terras austrais; a segunda é pretexto para entender
a origem do nome da região.

Montt abriga um dos portos chilenos mais

movimentados do país, enquanto Varas observa,
sem pressa, o vai e vem tranquilo de barcos e botes

que deslizam as águas azuladas que tocam suave

as margens da cidade. Uma está em frente ao Seno

de Reloncaví, protegida pela Ilha Tenglo; a outra

descansa com vistas para o Llanquíhue,
A capital tenta ser moderna, mas as madeiras de

alerce sobrepostas não deixam a cidade esquecer seu

passado, uma mistura arquitetônica europeia que se

integra, harmoniosamente, com ·0 estilo emprestado
do arquipélago de Chiloé; já a vizinha é tradicional

e se orgulha das marcas deixadas pelos imigrantes
"

alemães que a ergueram, apartir de 1852.
. Puerto Montt é rascunho, pelo menos para o

turista que busca sossego durante as férias; Puerto
Varas é poesia, sobretudo quando se enche de flores,
nos meses da primavera, o que lhe garante o título

de "Cidade das Rosas".
No entanto, o Osorno, vulcão que pode ser visto

de ambas as cidades, é o símbolo natural que parece
conectar dois dos destinos mais visitados no país,
em plena Patagônia chilena. Seja do topo de seus

2.661 metros de altura ou aos pés desse vulcão

adormecido que repousa durante anos, as diferenças
entre Montt e Varas desaparecem quando as águas
calmas dos lagos que dão nome à região formam um

belo espelho que emoldura as cidades.

Os opostos não só se atraem como também
convidam visitantes a conhecerem os contrastes

de um dos mais bem escritos poemas chilenos: a

Região dos Lagos.
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Novelas

-. JOIA RARA . GLOBO· 18H
. Amélia chora ao ouvir de Apolônio que Franz não as

sumirá seu filho. Franz escolhe um anel de noivado para
Amélia. lolanda diz a Mundo que pediu demissão. Manfred
se une a Silvia contra Ernest. Ernest retira a queixa contra

Mundo para conquistar a confiança de Fra-nz. Com o intuito
de separá-lo de Amélia, Ernest pede que Franz participe de
um leilão em Paris. Laia conta a Amélia que Franz vi;ljou
com Silvia. Sonan comenta com Jampa que Ananda sem

pre reencarna em épocas de crise. Amélia recebe uma falsa
carta assinada por Franz terminando seu relacionamento.
Mundo expulsa Amélia de casa mas, ao saber que a irmã

está grávida, pede que ela fique.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Simone passa mal. Bento vê Malu e Maurício juntos.

Giane e Fabinho se divertem juntos, deixando Caio com

ciúmes. Glória sente-se mal depois da visita de Bento. Pe
drinho fica encantado com Mayara. Charlene conta para
Wilson a história de Simone. Perácio pergunta por Fabinho

Sanque Bom
Amora vai atrás da irmã e faz ameaças caso ela não vá em_bora do Brasil

Amora (Sophie Charlotte) não quer saber de Simone (An
dreiaHorta), mas quem disse que a irmã estápreocupada com
a ít-gírl?Amora fica furiosa ao descobrir que a irmã conseguiu
emprego na Para Sempre. E não é que amimadinha resolve ir

_

atrás da irmã no local de trabalho dela?! A mulher de Bento

para Xande, e Brenda se interessa. Tito invade a casa de
Lara para cuidar de seu filho. Camila percebe o olhar de
Nelson para Verônica. Barrabás tenta convencer Damáris a

parar de fingir ser Gládis. Cardoso e Lara expulsam Tito do

apartamento, Malu e Maurício namoram. Bento não aceita

que Giane seja amiga de Fabinho. Lara descobre o motivo
da raiva de Caio por Cardoso. Áurea não deixa Barrabás pa
trocinar o filme de Bárbara. Perácio procura Fabinho.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
César e Félix se enfrentam. Bruno reclarna de ver Pa

lama abraçada com Ninho. Aline se revela para Bernarda.

Vanderlei pede para sair de novo com Valdirene. Rafael

manipula Márcia para testernunhar a favor de Atílio, Thales
diz que ama Nicole. Vinícius avisa a Silvia que ela precisa
retirar a mama. A advogada mente para Michel e pede para
conversar com Patrícia. Leila culpa Thales por seu acidente.
Ordália se emociona ao ver Paulinha falar com Ciça. César
pede para Paloma marcar um encontro com Pilar. César diz
a Pilar que se arrependeu de ter saído de casa.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Neila Medeiros
vê I�qui Agora"
como uma surpresa
desafiadora

Neila Medeiros se destacou como ân
cora do "SBT Brasília". A firmeza das suas

colocações e a autoridade como sempre se

colocou perante os diversos assuntos logo
chamaram a atenção da cúpula do SBT, em
São Paulo. Em julho passado, ela foi cha
mada pelo diretor nacional de Jornalismo,
Marcelo Parada, para cobrir as férias de
César Filho no "Jornal do SBT .:_ Manhã".
A proposta para mudar para São Paulo, de .

forma definitiva, depois 5 anos de Brasília,
aconteceu no início de agosto, sem saber
exatamente que estava. determinado para
ela. A novidade para todos, inclusive para
Neila, veio no início da noite de quarta
feira, quando o SBT decidiu voltar com o

"Aqui Agora" e ela, por escolha do próprio
dono, Silvio Santos, será a apresentadora.

t·

Marcelo Rezende
exibirá seu Cidade
Alerta aos sábados

Marcelo Rezende comandará o pro
grama Cidade Aleita, na Record, também
aos finais de semana. O jornalístico irá ao

ar a partir deste sábado (21), das 17h20 às

19h40, no lugar da série Todo Mundo Odeia
o Chris.A atração também baterá de frente
com o Brasil Urgente, apresentado por Da
tena na Band, como já acontece durante a

semana. No Ibope, o programa policial exi
bido pela emissora do Morumbi tem ficado
à frente da programação da Record no sába
do. Popular nas redes sociais por seu famoso
jargão "corta para mim"; Rezende comen

tou achar bárbaro ser tão bem aceito pelos
mais variados tipos de público e até imitado
em outras emissoras de televisão. "Acho que
isso é um motivo do mais absoluto orgulho.
Na Praça é Nossa tem o Marcelo Se Vende,
no Pânico, o Marcelo Sem Dente, na Globo
tinha o Casseta & Planerta, que apresentava
o Marcelo Depende, na época em que eu tra

balhei na Globo. Acho que isso é um.motivo
de mais absoluto orgulho", disse.

fica furiosa ao vê-la e pergunta por que ela não foi embora do
Brasil como prometeu. Apesar de dizer que não está interes
sada no dinheiro da irmã e que não pode sair do Brasil, Amora
pega pesado. Charlene (Mayana Neiva) chega na hora e vê os

disparates que Amora fala para a irmã.

2013 a 1914 - Fogo
Hoje, você terá disposição de

sobra para aproveitar o dia. Nada de
ficar trancado(a) em casa! Saia, pas
seie, faça algo diferente para gastar o
excesso de energia. O entrosamento

com o seu par vai depender apenas
da sua dedicação. Na conquista,
tome a iniciativa. Cor: preto.

Touro
2014 a 2015 - Terra

Agir com cautela e não confiar
demais nas pessoas será a sua me

lhor escolha. Assim, terá menos

chances de se decepcionar. Aprovei
te o dia para ficar no seu canto e ana
lisar seu comportamento. À noite, a
Lua brilha em seu signo e ressalta
seu charme. Cor: marrom.

Gêmeos
2115a2016-Ar

Aproveite o dia para curtir a

companhia dos amigos. Um progra
ma animado, mesmo em casa, pode
cairbem. Se está deolho emumami

go, esse é o momento de se aproxi
mar.Ànoite, porém, você vai querer
ficar quieto no seu canto. Há risco de
urna traição: cuidado. Cor: branco.

Câncer
2116 a 2117 -Água

Você vai se concentrar mais na

imagem que passa: aos outros e fará
tudo para conseguir a admiração das
pessoas com quem convive. À noite,
sair com os amigos pode ajudar na
paquera, portanto, nada de ficar em
casa! Umprograma com a turma vai
animar o romance. Cor: lilás.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Urna viagem pode animar este

dia. Aproveite para entrar em conta

to com pessoas de fora, mesmo que

seja apenas pela internet ou por te
lefone.Ànoite, você vai fazer planos,
inclusive a dois.Umapessoaque tem

urna boa posição socialpode chamar
sua atenção. Cor: Iaranja.

podem
marcar este dia e talvez você não se

sinta muito confortável com elas. De

qualquer maneira; é bom agir com
cautela neste momento -, À noite, o
astral melhora e uma mudança de
ares pode favorecer o romance: nada
de rotina a dois. Cor: bege.

Libra
2319 a 22110 - Ar

Você vai querer curtir o dia ao

lado do par. Aproveite para mostrar
o quanto valoriza a. união. Só vai
investir na paquera se perceber que
pode virar um romance. A noite, �

a paixão fala alto, mas antes de se

aproximar, veja se a pessoa é de con

fiança: fuja de brigas. Cor: amarelo.

Escorpião
23/l0 a 21111 -Água

A Lua transita por um ponto
delicado do seu horóscopo, por isso,
não se surpreenda se você' estiver
com uma consciência mais crítica.
Momento de depuração, em que
deve separar o que serve e o que não

serve mais no campo sentimental.
Intimidade favorecida. Cor: preto.

f!@ Sagitário
Ia. 22111 a21112-Fogo

.

Aproveite o dia para fazer um

programa animado e se divertir!
Você estará mais popular e terá fa
cilidade para se tomar o centro das

atenções. À noite, pode se interessar

por um colega. Se já tem um amor,

talvez tenha que fazer alguns sacrífí
cios.pelo par, Cor: laranja.

Capricórnio
22112 a20lJ - Terra

Aproveiteodiapara curtir a com
panhia da família. Um almoço em

casa pode ser uma ótima idéia para
renovar e aprofundar os laços entre
vocês. Ànoite, você vai dar um show
na paquera! Confie em seu charme.
No romance, é hora de se divertir e
curtir o amado. Cor: marrom.

Aquário
2111 a 1812 -Ar

Aproveite o dia para passear,
encontrar amigos e conhecer gente
nova. Urna viagem rápida deve mo
vimentar seu dia e a paquera. A noi

te, faça um programa caseiro com o

par. Reserveum tempo para a sua fa
mília. Um parente pode te apresen
tar alguém interessante. Cor: preto.

�Peixes
� 1912 a 1913 - Terra

Você estará muito preocupado
com as finanças, portanto, aprovei
te seu tempo livre para reorganizar
suas contas. Aposte num bom papo

para sé aproximar do seu alvo. Uma
paixão à primeira vista pode surpre-

.

ender. Se já tem alguém, urna via

gem anima a relação. Cor: azul.
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Tirinhas Sudoku

WiUtirando

Piadas
Mullleres
Num hipermercado, dois caras chocam frontalmente os carrinhos de

compras.
Indignado, um pergunta ao outro:
- O que é que o senhor está fazendo aqui?
- Desculpe, mas estou procurando minha mulher! _

- Que coincidência, também ando à procura da minha.
- Como é a sua mulher?
- Ela é alta, loira, olhos verdes e tem umas pernas bem torneadas, uns
seios muito salientes e uns lábios carnudos muito pintados. Usa um
vestido preto muito justo e decotado, talvez um bocadinho decotado
demais.
E como é a sua?
- Ora, que se lixe a minha! Vamos procurar a sua....

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK
SHOPPING
ARCOPLEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado

- 131 min - Censura: 14 anos
- Diariamente - 13h50, 16h20,
18h50, 21h20

ARCOPLEX2·
• Aviões - Animação - Dublado - 92
min - Censura: livre - Diariamente
- 14h, 15h50

• O Casamento do Ano - Comédia
- Legendado - 89 min - Censura:
14 anos - Diariamente - 17h50,
19h40, 21h30

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia -

Legendado - 101 min - Censura:
12 anos - Diariamente - 15h, 17h,
19h,21h

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Aviões - 14:00, 16:00, 18:00 - 3D DUB - Animação
• Se Puder.. , Dirija! - 20:00, 22:00 - 3D - NAC - Comédia

'Aviões -13:30 15:30 - DUB - Animação
'Casa da Mãe Joana 2 -17:20,19:20,21:20 - NAC - Comédia
• Elysium - 13:40, 16:40, 19:00,21 :30 - DUB - Ficção
'�s Bem-Armadas -14:10,16:50,19:30,21 :50 - LEG - Comédia
• Os Estagiários - 16:15 - LEG - Comédia

'Invocação do Mal-13:50, 18:50, 21 :10 - LEG - Terror
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 - 3D - DUB-

Aventura
• Dose Dupla -18:40 - DUB - Ação
• Dose Dupla - 21 :40 - LEG - Ação
• Os Smurfs - 14:20 - 3D - DUB - Comédia

ApóS lançar o livro "Casa
daMãe Joana",Mon
tanha (Antonio Pedro)
está levando uma vida

tranquila. Umdia ele
recebe

..
um pedido de

ajuda.de seu velho amigo
J.tíca (JoséWilker), que

OBO Cafiristão.
ente, PR (Paulo

Bet1Í)segue dando seus
golpes em viúvas ricas.
Não demoramuito para
que tanto Juca quanto
PR se reencontrem na

mansão de Montanha.
Entretanto, o que o dono
da casa não esperava era

queqonaAxaci(Betty
• GNC MUELLER
• Aviões -13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us - 3D - 22:00 - LEG - DocumentáMo
• Rush - no Limite da Emoção - 13:45 - LEG - Ação
• O Ataque - 18:45, 21 :30 - DUB - Ação
• percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:20 - DUB - Aventura
• Elysium - 14:00, 16:40, 19:00, 21 :15 - LEG - Ficção

5

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

5

7

8
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Fontes: Epagn e Tempo Agora

Muita chuva
até domingo
Tempo instável com céu encoberto e
chuvamoderada a forte com temporal
isolado e acumulados significativos,
devido à formação e deslocamento de
umanova frente fria No Oeste, Sul eNorte
do estado pode ocorrer pontuais de 300
mm, quase o dobro do esperado omês
inteiro, Risco de alagamentos, enchente e

deslizamentos de encostas,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

ArylANHÃ
MIN: 17°e
MÁ)(: 25°e

Parcialmente
Nublado

Instável

S�GUNDA
MIN: 12°e
MÁ)(: 21°e

Nublado

LUAS

• NÓVA 5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 T�RÇA
CHEIA 19/9 MIN: 9°e

• MINGUANTE 27/9 MÁ)(: 19°e

VERTICAIS
1. Que virou vinagre
2. O fato de manter desconhecido o próprio nome

3. Calçado com sola e salto de madeira / A distância
entre o foco principal e o centro ótico de uma

lente
4. O rio cearense que banha Sobral/Outro nome do

gergelim
5. Interjeição que exprime dor" admiração, espanto /

O fim do .. , tabu
6. Lavatório / Chegar às vias de fato
7. Dança característica de Pernambuco / Tentativa

para encontrar
8. Tornar a tratar a pele com substância que lhe de

volva a umidade
9. Palavreado,

HORIZONTAIS
1. O músico mineiro Alves (1909-1969), de "Atire

a Primeira Pedra", em parceria com Mário Lago
2. Encontrar coisa perdida
3. (Fig,) Repouso, descanso / A atriz Fischer e a ex

-jogadora de vôlei Mossa
4. Que não pode ser contado, relatado
5. Proprietária de alguma coisa / (Pop,) Refeição,

comida
6. Que se cunha de um só lado (diz-se de medalha,

moeda etc.) / As iniciais do sambista Nobre

7. Fita metálica, flexível, geralmente delgada e circu

lar, resistente, com aplicações elétricas, telefôni
cas etc. / Polícia Rodoviária Federal

8. Idade Média / Ter em excesso

9. Tipo de lanchonete onde são servidas refeições
rápidas e também bebidas / Mal vestido

10.lnstigar alguém para o mal.
11. Parte abrigada de um porto onde se podem re- 10

colher embarcações para fugir do. mau tempo ou

para carregar e descarregar I Menino, garoto
12. Substância fóssil, transparente, usada em biju-

teria e joalheria
12

13. Dourar-se ao fogo (o assado).

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

2 345 6 7 8 9
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CASA E DECORAÇAO FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013

Use vinagre demaçã na limpeza da casa
Conheça as diferentesformas de aproveitar esse ingredientemultiuso na hora dafaxinaparafacilitar sua vida!

Diz o ditado: "uma maçã por
dia mantém a pessoa sadia".
Grande verdade. Seu alto

poder curativo combate uma
série de males. Fora isso, a
fruta tem ação tonificante,
o que deixa a pele bonita e

viçosa. Mas seus beneficios
vão além da saúde e beleza.
Baseada em pesquisas
científicas, a médica Penny
Stanway comprova no livro
''AsMaravilhas do Vinagre
deMaçã" (Ed. Alaúde) que
o temperofeito com ela
também é um aliado na

limpeza da casa. Isso porque
ele tem ação antibacteriana e

desinfetante. Confira as dicas
da especialista. Econômico e

sustentável

Amaciante
Misture duas colheres

(sopa) de vinagre de maçã,
duas colheres (sopa) de
bicarbonato de sódio e quatro
colheres (sopa) de água. Se
você lavar as roupas à mão,
acrescente a mistura ao

último enxágue. Na máquina
de lavar roupa, despeje-a no
reservatório de amaciante.

Desodorizador
Encha metade de um borrifador
com água e acrescente uma

colher (chá) de bicarbonato e

uma colher (sopa) de vinagre
de maçã. Agite bem. Quando
parar de fazer espuma, termine
de enchê-lo com água e tampe.
Use como purificador para

eliminar cheiro de cigarro,
comida e outros odores

indesejados.

Limpa-piso
Acrescente uma xícara (chá) de
vinagre a um balde com água e

lave o piso normalmente.

Limpa-vidros
Faça uma mistura com três

partes de água e uma de

vinagre. Use-a em vidros de

janelas ou espelhos. Seque com
uma folha de jornal.

Lustra-móveis
Dê brilho à mobília de
madeira com uma solução
feita de vinagre e parafina em

partes iguais.

Multiuso
Evite manchas no rejunte
dos azulejos, borrifando-os
duas vezes por semana com

uma solução de água e duas
coheres (sopa) de vinagre.

Para retirar o bolor da
cortina do banheiro, lave-a
na máquina, adicionando
roog de bicarbonato de sódio
ao sabão em pó e 100ml de

vinagre ao amaciante.

(Í)..
metall
_,nl

COOPER
A nossa Cooperativa

VAGAS
• Açougueiro

• Auxiliar de açougueiro
• Auxiliar de frios

• Fiambreiro

• Auxiliar de confeitaria

• Repositor de FLV

• Monitor de segurança
• Aux. de Servo Gerais

• Embalador

• Fiscal de Caixa

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

--------------------------------------

Benefícios

-

• Repositor de mercearia

• Alimentação. Vale-transporte. Plano de saúde- Seguro de vida
• Auxílio-instrução. Concessão de crédito- Plano de participação nos

resultados semestrais- Oportunidade de crescimento

• Atendente de padaria
'

• Empacotador
• Atendente de SAC • Caixa Geral Loja
• Operador de caixa • Supervisor Frente de Caixa

• VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS •

• DISPONIBILIDADE PARATRABALHAR F NAIS DE SEMANA •
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Parabéns para Jonathan Diogo
Coelho completa 18 anos no

dia 21. Muitas felicidades e

muitos anos de vida. São votos
de seus pais, irmão e amigos

o gatinho João Gabriel

completa 8 anos. Papai,
mamãe e mana desejam muitas

felicidades e saúde

Parabéns a Erna Tribess

KoneU, que aniversarlou dia
. 18. Muita saúde e felicidades!

Receba.os cUmprimentos
de seu esposo Heinz, filhos,

genro, noras e netos

Parabenizamos a lindíssima
Patrícia Kaschinski pelo
aniversário! O Clube das

Marias lhe deseja felicidades,
. hoje e sempre!

Josias Gorisch completa 32
anos neste dia 21. A esposa

Priscila e a filha Sarah desejam
muita saúde, felicidades. "És
muito especial para nós e te

amamos muito!"
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Mulher, guerreira e muito amada por todos. Parabéns Cecilia Nicocelli (Otávio nicocelli in

memorian). Muita saúde e felicidades! Na foto com toda família Nicocelli
.�,

.

Parabéns aos Acadêmicos do Curso de Negócios Imobiliários
da Uniasselvi-Fameg. Eles colaram grau no dia 9

Quem
comemorou

91 anos no dia
12 foi a Vovó
Elfira. Sempre
ativa, ela adora
costurar para
se ocupar. A
família deseja
muita saúde
e muita paz.
Parabéns!

Marcio

Gielow,em
recente visita

a Goiânia,
aparece na foto
ao lado de seu

Parabéns a Lucas da Silva, que
--

genro, o lateral

aniversariou no dia 15. Que essa esquerdo
data não seja só para trazer vyilliam
alegrias, mas sim para que Matheus, e do

você possa aprender as lições técnico do time

que a vida nos oferece, com esmeraldino,
passagens tristes ou alegres. Enderson

Que seus sonhos se realizem! Moreira, no
Feliz Aniversario! São os votos CT do GO,iás

de Madelfne Cabral .l I' i Esporte Clube

Parabéns Heloiza (E) pelos seus
18 anos de vida, comemorados
no dia 20. "Quero dizer que
você é muito importante em

minha vida, minha conselheira,
minha irmã e minha melhor

arnlqa," De sua amiga que te

ama muito Franciele

Larissa Tais Hermes comemora
aniversário de 15 anos neste

sábado, dia 21, e recebe o

carinho do pai Rogério, da mãe
Marilene e da irmã Leticia. "Nós

te amamos, Laia!"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carlos Henrique Schroeder

ato'crônic�V_AiÚED_ADES�_

FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013

e carlos.schroeder@gmail.com

Mais um ano/mais balões
Ver os balões cruzarem o céu de Jaraguá do sul no

final de semana passado, subindo e descendo, ora
para cá e ora para lá, me fez lembrar dos altos e baixos
da vida, dos altos e baixos de um ano que já está no

fim. Sim, já estamos em setembro. Outubro, novembro
e pimba, dezembro. O ano de 2013 já era! Revéllion!

O pior de tudo é que quase todos resolvem dar um

jeito na vida até o final do ano. Então os projetos que fo
ram postergados durante todo o ano viram prioridade,
o que transforma a vida numa correria sem fim.

E sempre no final do ano os(as) casados(as) in
felizes prometem se separar no próximo ano e os (as)
solteiros(as) infelizes prometem se casar no próximo
"ano, já viram isso? Mas quase nunca seguem suas pro
messas ... Os(as) amantes também prometem terminar
seus casos, prometem ...

Todos os anos fazemos as mesmos promessas, osmes
mos brindes, e é este o lado divertido da vida: poder repe
tir os erros, os mesmos erros, pois somos humanos', e não
máquinas. Eu encaro cada início de ano como um texto,
sim, como um texto. Pois quando você começa a escre

ver um conto ou romance, você acha que sabe onde quer

chegar, planeja o futuro dos seus personagens ... Os
capítulos ... Tudo! Mas logo as coisas seguem outros

caminhos, o personagem que era secundário parece
ter "mais vida" e vai conquistando espaço, as situa

ções que você imaginou semostram banais, e os tex
tos vão "se reescrevendo". Na vida também é assim,
por mais que você tente esquematizar ou planejar,
as situações sempre acabam fugindo do seu contro

le. É como diz o escritor israelense Amós Oz no seu

livro "Conhecer uma mulher": "Todas as pessoas,
todos os atos, os atos de paixão e ambição, as frau
des, a sedução, acúmulo, evasão, os atos demalícia e

de fracasso, a competição e adulação e a generosida
de, os atos destinados a impressionar, a despertar 'à
atenção, para serem gravados na história da família,
ou do grupo ou do povo ou da humanidade, os atos
insignificantes e os atos generosos, os calculados e

os incontroláveis, os maldosos; quase todos levam
sempre a um ponto onde não se pretendia chegar."

Mas o mais engraçado é que ninguém quer
entrar com dívidas no próximo ano, então todos
trabalham mais, economizam, quitam as dívidas,

DESTAQUES DA SEMANA_
Tentativa de

fuga presídio de

Jaraguá do Sul
Uma tentativa de fuga

foi descoberta a tempo pelos
agentes do Presídio Regional
namanhã de quinta-feira (19)
em Jaraguá do Sul. O dia era

de visita, mas todos os fami
liares foram retirados da uni-:
dade para uma revista minu
ciosa. Depois de identificados
os responsáveis, dez detentos
foram transferidos no início
da tarde para a Penitenciária
Industrial de Joinville.

Pico Jaraguá
.

pega fogo
Um incêndio de grandes pro

porções atingiu o Pico Jaraguá
no domingo (15). Os moradores
perceberam o fogo por volta das

17h30. Cerca de 30 pessoas, en
tre bombeiros, defesa civil e par
ticipantes do Jeep Club, traba
lharam para.controlar o fogo no
Pico Jaraguá. Os bombeiros ain
da não divulgaram o tamanho da
área destruída pelo incêndio que
assolou o morro entre a tarde de
domingo e a manhã de segunda
feira (16). A chuva auxiliou para
que o fogo fosse extinto.

'I

para torrarem fortunas em janeiro e fé
vereiro na praia, e voltarem ao ve�me
lho. Bom, a vida é assim né ... Ciclos... -

Fim de ano! Muitos vão ter que cru
zar com aquele parente mala, ou gastar
zilhões com presentes para os filhos... E

também você é obrigado pela família a

comprar peru ou chester, mas hoje nem

tem mais graça, pois a Sadia e a Perdi
gão são a mesma coisa ... Aliás, o Natal é
quase sempre a mesma coisa, só criança
e PapaiNoel se.divertem! Mas tudo bem,
rituais... Precisamos deles... O fim do
ano está chegando, prepare seu bolso e

paciência, mas sorria, ano que vem será
'melhor ... Ao menos é o que dizem, mas
afinal, a vida sempre te dá balões.

www.ocponline.com.br
onlíne

Cantora jaraguaense
morre na Bahia

Morreu na Bahia, aos 37 anos,
.

a cantora jaraguaense Dani Vo

gueI. Ela estava internada desde
a semana passada, em Salvador,
para uma série de exames. Dani
faria um exame de medula óssea,
na manhã dessa quarta-feira, 18
de setembro, pois havia suspeitas
de que ela tivesse com leucemia.
Dani era filha de Ieda Maria de
Souza - a primeira vereadora mu
lher em Jaraguá do Sul e foi cre
mada na manhã de sexta-feira,
20 de setembro, em Balneário
Camboriú.
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Prepare, o guarda
chuva e as galochas
TEMPORAL Defesa Civil em alerta, com atenção especial no
domingo. Moradores em áreas de risco devem ficar prevenidos

Débora Remor

Duas alagadas no Bair
.ftro Santa Luzia, uma

rachadura no morro às

margens da Rua Adolfo
Antônio Emmendoefer, no
RioMolha, e deslizamentos
de terra no Ribeirão Cavalo
foram os primeiros estra

gos provocados pela chuva
de ontem, em Jaraguá do
Sul. A previsão de tempo
ral para este final de sema

na, com acúmulos de até

350mm de precipitação,
traz preocupação aos técni
cos da Defesa Civil e mora
dores de áreas de risco, que

podem sofrer com desliza
mentos e alagamentos.

O estado de alerta foi
emitido pelo órgão estadu
al e osmunicípios da região
de Jaraguá do Sul mantêm

vigilância quanto ao ní
vel dos rios e às encostas

com histórico de desmo
ronamento. Em Corupá, o
rio subiu 30 centímetros
em 20 minutos e Jaraguá
registrou 55 centímetros
acima no nível normal no

ponto de monitoramen
to do Bairro São Luis. "A

previsão de chuva está se
concretizando e por isso

Terminal

Homem preso
por assaltos

Foi encaminhado ao

Presídio Regional o homem
de 34 anos preso em fla

grante depois de cometer

um assalto no Terminal Ur-
bano, no Centro de Jaraguá

bueiros. Mesmo sabendo da do Sul, na noite de quinta
previsão do tempo, não há feira. A vítima contou a Po

mais nada que possamos fa- lícia Militar que o suspeito
zer", lamentou. se aproximou simulando

estar armado e anunciou o

assalto, por volta das zih. O
ladrão fugiu com o dinheiro
e foi localizado pela PM na

RuaJosé Leier. Entregue na
delegacia, o suspeito foi re
conhecido ainda por outra

vítima, que teria sido assal
tado na noite de segunda
feira, com o mesmométodo.

pedimos atenção a todos os

moradores", disse o diretor Litoral
da Defesa Civil,Maicon Le- O alerta emitido para
andro da Costa. todo o Estado se entende

Um valo transbordou no até segunda-feira, quando
Bairro'Santa Luzia e as ruas a chuva deve diminuir. Más
se transformaram córregos.
A chuva passou mas o nível
da água só voltou ao normal
uma hora depois. Lama e

pedaços de madeira conti
nuaram espalhados. A tera

peuta Neila Devigili passou
a tarde limpando a varanda
e a calçada da Rua Neura
Maria Prestíní. "Aúnica pre
venção é recolher as folhas e

galhos para pão entupir os

EDUARDOMONfECINO

SUJEIRA Troncos permanecem nas ruas de Santa Luzia, que foram alagadas

as áreas costeiras correm

risco de alagamento pelo
menos até terça-feira, dia
24, por causa da incidência
de ventos fortes ao longo
da orla catarinense. Amaré
alta - que pode chegar a 1,7
metros em São Francisco
do Sul - dificulta o escoa

mento da água das chuvas,
segundo informações da
Defesa Civil estadual.

Plano de
Prevenção

A previsão para as

chuvas intensas vale para
este final de semana, mas

desde o início do ano, téc
nicos da Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali) se reú
nem com representantes
de secretarias de Planeja- .

mento, Habitação, Infra
estrutura e Defesa Civil da

região para confeccionar
um mapa de áreas de ris
co. O Plano de Prevenção
das Cheias possibilita a

diminuição dos impactos
e ajuda em ações preven
tivas de cada cidade. Gua
ramirim recebeu a equipe
na última quarta-feira e

no mês passado foi a vez

de Schroeder. O estudo
deve ser apresentado em

novembro.

Polícia Rodoviária pede cuidado redobrado aosmotoristas
A Polícia Rodoviá

ria Federal pede atenção
redobrada aos motoris
tas que precisam viajar,
mesmo com a previsão
de chuva intensa. A pou
ca visibilidade, possibili-

dade de aquaplanagem e

diminuição da aderência
dos pneus à pista são as

condições mais comuns e

que aumentam as chances
de acidentes. Para evitar

ocorrências, os motoris-

tas devem reduzir a velo- por locais de acúmulo de
cidade, aumentar' a dís- água. A PRF aconselha
tância entre

�
os veículos, ainda revisão automotiva

ter cuidado redobrado ao e a manutenção de lim
fazer curvas ou frenagens, . padores de pára-brisas e

manter os faróis baixos "vidros limpos e desemba
acessos, evitar passar çados.
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Pico Jaraguá
Fogo atingiu
120milm2

O relatório dos Bombei
ros Voluntários e da Defesa
Civil estima em 120 mil me
tros quadrados a área destruí
da pelo incêndio que atingiu
o Pico Jaraguá entre a noite
de domingo e a manhã da
última segunda-feira. O fogo
se alastrou principalmente
pelo lado de Jaraguá do Sul,
composto por vegetação ras
teira e pedras, e não atingiu
com intensidade o lado de

Massaranduba, onde a flora
é mais densa. ''Na quarta
feira, quando sobrevoamos o
local percebemos que a área

atiiígida eramenor do que se
imaginava", comentou o co

mandante JeanWalz.

Há 33 anos a Santinvest oferece aos

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

Sem consulta ,Crédito com � Sem cobrança de
� ao SPC/Serasa � excelentes taxas 'seguro e tarifas

� Sem abertura de � Sem integralização
conta-corrente 'de cota capital

• ir 0800 48 0506
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

SI STEMA flNANCEI RO Horário de atendimento de segunda a sexta das eh às 17h

Caso Jr Leffer

Agência demodelos é indiciada
O inquérito policial que

investigou denúncias de
estelionato da agência de
modelos Jr Leffer contra

possíveis clientes chegou
esta semana ao Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul.

Quase 30 pessoas teriam
sido vítimas do proprietário
da agênciaOrides Junior Le
fferde Liz e o funcionárioRi
cardo Fischer. Os dois foram
indiciados pelo crime cuja
pena prevista varia de um a

cinco anos de reclusão.
De acordo com as ví

timas, oos agenciadores do
estabelecimento prome
tiam trabalho de modelo.
a crianças e adolescentes,

.

e chegaram a citar o nome

das empresas contratantes.

Na época das denúncias,
para tentar evitar a frau

de, . uma fábrica de malhas

publicou anúncio no jornal
esclarecendo que não tinha
nenhum contrato com a

agência. Os suspeitos não

quiseram comentar o caso, e

a advogada Carolina Bardin
afirmou que ainda não re

cebeu a notificação oficial.
"Acreditamos, com base na

quantidade de provas que
temos, que será facilmente

comprovada a sua inocên
cia e que não houve qual
quer crime cometido pela
agência Jr Leffer ou seus

responsáveis", inforinou por
e-mail. A agência, de mode
los continua funcionando
normalmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Kelly Erdmann. kelly@ocorreiodopovo.com.br

WEG

SERVIÇOS AO DISPOR
DA COMUNIDADE

AÇÃO SOCIAL
Iniciativa oferece mais de 50 atividades gratuitas à população, neste domingo, na Arena Jaraguá

Ao longo de quase duas décadas, o evento soma mais de 334 mil atendimentos. Ano passado, 31 mil pessoas foram beneflcladas

Serviços variados, inúmeras
opções de lazer e diversas

iniciativas na área da saúde. A
Ação Comunitária Weg oferece
um leque extenso de oportuni
dades para a população de Ja

raguá do Sul e região, neste do
mingo, 22, das çh às 17h.

Durante todo o dia, a Are
na Jaraguá reúne, novamen

te, uma lista com mais de 50
oportunidades, que vão desde
reclamações junto ao Procon
até avaliações e esclarecimen
tos nutricionais, passando pela
emissão de documentos e por
apresentações culturais. A ex

pectativa, conforme a gerente

do departamento de. Relações
Trabalhistas e Saúde da empre
sa, Silene Sartor, é ultrapassar a
marca de 31 mil atendimentos

. alcançados no ano passado. Na
quela edição, mais de 12 mil de
les foram registrados na área de
serviços, quase oito mil voltados
à saúde e dezmil ao lazer.

Com o objetivo principal de
contribuir para a construção da
cidadania por meio da informa
ção, a Ação está na 17a edição,
ocorrendo sempre no mês de
aniversário da empresa. Ao lon
go dessas quase duas décadas
de existência, o evento já soma
mais de 334 mil atendimentos.

Segundo Silene, em 2013, a in

tenção é alavancar ainda mais
esses números, principalmente,
porque os participantes pode
rão usufruir de um dos serviços
mais procurados dentro da ini
ciativa: a emissão de Carteira de
Identidade. Do lado contrário,
recebendo as solicitações da co

munidade, a iniciativa contará
com 864 voluntários.

Entre as cerca de 50 conve

niências ofertadas, estão cinco
novidades. Neste ano, a popula
ção encontrará também serviços
de avaliação infantil, divulgação
de cursos, emissão de CPF (Ca
dastro de .Pessoa Físitâi),' tegig.·:

tro para empréstimos de livros
no Ônibus Biblioteca Casulo
e orientações sobre benefícios
para portadores de deficiências.

Ao todo, a Ação Social en
volve .60 parceiros. "Há quase
20 anos, iniciou-se uma dis
cussão dentro da Weg sobre
como comemoraríamos nosso

aniversário com a comunidade.
Entre inúmeras alternativas,
decidimos festejar oferecendo
uma ação comunitária", esclare
ce a gerente de Relações Traba
lhistas e Saúde da empresa. Ela
enfatiza também que todos os

serviços inclusos no evento são
: iof�tecidl!>S dermaneíra gratuita.

FOCO NA

CONSCIENTIZAÇÃO
No estande do Procon de Ja

raguá .do Sul, que também volta
a participar da Ação Comuni
tária Weg após se ausentar no

ano passado, os visitantes vão
encontrar quatro profissionais
do órgão. O diretor, Luís Fer
nando Almeida, disse que o foco
dos trabalhos será a conscien
tização em torno dos direitos
reservados aos consumidores.
"Vamos distribuir cartilhas, nas
quais elencamos-mais de 50 di
cas para ajudar a população a

não ser lesada nas mais diversas
relações comerciais", explica.

Além disso, o público poderá
fazer queixas, desde que estas

não sejammuito complexas. "Se
assim forem, marcaremos um

horário para atendimento pos
terior no Procon", avisa. Quem
estiver se sentindo lesado e pre
tende formalizar qualquer recla
mação ou pedir esclarecimentos
à equipe, precisa apresentar o

máximo possível de documen
tos relacionados à transação
que apresenta problemas.

"
Entre inúmeras

alternativas, decidimos
festejar oferecendo uma

ação comunitária.

Silene Sartor, do setor
trabalhista da Weg

GARANTIA
DE DIVERSÃO

O palco da Ação Comunitária
Weg ficará movimentado duran-

. te todo o domingo. É que a Scar
também participa da iniciativa e

pretende levar à Arena Jaraguá
240 integrantes dos projetos
Música Para Todos, Camerata
Júnior e Dentro da Dança. De
acordo com a gerente executiva
da entidade, Edilma Lemanhê, o
evento é uma boa oportunidade
de oferecer arte e cidadania à po
pulação, além de ser uma forma
interessante de motivar o volun
tariado entre os alunos.

Ela explica, ainda, que a Scar
colabora com a Ação desde 2010,
incluindo, gradativamente, os

três projetos abrangidos tam
bém em 2013. Nesta edição, os
grupos se apresentam em dife
rentes horários, tanto'pela ma

nhã, quanto no período da tarde.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS!
-I Para so.licitar Carteira de Identidade: leve a Certidãode Nascimento ou Casamento original, o CPF e duasfotos em tamanho 3X4.
-I Par� :olicitar CPF: leve a Carteira de Identidade ouCertidão de Nascimento e o Título de Eleitor.

-IdPara solicitar Cartão Cidadão: apresente a Carteirae Trabalho.
-I Para receber ori�ntações do INSS: apresente aCarteira de Identidade, CPF, carteiras de Trabalhocomprovante de residência e carnês de contribuição.
v Para simular financiamento habitacional:
apresente a Cart�ira de Identidade, CPF e a folha depagamento atualizada.

� Para cadastramento no ônibus Biblioteca Casulo'eve �. Carteira de Identidade ou Certidão de
.

Nascimento, CPF e comprovante de residência.

OPORTUNIDADES
NAS ÁREAS DE:

Lazer
• Cadastramento para empréstimo de
livros no Ônibus Biblioteca Casulo

• Apresentações de dança e música
• Brincadeiras e informações sobre
educação ambiental

• Brinquedos infláveis
• Pintura facial

.Saúde
• Exame de colesterol, glicemia e

espirometria
• Teste de acuidade visual e
audiometria

• Verificação de pressão arterial
• Orientação nutricional adulto e

,

infantil
• Avaliação odontológica infantil e

orientações sobre higiene bucal
• Avaliação postural e do perfil do
estilo de vida

• Avaliação do desenvolvimento motor,
sensorial e linguagem de crianças até
dois anos

• Informações e orientações sobre
prevenção do. uso de drogas e

recursos para tratamento
• Informações sobre manipulação
de medicamentos, cosméticos e

diagnóstico capilar

Serviços
• Corte de cabelo
• Solicitação de CPF (Cadastro de
Pessoa Física)

• Solicitação de Cartão Cidadão
•Solicitação de Carteira de Identidade
• Informações sobre os direitos do
consumidore esclarecimentos

jurídicos
• Informações sobre a Polícia Civil e
Ciretran

-

• Preenchimento de fichas para
oportunidades de trabalho na Weg

50
OPÇÕES DE

SERViÇOS

6,0
ENTIDADES
PARCEIRAS

864
VOLUNTÁRIOS

Biblioteca
pública

Mu icipal

Ônibus, que serve de biblioteca móvel,
estará presente no evento, com 800 livros

ACESSOÀLm:TOIlA
Uma das novidades da 17a edição

da Ação Comunitária Weg é a pre
sença da biblioteca móvel Casulo;
O ônibus, todo -equipado e com um

.

acervo de 800 títulos, participa, pela
primeira vez, do evento e poderá ser

acessado durante todo o dia. Segun
do a chefe da Biblioteca Pública Rui .

Barbosa, Josemere Sousa Coelho,
a intenção é oportunizar o acesso à
leitura. Por isso, a população terá a

chance de se cadastrar para retira
da de livros sem cobrança de taxas.

INCENTIVOÀSAÚDE
Entre as diversas opções de ser

viços voltadas à saúde, a Ação Co
munitária Weg também contará
com orientações nutricionais. Assim
como já ocorre há vários anos, o Nú
cleo de Nutricionistas cfe-Jaraguá do
Sul e Região participa, novamente,
do evento e planeja alertar a popula
ção a respeito dos riscos da obesida

. de e da importância da alimentação
saudável.

Conforme a presidente do grupo,
.CheilaAdríane J�Htzke, n�s!�'edi,çãP.l' .

Quem o fizer, será convidado a em

prestar o primeiro exemplar im�dia
tamente. Ele deverá ser devolvido

após 30 dias, na Biblioteca Pública.
De acordo com Josemere, os ca

dastramentos exigem a apresenta
ção de comprovante de residência e

documento pessoal com foto. "Nos
so objetivo é levar a literatura até
as pessoas com mais dificuldades
de acesso, então, acreditamos que o

ônibus sé encaixa na Ação", explica
a responsável.

além das explicações costumeiras,
os profissionais ainda vão chamar a

atenção dos visitantes para os male
fícios do excesso de sódio e de açú
car e dos perigos oferecidos pelos
alimentos industrializados. "Quem
passar pelos laboratórios e nos

trazer um diagnóstico prévio, terá
orientações específicas", comenta.

No espaço ocupado pelo Núcleo na

Arena Jaraguá, seis nutricionistas
ficarão à disposição da comunidade

para esclarecer as dúvidas.

OCP22e23
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PARCEIROS

• 14° Batalhão de Polícia Militar
• Acijs . Núcleos Setoriais
• Antelo Laboratório Clínico
• Apae . Caesp de .Jaraguá do Sul
• Arena Jaraguá
• Atrrosfera- Gestão e Higienização de Têxteis
• Bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul
• Caixa Econômica Federal
• Ceaclin Laboratório de Análises Clínicas
• Centro de Valorização da Vida (CW)
• Centro Universitário Católica
de Santa Catarina

• Citolab Laboratório de Análises Clínicas
• Clínica de Reflexoterapia Física e Analítica
• Clínica do Pulmão Jaraguá
• Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas (Comen)

• Dr. Denis Barbosa de Araulo
• Dr. Marcos Aurelio Lennert
• Ora. Ana Cecília Azevedo
• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
• Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul
• Faculdade de Tecnologia Senac de
Jaraguá do Sul

• Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
• Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama)

• Glow Brasil Limpezas e Serviços
• Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)
·Instituto Geral de Perícias (IGP/SC)
• Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) de Jaraguá do Sul

• Instituto Rã·bugio
• Joalheria e Óptica Seifert
• Junior Transportes
• LM Laboratório de Análises Clínicas
• Laboratório Fleming de Análises Clínicas
• Laboratório daraguaense de Análises Clínicas
• Laboratório Lenzi de Análises Clínicas
• Laboratório Santa Helena de Análises Clínicas
• Laborsãd �aboratório de Análises Clínicas _

• Marinha dó Brasil
• Naturale Fisioterapia e Bem.Estar
• Núcleo de Nutricionistas de Jaraguá
do Sul e Região o

• Óptica e Joálheria Safira -

• Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) . 23a Subseção

• Ótica Hertel
• Paládio Simara Joalheria e Ótica
• Pasoldlab Laboratório de Análises Clínicas
• Pastoral da Saúde de Jaraguá do Sul
• Polícia Civil
• Procon de Jaraguá do Sul
• Projeto Camerata Junior
• Projeto Dentro da Dança
• Projeto Música para Todos
• Proma Incorporações
• Rede Feminina de Combate ao Câncer
• Rotabela Transportes
• Secretaria Municipal de Saúde
de Jaraguá do Sul

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai)

• Serviço Social da Indústria (Sesi)
• Serviço Social do Comércio (Sesc)
• Sociedade Sem Câncer (SSC)
• Talismã Joalheria e Ótica
• Viva SemiJóias e Ótica
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o 'domador' do
Leão do Vale
Lucas Pavin decisão, que pode colocar o Sport Club

Jaraguá como um dos finalistas do

Campeonato Catarinense da Divisão

de Acesso. Conheça a seguir um
pouco mais sobre este despor
tista, que abriu mão de rece-
ber salário pelo sonho de
se projetar na carreira
e elevar o nome do
Leão doVale.

Enquanto atleta profissional, Mozart
Santos Batista Júnior alcançou o su

cesso. Jogou em grandes equipes do Bra
sil e do exterior, defendendo a Seleção
Brasileira em uma Olimpíada. Agora
como técnico, inicia uma nova fase em
sua carreira. Apesar do pouco tempo
na nova função, já encara sua primeira

o- Correio do Povo
- Independente do re

sultado da final de

terça-feira, como você
analisa a campanha do
Sport Club Jaraguá até

. aqui no Campeonato
Catarinense da Divisão
de Acesso?

Mozart Batista - Tem

sido dentro do planeja
mento. Terminamos em

segundo, quando o objetivo
era estar na final do turno

e conseguimos reverter a

vantagem dos dois empates,
que o Inter de Lages tinha,
ganhando o jogo.

OCP - Em que pon
tos a equipe precisa
melhorar ou evoluir

para garantir o acesso

à Divisão Especial?
MB - Especificamente

falando deste jogo da de

cisão, nós concedemos al

gumas bolas fáceis para o

adversário. Foi onde eles
criaram as chances de gol
e não podemos repetir isto
tanto no jogo de volta, como
durante o campeonato.

OCP - A juventude
do elenco te preocupa
ou temotiva?

MB - Eu vejo que é

uma mescla que vem dan
do certo. Os jogadoresmais
experientes têm me aju
dado muito, porque estão

liderando positivamente o

grupo, onde puxam os me

ninos para o caminho cer

to, do profissionalismo e

da responsabilidade. Além
disso, esses garotos evoluí
ram com a perda do título _

do ano passado e esse ano

estão prontos para serem

campeões.

"
Hoje meu grande
sonho é conquistar o
acesso pelo Jaraguá.

OCP - O fato de gran
de parte do grupo ter

disputado a Divisão

Principal com a camisa
do Juventus contribuiu

de que forma na prepa
ração da equipe?

MB - Contribuiu bas

tante, porque querendo ou

não eles enfrentaram os

melhores times do Estado.

Então, faz o jogador evoluir
em todos os sentidos. Nós
temos dentro do elenco o

Piter e o Vandré, que fo
ram campeões desta divi

são com o Caçador no ano

passado e isso também é

positivo.

OCP - Quando você
decidiu deixar a carrei
ra de atleta e apostar na
carreira de treinador?

MB - Foi em 2010,

quando parei de jogar.
Fiquei um ano completa
mente distante do futebol
e nem imaginava ser trei

nador. Depois desse ano,

despertou o interesse em

voltar a trabalhar com o

futebol e fiz um curso para
técnico no Rio de Janeiro.
A partir daí comecei a to
mar gosto pela coisa e fui
fazer um estágio na Itália,
onde fiquei três meses no

Reggina, clube em que eu

tinha jogado. Voltei para o

Brasil, fiz outro curso e tive
a oportunidade de vir para
o Sport Club Jaraguá.

OCP - Como o Sport
Club Jaraguáentrou em
suavida?

MB - Foi através do

Perdigão (ex-jogador pro
fissional), que émeu amigo
e do presidente da Silva. Ele
fez aponte. EueoEdu (irmão
e auxiliar técnico) viemos

para Jaraguá, conhecemos

toda a estrutura e o proje
to do clube. Abraçamos a

ideia e vem dando certo.

"
Queria dar um começo
na minha carreira

como treinador e

não me arrependo.

OCP - É verdade que,
por decisão sua, você

.

não recebe salário para
treinar o Sport Club Ja
raguá? Porque?

MB - É verdade. Co
nhecemos a estrutura do

clube, explicaram toda
a -receita e naquele mo

mento não tinham condi

ções de remunerar eu e o

Edu. Falei que não era um

problema neste momen-

to, porque queria dar um

começo na minha carreira
como treinador e não me

arrependo em nenhum

momento.

OCP - Assim como

o Pingo, ex-Juventus,
você era um volante,
um jogador de marca
ção, que tinha como

função em campo des

truir jogadas. Hoje
prezapelo futebolbem
jogado por sua equipe,
de toque de bola. Por

que esta mudança de
mentalidade?

MB - A minha vida
toda fui primeiro volante

e sempre procurei escu
tar bastante os treinado
res que tive, para extrair

o máximo deles. Mesmo

não tendo a função ofen

siva, você tenta assimilar
tudo que está em torno do
futebol. E hoje, a maneira
que eu vejo o futebol - e

a tendência do esporte -

é você ao longo de um

campeonato tentar jogar
sempre para frente. Po

rém, 'se não tiver conteú-

OCP24
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do e os atletas não tiverem

qualidade, dificilmente se

conquista alguma coisa.

Então, a minha filosofia é
ter a bola, criar oportuni
dades de gol e, principal
mente, ganhar os jogos,
tendo até que se expor
muitas vezes.

OCP - Como jogador
você realizou o desejo
de todos profissionais
que é vestir a camisa

da Seleção Brasileira e

jogar naEuropa. Agora
como treinador, qual
seumaior sonho?

MB - Hoje meu gran
de sonho é conquistar o

acesso pelo Jaraguá. Por

que se você não consegue
concretizar seu objetivo
mais próximo, dificilmen
te você vai conseguir dar
o passo seguinte. Então,
estou bem tranquilo em

relação ao encaminha

mento da minha carreira.
Eu quero consolidar meu
nome em Jaraguá, con

quistar junto com este gru

po o acesso e tentar perma
necer aqui no ano que vem.
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AS MElíIIORES

OFERTAS DO

MERGAiJO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

RESIDENClAL

ELZA
UM PEQUENO INVESTIMENTO HOJE,

PARAGRANDESmsróRIAS NO FUTURO�

LIGUE AGORA

,

'

I I f I
�-
/)

PLANTÃO D,E VENDASlIiI (47) 96)7 ..4547

AS MELHORES CONDIÇÕES PARA VOCÊ REALIZAR SEU SONHO

T
RESIDENCIAL

. LOCALIZADO NA BELA PRAIA DE _._TAPEMA

�.Característícas
2-3 e 4 Vagas de garagem
3 e 4 suítes
Coberturas duptex com piscina privativa
Elevador para. automóveis
Aspiração Central
Preparado para automação predial
1 260 m? de área de lazer
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LEIER
IMÓVEIS

PLANTÃO DE VENDAS

{;;(47) 963J·I"&,1------�------------���

ACIIE
RESIDENCIAL

APARTAMENTOS COM 01 SUíTE)
02 DORMITÓRIOS, SALA DE ,

ESTAR E JANTAR, COZINHA, 'ii
BWC, ÁREA DE SERViÇO, :
SACADA COM CHURRASOUEIRA �,
01 OU 02 VAGAS DE GARAGEM. "

�,ÁREA PRIVATIVA: 103,00 m2

HORlZON
RESIDENCIAL

CONTA COM 24 APTOS, SENDO 4 �
POR ANDAR COM 01 suín, 02
DORMITÓRIOS, E PLANTAS DE

74m2, 87m2, 97m2 e 102m2

TODOS COM 02 VAGAS DE
GARAGEM + 1 BOX.

A PARTIR DE

$ 252.000,00

PRAlD ENTREGA
DEZEMBRO 2014

A PARTIR DE

$,246.000,00
RI- R7-21072 RI- R.1-65,926

MIJJNIQUE
rd:SlDl�!NCIAL
,APARTAMENTOS COM 01 SUíTE,1
,02 DORMITÓRIOS, DEPENDÊN- f

", IA DE EMPREGADA, COZINHA, ,

COPA, BWC, ÁREA DE SERViÇO, )1
SACADA COM CHURRASOUEIRA 'I
E 02 VAGAS DE GARAGEM. ';
RESIDENCIAL: SALÃO DE FESTAS��

,

PISCINA, PLAYGROUND, :

ELEVADOR, PORTARIA, PORTÃO
ELETRÔNICO E INJERFONE.

ÁREA PRIVATlVA� 114,00 m2

380.000,00

[411 2101-0500
!S'& E-mail: comercial@leier.com.br

APARTAMENTO COM 01 SUiTE COM
.: �LOSET, 02 DORMITÓRIOS, SALA DE

,

' •• ESTAR E JANTAR, COZINHA, COPA,
,

BWC, LAVABO, AREA DE SERViÇO,
SACADA E 01 VAGA DE GARAGEM.

,;'
EOIFlclO: SALÃO DE FESTAS, I
flLAYGROUNO, 02 ELEVADORES,
POTARIA 24HRS, PORTÃO E�ÔNICO, ,INTERfONE E CENTRAL DE GAS. .

0004200•00 .,

Ij'

��::;;;;;;!!!!_K:"""'!I_-,(I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 3

7
'"

�
o
W
IX
U

LEIER
IMÓVEIS

I
www.leier.imb.br

PLANTÃO DE VENDAS

(;)(47) 963J-454J"'-�------
tS'tif E-mail: corrrerclalseleler.com.br

�------------------

�v. M'ãrechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jara uá do Sul - se
São Luís

São Luís

ÁREA TERRENO

390,00 m2 ÁREA TERRENO

450,00 m2

Amizade
CASACASA

RESIDÊNCIA COM 01 suín, 02 I
PORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E •

JANTAR, COZINHA, BWC, ÁREA ,

DE SERViÇO E GARAGEM. 'J

RESIDÊNCIA COM 01 SUíTE, 03 i

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR E i

JANTAR, COZINHA, COPA, 02 ,

BWC, ÁREA DE SERViÇO, :1
CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

ril
I

�

$ 37.0•000,00 ONSULTE-NOS
I

�--��--�-----�

CASA
CASA COM 3�Dm2 02 SUÍTES, i
03 DORMITORIOS,SALA DE I

ESTAR E JANTAR, LAREIRA, ,

COZINHA, àwc, DESPENSA, I)
ALA DE JOGOS, CHURRASOUEI- :1
RA, JARDIM, OUlNTAL E 02 !

VAGAS DE GARAGEM. �'
ÁREA TERRENO

614,00 m2

EtlOS-.lSU\..'1'
-

,

Or ,
....._-

Centenário
CASA

RESIDÊNCIA GEMINADA COM 02 1

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR, �

COZINHA, BWC, ÁREA DE

SERViÇO E VARANDA.

ÁREA TERRENO

222,70 m2

Jaraguá 99

TERRENOS Barra do Rio Cerro

Cód: 1785-02 - R$ 558.000,00 - Vila Lalau - 912,97 m2
Cód: 1492-02 - R$ 120.000,00 - Vila Lalau - 451,00 m2
Cód: 1701-02 - R$ 500.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 881,00 m2
Cód: 1612-02 - R$ 550.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 160,50 m2
Cód: 1623-02 - CONSULTE-NOS -'Centro -1.199,66 m2
Cód: 1605-02 - R$ 318.000,00 - Centro - 548,00 m2 III
Cód: 1608-02 - R$ 530.000,00 - Jaraguá Esquerdo .. -314,00 m2 ,

Cód: 1634-02 - R$ 112.000,00 - Amizade - 495,00 m2 � .

Cód: 1311-02 - CONSULTE-NOS - Vieiras - 13.100,00 m2 -

Cód: 1341-02 - R$190.000,00 - Jaraguá Esquerdo -

688,00:Jm

Cód: 1330-02 - R$ 585.000,00 - SchroederlSC -1.625,00 m2 ,

�

:.- -
---..,:_

�

Ilha diJ Figueira

Centro .. SchroederlSC
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

RlltÇ1 G>ilhAio 1J3@l111ilíl,9'!St.€) J3Qu(__91na�:9) II 42'0
\1ialil NJ:pYi_a I �Jlan.a:W:1Jl;3 JSl(j) ��wl � �c

4�7 :;S;;il/i"!j),@lIJill!íJ 1I1f�l'l1�ir:�,I'iljl.lb>rr
FENPAR-

Inspirados em você
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IMOBILIARIA

IMÓVEIS DE (

LANÇAMENTOS
Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850
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Design contemporâneo.
Localização privilegiada.

Acabamento de alto padrão.
------RESIDENCE------

localização privile'glada no í.oteomento

Chompognot, o poucos minutos

do centro do ddode.

Terraço com salão de festas decorado,

churrasqueira e pIscina com deck.

Es1ru�ura pronTo pmo receber aquecimento
'o gÓIs e rub'uloçã(ll pOl'a 6gua quer.lte
preparada pamSist\emosmonocomondo,

Elevador de dlto tecnoJoglo com
capacidade pora,s passageiros e
sistema de resgate auJ'omótlco.

Alto requinte em detalhes, decorados
com revestimentos Porcelonosoe

ínterruptores Simon,

INCORPORADORA

Área Privativa
de 127.39m2

e 128.54m2•
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Quer vender seu
,

.·Venda com ...omelhor.

. --._-,- .

•

A It ivan conta com uma e uipe especializada'
em av Ilação d' .lmé veis, s j m e-Ies residenciais,

industriais u comerciais.
'

itaivan
IMOBILIÁRIA

-

3055-3412
• lI,d! IllHI!! 1I1l1JtdllllllllllllllllllHil[
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 Centro - Jaraguá do Sul - SC

I <ÓVEIS E
ILA ',ÇAME'· 105,

oRef. 5039 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios

.

oÁrea privativa: 63,91 m2
oA partir de R$ 166.533,69
oPronto para morar!

oRef. 5377 - Vila Lenzi
-Suíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 79,79m2
oApartir de R$ 190.000,00
oEntrega agosto/2015

oRef. 5035 - Centro
003 Suítes
oÁrea privativa:129,02m2
oA partir de R$ 634.817,16
oEntrega Agosto/2015

oRef. 5090 - São Luís
002 dormitórios
oÁrea privativa: 60,44m2
oA partir de R$ 149.000,00
=Pronto para morar!

o Ref. 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

-Ref. 4843 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 93,15m2
-A partir de R$ 230.000,00
-Pronto para morar!

=Ref, 5307 - Czemiewicz
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 77,92m2
oA partir R$ 222.600,00
oEntrega final de Março/2014

oRef. 4987 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 115,74m2
oA partir de R$ 339.000,00
oEntrega: Novembro/2014

oRef. 5094 - Nova Brasília
003 dormitórios
oÁrea privativa: 148,45m2
oA partir R$ 430.000,00
=Pronto para morar!

oRef. 5028 - Barra do Rio Cerro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 63,19m2
oA partir de R$ 193.000,00
oPRONTO PARA MORAR!

oRef. 5469- Navegantes
002 Suítes
oÁrea privativa: 97,73m2
oÁrea do Imóvel: 147,97m2
oA partir de R$262.905,70

-Ref. 5413 -Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 54,72m2
-A partir de R$ 150.000,00
-Pronto para Morar!

oRef. 5004 - Centro/Guaramirim
002 dormitórios
oÁrea privativa: 80,96m2
oA partir de R$ 245.471,07
oEntrega Maio/2014

-----

oRef. 5133 - Centro ",
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 87,45m2
oA partir de R$ 255.000,00
oPronto para Morar!

oRef. 5002 - Centro
003 suítes
oÁrea privativa: 120,53m2
oA partir de R$ 505.227,28
oEntrega Abril/2013

oRef. 5042 - Amizade
002 dormitórios
'Área privativa: 53,37m2
oA partir de R$ 157.296,30
oEntrega Dezerribro/2013

-Ref. 5382 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitórios
oÁrea privativa: 67,53m2
oA partir de R$ 159.000,00
oEntrega' 2014

oRef. 4940 - Amizade
001 Suíte + 02 demi
oÁrea privativa:119,70m2
oA partir de R$ 433.698,30
oE t M

.

/2014

oRef. 5001 - Piçaras
oSuíte + 02 demi
oÁrea privativa: 124,67m2
oA partir de R$ 497.733,37
oEntrega Maio/2013

-Ref. 4935 - Baependi
oSuíte + 02dormitórios
oÁrea privativa: 123,45m2
oA partir de R$ 519.356,40
=Pronto para morar!

oRef.5197 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 64,00m2
oA partir de R$ 155.000,00
-Pronto para morar!

oRef.4937 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 102,01 m2
oA partir de R$ 453.952,71
oPronto para morar!

oRef. 5036 - Vila Nova
002 dormitórios
oÁrea privativa: 64,00m2
oA partir de R$ 207,897,04
oEntrega: Agosto/2015

-Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
=Sulte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 76,54m2
oA partir de R$ 213.000,00
oPRONTO PARA MORAR!

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

oRef.5405 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oÁrea privativa: 62,47m2
oA partir de R$143.000,00
oEntrega Agosto/2014

oRef. 5438 - Centro
o Suítes + 02 ou 01
oÁrea privativa: 65,65m2
oA partir de R$ 239.500,00
oEntrega julho/2016

oRef. 5005 - Centro
oSuíte + 01 dormitaria
oÁrea privativa: 68,23m2
oA partir de R$202.482,75
-Entrega: Maio/2014

oRef.5278 - Jaraguá 99
002 dormitórios
oÁrea privativa: 47,83m2
oA partir de R$ 104.200,00
°pronto em maio/2013

o

: ATENDIMENTO Segunda' a Sexta - 8h às 12h'e 13h30 às ,1:8h·15,-. A��. �ábados - PLANTÃO DE VENDAS
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o MOBILIÁRIA

Rua_Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
-�-."f :PRONTOS

·Ref. 5342 - Amizade ·Ref. 5216 _ Centro ·Ref. 4968 - Barra do Rio Molha ·Ref. 5430 - Centro • Ref. 5037- Vila Nova • Ref. 5292 - Centro
.02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte com sacada + 02 dormitórios ··Suíte + 01 dormitórios ·Suíte + 02 dormitório .01 dormitório

.Areatsrivativa:'79,40m2 .Area�rivativa: 395,71 m2 .Area/crivativa: 95,53m2 .Area privativa:81 ,50m2 •ÁreaJü.êX',g:;a' 111 ,32m2 ·Área�ativa: 38,18m2·R$ 1 9.000,00 ·R$1. 40.000,00 .R$ 2 0.000,00 .R$ 280.000,00 .R$ .000,00 • R$ 1 .000,00

'Res. Vicenzi

lijr
11
1·1L
I))1

.Ref. 5267 _ Amizade

II
.Ref. 5427 - João pessoa ·Ref. 5031 - Centro ·Ref. 5374 - Barra do Rio iy10lha ·Ref.5476 - Czemiewicz .Ref. 5010- Piçarras·02 dormitórios 002 dormitórios ·02 dormitórios .02 dormitórios =Suíte 02 dormitório .Suite + 02 dormitórios

.Area privativa: 55,07m2 .Area�rivativa: 59,00m2 .Area privativa: 57 ;50m2 .Area privativa: 57,32m2 .Area privativa: 1011 ,25m2 .Area privativa: 123,36m2

.R$ 130.000,00 .R$ 1 .620,00 ·R$ 190.800,00 .R$ 135.000,00 ·R$ 320.000,00 .R$ 525.000,00

t!
11 Ed. Porto Belo

II ,.

�, o
, I('IJ
II U"

'I
('IJ
...

QjI, �
u ·Ref. 5399 - Nereu Ramos .Ref. 5466 - Vila Nova ·Ref.4971 - Centro ·Ref. 5306 - Rau'

('IJ

Il ·02 dormitórios ·02 dormitórios ·Suite d sacada + 02 dormitórios ·02 dormitórios ('IJ

) .Arealcrivativa: 66,54mi .Area15rivativa: 51 ,42m2 .Area privativa: '122,98m2 ·Arealsrivativa: 70,57m2
II)
O.R$ 1 0.000,00 ·R$ 1 5.000,00 .R$ 398.000,00 .R$ 1 9.000,00 +"

'ãj
.S'
II)

r II)

5298 - Vila Nova 'ãj

i
>
'o

02 dormitórios E

Sacada
II)
o

p ,
II)

Area $'rivativa: 86,99m2
o

.e "'O
o

){ R 188.0001000
+"

J: Qj

li ·Ref. 5319 - Baependi ·Ref. 5225 - Vila Rau ·Ref.5360 - Baependi
''''0

·Suíte + 02 dormitórios ·01 dormitório ·Suite + 02 dormitórios II)
Qj

:{I ·Area/crivativa:1 03,00m2 .Area:fcrivativa: 42,81 m2 ·Area privativa: 80,00m2 ...

·R$ 2 0.000;00 ·R$ 1 0.000,00 ·R$ 235.000,00 O
fi ('IJ

11 >
i<

{I ,.,

li

"

:l
I

.Ref. 5441 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios'
.Area privativa: 91,26m2
·R$ 325.000,00

·Ref. 5385 - Ilha da Figueira
.02 dorm itórios
·Area privativa: 62,00m2
·R$ 190.000,00

.Ref. 5388 - Vila Nova

.02 dormitórios
·Area privativa: 86,99m2
.•R$ 175.000,00

.Ref. 5479 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitório
.Area privativa:107,97m2
·R$ 250.000,00

.Ref. 5422 - Ilha da figueira
·Suíte + 02 dormitórios
·Area privativa: 89,45m2
.R$ 190.000,00

·Ref.5083.-Amizade
·02 dormitórios
.Area privativa: 63,93in2
.R$149.ooo,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS Plantão
PRONTOS
4792100808

PRONTOS

5267 - Amizade
02 dormitórios

Área privativa: 55,07m2
Próximo ao centro!!!

=Ref. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 55,07m'
oR$ 125.000,00

oRef. 5427 - João Pessoa
002 dormitórios
oÁrea privativa: 59,00m'
oR$ 137.800,00

.

oRef. 5037-Vila Nova
oSuíte + 02 dormitório
oÁrea privativa: 111 ,32m'
oR$ 450.000,00 .

oRef. 5144-Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 70,05m'
oR$ 165.000,00

oRei. 5426-Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 85,8Om'
oR$ 350.000,00

oRei. 5292 - Centro
001 dormitório
•Área priva.tiva: 38,18m'
oR$15O.ooo,00

oRef. 5416 - Amizade
oSuíte c/ closet+ 01 dormitório
oÁrea privativa: 82,68m'
-ss 235.000,00

oRef. 4920 - Centro
·Suíte master + 03 dormitório
=Área privativa: 200,00m'
-ss 750.000,00

';Ref. 5116 - Centro
=Sulte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 82,92m'
oR$ 220.000,00

oRef. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios
·Área privativa: 57 ,32m'
oR$ 135.000,00

oRef. 5248 - Vila Lenzi
002 dormitórios
·Área privativa: 70,00m'
·R$ 175.000,00

oRef. 5430 - Centro
oSuíte + 01 dormitório
.Área privativa: 81 ,SOm'
·R$ 280.000,00

oRef.5431 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 81,00m'
.R$ 210.000,00

·Ref. 5422 -Ilha da Figueira
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 89,45m'
·R$199.ooo,00

·Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
·Suíte com sacada + 02 dormitórios
.Área privativa: 95,53m'
-ss 280.000,00

·Ref. 5031 - Centro
·02 dorm itórios
oÁrea privativa: 57 ,SOm'
·R$ 190.800,00

•Ref. 5399 - Nereu Ramos
·02 dormitórios
·Área privativa: 66,54mz
·R$ 168.000,00

• Ref. 5319 - Baependi .

·Suíte + 02 dormitórios
.Área �rivativa:103,00m'
·R$ 315.000,00

.Ref.5360 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 80,00m'
·R$ 235.000,00

.ReI. 5054 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 112,OOm'
oR$ 350.000,00

·Ref. 5231 - Centro
002 dormitórios
"Área privativa: 93,22m'
·R$ 219.000,00

·Ref. 5285 - Amizade
·03 dormitórios
·Área privativa: 70,65m'
.R$ 155.000,00

o
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·Ref. 5429 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 114,20m'
·R$ 360.000,00

.Ref. 5165 - Centro
·Suíte c/ closet + 02 suítes
·Área privativa: 210,00m'
·R$ 930.000,00

ATENDIMENTO Segunda a $exta· - 8h'às -12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

MÓVEIS
ONTOS

r

• Ref. 7618 - Vila Lenzi
• 03 dormitórios
• Área imóvel: 90,00m2
• R$ 185.000,00

• Ref. 7623 - Jaraguá Esquerdo
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 202,00m2 -

• R$ 320.000,00

• Ref. 7530 - Tifa Martins
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 209,00m2
• R$245.000,00

·Ref. 7584 - Corupá
·02 dormitórios
.Área imóvel: 55,78m2
·R$ 144.000,00

·Ref.7610 - Schroeder
.03 dormitórios
·Área imóvel: 130,00m2
.•R$ 210.000,00

·Ref. 7617 -Ilha da Figueira
·03 dormitórios
.Área do Terreno: 162,00m2
·R$318.000,00

·Ref. 7658 - Amizade
·Suíte d closet + 2 demi-suíte
·Área imóvel: 207,94m2
.R$ a consultar

.

.Ref. 7446 - Centro
·03 dormitórios
.Área imóvel:290,00m2
.R$990.000,00

.Ref. 7521 - Água Verde

.04 dormitórios

.Área imóvel: 224,90m2

.R$ 389.000,00

·Ref. 7544·- Ribeirão Cavalo
.02 dormitórios
.Área imóvel: 55,35m2
·R$159.000,00

·Ref. 7613 - Jaraguá 99
.03 dormitórios
·Área imóvel: 70,00m2
.R$ 216.500,00

·Ref. 7629 - Santo Antônio
.03 dormitório
.Área imóvel: 100,00m2
.R$ 175.000,00

·Ref. 7612 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
·Área do imóvel: 107,75m2
.R$ 330.000,00

·Ref. 7620 - Rau
·03 dormitórios
.Área imóvel: 113,00m2
·R$ 230.000,00

TERRENO COMERCIAL

·Ref. 7581 - Guaramim
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 160,00m2
·R$ 430.000,00

.Ref. 7632 - Jaraguá 99
·03 dormitórios
·Área imóvel: 120,00m2
·R$ 165.000,00

·Ref. 7539 - São Luís
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 148,33m2
·R$ 330.000,00

.Ref. 7611 - Amizade
·02 dormitórios
·Área imóvel: 130,00m2
oR$159.000,00

oRef. 7585 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 117,11m2
oR$ 318.000,00

oRef. 7531 - Água Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m2
-rs 385.000,00

oRef. 7582 - Vila lenzi
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 98,00m2
oR$ 255.000,00

oR�f. 7540 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 154,00m2
-ss 330.000,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. d closet + 02 dorrn,
oÁrea imóvel: 145,25m2
-as 215.000,00

oRef. 7659 - Jaraguá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 200,47m2
-ss 900.000,00

o
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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
oÁrea imóvel: 345,00m2
oR$ 1.300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - .1araguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

o Ref. 7541 - Tifa Martins
o 03 dormitórios
o Area imóvel: 130,00m'
o R$ 210.000,00

o Ref. 7529 - João Pessoa
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 150,00m'
o R$ 380.000,00

o Ref. 7628 - Rau
o Suíte + 02 dormitórios
o Area imóvel: 160,00m'
o R$ 420.000,00

oRef. 7624 - Vila Lalau
003 dormitórios
oArea imóvel: 285,12m'
oR$ 530.000,00

o Ref.7661 -Itajuba - Barra Velha
o 02 dormitórios
o Area imóvel: 112,00m'
o R$ 180.000,00

oRef. 7506 - Três Rios do Sul
oGeminado - Suíte + 02 dorm.
oArea imóvel: 140,00m'
oR$1275.000,00

oRef. 7528 - Barra do Rio Molha
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 153,90m'
-ss 430.000,00

oRef. 7538 - São luís
003 dormitórios
oArea imóvel: 175,00m'
oR$ 298.000,00

oRef. 7521 - Agua Verde
004 dormitórios
oArea imóvel: 224,90m'
oR$ 389.000,00

oRef. 7544 - Ribeirão Cavalo
002 dormitórios
oArea imóvel: 55,35m'
oR$ 159.000,00

oRef. 7543 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 203,37m'
oR$ 470.000,00

oRef. 7537 - Czemiewicz
003 dormitórios
oArea imóvel: 247,00m'
oR$ 520.000,00

oRef. 7634 - Vila Lenzi
oTerreno ótimo com casa Mista
oArea do terreno:451 ,51m'
oR$ 200.000,00

·oRef. 7534 - Rio Cerro II
003 Suítes
oArea imóvel: 243,34m'
-ss 550.000,00

oRef. 7618 - Vila Lenzi
003 ormitórios
oArea imóvel: 90,00m'
oR$ 185.000,00

.

oRef. 7248 - Vila Lenzi
oSuíte master + 02 dormitórios
oArea do imóvel: 333,00m'
oR$ 870.000,00

oRef. 7536 - São Luís
003 dormitórios
oArea imóvel: 343,75m'
oR$·187.000,00

oRef. 7430 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oArea do terreno: 472,00m'
oR$ 2,?0.000,00

oRef. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm. d closet + 02 dorm.
oArea imóvel: 145,25m'
oR$ 215.000,00

oRef. 7619 - Centenário
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 204,00m'
-ss 390.000,00

CASA

*Ref.7437
* Bairro: Amizade
* Suíte cf closet + 02 dorm.
* Ficam móveis sob medida.

�---.-

* R$ 590.000,00

oRef.7525 - Vieiras
003 dormitórios
oArea imóvel: 120,00m'
oR$160.000,00
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oRef. 7622 - Barra Velha
004 dormitórios
oÁrea privativa imóvel: 80,oom'
-rs 280.000,00

VI
O
VI
O
-c
O
....

<Il
-c
VI
<Il
...

_Q
ctl
>
.-1<

oRef. 7524 - Ilha da Figueira
oSuíte + 03 dormitórios
oArea imóvel: 300,30'm',
oR$460.000,00

oRef. 7531 - Agua Verde
oSU?:2 + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m'
-ss 385.000,00

oRef. 7642 - Rau
oSuíte + dormitórios
oArea privativa: 230,00m'
oR$ 430.000,00

oRef. 7620 - Rau
003 dormitórios
oArea imóvel: 113,00m'
oR$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do SLÍI - SC

Locação
��uv

PI
-

�i' � antao_ . '

t<" LOCAÇA0 .

.

479945-8037

.Ref. C- 216
=Bairro: Vila Nova
.Area: 70,00m' + 02 banheiros
.R$ 990,00

·Ref. C- 201
.Bairro: Amizade
.Area: 10b,00m' + 01 banheiro
.R$ 750,00

.Ref. B- 889

.Bairro: Ilha da Figueira

.Suíte + 02 dormitórios
·R$1.100,00

-Ref. C- 157
=Bairro: Centro
.Area: 21 ,00m'
.R$ 600,00

·Ref. C- 164
·Bairro: Centro .

.Area: 32,00m' + 01 banheiro

.R$ a consultar

·Ref. E- 25
·Bairro: Centro
.Area· 611 OOm'
.R$ 8S0,OÓ

.Ref. B- 837

.Bairro: Jaraguá 84

.02 dormitórios

.R$ 450,00

Casa Comercial

Ref. B- 861
Bairro - Centro

Área: 1'.034,55m2
Valor: R$ a consultar

·Ref. C- 204
=Bairro: Amizade
.Area: 108,00m' + Banheiro
.R$ 1.300,00

·Ref. B- 883
.Bairro: Schoroeder - Centro
.03 dormitórios
.R$ 550,0 + Cond.

Condomínio das Arvores

/d'V�
• � IB

# IIn "
•

. nrt'"
'B'P a

•

.Ref. A- 1016

.Bairro: João Pessoa

.02 dormitórios
·R$ 500,00 + cond.

Sala Comercial

.Ref. C- 208

.Bairro: Amizade
·Area: 80,OOm' + banheiro
·R$ 800,00

Ref. C- 20;i''-'''-'-�
Bairro - Baependi
Area: 190,OOm2

Próximo do Centro
Valor: R$ 2.200,00

Res. Tulipas

.Ref. A- 936
·Bairro: Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.R$ 1.000,00 + cond.

.Ref. A- 836

.Bairro: Centro

.01 dormitório

.R$ 560,00 + cond
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·Ref. A- 847
.Bairro: Vila Lalau
.02 dormitórios
•R$690,00

oRef. A- 952
.Bairro: Centro
• Suíte + 01 dormitórios
.R$ 900,00 + cond.
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•
.Ref. A- 1017
.Bairro: Baependi
.02 dormitórios
oR$ 600,00 + cond .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

TERRENOS

,'.�
-

Ref. 2340 e 2341"\"
Três Rios do Sul

Terrenos Residenciais
Área apartir de: 2.334,40m2
A partir R$ 120.000,00

j

f
-

oRef. 2466 - Centro
oTerreno Comercial.c! 0210tes
oÁrea do Terreno: 569,68m'
-ns 150.000,00

�·Ref. 2617 - Jaraguá Esquerdo
oTerreno Residencial
oÁrea imóvel: 548,50m'
oR$ 350.000,00

oRef. 2260 - Ilha da Figueira
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 1il45,60m'
o R$ 140.000,00

oRef2430 - Três Rios do Sul
oTerreno Re'sidencial
oÁrea do Terreno: 332,45m2
oR$ 95.000,00

oRef.2645 - Chico de Paulo
o']ftrreno Residencial
oArea do Terreno: 420,00m'
oR$140.000,00

oRef. 2376 - Baependi
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 940,00m'
oR$ 300,000,00

oRef. 2462 - Chico de Paula
=Terrenc Residencial
oÁrea do Terreno: 325,00m'
oR$ 82.000,00

oRef. 2284 - Três Rios do Sul
=Terreno Residencial
oÁrea do Terreno: 331 ,37m'
-ss 87.000,00

oRef.2424 - Nereu Ramos
oTerreno Lot. Demathê
°Área imóvel: 418,51m'
oR$ 120.000,00

-Ref. 2496 - Vila Nova
=Terreno Residencial e comercial
'oArea do Terreno: 315,00m'
oR$ 130.000,00

oRef. 2518- Vila Lenzi
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno:1.512,60m'
oR$ 210.000,00

oRef. 2550 - Amizade
oTerreno comercial
·Área imóvel: 456,53m'
oR$ 245.000,00

OREJ 2450 - Jõao Pesso�
oTerreno residencial e comercial
oÁrea do Terreno: 748,50m'
oR$ 89.000,00

oRef. 2660 - Amizade
oTerrenos Residenciais
oÁrea do Terreno: 362,50m'
-ss 145.000,00

oRef.2592 - Três Rios do Sul
oTerreno Comercial
oÁ�ea. do Terreno: 437,26m'
oR$ 90.000,00

�Ref.2666 - Rio 'da Luz
=Terreno •

oArea do Terreno: 2.368:55m'
oR$120.000,00

oRef.2647 - Schroeder
oTerreno Residencial
oÁrea do Terreno: 498,22m'
oR$ 75.000,00

oRef. 2223 - Amizade
oTerrenos Residenciais •

'Área do Terreno: 329,74m'
oR$117.000,00 I

oRef. 2658 - Barra do Rio Cerro
-Terreno Residencial
oArea do Terreno: 325,00mm'
oR$ 110.000,00

oRef. 2498 - Vila Nova
=Terreno Rsidencial
oArea do Terreno: 442,00m'
-ss 110.000,00

oRef. 2628 - Amizade
oTerreno de esquina
oArea imóvel: 139,97m'
oR$170.000,00

oRef. 2609 - João Pessoa
o021otes
=Ótirna Localização
-ss 90.000,00

oRef.2547 - Chico de Paulo
=Terreno residencial e comercial'
oArea do Terreno: 390,00m2.
oR$98.000,00
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.oRef. 2600 - Schroeder
o 1 Lote na promoção
oArea imóvel: 392,00m'
-ss 92.000,00

Loteamento

Novo Horizonte
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*Ref.2284
"Bairro: Três Rios do
Norte
*Área: Apartir de
331,37m2
*R$ 87.000,00
--".-"._._._..._.�-_._._-_••_.!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WWW.lanalmveIS.CO
Eliane 9121·9933
Rafael 9656-6462
Ivana 9117-1122

.br
•

RUA BARÃO DO.RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

REF. 21 06 - CENTENÁRIO': RES. PIRÂMIDE (PROr TRAPP).
Apto. com 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacoda �om
churrasqueira, cozinha, lavanderia, Dl vaga garagem. Area

privativa: 61,49m2.lncorpora�o sob matrírula nO 48.902. Preço
RS145.000,OO. financiado pelo plano Minha cosa minha vida ..

ReI. 2243lANCAMENTO
- RESIDENCIAl. ABU

DHABI
Centro

Apartamentos rom sufte
mais 02 dormnórios,
lavabo, rozinha,

lavanderia, bwc soáal,
somda com chulTlISlIUeira

integrada a sala
com fechamento estilo

Reiki, sola em dois ambi
enles, Ol ou 02 vagas de
garagem. Acabomento
com gesso rebaixado,
porcelanato, laminado
em madeira nas guartos,
tubulaçtío de splít e de

água quente.
Entrega - Julho 2016. R.I
73591. Aptos ajlOrtir de

RS 375.000,00

REF.2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - RES. TORRE DI SOU
Apto com 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada

com churrOSJlueira, cozinha, lavanderia, Dl vaga estocionamento
coberto. Area privativa: 6O,70m2 e 67,04.lncorpor� sob
-'matrírula nO 5.340.VAlORA PARTIR DE RS150.ooo.00

,
ReI. 2228 - EDIFíCIO SILVIO PRADI- Centro

Apartamento Dl Suíre c/ sacada, 02 dormitório, bwc social, sola de
estor e jantor,sacada, cozinha,órea de serviço c/ churrosqueira Dl
vaga de garaijem. Permanece móveis sob medida pa suíte,cozinha
e brinheiros e area de serviiO. Matricula nO 53.699_ Area privativa do

apartomento: loo,oom2. Preço: RS 280.000,00

•

Ref. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com
121,OOm2 privativas, 01 suíte, 02 demi suítes, lávabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚlTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 395.000,00

ReI. 2246 - RESIDENCIALATLANTlS - bairro Rou •

Apto com Dl su(le (mobilhada), 02 dormitório, sola de estar e jantor,
socada com churrasqueira, cozinha (mobilhada},lavanderia, bwc�
cial (mobilhado), Dl vago de garagem. Ficam os móveis sob medido
na suíte, cozinha, bwc' s. Matricula nO 61.998. Preço: RS 220.000,00

ReI. 2150 - BAEPENDI- RAZIEL RESIDENCE - Aptos 03 suítes lavabo,
sola estar e iO/1lOr, socado com churr., cozinho, lavanderia, õ2 yogas
de garógem. Area privativo 128,721)12 02 elevadores,� fitnéss,
brinquedoleco, haU de entrado decoiodo e mobiliado, 02 OJlOrtomen-

tos por ondor. R.I nO 25.232. Valor o partir de RS 375.000.00

Ref. 2238 - AMIZADE - RESIDENCIAL DI FlORE
Apartamento com 02 quartos, sala em dois ambientes,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, Ol vaga
de garagem. Matricula n. 73.746_ Pr�o: RS 165.000,00

(Aceita financiamento bancária)

(47) 3275-0100
���",,�m�·

ED, SCHIOCHET • APARTAMENTO TOTALMENTE RES, DONAWN.l. - APTO NOVO COM 01 SU E
REFORMADO, COM GESSO, PISO FRIO NA SALA MAIS 01 OUARTO. PAREDES COM MASSACOR·
E LAMINADO NOS QUARTOS, TRANSFORMADO. RIDA, PORCE"-ANATONA SALA E COZINHA E
3 QUARTOS EM 2 SUITES COM CLOSET: COZ-, - ,LAMINAlJÓNOS QUARTOS, PORTAS l:AQUEADAS.
INHA INTEGRADA COM A SALA, ARMÁRIOS NA 03 PONTOS'PARA INSTALAÇÃO DE SPlIT. ÓTIMA
COZINHA, QUART0S, SALA: Co.D:64501 LOCALIZAÇÁo. NO BAIRRO VILANOVA Co.D 1147,

RES, JARDIM EUROPA· APARTAMENTO

NOVO, ÓTIMA INFRAESTRUtURA, COM 2

DàRMIT6RIOS, PRÓXIMO A MARISOL 1.
VAGA DE GARAGEM.

RES.ILHABELA-APARTAMENTOS DE 1 E 2

QUARTOS, SALA DE
JANTAR E ESTAR INTEGRADOS, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO. PROX. AWEG,

AMIZADE � Apartamento com sala, sacada,
.

1 suíte + 2 quartos, banheiro, cozinha,
área serviços, Garagem coberta. Aiuguel
R$7oo,OO + taxas.

.

CENTRO - Ed. San Rafael - Apartamento
com 2 quartos, sacadinha no quarto e na

sala, churrasqueira, cozinha, banheiro,
área de serviços, garagem coberta. Aluguel
R$660,OO + Txs.

BAI\RA 00 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 dormi
tórios, piso porcelanato, banheiro, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de

serviços, garagem coberta. R$980,OO + txs.

CENTRO - Apartamento 1 suíte + 2 dor

mitórios, sala de estar e jantar integradas,
cozinha, área de serviço com sacada

coberta, ampla sacada com churrasqueira.
R$ 1.550,00 + txs.

ILHA DA FIGUEIRA - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem, quintal grande, Aluguel R$
1.000,00+t"s.

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

TIFA MARTINS - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem coberta, Aluguel R$750,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 + TMs,

�ENTRO - Marcatto Center - Exceleptes
salas comerciais, Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas
comerciais novas prontas - de 107m2 e

129m2 (com mezanino). Estacionamento
fácil. Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. 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

F.eliciano Bortolini, aproximadamente 40m2•
Estacionamento fácil. R$700,OO+taxas.

VILA LENZI- Sala comerctel aüm". Aluguel
R$ 450,00+txs,

Jaraguá Esquerdo - Galpão com 600m2 com

2 banheiros, Aluguel R$ 6.000,OO+txs.

. RES. SÃO LUIZ - APTOS NOVOS PRON
TOS PARA MORAR, FINANCIAMENTO
BANCÁRIO, CONDOMíNIO ECONÓMICO,
SACADA COM CHURRASQUEIRA,

COND, JARDIM CRISTINA, CON
DOMíNIO FECHADp COM INFRAES
TRUTURA COMPLETA,

APARTAMENTOS DE 2 QUARTOS COM
ELEVADOR E VAGA DE GARAGEM, ÁREA
DE FESTAS, PLAYGROUND, CONDo.MíNIO
ECONÓMICO, TERRENO DE 13,000,OM2
DE ÁREATOTAL, FINANCIAMENTO MINHA
CÁSA MINHA VIDA CEF. INCORPORAÇAo:
R.2-64, 487-

DONA MARTA· LOTEAMENTO RESIDENCIAL,
TERRENO NO RESIDENCIAL VILE D'LEON

COMPlETA INFRA-ESTRUTURA, MATRICULAS COM 420,00 M ÓTIMA VISTA,
INDIVIDUALIZADAS, APENAS 7KM DOSHOP- R$110,000,00 COO 679
PING BREfTHAUPT. EXCLUIR COO. 838

LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL, COMPLE
TA INFRAESTRUTURA, COM ASFALTO,
PRÓXIMQ AO CENTRO. COO, 375

LOTEAMENTO PAINEIRAS - ÓTIMA
TOPOGRAFIA, 325 M , LOTEAMENTO
COM TODAA INFRAESTRUTURACOMO

ASFALTO, REDE DE ESGOTO, ÁGUA E

LUZ, LOTES INDIVIDUALIZADOS.

VALDOMIRO HRUSCHKA - LOTEAMENTO
COM INFRAESTRUTURACOMPLETA E

ASFALTO, LOTES INDIVIDUALIZADOS, LOTES
COM 325 M ATÉ 1325M ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRELAR
, CreeVSC 2,807-J, imóveis 47 9685-c2442

Plantão 479685-2444

Jaraguá Esquerdo J.�229

Com 76,26m2 - Suíte + l'Dormitório, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha, Área de Serviço, Banheiro, Sacada com

Churrasqueirae 2 Vagas de Garagem .-

R$ 15·2.000,00

Com 59,70m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Sacada com Churrasqueira
e 1 Vaga de Garagem,

R$ 137.900,00

Com 52;90m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de'
Estar/Jantas-Cozlnha, Área de Serviço,
Churrasqueira e 1 Vaga de-Garagem,

R$ 138.000,00

Com Suíte + 1 Dorrnitóric, Banheiro, Cozinha, Sala
de Estar/Jantar e 1 Vaga de Garagem

,'- SEMI MOBILIADO'

R$ 260.000,00

Com 78m2 - Suite + 1 Dormitório, Sala de

Estarj Jantar, Cozinha, Lavanderia,
Banheiro e 1 Vaga de Garagem,

R$ 210.000,00
.

Com 112,17m2• Suíte, 1 Dormitório, Cozinha, Sala de'Estar /Jantar,
Banheiro, Sacada com Churrasqueira, 1Vaga de Garagem,

R$182.000,OO

,Com 67,53m2 • Suíte + 1 Dormitório, Banheiro, Cozinha,
Lavanderia, Sala de Estar/Jantar, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

R.s 159.000,00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

ÇÓD. 716 - Casa c/275m2 área constr.,
1 suíte master T 2 suítes, ampla área
festas, píscina c/ deck e demais dep.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 892 - Casa c/400m2 em amplo
terreno, 3 suíte, salas integradas, linda'
área festas, excelente acabamento.

RS 690.000,00 FINANCIÁVEL

CÓD. 600 - Sobrado á 100 'metros do
mar, c/6 dorm., cozinha, bwc social, sala,
copa/cozinha, cburr, e·gar. p/4 carros.

RS 3BO MIL - ACEITAPERMUTA

CÓD. 893 - Amplo terreno
c/451m2 (15x30,1O), excelente
localizacão, rua asfaltada.

RS200MIL- FINANCIÁVEL

CÓD.899 - Residencial Arvoredo,
lotes c/800m2 área total com 16

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 9125-9001
atendime.nto@megaempreendimentos.com

CÓD. 8'17 - Sobrado c/1 suíte,
2 dorm., sala estar/ jantar, copa /
cozinha, 'área de festas c/ churr.

CÓD. 882 - Casa c/1 suíte + 2 dorm.,
cozinha, sala estar/jantar, bwc social,

área de festas c/pisé1na, gar. p/5 carros.

CONSULTE-NOS

CÓD. 889 - Geminado c/129m2
área, c/1 suíte + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

RS 270 MIL - FINANCIÁVEL

C D. 891 - Amplo terreno c/
1.136,80m2 área total, c/ têmetros

frente, possui casa mista.

RS130.000,00

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

CÓD. 113 - Casa c/ 5 dorm., 3 bwcs,
cozinha mob., sala estar/jantar, 3
vagas gar., amplo terreno c/618m2.

RS 420 MIL - ACEITAAPTO.

CÓD. 569 - Casa alto padrão
c/243m2, 2 suítes + 1 dorm., espace
gourmet, piscina, gar. p/4 carros.

RSB50MIL

CÓD. 627 - Casa c/2 dorm.,
sala estar/jantar,bwc, demais

dependências.

RS170.000,00 - AVERBADA

CÓD. 903 - Amplo terreno c/ 851,25m2
com 17,5 metros frente, próximo ao

clube viajantes, rua asfaltada.

RS140.000,00

CÓD. 867 - Terreno c/7.378m2 com

68,80m frente p/ SR + Galpão de 438m2,
pé direito 7,80m e piso reforcado.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 803 - Sobrado c/232m2, 1 suíte
+ 3dorm., demats dep., área festas c/
piscina, rua asfaltada e tranquila,

.

CÓD. 888 - Casa c/1 suíte + 2 dorm.,
bwc social, churras., gar. p/2 carros,

laminado, gesso; móveis planejados.

RS 550.000,00 RS 430.000,00

CÓD. 898 - Casa c/1 suíte, 2 dorm.,
bwc social, sala, cozinha e demais

dependências, próximo padaria Andelle.

CÓD. 695 - Casa c/1 suíte +
2 dorm., Swc social, sala
estarqantar, amplo terreno.

RS 335.000,00RS 320.000,00

55,63 metros frente, área nobre a

3min. do Centro, só casas alto padrão.
c"ÓD. 879 - Amplo terreno c/1.025m2
sendo 29,5m frente p/ Marina frutuoso.

RS750.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 790 . Resid. Barel, amplo apto. c/
120,30m' priv., c/1 suite + 2 dorm., sala
estar/jantar, sacada c/churrasq., demais

dependências e 1 vaga.

R$210.000,00

CÓD. 868 - EDiFICIO ATLANTA -Apto.
no centro c/67,30m' priv., 2 dorm., ampla
sacada c/ churrasq.,demais dependências,
1 vaga, Salão festas, porteiro e portão eletr.

R$ 205.000,00

CÓD. 718 - Resid. Marquardt,
apto. c/ 52m' priv., 1 dorm., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integr;;dos,

excelente localizacão.

CÓD. 730 - ROYAL BARG Apto. no centro, c/
140m2 priv., 1 suite c/hidro + 2 dorm, sacada
c/ churrasq. e demais dependências, 2 vagas,

Prédio c/ infraestrutura completa.

R$ 650.000,00

CÓD. 836 - EDIF. GRAN
RAMÁ - 1 suíte + 2 dorm., el

120m' priv., poreelanato e rebaixe

gesso, excelente localízacáo,
R$ 275.000,00

CÓD. 863 : RESID. MONISE - C/94,80m'
priv.,1 suite + 2 dorm, sacada c/ churrasq.,
2 vagas. prédio c/ elevador, próx. Fórum.

R$ 281.000,00

CÓD. 650 - Residencial Gomes, apto.
c/95m' c/1 suite + 2 dorm., sala estar/jantar,
sacada c/ churrasq., demais dependências.

1 vaga, próx. Angeloni novo.

R$190.000,00

CÓD. 633 - RESID. JAESER II -

Apto. c/110,56m' priv., 1 suite + 2 dorm.,
'estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1'vaga.

R$ 265.000,00

CÓD. 902 - Resid. Caribe, apto. c/100m' .

priv.,1 suite, 2 darm., sala estar/jantar, bwc
social e demais dep., 2 vagas, apto. mobiliado

e com janelas acústicas nos quartos.

R$ 340.000,00

LANCAMENTOS

CÓD. 861- Tipo01'-Apto
com 67,53m'pr'l'iativo com 1

suíte, 1 dorm1t6rio, sala estar/
ja�tar Integ",d��,sa�ada
com churrasq�éir,a, cozinha,
ârea serviço, oljnheiro social,

1 vaga PrédiOoferece: 4

pavimentos, 16 apartamentos,
sacada revestidas com
pastilha,'hidrômetro,

energia e gas individual.
J

soelal,eoz., estrârr
jantar, 1 vaga.

Prédio el elevador,
salão festas,

6 aptos pI andar,
5 pavimentos.

A PARTIR
R$157.30Ô,00
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CÓD. 884 - Residencial Delta, apto.
e/58,43m2 priv., 2 dorrn., sala, coz.Iav,

sae. el ehurrasq., 1 vaga. 2 aptos. pi andar.

R$145.000,00

CÓD. 732 - Resid. Bela Vista, apto.
c/85m' priv., 1 suite, 2 dorm.,

sala estar/jantar, demais dependências,
1 vaga, pronto p/morar.
R$194.000,00

'. laNTÃO!,"'OS ABERTOSESTAM SÁBADOSAOS
NAS 12N•

DAS'

CÓD. 794 - Resid. Santa Rita, apto. el
68,29m2 priv., c! 2 dorm., bwe social,
demais dep., saco c/churrasq., 1 vaga.

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/98,70m' priv., 2 suites + 1 dorm.,·sacada
c/churrasq. e reike, 2 vagas, porcelanato,

gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA
-

3372-112.2

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta:·8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8n30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS
Osmari 9981-�122 I Drika 9{354-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

a VILA NOVA Il CZERNIEWICZ IlTRÊS RIOS DO SÚt IlVILA LALAU
.

Il JARAGUÁ ESQUERDO IlJARAGUÁ ESQUERDO

REF 5184 - Sobrado 211,82m' - 01 suãe com

closet, 03 dorm, área de festas e duas vagas de

garagem. Terreno 525m2. R$ 520.000,00

IlBARRA

REF 5182 - Casa 128m', 01 suite, 02 dorm,
02 vagas de garagem. Terreno: 442m".

R$ 330.000,00

REF. 5200 - Casa 115m', 1 suâe, 2 domn,
cozinha (mobiliada), 2 vagas de garagem.

Terreno 323m'. - R$ 330.000,00

REF 5161 - Casa 140m', 03 dorm, duas
vagas de garagem. Terreno 450m'.

R$ 280.000,00

Il TRÊS RIOS DO SUL IlAMIZADE IlCENTRO IlBAEPENDI IlVILA NOVA IlCENTRO

REF 1632 - Apto NOVO 72,1 Om' - 2
dorm, sacada com churrasq e garagem.
Prédio com elevador.R$ 215.000,00

REF 7015 - Sala comercial
com 52m2.

E?or apenas:

R$ 100.000,00

t:....._.;_
Ret953 - Sala comercial cf 70m2 e 02 bwc.

R$1.700,OD
Ref.l000 - Sala cf 255m2• Ólim\llocalização. R$

11.000,00 NEGOCIAVE�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 19

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta; 8h30 às 12h I 13h30 às 181130 I Sábados; 8h30 às 12h

p..porlornenlas o pqr!ir de
-

I
R$:23:l,!OOO,OQ'

-Ótima

Localização. no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
-02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suite + 2

.

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 103.40m2 de

REF.141 � - Ótimo localização. no Ruo 25 de Julho (00 lodo do Posto Mime·Matrlz;).
2° pavimento: garagem. salão de feslas e playground. 2 elevadores, 24
apartamentos (4 por andor), 106m2 Privativo Suite + 2 dorm., Aplo Tipo 1 106,73
m2 - Privativo - 86m2 Privativo Suíte -t 1 dorm., Amplo socado com churrasqueira,
Solo de Estar e Jantar conjugados. Cozinha, Cozinha. Hall de entrada, Área de
festQs e Ployground decorados.

- REF.l_ ._

• Ótima Localização. no Bairro Ilha da

I
Figueira:
� 60,75m2 de órea privativa � 2

Dormitórios;
- 67, 18m2 de área onvcãvc - 1 Suíte +

1 Dormitório; -

- Dl vaga de garagem;
- Sala em dois Ambientes;
- S?codo com Churrasqueira;
- Cozinha:

- Área de Serviço:

••

Residencial
Belize

Localizado no bairro

- 76m2 de área

- apartamentos com:
01 suíte + 01

- Banheiro

- O 1 vaga de gQragem (opção para
2 vagos) ,

.

- Excelente. padrão de acabamento

-Holl de entrada. órea de festas
decorados e mobiliados

-REF.1470
- 77,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha
- Álea de serviço

- Sacada com churrasqueira

- apenasQ2
apartamentos por

-pédiocom

LOTEAMENTO MONTREAL

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson _9185.6002

Acesse nosso site:

www.\f;.ivendaimoveis.com

ReI 1545 - Ótimo Localização, no Rua Joáo
Manoel Lopes. Bairro Jaraguá Esquerdo.

� Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m' Privativo Suite + 1

� soeodc com Churrasqueira;
� Cozinha;
- Área de Serviço;
� Banheiro;

- sacada com churrasqueira
- Excelente açabamento

- 04 pavimentos
- 16 apartamentos
- Apartamentos com 67 ,53m2 de área privativo - suíte + 01 dormitório.

- 02 vagas de garagem
- Prédio com piscina
- Salão de festas mobiliado
- Sala de ginóstica equipada
- Playground
Entrega paro maio{20l5.

REF1610

Localizado na Rua: Bertoldo

Holt, Bairro Rau
- 83m2 de órea privativa
- 01 suite + 02 dormitórios

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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COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

I I
��� ���

CENTRO NOVA BRASíLIA

$

L23Z7.Apartamerim. ComliíB1e+2lJl31b,salade
est;;sacada,cminha,áreadeservi;v,barIIeirosocial,bllte
i!epedênQa!l11jl!gada,sacada,1vagalilgaragem,!Pfédio
oIera:e2e1e'1adores,árealilfeslas,cnadesoguraJljle

(J«Ieimemborárici:omen:ialR$1.ISl,OO + cond.

L2366 • Apartamento - Com 1 suíte, 1
dormitório, sala de estar/janlar, cozinha,

banheiro, lavanderia, sacada com
churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel: R$680,OO + R$80,O_O cond.

E
51
o

'B.

�
co _�""!'!"',II:!\

co

i
.S'
oo

.!!l
�
·0

.5

CENTRO

j
., 1243 - Casa- Com 03 quartos, sala,
-: cozinha, bwc, varanda, área de seviço,
!!! garagem, depósito, área de festa com
� bwc, terreno com 450m2 - R$ 210.000,00
•

9 Ú}JI!n�d. Feat!}tando .50/ld /t�étOjJ� 3..
-

www.imobiliariaja.rdim.com·
RUa Reh1oldo Rau, 585 - Centro· Jaraguá do Sul

•

DEIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEl.
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM COIHATO CONOsr.l!.

QCAÇÃO'
Apartamento - Centro - Ámp/o apaftamento com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, ama de
seMço, banhairo, sacada e garagem. Valor R$ 900,00 +

cond.

Sala comerdal- Genlro - Sala comerdal com
aproximadamente 6Om' e dois banheiros:

Valor R$ 1.000,00

Casa - Ilha da FlQueira - Casa com dois quartos, sala,
cozinha, area de seNÍÇO, ama de festas, garagem e

amplo palio. Valor R$ 800,00

Amizade/Champagnat • $aintAntoine Residence -1 Suite com-sacada (nos
aptos de frente), 1 Dormitório, Sacada com Churrasqueira e demais

dependências. Prédio com elevador e Salão de festas. Excelente acabamento
com Massa corrida + piso porcelanato. Valor a partirde R$165.00,OO

ApartaÍnenlo - Víla lalau - Apartamento 110110 com d!Jis
quartos, sala, coziriha, ama de selViço, sacada e

garagem. Valor R$ 720,00

Apartamento - Genlro - Apartamento com lres.quartos
(sendo uma suite), sala, cozinha, areà de selViço, sacada

coni churrasqueira, terraço e W<l9BI11.
Valor R$ 850,00 + cond.

- Galpão· Guaramirim - Galpão com 262m' em
Guaramirim.

Valor R$ 2.100,00

Apto • Víla Nova - Apartamento NOVO com Ires

quartos (sendo uma suite). sala, cozinha, area de
serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de leslas.

Valor. R$1.ooo,OO + cond.

Amizade/Champagnat • Sobrado
alto padrão, 3 Suítes, mobília, piscina.

R$ 890.000,00

Jaraguá Esquerdo· Res. Acre,
NOVO, 1 Suíte, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00

Apto - Centro· Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha. area de selViço, banheiro. sacada com

churrasquaira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.
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Você escolhe sua conquista

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00 "

CAOOO6'-]ARAGUAI!SQlJERDO APO006 - JOAO PESSOA

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

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha coníugadas.lavandería, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
,de festas, playground., R$ 123,000,00.
Incorporação R.1-67,601

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga
ragem p/ 2 carros, piscina, lavanderia.área de festas e dispensa. R$ 750.000,00

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

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior,
R$ 450.000,

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto 'saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

Sobrado com 2 suítes, 3 quartos, BWC's e demais dependências. Com
piscina e área de lazer.

.'

R$ 880.000,00

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 450.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g5emp/ 4 carros, poço artedano,60m da
praia R$ 320.000,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 920.000,00

!'

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608
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Apartamento com Lsuite +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

Apartamento com 2 quartos,
.

BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

.

Incorporação R.2-66.608
. .

•

www"eng'e_lecimoveis ..com.br
Pad(e feti!{l!)) lFi!lan1}:dkem� 2111- (emit!rl!)) - (IE"; �251hijJ)4IO - Jõlf�Wlà\• §;W!ll5í

Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,
bwc e área de festa no terraço. R$
165.000,00

Duas casas em rua asfaltada,
ambas corri 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

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta, Entrega
prevista para dezembro de 20l3. R$ 150.000,00

Terreno com 300m2 no Lotea
mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

-Prédio comercial já alugado} com
espaço para moradía-clíente

.

aceita imóveis como pàrte de
pagamento. R$ 700.000,00

Casa com ll3m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.-
R$ 150.000,00 (Estuda proposta).
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ii 20 ANOS COM VOCÊI
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
,

.

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com 760m2 - 30,40metros de frente, d casa alv, d 3
quartos, ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS, CONSULTE.

1341: SÃO Luís - CASA ALV.
110m2 - 3 qtos, R$ 258mil 1232: IMÓVEL EM RUA PRINCIPAL - terreno c/ 356,50m2 c/ casã alv c11 O cômo

dos, BAIXOU DE R$ 420mil para R$ 340mil- Estuda proposta c/ apto.

'1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV, cl
350m2 - suite máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira, Linda vista, R$ 700mil

1268: VILA LALAU - CASA ALV. cf 1199: BARRA DO RIO CERRO .: 1227: JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV 1014: CENTRO - CASA ALV cf
100m2 - 3 quartos, R$ 310mil CASA ALV c/ 2 qtos, terreno c/ NOVA ÓTIMO PADRÃO d suíte máster + 3 160m2 - 3 quartos" terreno com

367,50m2, R$ 200mil qtos, área de festas, terreno d 614,88m2, Es- 420m2, R$ 450mil
tuda proposta envolvendo apartamento,

1002: IMÓVEL CENTRAL 1103: BARRA DO RIO CERRO 1217: ESTRADA NOVA - CASA ALV 1082: AMIZADE no ITACOLUMI -

Excelente para fins comerciais ou resi- - CASA ÀLV. cf 3 quartos, chur- NO CONDOMíNIO DAS FLORES c/ CASA ALV. c/ suíte + 2 quartos, área
denciais. CONSULTE.

'

rasqueira. R$165ml'l 2 rt fi I "I festas, R$430milqua os, icarn a guns moveis p ane-

jados. R$ 165mil

1010: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1230: JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRA
DO COM EXCELENTE PADRÃO - suíte

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$ 360míl para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

1233: JARAGUÁ ESQUERDO _ TER-
1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA
ALV cl 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

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO
cf290� - suíte + 2 quartos, área de 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV cl

festas. Otima vizinhança, R$ 600mil- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2

aceita troca com apartamento, carros, R$ 299mll

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cf 599,40m2 - 20,85 de frente,
Casa cf 3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mil

1347: SÃO Luis - CASA ALV cl suíte
mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
garagem pi 2 carros, R$ 300mil
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FIM DE SEMANA,:Ü E 22 DE SETEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 25

IIi.rallil
IMÓVEIS

LANÇAMENTOS

3204: AMIZADE - APTO ED. AL- 3207: DOLCE VlnA - Novo. Suite
GARVE cl 2 qtos, semi-mobiliado. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.R$ 140mil R$ 350 mil

• VENDA � LOCAÇÃO -�:re;,;:.c_::
.

• ADMINISTRAÇÃO
'-,

_ .?::�-

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA

-Apto c/1 qto. R$ 145mil- Rode
ser financiado

�
Ql
E
o
E

3003:. CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto r:J 1 qto. Pré
dio r:J elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

lil
3010:' CENTRO - ED. ÁGATA - APTO C! 2 �
QTOS, COZINHA MOBILIADA. R$ 180MIL �

",.
o
,'"
o-

�
2
ro
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eo
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3152: ILHA DAFIGUEIRA -ED. EU- �.
GÊNIO TRAPP -Apartamentos novos, d �
suíte + 2 quartos. Prédio d 2 elevadores, �área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRONTO PARA
MORAR Entrada + parcelas + financ.

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

HOSPITAL SÃO JOSÉ) C/2 QTOS.· d 2 qtos, R$ 140mil- pode ser financiado
R$ 135.000,00

.

3016: CENTRO - APTO cl 3 qtos,
2 bwc's - ótima localização.
R$ 199mil

I , . I " ! ii

3410: VILA NOVA - APTO ED. MARI-'
SCAL cf 2 qtos, semi-mobiliado, ótimo
acabamento. R$ 245mil

(/)

9
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www-iwivan.oom.br

473501.1000
Plantão

47 8864.4021
www.ímobíliariabeta.com.br

473055.3412
Plantão

419210.0808
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47 32·75.4477 R"ua Domingos Rodrigues da Noya, 483 5a.la 01

Beti 9936-6906
Winter 9909- 1998

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

Apto NOVO - Amizade
AJ>to com 2 quartos.

Sacaí1a com churrasqueira.
R$ 155.000,00

Apto 2 quartos - Vila Lalau
1 suitj3 + 1 quarto.
SEMI MOBIliADO.
R$ 175.000,00

Apto SEMI MOBILIADO - Centro
1 suíte + 2 quartos.

110m2 de área privativa.
R$ 2�5.000,00

Terreno 360m2 - Amizade
Loteamento Champs Elysée.

Excelente localização.
R$ 155.000,M .

.
Teneno-Amizade
Teneno com 1.361mZ.
Próximo àArsepum.

R$ 473.000,00

Chácara 5O.000m'
Sem benfeitorias.

Possuí lagoa, água corrente.
R$ 117.000,00

Chácara 4;183mZ - Schroeder III
Casa 105m2 com 3 quartos.

Terreno com 89,OOm X 47,OOm.
. R$ 340.000,00

Chãcara - RibeIrãoGmnde do Norte
Com casa 1 suíte +3�.
71agoas com aiação dé peixe.. .

R$ 400.000,00
.

• Apartamento NOVO 2 quartos - Rau - RS 500,00 + taxas;
- Apto mobiliado 1 suíte -!; 2 quartos-Jaraguá Esquerdo-Rê r200,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quartos - Agua Verde - RS 650,00 + taxas;

. LOCAÇÃO
- Apartamento suíte + 2 quartos - Centro - RS 770,00 + taxas;
- Apartamento 2 quartos - Centro - RS 700,00 + taxas,
- Apto suíte + 2 quartos, semi mobiliado, vaga de garagem - RS 1.250,00 + taxas.

- Sala comercial - Vila Lalau - R$ 820,00 + taxas;
.

- Apto NOVO 2 quartos, garagem - Vila Lalau - R$ 700,00 + taxas;
- Apto 1 quarto.garagem - Jaraguá 'Esquerdo - R$ 480,00 + taxas;
. Sala Comercial NOVA - Baependi - RS 1.700,00;

�RICARDO

Ed: Palazzo Ducale: 2 dormitórios
(suite c! dosei), cozinha c/ móveis,
sacado cf churrasq. e garagem.

.. �j
Ed. Parlo Belo: 2 dormitórios e 2

vagas de garagem. Móveis no

cozo . dormito Prédio cf piscina.

COO 482 • TERRENO
c/375m2.Bairro Centenário próximo
da APAE.Pode ser financiado. Valor

R$150.000,OO.

i
CÓD 476· CASA DE ALVENARIA.BairroEstrada!

i Nova.2 Olos .1Banheiro. e demais !
: dependências. Móveis sob medida da Cozinha e1
; Banheiro.2 Vagas de Garagem. !
i
.....• __ ._ �alo!.[lt1.Q�,QºMQ.. _ _._ . .1

Moderna arquitetura! SUl es.

possui móveis planejados.
Aceito imóvel no negociação.

Loca zado no Centro 1[010,0IdoR,0181

cada pavimento composto por
2 dormitórios. Área consto 280 m'

OS IMÓVEIS PA Imóveis para locação

VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA O CONTRATO COM E SEM

APRESENTAÇÃO DE FIADORES.

BARRA - EG. Hibiscus - Apart. 2 dormitórios. Aluguel R$ 680,00
CENTRO· Resid. das Tulipas - Apart. I dormito Aluguel: R$ 560,00
CENTENÁRIO· Apart. I dormito (próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00
FIGUEIRA - Apart. 2 dormit .. demais dependo Aluguel: R$ 650,00
FIGUEIRA· Ed. Astral- Apart. 3 dormit.{l suíte). Aluguel: R$ 700,00
VILA LALAU· Galpão área 300 m'PdeolpldopóotOI. Aluguel: R$,2.200.00
VILA NOVA - Resid. Dono Wall - Apart .. 3 dormit.(1 suíte) ct móveis
VILA RAU· Sala comercial área 70 m'"O"'�'OOO:"�,",,,. Aluguel: R$ 750pO
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www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@ imobiliericlunc.eorn.br

Rua Governador Jorge Lacerda, nQ233. I
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Su

OFERTADA SEMANA - IMÓVEIS PARA �INANCIAR NO PLANO "MINHA CASA MINHA VIDA" 1
Ref: 23

R�s. Comoditá
Aguayerde

Apto novo. Pronto.

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: 0516 - Terreno -

amizade - R$ 70.000,00

Ref: 70 -'Apto Pronto - Vila
Lenzl - área útil' 77 m2 ,

R$ 135.000,00

ReI: 0408 - RéS. Florença -

Barra do Rio Cerro -

R$ 105.000,00

Ref: 0460 - Res. Pieske
árêa útil 70,50 m2,
R$122.000,00

- Jaraguá Esquerdo -

EXCELENTELOCALIZAÇAO -

R$ 120.000,00

Apartamentos na

Bana com I, 2 'e 3
. quartos, a partir de

R$ 95.000.00

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

-
-

-, �

Entrega - Máio 2U14
RróximQ a eseola,
padarias, industrias,

mercados.
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Seu imóvel está aqui.
"ÀJO�.�,��HABITA

�
.e'

CRECI1583-J tfYt(Jlf)U.!J;,
ww.w.lmobiliariahabitat.com.br

Rua Horário Pradi - Jaraguá Esquerdo
(PfikdO$Ci:m�oRamboyant fi! AzaLlia$)

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO
_,..

..

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990.OOO,OOAmizade

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

.

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$169.000,OO

Totalmente residencial
Excelente localização

Ruas e calçadas pavimentadas
lotes com 348m2 a 420m2

6.0Sim2 dê área verde ptesel'Vada

H0083 Terreno com 422,50
m2Amizade R$ 130.000,00

H0105�artamento com81,05m R$180.ooo,00
Vila Nova.

H0102 Residencial Brilho do Sol
aptos a partir de R$ 179.000,00,

Bairro: Centenário.

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.500.000,00
----------- IR��

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
----_

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTIJ a f'artir
de R$ 80.000,00

H0044 Ed. Isabel la

R$ 220.000,00, Centro
H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

MmIPl!«lll!:'llllE!õIE_1BOIL

H646�'C!I���o6�,�rtOS.
H648�����6Sã,�artos.

H667 Ed. Leti1â�����lau 02 quartos

H674 Residenci��Óô.�!'8�n��artos Vila Lalau

H679 Ed. Letí� s"Jb,�1:���au 02 quartos

_ctmltOlil\�!
.

H696 Sobr��a&>.oo���� superior)

H699 SobR$�Q21�Tae�:; superior)
H695 Ed, Ca�o8�i��o���rtosCentro

Loteamento Wellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO
H692 03 quartos, Centro R$ 1.100,00 sem Cond.

H681 Ed. lsabelle R$ 780.00 + Cond

��éWt1�ó8��n'à�s
�;SN��a�a1�&���s

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 ApartamentRt��i5�rtos. Nova Bresêle,

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
no Calçadão)

.

���a<frZ!n�e�� ��&,o
.

H38 Casa Comercial R$1.800,00 + IP'TU, Centro

H660 ApartamentRs�32d�rtos, Nova Brasilla

H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H0072 RESIDENCIAL ACRE
103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$2S2.000,00

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

H0076 Terreno com 390 m2

Chico dePaula R$ 95.000,00

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

H0079 Apartamentocom
47m2 área privativa Agua H0010 - Terreno com 471,90m2Vila Lenzi
Verde R$106.000,OO R$1a8.000,00. _

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

H700Condomínió�quartos R$ 630,00 +
Cond;Vila Nova

.

H693Ed��8,�o+R��n��quartos
H688 Apa�%"),��&f�ec�:d02 quartos

H40 Casa �e Made�f ggo�8rtos, Nereu Ramos

H685 Apartament�M��8,'b5iguejra 02 quartos
H686 ������ck� �9õ�ó3s+E�o�d�ucária'

H691 Aparta������'R�o651�8oda Hgueire 02

H44 Ca�1 ��5�&ÕB��;a�1�uJ���e�Joquartos
H698 EdRt9i!õ�b���';.srÍtmiz�de

H45 (DISPONIVEL EM OUTUBRO) Casa de
Madeira RS 700,00 Estrada nova

HS23 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Gond.

HS01 Sala CML 60M2
Nova Brasilia, R$: 500,00

HSOS Galpão 750m2
Vila Laleu, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. R$1.7oo,00

HS14 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$ 700,00

HS18 Sala Cml117M2
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centre> 60m2,
R$ 490,00 + Cond.

HS22 Sala CML 40 m" Ftrenze
R$ 800,00 + Cond.

H524 Sala CML 5Qm2 Nova Brasilia.
R$1.000,00

H8� 1 Sala CML 32m2 centro
R$ 600,00 +IPTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



341 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013

�Amorada
� v.. b -IIMOBIL.-ARIA rasl

(47) 3372-0555
PLANTA0: VANY· 9237-9938

SILVIO 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

W'W'W.moradabrasi I.com
'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro - Jaraguá do Sul/SC

REE810-SCHROEDER-CENTRO-02

DORMITÓRIOS. R$115.000,00.
REE1030 - JARAGUÁ ESQUERDO -

TERRENO COM 400.DOM2• R$175.000,00.
REEl027 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$196.000,00

REF.l029 - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 223.000,00.

REE1023 - CHAMPAGNAT - 01 SUÍTE, 03
DORMITÓRIOS. R$ 950.000,00.

REE1032 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 380.000,00

REE849 - VILA LALAU - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 210.000,00.

REE887 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 790.000,00.

REE912 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 250.000,00

REE1036 - ÁGUA VERDE - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$170.000,00

REE1004 - BARRADO RIO CERRO

TERRENO COM 537,00M2• R$140.000,00.

REE1016 - TRÊS RIOS DO SUL - 02
DORMITÓRIOS. R$ 155.000,00.

REE1031- JOÃO PESSOA - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 208.000,00

REE907 - VILA NOVA - 03 SUÍTE.

R$ 790.000,00

REE848 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 240.000,00.

REF.l028 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 287.000,00

REE1003 - JOÃO PESSOA - 02
DORMITÓRIOS. R$135.000,00.

REE998 - CHICO DE PAULA - TERRENO

COM 55tOOM2• R$ 95.000,00.
REF.l021 - BARRA DO RIO CERRO - 03

DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00.
REE1022 - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$298.000,00.

APARTAMENTOS;
REF.3s6 - JOÃo PESSOA - CONDOMÍNIO DAS ÁRVORES -

02 DORMITÓRIOS. R$ 500,00.
REF.332 - CENTRO, ED.MAGUlLÚ - 02 DORMITÓRIOS.
R$6s0,00.
REF.344 - VILA LALAU' ED.VENEZA - 01 SUfTE, 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 1.100,00.
REF.Osl - VILARAU - APART - 02 DORMITÓRIOS. R$ 630,00.
REF.169 - CENTRO - ED.PADRE FELÍCIO - 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 680,00.
REF.34s - ED.GRACILLlS - JARAGUÁ ESQUERDO
- 01 SUÍTE. 02 DORMITÓRIOS, SACADA C/CHUR
RASQUEIRA. R$ 1.100,00.
REF.346 - ED.GRACILLlS - JARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 01 DORMITÓRIo. SACADA C/CHURRASQUE
IRA. R$ 950,00.
REF.343 - ED.MARIAALlCE -ILHA DA FIGUEIRA - 01
SUÍTE, 01 DORMITÓRIO. COZINHA SOB MEDIDA, 02
VAGAS DE GARAGEM.R$ 880,00.
REF.340 - ED.AMARILYS - VILA NOVA - 01 SUfTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
REF.339 - ED.PICOLLI - CENTRO - 03 DORMITÓRI
OS. R$ 880,00.
REF.338 -. ED.MORADA BRASILlS - VILA LENZI - 02

DORMITÓRIOS, COZINHA SOB MEDIDA. R$ 600,00.

REF.286 - ED.REINOLDO BARTEL - BAEPENDI - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 680.00.
REF.310 - ED.COLINAS - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 720,00.
REEOsl - APART - VIlARAU - 01 DORMITÓRIO.R$480,00.
REF.185 - VILA NOVA - ED.BELA VISTA - 03 DORMITÓRI
OS. R$ 700,00.
REF.328 - VILA NOVA - ED.COPENHAGEM - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 700,00.
REE122 - VILA RAU - ED.lMIGRANTES - 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$
ssO,OO.(SÓ PARA MOÇAS).
REF326 - AMIZADE - APART - 01 DORMITÓRIO.R$ 550.00.

CASAS;
REF.3s8 - CENTO - CASA DEALV - 5 DORMIT. R$ 3.500,00.
REF.24s - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS RIOS

DO NORTE - R$ 360,00.
REF.177 - VILA RAU - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS.
R$9s0,00,

RESERVESUASALAJÁ!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

ALUGA
SALAS COMERGIAIS APARTIR DE 200M'

REE319-CENTRO

RUA: P OOOPIOG(lM!lS DEOlJ\"lAA

SALA COMERCIAL; SALA OS COM 226,24M'.
REF.023 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL COM SALA 06 COM 202,ssM2
8s,00M'. R$ 1.500,00. SALA 07 COM 321,27M'.
REF.192 - BAEPENDI - SALA COMERCIAL COM SALA 08 COM 388,49M'.
s4,00M'. R$ 1.000,00. SALA 09 COM 321,27M'.
REF.341 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM ls0,00M'.
PRONTA PARA UMA PADARIA, 06 VAGAS DE GA- R$ 2.000,00.
RAGEM COM 90,00M'. R$ 1.300,00.
REE060- jARAGI/ÁESQUERDO-SALACOMERClALjÁADAP- GALPÃO;
1l\DOPARAUM RESTAURANTEOUUMBARR$2.000,00. REE308 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM 650,00M'.
REE337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM R$ 7.100,00.
100,00 M' CADA SALA. 02 BANHEIROS ADAPTADOS REE291-FIGUEIRINHA-GALPÃOCOM344,ooM'.R$3500,00.
CADA SALA. R$ 1.500,00. REE278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLI- SALA COMER- 13.200,00.

.

CIAL COM 100,00M'. R$ 2.200,00. GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.S00,00M'. R$16.S00,00.
REE268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL COM GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
SOO,OOM'. R$ 6.000,00. REE217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 7S0,00M'.
REF.I08 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL R$ 5.500,00.
COM 140,00M'. R$ 1.100,00. REE269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL R$ 9.000,00.
COM 8S,00M'. R$ 600,00. . ILHADA FIGUEIRA - GALPÃO COM 3s0,00M'. R$4.900,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322.37M'. ÁGUAVERDE - GALPÃO COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SALA 02 COM 280,00M'. SCHOROEDER - GALPÃO COM 400,00M'. R$ 4.000,00.
SALA 03 COM 224,8sM'. GALPÕES PRÓX. DA MARISOLC/ 3s0,00M'. R$ 4.900,00.
SALA 04 COM 219,34.

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��t�tI:�m��TE,.APRO�ITE E FAÇA UM AG�NDAMENTO,
- JII'tlhd .I.i f III III. .,,, ... 1
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BALCAO DE NEGOCIOS

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo MIGI
MAG . Carga horária de 50hrs; Horário
das 19hOOminh às 22hOOminh.
segundas e quartas feiras; Custo de R$
600.00 em 3x de R$200.00;' Inscrições
e Informações fone 3376-1337 ou
9600-3318. falar com MAURO OU

IVETE email mauro.paganini@terra.
com.br; ou 9174-1270. falar com
Carlíxto, email carlixtof@yahoo.com.br.

• Precisa-se de pedreiros e serventes
de pedreiro. Interessados tratar 9967-
9245 (Tim).

• Serviços de miníescavadeira, drenas.
rebaixo de terreno. nivelamento.
Temos amáquina 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 .; '.

19979-0605 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 19979-0605 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 para trabalhar o dia
todo no bairro Rau. Precisa ser uma

pessoa que goste de criança. Maiores
informações tratar no fone 478818-
2211 após as 18h.

• Vendo tapetes de crochê. semíjoia,
panos de prato. cachecol e artesanatos
em geral. Também vendo Natura e

Avon. Contato 3370-0946 1 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),
Torneíro Convencional (2° turno).
Operador de Centro de Usinagem
(Horário Normal). Programador e
Operador Tomo CNC. comando MACH

8. Almoxarife. Contratação imediata;
Salário a combinar; Disponibilizamos
Refeitório próprio. Plano de saúde e

convênio com Farmácia Necessita ter

experiência na área. Contato: 473275-

1655.473275-0357 ou 473371-2627
com Tailane Lorenzí Rasá. E-mail:

usivila@usivila.com.br

• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas. telhas. Orçamento também
no fim de semana. 8890-9854Marcos

• 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 Jaraguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625

• Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

hospitais. à noite e fins de semana. Tel

B869-7701.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
eAuxiliar 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: Josiane. Fone: 9905 9111.
Email: josizehnder@gmail.com. Resido
no bairro Amizade.

• Contrata-se Laminador e Modelador

para fibra de vidro. Posto de
trabalho na cidade de Barra Velha.
Horário comercial e com registro.
Os interessados deverão entrar em

contato pelo fone 479239-1042.

massagem. cama com massagem.
tecnologia única no Brasil. Assento
pi carro. escritório e uso doméstico.
cl massagem. Demonstração sem
compromisso. Tel479633-9465.

• !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 para metal.
utilizada para extrair cubas de pia
em aço inoxidável e outros produtos.
Tratar no fone 47 9239-1042 e47
3379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB

(USA) + estante para teclado Stay; tudo
por R$245.00. Tel 3374-0282/9603- ,

.

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. Tel
9934-4300

• Top Pilates contrata urgente: Instrutor :, ,. Vende-se.Z mesas redondas rústicas.
de pilates (fisioterapeuta ou educador '",;,.:.".J' Valor a combinar Te19934-4300
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 1
'1221-0087 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 demores.
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 cl baixo investimento
e alto retomo. Contato 478418-3292

19988-2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vendo Moedor de carne novo. manual.
nQ 6. com jogo de discos para bolachas
ao preço de R$ 150.00. Contato com
Ademar 9942-8890.

• Vende-se bicicleta 18 marchas. nova.
Valor a combinar. 3370-1064.

• Novidades: Cadeira do papai cl

'. Xbox360 Elite 4GB Original. 2
controles. Kínect, 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 telhas coloniais. 9917-9954
ou 3376-1481.

• 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-semoto elétrica infantil. 3273-
6534Elsi.

• 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.

APÃRTAMENTO

• Aluga-se quarto para pensionista. livre de
água. luz e internet Valor R$ 300.00. Tel
9123-5851 (Vivo) /9954-5019 (Tim).

• 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 5minutos daWeg.Valor: R$ 700.00 +
condominio 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 5minutos daWég. - R$185.000.00-
fone: 9929-8488 (Tim)

• Vende-se apartamento no BairroAmizade

(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. ValorR$
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. 00 Centro. R$ 700.00
mais condomínio. Fone 33716623 ou
91017885.

• Vende-se apartamento no bairro Amizade.
2 dormitórios. ValorR$105.000.00. 84is-
9992 Moreira

• Alugo quítinete peça única c/ banheiro
30mQ Rua: Ernesto Lessmann n0615. Bairro
Vila Lalau próximo aWeg 2. RS 300.00 +
água e luz Fone: 9608 4484 e 3635 4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos.
R$500,00.9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos e

garagem. R$565.00. Sandra 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro. Zquartos,
R$700.00. mais condomínio e despesas
91017885.

• Vende-seApartamento no BairroVilaNova
com 2 quartos. cozinha. sacada. 1 vaga de
garagem. R$129.000.00.Tr: 9104-8600.
Creei 14482.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com
2 quartos. sala. sacada com churrasqueira
Entrada deR$10.000.00.Valor,de R$
129.000.00. Tr: 478499-4778.

• Vende-seApartamento no Bairro-Amizade
com 2 quartos. cozinhamobiliada. sacada
com churrasqueira. 2 vagas de garagem. R$
129.000.00. Tr: 9104-8600. Creei 14482

CASA
-

• Aluga-se 2 casas. uma com algunsmóveis.
. 1 cozinha. 1 quarto. lavanderia. banheiro
e garagem..yalor R$ 250.00. Outra com 2

quartos. sala. cozinha. banheiro. despensa.
lavanderia e garagem. nãomobiliada Livre
de luz e água. R$ 350.00.10 km da Malwee.
200mts do ponto de ônibus. Estrada
Garibaldi. TeI30�5-8262 / 8480-8262.

• Vende-se: Casa geminada (modelo exclusivo
com 2 WCS). 200m da praia. localizada na
Rua (1003) Tenente AtalibaAdur, 195-
Italuba, BarraVelha - se. com 3 dormítóríos
sendo 1 suíte. 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 comGerold

Manutenção residencial
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Daniel Dauer
Correto'r de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Acesse: www.dauerimoveis.com�.br

(47) 3084-0408
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041-Três Rios do

Sul, terreno com
522,90m2

R$ 130.000,00

003 - santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m> R$ 1.800.000,00

�11-�rri:�g���:g:��;����g%��oar5:óOiiii·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.:: '

: : :.:'::.::.,..: ..:::: :..:::: : ::..:RJ$1:§33.§3
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m> R$ 960.000,00

iE�1���1ªJi��ii?�F.;:::::::.��·::::��;..�::�:--;:--;:�;::�.�:��::·i::::::--::--:·:::·::·;····::--·::::·::::�:·:·::;::·:�;·:::..�::�:::::::.�::;;::;::--::�:::·�:�;::--:--�i1�jf��!I�
068 - Três Rios do Norte com 447,24m> R$ 115.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m> R$ 2.850.000,00
073-Penha, jerreno com 1.436,95m> :

R$ 500.000,00
075 - Rlbellao Grande do Norte com 30.696,00m> R$ 400.000,00
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 im6veis .R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m> R$140.000,00

U6 ���Ji -\r:gocg�WJó��&friii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��õ�:��R��
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m> .R$150.000,00

TERRENOS

CASAS

002 - Vila Nova, casa de alvenaria com 70,00m> e terreno com 300,01 m> R$ 280.000,00
Q08"'-Anizade - Casa com 168,00m> e1errero com 370,00m>. (aoeiIa apar1a(renIo de rreoorvab"comoforrra de pag<mlIl!o) R$ 550.000,00
021--5chomeder. 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$120.000,00
069 - Vila laIau, casa mista com 119,00m> e terreno com 390,60m> R$ 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 enxaimel com 216,00m> e terreno com 986,00m> R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m> . R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de a1v. cf aprox. 280,00m> mais galpão. Terr. é! 1.574,10m> (aceita apto de menorvalor) .. R$ 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

sínos

007 - Nereu Ramos, Sitio cf casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.DOO.OOm'. R$ 240.000,00
030 - Santo Arrtonio - cf casa de a1v., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor. R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,00m':-- R$ 650.000,00

APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m>.................................................. .. .. . . . R$ 120.000,00
010 --Aoartamento com área tot!I de 1OO,OOm>......................................................................................... .. . . . R$180.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m>......................................................................

..Ri110
000,00

060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m> :-- ""'"?"?"'?":":"
.. R 275 000,00

063 - Centro - apartamento com area total de 96,37m> : R 175.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m>........................................ . R 220.00000

Sobrado, Nereu Ramos R$ 700,00
Apartamento Centro R$700,OD
Apartamento Centro R$850,00
Apartamento Água Verde R$ 550,00

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro i

PROCURANDO UM IMÓVEL PARA

VOCÊ E SUA FAMfCTA?
o

.

........ �; -

AQUI VOCÊ: ENCONTRA!

rO (�()RREIO rX) Il()\()
,

� - - -- - - -

�\tittm�cmrf.li· .

(47) 2106-1919

II' .;;', J5);r[l)Jlili,) 1 ·v·(
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LOCAÇÃO
I

I �ORR$173.000,OO.
<Casa Mista 75m2, um terreno plano 361,73m2 02 min do centro

l Prox. Pama -CZERNIEWICZ, Desconto para Setembro."Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox, Marisol R$ 550,00
"Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox, Máximus Vistoria R$ 650,00
"Apart. Vila Rau, 02 dormitórios. Ed.Veneto R$ 600,00
"Apart. Centro 01 dormitório, Edifico Gioconda R$ 550,00
•Apart. Centro 02 dormitórios, Edifico Gardênia R$ 600,00
"Apart. Centro 01 suíte + 02 dormitório Ed. Tulipa R$ 800,00
"Apart.vita Nova 01 suíte + 02 dorrn. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
•Apart. Ilha da Figueira 02 dormitórios, Ed. Bela Vista R$ 550,00
"Apart. Vila Nova 01 suite +01 dormitório, Ed. Marco R$ 700,00
·Apart. Centro 01 dormitório, Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
Apart. 03 dorm, Jaragua Esquerdo prox. Moveis Pradi R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 naMarechal Negociável R$ 3.000,00
Sala Comercial- 87m2 Três Rios do Sul R$ 750,00

. Sala Comercial- 40m2 Centro - Ed. Mario Tavares R$ 500,00

"'Mais condomínio

ALUGA R$ 850,00*
Centro - 01 suite+ 01 Dormitórios, '01 Sala,

Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.
Edficio Ra hia.

Sche

Lindo Sobrado cJ 356,26m'
Alto Padrão, Ampla área de Festas
Aceita Imóveis parte de pagamento.

er
Corretores de Imóveis

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elieseé
i 1 suite, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,
I cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,

depósito, escritório, lavabo.
Valor à consultar. Matríeula 55.. 873

Residencial
Abu Dhabl

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00
N° da

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$151.QOO,OO.lncorporação nO R.3-59.358

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$ 165.000,00. Matricula nO 70.950. Apartamento com dois

quartos. R$135.00o,00. Matrícula 70.956.
��� -'=�='-lf

.:»:

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FlORE
. Apartamento

- térreo com área
de 60m2.

R$165.00o,00

CENTRO -

.

Residencial Itália
APARTAMENTOS
com 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

Residencial
Bellatríx

Apartamento
mobiliado com

dois dormitórios,
'banheiro, sala,

cozinha,
lavanderia,

• sacada integrada
com churrasqueira

e uma vaga de
garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,00

Matrícula
nO 73.746

Apartamento com dois dormjtórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

aptO: 59,DOm2.
Valor: R$ 145.000,00

Registro da incorporação N° 62.174 R·1

Incorporação
nO R.8-26.047
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A vida a.contece aqui.
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www.chaleimobiliaria.com.br

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, l' a esquerda 7Km a frente,
Rio Ceno - Jeraçuá do Sul.
Area do terreno: 10,OOO,OOm2,
Sendo frente e fundos com 100,ÓQm, lado direito e esquerdo com 100,OOm.

Fone 47 3371�1500· Fax 473275·1500
Plantão 47 9975·1500· chale@chalelmoblllaria.com.br mobil i á r i a���5t

13144 -SOBRADO ALVENARIA Cf SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemlewisez - Jaraguá do Sul
Área.do terreno: 270,00m2. • Área constroída aprox.: 240,DOm2.
Sendo frente e fundos c! 9,00m, lado direito e esquerdo el30,OOm.

SOBRADO ALVENARIA
Rua Exp. Fidelis Stinghen 244.
Centenário - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 450,OOm2. - Área construfda aprox.: �39,00m2.

1317 - TERRENO COM BENFEITORIAS
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1,376
Centro - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 928,OOm2,
Sendo: frente e fundos c/ 23,20m, lado direito e esquerdo c! 40,00m.

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Cenlro'- Jaraguá do Sul
Residencial Dona lÍerginia -Área total: 88,00m2,
Divisões internas .,

.

01 suíte, 02 dormitórios, sala estar(jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
RuaArthur Gumz, esquína 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 dormitórios.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com Irmão Leandro.
Vila lenzi - Jaraquá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente-c/ 27,47m curva 7,85, fundos COm 31 ,DQm, lado.direito c!
19,89 e esquerdo com 32,75m,

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovidio Spézia, esquina eI Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do S.�I
Area total construida 01: 174,7Bm2 e 02: 147,85m
Divisões Intemas: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar/Jantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As melhores opções de investimento e moradia

UA É
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

�
CITROEn

1-Preço à vista, não inclui pintura metálica, seguro e opcionais. CitroênAirCross GLX 1.6 Flex 8tart 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e CDC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% + 48 parcelas com taxa

0,99% a.rn + IOF. TC de R$ 629,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA F
. -

.

'I I t'
.

Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Oferta válida até 28/09/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revIsoes em seu velcu o regu armen e.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
RS 100.000,00
R$ 120.000,00
RS 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$ 667,64
R$ 105,56
R$ 846,67
RS 987,78
R$1.270,00
RS 1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

R$ 150.00.0,0.0
R$16.0.000,00
R$ 180.000,00
R$ 1'85.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.3.37,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

M & J CONSÓRCIOS

SPONCHIADO.
CONSÓRCIOS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213A7

ftETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$1S0.000,00 R$ 1.710,00
'R$160.000,00 R$ 1.824,00
R$ 1811.000,00 R$ 2.052,00
R$185.000,00 R$ 2.109,00
R$ 195.000,00 R$ 2.223,00
R$ 205.00a,00 R$ 2.337,00
R$ 210.000,00 R$ 2.394,00
R$ 230.000,00 R$ 2.622,00
R$ 245.000,00 R$ 2.793,00
R$ 260.000,00 R$ 2.964,00
R$ 270.000,00 R$ 3.078,00
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Power Imporls
Slumenau • Sal. Camboriú • laraguá do Sul

Joinville • Florianópolis

lf1IlW!lIlilFl�21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013 I mmu»!i. I 3

Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba.1346 - Baependl

The Power to Surprise

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

primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso no valor de RS 1.500,00para·o Kia Picanto. Fotos ilustrativas.
_ .. ---- ... _--------------_._---

._--
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Faça revisões em seu veículo regularmerlt�.
M01"ION 6- EMOTION PEUCE_OT

Vende-se

MB 1113, eab alta, tw-binado, ano 86/86,
três eixos, sem eaereeeíra,

C
�

bom de pneu, motor e caixa, ne
cessita refoma de cabine.

Com freio a ar, estacionário e pneumática.
Liberado para financiamento.

Valor R$42.000,OO
Tr.: 47/7811-8436

'207 Versões. partir de

Activel.4 R$ 30.990(3)
2014 Ar·condicíonado, dlrf\ão bidráutíca,

vidros e travaselétriru .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013 I VEícULOS I 5

Nós da

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 sóliâos que orgulham toda a região.

I
!

�zI .J �j:l�) r � ®
sentimos orgulho por estarmos com nossa

Concessionária Itinerante em Guaramiriro!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMP�
TETO SOLAR E
BANCOS DE COURO.

Velculos rum opção de finandamento. credito sujeito à aprovação, preço "por R$" para pagamento à
vista ou financiamento sem troca. Para opção de taxa de 0,99'10 a.m., enbada de 60% do valor do velcukl
e saldo em até 24 meses somente para velculos ano/modeIo: 201112011 em diante e TAC ( taxa de
abertura de crédito ) no valor de R$ 602,00. A possibllkiade de utilizar cartão de crédito oomo parte de
pagamento é sujeita a aprovação da sua operadora de cartão oom limite de até R$ 5.000 reais em 3x. São
42 carros no estoque com preço até 10% abeixo da tabela FlPE de setembro de 2013. Os carros estão
no estoque de todas as lojas de seminovos do Grupo Straslxlurg. Financiamento coe com l' parcela
para 30 dias. Ofertas válidas até 30I09I2013 ou enquanto curarem os estoques. Salvo erros de digilação.

FAÇA REVISÓES EM SEU VEICULO REGULARMENTE

""" /

BALCAO DE NEGOCIOS .

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo TIG. Carga
horária de 40:00h; Horário das 8:00 às
12:00 h sábados; Custo de R$ 690,00 em

3x de R$230,00; Previsão para inicio dia

21/09/13.lnscrições e Informações fone
3376-1337 ou 9600-3318,falar com MAURO
OU IVETE email mauro.paganini@terra.com.
br; ou 9174-1270,falar com CARLlXTO ,email
carlixtof@yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial) curso
de soldagem no processo MIG/MAG. Carga
horária de 50hrs; Horário das 19hOOminh às
22hOOminh, segundas e quartas feiras; Custo
de R$ 600,00 em 3x de R$200,00; Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou 9600�3318,
falar com MAURO OU IVETE email mauro.

paganini@terra,com.br; ou 9174-1270, falar
com Carlixto, email carlixtof@yahoo.com.br.

•
. Precisa-se de pedreiros e serventes de
pedreiro. Interessados tratar 9967-9245
(Tim).

• 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 / 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 para trabalhar o dia todo no bairro
Rau. Precisa ser uma pessoa que goste de
criança. Maiores informações tratar no fone
478818-2211 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.

píncegheréigmall.com.
• A empresa Usivila Indústria e Comércio Ltda.
Está com vagas em aberto para seguíntes
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. Almoxarífe.
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

• 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

• 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
Gerais. Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com ou

ligar no telefone (47) 33720246.

• Vendo Moedor de carne novo, manual, nº 6, com
jogo de discos para bolachas ao preço de R$
150,00. Contato com Ademar 9942-8890.

• Vende-se bicicleta 18 marchas, nova. Valor a
combinar. 3370-1064.

• 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
479633-9465.

• 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,OO. Te13374-
0282 t 9603-2449 Carlos ou Ane.

• Vende-se centrifuga de roupa semínova. 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
combínar. Tel 9934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2 controles, Kinect, 8
jogos (3 de Kinect). R$1.100,00. Cicero (47)9155-
3124 ddemark@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22 5,5mm
pouco uso, sem arranhões/ferrugem. R$ 600,00.
Cicero (47)9155-3124 ddemark@gmail.com.

• Vende-se máquina de lavar-louças Eletrolux
LE06B c/5 programas e 6 serviços, nova na caixa,
com garantia porR$fóoo,oo. Cor branca. Ganhei
esta em rifa. Tratar no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-9954 ou 3376-
1481.

• Vende-seMini Moto Elétrica InfantilViper
Com Bagageiro - Homeplay. pouco usada, da

.

cor vermelha Ideal para crianças de 2 a 5 anos

(preferendalmente). R$ 300,00 à vista Fones
9935-8013 e 9929-7701.

COMPRA-SE

• Compra-se chácara até 150.000,00. 418-9992.

• Compra-se moto elétrica infuntil. 3273-6534 EIsi.

• Compro terreno perto da praia com casade
alvenariaaté R$ 100.000,00.8418-9992 Moreira.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar comVilmar 3372-1090

APARTAMENTO

• Vendo ou troco por casa em Jaraguá, apartamento
mobiliado, 1 suíte + 2 quartos, 2 garagens, no Vila
Nova. TeI9170-9686.

.

• Aluga-se quarto para pensionista, livre de água,
luz e internet Valor R$ 300,00. Tel 9123-5851
(Vivo) /9954-5019 (Tim).

• 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. . II I

• 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.l00,00 - 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 Camboriú, 2
dormitórios, 2 vagas de garagem, sacada com
churrasqueira CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00.
Aceito propostas. Tel 9957-1216/8465-6600.

• Aluga-se apartamento 1 suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, garagem, área de festa, próximo de
creche, escola, universidade, mercado, farmácia ..

No bairro Vila Rau, valor a combinar. 3372-0665
/9133-3698

• Aluga-se apartarnento, 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:
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, Edífícío Maktub. Valor 165 mil fone 3371-
6623 ou 9101-7885 Alexandre.

• Aluga-se quarto p/pensionista no Centro. Livre
de água, luz e internet Valor R$ 300,00. Tel 9123-
5851/8826-2565.

• Vende-se Apartamento no Bairro Vila Nova com
2 quartos, cozinha, sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14182.

• 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,OO. Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se Apartamento no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinhamobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

CASA

• Vende-se casa na Vila da Glória - São Francisco
- c/90m2 + garagem. Terreno com 1500 m2a
50 metros da praia, c/ tanque de peixes. Valor
R$150.000,00. Vende-se ou troca-se por casa em
Jaraguá, Schroeder ou Guaramirim, ou troca-se
por casa ou terreno demenor valor. Aceita o
restante em dinheiro. Tel: 9634-6121. ,

• Aluga-se 2 casas, uma com alguns móveis,
1 cozinha, 1 quarto, lavanderia, banheiro e

garagem. Valor R$ 250,00. Outra com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, despensa, lavanderia e

garagem, nãomobiliada. Livre de luz e água R$
350,00.10 km da Malwee. 200 mts do ponto
de ônibus. Estrada GaribaIdi. Te13055-8262 /
8480-8262.

• Vende-se: Casa geminada (modelo exclusivo
com 2WCs), 200m da praia, localizada na Rua
(1003) Tenente Ataliba Adur, 195 - ltajuba, Barra
Velha - SC, com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala
e cozinha integrada, lavanderia, churrasqueira
e garagem. Área construida 84mts" - Valor: R$

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCAO DE NEGOCIOS

177.000,00. Contatos: (47) 3379-5232;
8421-3446 ou 8421-3458 comGerold

• Vende-se Casa geminada nova, em Piçarras,
com 3 quartos (1 suíte), cozinha, WC,
sala, garagem, áreà de serviço: 100m2,
acabamento com porcelanato,mármore e

gesso, a 150m da praia mais limpa de SC,
R$190.000 Fone: 47 3345'0780/499932-
3581

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi / São Pedro,
medindo 240.000m2• Casa mista, ranchos,

. cercas, lagoa, água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de investimento.
Aceito troca de terreno e veículo

SALA COMERCIAL

• Aluga-se galpão novo na Barra do
Rio Cerra, com 330 m2 ou 660 m2,
próximo à Leison Malhas, excelente
localização. Tratar 9185-4615/9655-
6743.

• Vende-se loja montada (somente
ponto comercial) de moda ínttma.,
e sex shop estilo boutique. Ótima
localização e ambiente agradáveL
Valor a negociar. Tel 9656-6122

• Aluga-se sala comercial de 30m2,
c/ 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 Blue Star com 13
anos de atividade. 2 vans (Sprinter
2001 e Top 1991. R$ 125.000,00, com
50%. TeI8418-9992.

• Aluga-se galpão, aviário desativado
em Nereu Ramos, 150x12 m. Valor a
combinar. 8800-9346.

• Aluga-se sala comercial nova em

Guaramirim. São 135m2 e pode ser

dividida em duas se for necessário.
Fica localizada na Rua Jorge
Verbinem, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :9902-7447 ou

8853-0354

• Aluga-se sala comercial medindo
5x90mt. 8418-9992 Moreira

• Vende-se Perfumaria. [araguá do Sul
Centro. Telefone: 47-84076924

• Vendo sala Terra, Edifício Royal Barg,
Av. MaL Deodoro, 972. Sala 04 c/
55m2• Fone (47)3275-1101.

TERRENO

• Vende-se terreno com 412m2 (12,5x33)
no Lot. Residencial Mass - Rio da Luz
- acésso asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo. Tratar

9128-5957/3376-0081.
• Vende-se terreno no·Água Verde, rua
Alfonso Nicolluci, próximo à Católica.
341m2• ComerciaL Valor a combinar.
Tel: 9642-1720

• Vende-se terreno no Amizade, Rua
Irma Forster, Loteamento ltacolomi 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 e

Quiriri de 29.000 m", Valor 530.000,00
cada. CRECI 5878. Tel 9957-�216 /
8465-6600.

• Vende-se terreno no bairro Água Verde
de 1.000 m2, sendo 650m2 área útiL

�$2+rl�9o,qol99,5J,�i�4;

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-seAstra Sedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de
menor valor. 3371-8437 / 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC, ano
emodelo 2004. 4 portas, bege. Em ótimo
estado. Valor a negociar. TeI9173-4479 Julio.

• Celta 1.0 VHC, 2004, azul, com alarme e trava

elétrica, R$14.VOO,00. Tel. 3275-4500 - Osnir

Balsanelli

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de
R$5.500,OO + 26 parcelas de 506,00. Tel
8849-3145 Erolt.

PEUGEOT

• Vende-se 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, aceite
proposta. Tel9170-9686.

• Vende-se Peugeot 2061.4, ano 2008.
Completo, IPVA pago, valor R$18.500,OO. Tel
9931-9410/8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo, 4 portas, prata. IPVA pago. Valor
R$ 19.000,00. Tel: 9931-9410 / 8406-5033.

VOLKSWAGEN

• Vendo Palo Sedan, 2012, 68.000 Km, ar

digital, vidro elétrico, assento do motorista
com regulagern de altura, sensor de
estacionamento, 4 pneus novos, estepe
novo, emplacamento 2013 pago. Valor

tabela FIP R$ 38.000,00, vendo por R$
36.000,00. Contato: 8426-4937 com
Gerson

• Vende-se Gol 1.0, ano 97, tratar 9924-
1423.

• Gol1.6 Power G6, 2013, cinza, completo
+ abs + air bag + rodas 16", top de linha!

Apenas 4.500km! TeL 3275-4500 - Roeston

Balsanelli.

• Vende-se Voyage 2009, completo. Cor
prata, único dono. 3373-0190/8855-
2072.

• Fax 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,00. TeL 3275-4500 - Roeston

BalsaneIli.

• Palo 1.6 Hatch l-motion (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,00. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco, com chave

geral corta-combustível, R$13.700,00. TeL
8812-8522 - Roeston Balsanelli.

• Vendo Fiat Uno Mille Fíre 2008 1.0

4p, completo (vidro elétrico, direção
hidráulica e ar condicionado) por R$
15.500,00. Tratar: (47) 9979-0403.

FORD

• Vende-se FI000 ano 91, direção hídráulíca,
5 marchas, vermelha. Te13373-0190 /
8855-2072.

• Vende-se Escort SW 1.8 ano 1998, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro
e trava elétrica, abertura interna do

porta malas. Valor: R$ 9.000,00. Tratar:
33760331 com LourivaL

• Fíesta 1.0 Supercharger 95cv; 2003, prata,
completo, R$17.300,00. Tel. 3275-4500-
Roeston Balsanelli.

• Vendo Ford Fíesta 1.0 Flex, 2008,
completo, alarme, vidros automáticos, ar.
Único dono, 46.000 km. Tratar fone 3084-

2026/9903-0122.

OUTROS • Vende-se Viúva Negra RD 350 Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago, toda

restaurada, impecável. Valor R$ 6.500,00,
somente à vísta Tel 8890-9854 Marcos.

• Vende-se Audi A3 1.8 aspirado, prata,
4 portas, ano 2000, airbag duplo, ABS,
completo, 72.000 km, original super
conserVado. Valor R$ 20.500,00. Te18410-
3499.• Vende-se Fiesta , ano 2000, prata, sem ar.

Valor a combinar. 8817-2948 Maykel.
Vende-se duas vans. Valor a combinar. Tel
8418-9992 Moreira.

• Vendo Kombi 96/96, branca, motor 1600
.

em excelente estado, caixa direção nova,

pneus novos, pintura nova, possui os
bancos traseiros, nunca llSOU GNv. Valor:

R$9.000,00. Aceito moto.na troca. Tel47
9172 9175.

RENAULT

• Vendo RenaultSandero Expression 1.6 - Flex.

Ar, direção,vidro, som e trava. 85000km.Ano/
Modelo 2008/2009. R$ 21.000,00

• Fluence 2.0 Dynamique,manual6 marchas,
2012, preto, completo + air bag + abs + piloto
automático + ar condicionado dual zone,
R$54.500,00 - Tel8812-8522 - Roeston
Balsanelli.

• Frontier 2.5 SeI TDI 4x4, bloqueada cd,
manual6 marchas, 2008, cinza, completa
+ couro + airbag + abs + piloto automático,

.

R$84.900,00 - TeL 3275-4500 - Osnir
Balsanelli.

• Sandero 1.0Authentic, 2009, prata, completo,
R$22.700,00. Tel. 9979'1460 - Osnir
Balsanelli

• Clio 1.0, 16v, HatchGetUp, 2009, prata,
completo + rodas de liga leve + som original
com comando no volante, R$21.300,00 Tel.
8812-8522 - Roeston Balsanelli.

CAMINHÃO

• Vende-se Rotativa e Caminhão Baú, Ford 712
2007modelo 2008. Valor a combinar. 3376-
1255

PROMOÇÃ.OR$65,00tlilit,eC-1 -

9 00
hl812- R$3 ,

aard3 jzaÇâO de

"i!�. _ R$65,OO
Ar�·"'·

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmaitcom

I
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DESCUBRA UMNOVOJEITO
- DECOMPRARCARROS!

COBALT1.8LTZ (R9D) AUroMÁncD13I14TOPDEUNHA, -

_

TAXA ZERO- ,

ENTRADAR$26.640 +30XR$ 903'-"·

SONICHATCHLT (188)
TAXAO,79%·

.

ENTRADAR$24�590,+30XR$ 897'�

201.3/2013

-CRUZE (R7D)' 2013/Z014COMP/EfO .

PRONTA ENll EGA
CoIíalt lTZ 1.8 2013Q014, EconoJIex (5C69ZE opcional R9D), à vista a partir de RS 52.790,00, ou alravês de plano de financiamento com 50,00% de enlrada (RS 26.640,00), 30 prestações mensais de R$ 902,56, com taxa zero a.m. CEl: 2,75% a.a

Valor total financiado: RS 53.716,90. SonicHatdlLT 1.6 201312013, flexPower(1JJ500 opcionaI1SB), com preço promocional à vista a partirde R$ 47.590,00, ou alravês de plario de financiamento com 51,14% de entrada (RS 24.590,00), 30 prestações mensais de RS 897,08:
com taxa 0,79% am, CET: 13;30% as. Valor lotai financiado: R$ 51.502,49. Cruze LT 1.8 Ecotec (5B69MO opcional R7D), anoImodelo 2013/2014,à prontá entrega. CondigJes válidas para veiculos Chevrolet O km disponíveis nos estoques das ooncessionârias participantes,
não várldas para modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtor I1118t TocIos'os planos lIleI1cionados estarão sujeitos a previa aprovação de crédito. Condições de preço e proinOÇÕes válidas apenas no período de 18 a 21109J2013 ou enquanto durar os estoques no

Estado de Santa Catarina Os veicWos Chevrolel estão em confo.rmldade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por VelculosAutomotores. PreseIve a vida. Use o cinto de segurança. A imagem do veiculo é ilustrativa, não oondizente necessariamente
com omodelo anunciado. Mais infonnações pelo sitawww.dlevroletoom.ocConsulleoondiçõesnasuaoonoessionáriaparticipante quanto a preço, taxas de juros e oondiçôes de financiamento aqui anunciados. SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo

t r : I: : � '( IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jogos Escolares sub-
12 aponta campeões
TROFÉU GERALDOWERNINGHAUS Competição reúne 1.800

alunos/atletas, de 34 instituições da rede jaraguaense de ensino

lucas Pavin Além disso, o evento

tem como principais obje
tivos proporcionar ativida
des de lazer esportivo aos

alunos, estimular a prática
desportiva no âmbito esco

lar e revelar talentos para
comporem os quadros das

equipes de rendimento de

Jaraguá do Sul.
No judômasculino, a R<;

cola Cristina Marcatto fatu
rou o título. No feminino, o
Colégio Bom Jesus subiu ao

A 13a edição dos Jogos
.l'\E.scolares da Juventude

(sub-iz) teve sequência no

decorrer da semana, onde
mais três modalidades fo
ram finalizadas: judô, xadrez
e basquete. Neste ano, trinta
e quatro instituições de en

sino participam do evento

que é organizado pela FME e

correm atrás do 'Troféu Ge
raldoWerninghaus'.

lugarmais alto do pódio. No
xadrez, o Colégio Evangéli
co Jaraguá garantiu o título
nos dois naipes. Já no bas

quete masculino o campeão
foi o Colégio Bom Jesus. No

feminino, a EScola João Ro

mário Moreira levou a me

lhor e sagrou-se campeã.
O voleibol, o handebol

e a natação já haviam de
finidos seus campeões no

início da semana. No vo

leibol masculino, o título

ficou com o Colégio Evan

gélico Jaraguá. No femini

no, a Escola Maria Nilda
Salai comemorou o triunfo.
O handebol foi vencido nos
dois naipes pela EscolaMa
chado de Assis. Já a nata

ção teve o Evangélico como
grande destaque.'

Os Jogos Escolares da
Juventude (SUb-12) pros

seguem na próxima sema

na, com as modalidades de

futsal, tênis de mesa e atle
tismo. No total, 1.800 alu

nos/atletas participam do

evento, que prossegue até o

próximo dia 27 .

. DIVULGAçAO/FME

BUSCA POR TALENTOS No xadrez, Colégio Evangélico Jaraguá comemorou a conquista dos dois naipes

Basquete
Sub-I7 feminino lidera o Campeonato Catarinense

Comandadas pelo téc
nico Julio Patricio, a equipe
de basquete sub-rz femini
no de Jaraguá do Sul - que
compete com o apoio de O
Correio doPovo - segue iso
lada na liderança do Cam-

peonato Catarinense da

categoria. Em quatro jogos
realizados até o momento,
as jaraguaenses venceram

três, restando apenas uma

para completar a etapa elas
sificatória, que serve apenas

para cumprir tabela já que o tricampeonato estadual da
time estámatematicamente categoria sub-rz, também

garantido na fase final, que conhecida por infanto
está agendada para acon- juvenil. Sob a chancela da
tecer no Oeste catarinense, Associação Jaraguaense de
na cidade de Chapecó. O Basquetebol (Ajab), foram
basquete feminino busca o campeãs em 2007 e 2008.

OCP25
www.ocponline.com.br

BOA FASE Líderes do Catarinense, garotos do sub-
17 jogam diante da torcida logo mais, a partir das 14h

Basquete
Sub-I7masculino no Beira

O basquete sub-rzmas
culino de Jaraguá do Sul
encerra sua participação
na fase classificatória do

Campeonato Catarinense
da categoria, neste sába
do (21), quando recebe a

ADIEE, de Florianópolis,

as 14h, no Ginásio do Bei
ra Rio.Clube de Campo. A
equipe Unimed/FME, que
é comandada por Milton
Mateus, vem na liderança
da cõmpetição com treze

vitórias em quinze jogos
disputados.

Xadrez

Competição em Joinville
Servindo como prepa

ração para os Joguinhos e

os Jogos Abertos de San
ta Catarina, quinze enxa

dristas de Jaraguá do Sul

competem até domingo
(22) no S9° Campeonato
Brasileiro Absoluto, que

acontece em Joinville. A

equipe jaraguaense estará

acompanhada pelo técni
co Mauricio Berti e conta

com o auxílio da Fundação
Municipal de Esportes e

Turismo (financeiro e na

forma de bolsa-atleta).

FutsaI

CopaXoxoIO emSchroeder
A Copa Xoxoio/Studio

FM tem sequência neste

domingo (22), com cinco

jogos que serão realiza
dos no Ginásio Municipal,
em Schroeder. Confira os

confrontos: XoxolO/CSM
x Adesc/Schroeder (Subç,

8h), CEEJ x PAE/Corupá
(Subç, 8h4S), XOXOlO/La
vanderia Bonavita x CEEJ

(Subç, 9h30), Alberto
Bauer x Xoxoio/Lavande
ria Bonavita (Subir, iohis)
eAdesc/Schroeder x Janga
da (Subir, uh).

Futebol

Chuva adiajogos no amador
Devido ao mau tem

po, ao estado dos campos
e principalmente prezando
pela integridade fisica dos

atletas, os jogos da Sa Copa
Interbairros de Futebol, do

Campeonato da Segunda.
Divisão, do Campeonato Sê
nior edo Campeonato de Es
colinhas foram cancelados e

serão remarcados por seus

organizadores.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Copa aperta
o calendário

férias. Os Estaduais acaba

rão no dia 13 de abril, por
tanto terão 21 datas, duas
a menos do que neste ano.

A situação do Atléti

co-MG, que disputará o

Mundial de Clubes este

ano, será ainda pior. Se

avançar à final, marcada
para 21 de dezembro, o

time mineiro teria as fé

rias invadidas pelos jogos
de 2014. É provável que os
times folguem por 20 dias

no final do ano e depois ti
rem o restante do descan

so durante a parada para a

Copa-2014·

Clube quer
acionarMano

Surpresos com a pedi
da de demissão do técnico

Mano Menezes, os dirigen
tes do Flamengo desejam
fazer valer o contrato em

caso de rescisão unilateral:

o pagamento de dois meses

de salários, que estavam em

dia. Portanto, a decisão de

Mano o fez estar em débito

de, aproximadamente, R$ 1

milhão com o Flamengo.

MENOS PRE'PARAÇÃO Times terão apenas quatro dias de

pré-temporada no ano que vem. Estaduais iniciam em janeiro

Luca Pavin

Por causa da parada
para a Copa do Mun

do de 2014, os principais
clubes de futebol do Brasil
terão apenas quatro dias

de pré-temporada antes

do início dos caml?eona
tos do próximo ano. No

calendário divulgado pela
CBF nesta sexta-feira, os

estaduais começarão no

dia 12 de janeiro, apenas
34 dias depois da últi

ma rodada do Brasileirão

2013, que termina em 8

de dezembro.

Pela lei, os atletas, assim
como qualquer trabalha

dor normal, precisam ter

30 dias de férias por ano.

Se esta determinação for

cumprida, as equipes só

se reapresentarlam em 8

de janeiro de 2014, quatro
dias antes de abola rolar no

Paulista, Carioca, Mineiro,
Paranaense, Gaúcho, Baia
no, Pernambucano, entre

outros, e também na Copa
Nordeste.

•

No comunicado, a en

tidade não definiu o tem

po estipulado para a pré
,

temporada e nem para as

BRUNO CANTINUCAM

. Luxemburgo
nega contato

Vanderlei Luxemburgo,
técnico do Fluminense, te
lefonou para Gilson Kleina

para negar que esteja ne

gociando para assumir o

Palmeiras em 2014. Oboato

chegou à concentração alvi
verde na última terça-feira,
e fez com que os jogadores
semanifestassem a favor da

permanência de Kleina, que
tem contrato até dezembro.
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Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul

PATROCINADORES:
•

Pltl! • ""IIIIIC.400S

B'8.!adI!!rID LEILÃO PRESENCIAL E ON.LlNE DE CASA. GUARAMIRIM/SC ZU��.,=A
I

Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996· 3' andar· cj. 308 (Auditório) • Higienópolis • �ão Paulo/SP Alienação Fiduciárif

'IG!"I*'@Wd"MI' Valormínimo: R$188.772,OO! 'ldWI'IJl4wwmU1ul Valormínimó: R$138.391,O�
Edital de leilão Presencial e "On·tine"· Fabio Zukerman, leiloeiro Oficial inscrito na )UCE5P sob n2 719, faz saber, através do presentlEdital, que devidamente autorizado pelo Banco BradescoS/A, inscrito no CNP) sob nº 60.746,948/0001·12, promoverá a venda em leilã

(12 ou 22) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel:Guaramirim·SQ
Centro, Rua 369·Bonifácio Bento de Azevedo, 132, Casa. Áreas totais: terr. 413m' e constr, 102m'. Matr. 22.828. RI local. Obs.: O Vendedo

providenciará sem prazodeterminado a baixa daexecução constante noAV.6. Venda em caráterAdCorpus eno estadoem que se encontra

Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS lEilÕES PRESENCIAL E "ON·lINE"; Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica n2 1.996, 32 anda
• Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São Paulo/SP. 1� leilão: 08/10/2013, às llh30. Valor mínimo para venda: R$ 188.772,0
(Cento e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais). 22 leilão: 23/10/2013, às llh30, (caso não seja arremátado nó 12 leilã

Valor mínimo para venda: R$138.391,00 (Cento e trinta e oitomil, trezentos e noventa e umreals). Condição de pagamento: à vista, ma
comissão de 5% ao leiloeiro. Da participaçãQ�on·line": O interessado deverá efetuara cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até

horadeantecedênciaaoevento. Informações: (11)2184·0900 (lue-mail: contato@zukerman.com.br.AFETADO Campeão da Libertadores, Atlético-MG pode ser o time mais afetado em 2014

Ccrinthians

Itaquerão
O custo da obra do lta

querão, estádio do Corin

thians para aCopa doMun
do em São Paulo, já chega a
R$ 900 milhões, mas pode
alcançar até mesmo a mar

cadeR$ 1bilhão. Segundo o
jornal O Estado de S. Paulo,
os juros cobrados por ban

cos nos empréstimos toma
dos para a construção são o

principalmotivo.

Tênis

Classificados
O veterano André Sá

saiu vitorioso do duelo bra
sileiro com Marcelo Melo

nas quartas de final do ATP

250 deMetz, da França. Ele
e o australiano Paul Hanley
venceram a parceria forma
da por seu compatriota e o

austríacoJulianKnowlepor
2 sets a 0, parciais de 6-3 e

6-2, e avançaram à semifi

nal do torneio.

Os interessados devem consultar o edital completódisponivel nos sites: www.bradesco.com.brjimoveis e www.zu�erman.com.b
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Orientador de Curso para R$ 15,16 por

a área de Técnico em hora/aula (nível
Jaraguá do Sul

Segurança do Trabalho 02 (duas) básico) R$16,91
(Senac)

por hora/aula
(nível Técnico)

UFC

Rockhold
O norte-americano Luke

Rockhold não vive um bom
momento desde que deixou

o extinto Strikeforce como

campeão dos médios e se

transferiu para o Ultimate,

Após estrear com derrota

para Vitor Belfort no UFC

em Jaraguá, Rockhold en

.frentaría Tim Boetsch em

outubro, mas acabou rom

pendoo ligamento do joelho.• f.

Abertura de Vaga para Contratação
\

--_ •.

��

li..
�

• !

21/09/2013 à

25/09/2013

Orientador de Curso para

a área de Técnico em

Enfermagem 04 (quatro)
Jaraguá do Sul

(Senac)
21/09/2013 à

25/09/2013

Mais informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENAC/SC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

res eitando a ordem classificatória. Vagas para ambos os sexos.
, ; I �.�,�'��� �__�__� �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I<ATLEEN
HENSCHEL BONATTI

Um time é como uma orquestra

Quando o assunto é natação
jaraguaense, logo vem à

nente aquela equipe da nata
ão feminina que conquistou
udo o que tinha e o que não
inha direito, entre os anos de
975 a 1981. Dois nomes sem

ire são lembrados: HeidiWer

dnghaus Benke e Lígia Helena
Iraun. Foram realmente duas
:randes estrelas. Assim como

m uma orquestra, um time é

omposto por diversos compar
imentos, na orquestra temos: o
raestro; os naipes das cordas;
IS instrumentos de sopro; os

�amília e estudos
A jaraguaense Katleen

lenschel Benatti nasceu no dia
6 de abril de 1966. É filha de
imo Henschel eTraude Pensky
Ienschel. Tem dois irmãos:
arlos Arthur e Arno Júnior. É
asada com Clair José Benatti e
em três filhos: Fernando Neto,
eonardo eJoanna. Frequentou

instrumentos de percussão; os
instrumentos de teclado. Na

natação temos o treinador e os

nadadores nos diversos estilos:
nado livre, peito, costas, golfi
nho, borboleta, revezamentos

livre e revezamento quatro esti
los, podendo incluir também os

saltos ornamentais. Diríamos

que Heidi e Lígia eram as vio
lonistas, o Arizinho, o maestro,
e completavam a orquestra as

excelentes: Fedra, Valsi, Cris
tiane, Fabiane, Rosângela, Ma
riana, Briggite, Cláudia, Adria
na, Isildinha e ... Katleen.

o Jardim de Infância da Escola
Evangélica Jaraguá. Completou
os estudos, primário, ginasial e
ensino médio no Colégio Divi

.

na Providência. Lembra-se das
colegas de aula: Eliane Krügrer,
Cláudia Denise Ristow, Carine
Nadi, Jane Soares, Jucélia Aral
di e Adriana Braun.

NADADORA - Katleen na piscina do Beira Rio Clube de Campo

Atleta plural e diferenciada
Katleen iniciou as atividades

esportivas muito cedo, aos oito
anos começou a jogar handebol
e voleibol na escola. Simultanea
mente inscreveu-se para as aulas
de natação no Beira Rio Clube de
Campo, com o professor Arizinho.
Atleta plural nadava todos os es-

tilos. Veloz e resistente competiu
nas provas de 100, 200,400 e 800
metros nado livre, e 100 e 200m

nado costas. Tornou-se peça fun
damental na formação do time.

Integrou também a equipe de sal
tos ornamentais, que era treinada
pelo professor Luís Sestrem.

Umamenina nadando com as estrelas
Katleen estreou nos Jogos

Abertos de Santa Catarina em

1978, na cidade de Caçador, ti
nha apenas 12 anos. .Foi escalada
para nadar ao lado de Lígia Hele
na Braun as provas de 400 e 800

metros livre. Nadou também nas

provas de 100 e 200 metros costa.
Nos Jasc de 1979 e 1980, disputou
as mesmas provas e o revezamen
to 4X100 metros, quando conquis
tou a medalha de prata.
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Trabalho
Katleen começou a tra

balhar aos 15 anos. Era se

cretária nos consultórios,
da psicóloga da Dr" Ales
sandra Gallieri e do médi
co cirurgião vascular Dr.
Oslin Molina (1981/83).
Entre os anos de 1984 a

1994, trabalhou no setor

administrativo da Seara
Indústria e Comércio de
Produtos Agropecuários.
Posteriormente montou

negócio próprio, Repre
sentação Comercial de
Cosmétrêos .. Comercializa
os produtos das famosas
marcas: Natura, Avon e

Pierre Alexander.

Nacionais e

Internacionais
Katleen disputou o

Torneio Nacional de Nata

ção realizado na cidade de
Santos (SP), e representou
o Brasil no Torneio Inter
nacional de Natação rea

lizado em Puntal Del Este
no Uruguai em 1980. Ao
longo da carreira atlética

conquistou 110 medalhas.

Fim de uma
era inesquecível

Em 1981, aos 15
anosdeidade,quando
era apontada como a

sucessora das grandes
estrelas da natação de

Jaraguá do Sul, Katle
en prematuramente
encerrou a carreira
atlética e passou a de
dicar-se ao trabalho.
Foi o período em que a

equipe de natação mu
dou de domicílio, saiu
do Beira Rio Clube

de Campo e instalou-
'. sê:, no C.A. Baependi.
Houve conflitos de in
teresses entre o Clube
Azurra e a equipe de

natação, o que decre
tou o fim do ciclo vito
rioso da natação jara
guaense. Mais tarde,
Katleen incorporou
se ao Clube de Bolão
Tudo Azul e disputou
os Campeonatos Re

gionais Interclubes.
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www.vw.com.br.Promoçãoválida até 19/09/2013 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso.Gol G4 1.04 Portas Completo.2014, à vista a partir de R$ 29.500.Novo

Go11.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 31.490.Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$36.490, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Fox 1.04 Portas

Completo 2014, à vista a partir de R$ 36.890, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%.Fox 1.64 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 40.790, Entrada 50%, saldo, em

24x, juros 0.49%.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 44.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CD AT à vista a partir de R$ 115.990, Entrada

50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610, Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a.

IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte

outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente

previamente à contratação.Crédito suieito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e ,14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.

Ouvidoria:0800 7012834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOlOGIAAlEMÃ GI'IIpo Auto Elite 40 emas de credibilídod•• _.outoeJite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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