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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Thz da sociedade
OS pr?motores de Justiça são membros doMinistério Públi

co. E uma função essencial, responsável pela defesa da or
dem jurídica e cabendo-lhe privativamente a iniciativa de ação
penal pública (processos criminais onde o delito é considerado

grave o suficiente para que seja apurada a culpa, independente
mente da vontade ou iniciativa do ofendido). Além disso, atuam
na defesa do patrimônio público, domeio-ambiente, dos direitos
dos consumidores, do direito econômico, defesa do patrimônio
histórico-cultural, defesa das crianças, idosos, minorias, entre
muitos outros interesses coletivos de relevância social.

As várias Promotorias de Justiça existentes em Jaraguá do
Sul possuem papel importante no que diz respeito ao controle e

tomada de providências que se façam necessárias em cada uma
das áreas (Infância e Juventude; Meio Ambiente; Moralidade
Administrativa; Criminal; etc.).

Assim, por exemplo, o promotor de Justiça atuante na área

da moralidade administrativa fiscaliza, por exemplo, se a legisla
ção referente aos concursos públicos para seleção e contratação
de servidores está sendo obedecida e se os processos de licitação
OCOITem dentro da legalidade. Casos de atos de improbidade ad-

'

ministrativa, de superfaturamento de obras e serviços, apropria
ção, desvio ou uso indevido debens, serviços ou valores públicos e
publicidade para promoção pessoal com uso de recursos públicos
também exigem a ação efetiva do Ministério Público, seja para
buscar a punição dos responsáveis, seja para recuperar ao erário
os valores aplicados irregularmente.

Sempre que o cidadão tiver conhecimento de qualquer irregula
ridade, deve comunicar ao promotor de Justiça da área damorali
dade administrativa de suaComarca, para que a denúncia seja apu
rada. Assim também ocorre com os promotores dasoutras áreas.

O promotor de Justiça é o advogado da sociedade e, junto com
os advogados que atuam demaneira particular, atua no sentido de
defender a legalidade de todas as relações jurídicas realizadas na

sociedade, demodo que qualquer incorreção de conduta possame
recer a adoção das medidas judiciais pertinentes. O promotor de

Justiça é a voz da sociedade e o advogado é a voz do cidadão!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraa redacao@ocorreiodopovo.com.br

Cartãopostal
ParqueMalwee
celebraSã anos

o Parque Malwee comemora 3S anos com uma pro

gramação especial neste domingo. Serão realizadas ati
vidades como a apresentação de danças folclóricas, com
o RegenwaldeTanzgruppe, entre ioh e 10114S; show do

Grupo Atitude (samba/pagode), de 13h até lSh; e exi-

bição do grupo de capoeira MUzenza, da Barra do Rio

Cerro, entre lSh30 e 16h30. Os visitantes poderão aderir
ainda à prática do Slackline (fita elástica entre dois pon
tos fixos), com orientação do instrutor FernandoMatile.
A estrutura tem 1,S mill1ão de m2 de área preservada,
commais,de 35mil variedades de árvores.
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COMENTÁRIO

Umprego napoltrona

• Elas
Ainda que ilegal, os dotes por casamento conti-

nuammuito comuns na Índia. Mas a tragédia nesse

"comércio" é ficar sabendo que só no ano passado
8 mil noivas foram assassinadas por seus "amores"

que ficaram furiosos com o dote dado pelas famílias
delas. Pode isso? Aqui pode não haver o dote mas

há incontáveis casamentos por vínculos "econômi

cos", e gentinha que vai às baladas e só olha para
quem "presumidamente" tem mais para dar... Cre

do, que nojo!

Já ouvi uma miríade de vezes

pessoas me dizendo, relaxa,
pede férias, vai viajar... É conselho

que tomo por boa vontade das pes
soas mas que não produz nenhum
resultado positivo, não amim, pelo
menos.Mas é o que ouçomuitos di
zerem às pessoas que se queixainde
um cansaço mais demorado ou de
um fastio qualquer pelo momento

por que passam; relaxa, pede férias,
tira uns dias, vai viajar...

Se você neste momento tem

um problema, resolva-o primeiro
e depois, se for o caso, pense em

relaxar, tirar uns dias, viajar. Estou
cansando de saber de pessoas que
estavam lá longe, num país bonito,
andando de navio, indo às com

pras, hospedadas em bons hotéis,
mulher ao lado, tudo aparente-

num avião ou navio, o problema
irá junto. Essa história de relaxar,
tirar UBS dias, viajar não produz re
sultado quando se está sentado so
bre um prego, o prego será levado

junto, estará o tempo todo na pol
trona do avião, no colchão do con
fortável hotel ou enfiado dentro do

sapato. Acabe com esse prego e aí

sim, saia faceiro para a vida.
Mania que as pessoas têm de

achar que viagem resolve tudo,
que apaga a memória, que nos

faz esquécer de tudo; que tolos. O
que nos produz prazer e aí sim re

laxamento é resolver o problema.
O problema não tem solução?'
Olha que tem, se não tiver, fique
em casa ... Para que pagar "exces
so de bagagem" por problemas
levados na cabeça?

lUIZ CARLOS PRATES

mente bem ... Num repente, chega a

notícia: - Sabes do fulano? - Coitado,
sofreu um enfarte e não teve chance,
morreu, e sabes do mais estranho? -

Estava de férias na Itália.
Soube de um caso desses, faz

pouco. O que houve? Nada demais,
a pessoa apenas saiu de casa levando
dentro dela um problema, um copo
quase cheio, faltavam algumas gotas
de ansiedade para o copo transbor
dar... Meu conselho aos agora angus
tiados é resolver primeiro o proble
ma, não tentar fugir dele entrando

por acaso, ela tem uma aspirina, diga que está com

uma terrível dor de cabeça. Diz o escritor americano
EricWeber, no livro ComoArranjarGarotas, que essa

pergunta é tiro e queda, a garota vai abrir a bolsa,
achar uma aspirina e iniciar uma de mamãe ... Daí em
diante tudo fica mais fácil ... Tente, compadre!

• Falta dizer
No Eclesiastes lê-se que - "Namuita sabedoria há

muÚ:o aborrecimento, e o que aumenta o conheci

mento, aumenta o sofrimento". De fato, sabermuito
angustia, eleva o estresse; mas vamos convir, os ca
ras que "enfatizaram" essa história na verdade pre
gavam a obscuridade para os "rebanhos". Quanto
mais ignorante o "rebanho";', maior a arrecadação e

o trabalho escravo, tudo em nome da redenção dos

pecados. Muito espertos, muito ...

• Eles
Aí vai uma sugestão para os companheiros para

quando estiverem numa festa, de olho "numa garota
e sem muita coragem para a aproximação. Faça o se

guinte: - Aproxime-se da garota visada e pergunte se,

Jaragnádo Sul
Definidos os locais
de prova do concurso
A Sociedade Educacional de Santa Catarina (So

ciesc) disponibilizou no site os locais onde irão acon

tecer as provas do Concurso Público da Prefeitura de

Jaraguá do Sul 2013 no próximo dia 6 de outubro.
Todos os endereços estão localizados no próprio
município. São eles: Centro Universitário Católica
de Santa Catarina (Rua dos Imigrantes, SOO, bairro
Rau); Colégio Abdon Batista (Rua Presidente Epitá
cio Pessoa, 473, Centro); Colégio BomJesus (Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 710, Centro); Escola
Municipal Albano Kanzler (Rua Lourenço Kanzler,
177, Nova Brasília) e; EscolaMunicipalAlberto Bauer

(Rua Guanabara, 500, Czerniewicz). Para saber o 10-'
cal exato onde prestará o concurso, o candidato íns
crito deve acessar o site da Sociesc (www.sociesc.org.
br/pt/concursos-publicos).

Comércio

Breithaupt
encerra atividades

Os cinco supermercados da rede Brei

thaupt de Jaraguá do Sul (Centro, Jaraguá
do Sul Park Shopping, Vila Nova, ÁguaVer
de e Barra) encerram suas atividades neste

sábado, às 21h. A previsão é de que as lo

jas sejam reabertas na próxima sexta-feira,
4 de outubro, sob a marca da Cooperativa
de Produção e Abastecimento do Vale do

Itajaí (Cooper). A empresa, com sede em

Blumenau, comprou recentemente as cin

co unidades e a marca Breithaupt. Dos 400
colaboradores que atuavam 'nos cinco su

permercados de Jaraguá do Sul, 200 foram
desligados da rede Breithaupte, em segui
da, admitidos pela Coopero Outros 200 de
vem ser contratados.
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CHARGE EDITORIAL

Reajuste necessário
aumento aos médicos. É claro que todas as

categorias precisam e merecem ser valoriza
das com seus ganhos, mas a questão da saú
de tem uma particularidade que, se não for

atendida, poderá comprometer o lado mais
fraco dessa história, que é a população.

A necessidade de mais médicos para Ja

.1"\raguá do Sul não é uma demanda que
surgiu na atual administração. O problema
antigo, que até agora não foi resolvido, está
muito relacionado à questão salarial.

Por causa disso, foi acertado entre osmu
nicípios da região um reajuste padrão para
que os salários da categoria ficassem mais

próximos à realidade domercado e os médi
cos se interessassem em participar dos con
cursos públicos abertos.

A Prefeitura abriu uma seleção _para a

contratação de mais médicos. Essa reco

locação é importante para reativar os pro
gramas de Estratégia de Saúde da Família

(ESF) em alguns postos do município.
Além disso, a administração pública preci
sa prestar contas à população que espera
um serviço eficiente numa das áreas que
mais demandam investimentos financei
ros e de pessoal, como é a saúde.

Portanto, a postura do Sindicato dos Ser
vidores Públicos não deve ser contra esse

"
o Sindicato dos Servidores PúbJicos não

deve ser contra o aumento aos médicos.

Como há uma forte demanda por mé
dicos e a categoria não se sente atraída

para atuar no setor público por causa da

questão financeira, o município não pode
deixar de ser sensível a essa situação e dei
xar o atendimento precário. O sindicato
dos servidores deve lutar sempre pela justa
valorização salarial, mas não ser contra a

uma necessidade que mexe com um servi

ço imprescindível à comunidade.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utiliza papelp,oduzido apartir de
'í,:::1' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Fale conosco
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LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3289
14 - 18 - 20 - 57 - 58 " o Brasií poderla ser uma

eco-nomia com dinâmica de

crescimento próprio baseado na

demanda doméstica. O desafio é
tOBITUÁRIO Guaramirim

Novo horário
naPrefeitura

parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado
no CemitérioMunicipal de
Guaramirim.

·VALTERJUNGmorreu

no último domingo, dia 22,
emGuaramirim. Conhecido

como "Magrinho", ele tinha
69 anos edeixou enlutados

irmãos, esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado
segunda-feira, noCemitério
Municipal deGuaramirim.
•AMARIAKREUIZFELD

morreu no sábado passado,

dia 21, em Jaraguá do Sul .
Ela tinha 66 anos e deixou

enlutados filho, netos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado
no dia 22, no Cemitério

Municipal do Centro.
•AUGUSTAZEH

LFSSMANN morreu no

dia 19, em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 83 anos

e deixou enlutados

filho, filha, nora, netos,
. irmã, demais parentes e

amigos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério
Municipal do Centro.

• LUCIARUTHFS

TIIEODORO morreu no

dia 23, em Jaraguá do Sul.
Ela tinha 82 anos e deixou

enlutados filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, irmão,
demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no
CemitérioMunicipaldaVIla
I..enzi.

•MERCEDFSMARIA

RANfHUMmorreu

no sábado, dia 21, em

Guaramirim. Ele tinha 68

anos e deixou enlutados

esposa, filhos, noras, netos,
bisnetos, irmãos, demais

gerar demanda interna suficiente
na indústria, por meio de mais

investimentos,
para compensar
a perda de
renda do setor

primário.

A partir de segunda
feira, dia 30, a Prefeitura
de Guaramirim vai aten
der somente no horário
das 7h30 às 13h30. A me

dida foi adotada pelo pre-·
feito Lauro Frõhlich para
reduzir gastos. Devido à

queda na arrecadação da

receita, a atual adminis

tração pretende fazer uma
economia de R$ 6 milhões
até o final do ano.

Jan Kregel,
economista

americano, em
entrevista na

Folha de
S.Paulo
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Patricia Moraes

PLEN
Sinsep cobra revisão do novo laudo
OSinsep não aceitou o lau

do da insalubridade apre
sentado no início do mês pela
Secretaria de Administração.
Pelo documento, 406 servidores

municipais perderam o direito

ao pagamento do adicional de
insalubridade ou periculosidade,
pago aos profissionais que exer

cem funções que apresentem

Auditoria
interna

Mais de 10 Tomadas de Con

tas Especiais estão em anda
mento na Prefeitura. Uma delas
envolve o pagamento irregular
de gratificação por mais de um
ano a uma servidora. Contrata

ções de serviços sem licitação
pela Fundação Cultural, entre

os anos de 2011 e 2012, tam

bém estão no alvo. A Tomada

de Contas é uma auditoria, com
desdobramentos no TCE.

280emil
promessas

Ex-deputado federal, Vicente
Caropreso (PSDB), lembra que
em 2002, no último ano de FRC,
o governo federal já dava como

certa a duplicação da BR-280

entre Jaraguá e São Francisco.

Na época, uma emenda do tu

cano chegou a ser apresentada
para obra. Entretanto, mais de
dez anos depois, a duplicação
ainda é só promessa. "Para lem-

.

brar ao povo daqui como nosso

Estado vem sendo tratado por
Brasília", critica Caropreso.

riscos à saúde. Para avaliar esses

casos, uma revisão de alguns tó
picos do documento foi solicita
da à Prefeitura. Caso o resultado
final não esteja de acordo com o

posicionamento do Sinsep, opre
sidente Luiz Cesar Schõrner diz

que entrará com uma ação cole
tiva. De acordo com o secretário
de Administração, Sérgio Ku-

chenbecker, apesar da reivindi

cação, a insalubridade será paga,
a partir de outubro, conforme o

laudo oficial apresentado. "Va
mos iniciar o pagamento a par
tir de outubro e 518 servidores
vão receber o adicional", explica,
acrescentando que a revisão soli
citada foi iniciada, mas não tem .

prazo para ser concluída.

Jair Pedri quer Câmara
Questionado se aceitaria o desafio de concorrer a

deputado federal, o vereadór Jair Pedri (PSDB) dis
se que quer mesmo é ser presidente da .Câmara. "Me

agrada o convite do Pavan, me sinto lisonjeado, mas o

convite que espero mesmo é do prefeito Dieter Jans
sen para ser presidente", brincou.

10
EM FOCO

Na próxima segunda-feira, a
Ujam convida os associados para
participar curso de capacitação.

O evento está marcado

para as 19h, na Câmara.

• • •

Em busca da reeleição, ou
até de um desafio maior, o
deputado Carlos Chiodini

(PMDB) tem conseguido formar
um amplo leque de apoio. Há
apostas inclusive de que alguns

dos hoje pré-candidatos a

deputado vão na verdade pedir
votos para o peemedebista.

• • •

Setor de licitações da
Prefeitura deve terminar na

próxima semana edital de
concorrência para construção

da pista de atletismo.

• • •

Procurador Raphael Lopes
diz que não há ileg9lidade

nenhuma no reajuste de 30%
aos médicos. Ele lembra que
o Sinsep, aliás, já havia sido
informado em janeiro sobre a

intenção do governo. Na época,
se cogitava um aumento de 60%

para os especialistas.

Troca-troca
Termina daqui uma semana

o prazo para troca de partidos
para quem deseja concorrer nas
eleições de 2014. Na região, a

mudança mais significativa até

agora foi de Ivo e Cecília Konell, .

que rumaram para o PSB.

3
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A SEMANA

"
1. Tem que estudar o todo

para ter uma mudança efetiva,
porque remendo não traz

solução para nada.

Arlindo Rlnco6 (PP), defendendo
uma revisão geral do Regimento
Interno e da Lei Orgânica.

"
2. Que bom, a comunidade é que
vai sair ganhando mais uma vez.

João Flamonolni (PT), nas
redes sociais, comemorando

contratação do projeto
executivo da Ponte do RIU.

"
3. Não vou dar entrevista nenhuma.

Não preciso de imprensa. Uma
hora vou te processar.

Do vereador AdernarWinter

(PSOB) recusando convite para
conceder uma entrevista e

mostrando mais uma vez que não

está disposto a dar respostas
sobre sua função pública.
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Analfabetismo
volta a crescer

Pela primeira vez em quinze
anos, o índice de analfabetismo
cresceu no Brasil. É o que mostra
a pesquisa do IBGE divulgada an-

o tem. O índice depessoas de 15 anos
de idade ou mais que não sabem -

ler nem escrever subiu de 8,6% em

20�1 para 8,t>Ai no ano passado.
Isso significa que no' período de
um ano, o país "ganhou" 300.000
analfabetos, totalizando 13,2 mi
lhões de brasileiros.

Diferença
entre sexos

Também pela primeira vez

desde 2007, a diferença entre
a renda mensal média de ho
mens e mulheres no Brasil am
pliou-se. O salário das mulheres
correspondeu a 72,9% do ren

dimento masculino no ano pas
sado. Em 2011, essa proporção
era de 73,7%. Ou seja, a diferen
ça era levemente menor.

Recuperação
doibope

Depois de cair 26 pontos
percentuais em julho, período
posterior às manifestações que
tomaram as ruas pelo Brasil, o

índice de aprovação pessoal da
presidente Dilma Rousseff subiu
nove pontos percentuais, É o que
aponta a pesquisa da CNI (Con
federação Nacional da Indústria)
em parceria com o Ibope, divul
gada ontem. O levantamento
aponta que 54% da população
aprova e 40% desaprova Dilma,
além de 6% que não sabe.

Romário volta
O PSB federal fez uma gran

de festa para receber Romário
de volta. Quase 50 dias depois
de bater em retirada, o ex-cra

que se refiliou à sigla na noite de
quinta-feira. Saíra porque anda
va às turras com o presidente do
PSB no Rio, Alexandre Cardoso.
Voltou porque lhe ofereceram o

posto do antagonista, destituído
na véspera; "O primeiro ato que
vou propor é o desembarque do
PSB do governo Cabral, com a

entrega de todos os cargos que
tivermos no Estado", disse o

craque, cotado para ser candi
dato ao Senado ou ao governo.

AÇÃO DE VENDAS
""

POliTICA
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Pavan quer Caropreso
e Jair Pedri emzü14

Em Jaraguá do Sul, ontem, o
presidente estadual do PSDB, Le
onel Pavan, cumpriu agenda polí
tica acompanhado de Lia Tironi,
que comanda os tucanos nomuni
cípio. Entre uma conversa e outra,
o ex-governador lançou os nomes

de Vicente Caropreso, como pré
candidato a deputado estadual,
e de Jair Pedri, para federal. "O
Vicente já está certo. O Jair ficou
de pensar, mas seria um erro ele
ficar de fora". A uma semana para
o fim do prazo demudanças parti
dárias, Pavan acredita que a sigla
anuncie nos próximos dias impor
tantes reforços.Além disso, ele diz
acreditar em uma aliança entre

PSD, PSDB e PP no Estado e na

possibilidade de o PMDB lançar
dobradinha com o PT.

Pavan, a uma semana

para o fim do prazo para tro
ca de partidos, esta visita em
Jaraguá serve para acertar
os detalhes?

Pavan- O objetivo da visita é
alinhas as decisões. Daqui um ano

temos as eleições. Queremos que
Jaraguá tenha candidato tanto a

deputado estadual como federal.
Com isso, poderemos definir uma
pré-candidatura futura no municí
pio. Tanto o Vicente, que vai a es

tadual, como o Jair, a quem eu fiz
o convite que vá a federal. O Jair
Pedri é uma nova revelação. O per
centual de votos que fez para Câ
mara é um dos maiores no Estado.
Ele não pode deixar de aproveitar
esta liderança que tem. E digo isso
sendo eu mesmo pré-candidato a

deputado federal.

EDUARDO MONTECINO

até estar juntos outra vez.

Então a-candidatura do se
nador Paulo Bauer não é pra
valer?

.

Pavan- O Paulo Bauer é o nos
so candidato a governa.dor. Mas
dizer que é com certeza é compli
cado na política. Em 2002 eu era

candidato, acabei ficando de fora
o

por um apoio do Luiz Henrique ao

Serra, depois para ser vice. Então,
depende de muita coisa. A questão
nacionalvai pautar os Estados.

E o desempenho de Co
lombo?

Pavan - O governo está de
vendo muito. Mas há de reconhe
cer que agora o Colombo está com
dinheiro em caixa. Sãomais de R$
11 bilhões vindo do BNDES e do
Banco de Brasil. É uma dívida que
daqui a quatro anos o Estado vai
ter que pagar. Mas com todo este
dinheiro não tem corria não fazer

o

obra e trazermelhorias.

Que aliados oPSDB espera
ter na candidatura do sena

E no Estado, o PSDB tem dorAécio Neves?
data para deixar o governo. Pavan- O PSDB vai apoiar o
Raimundo Colombo em fun-· PP no Rio Grande do Sul e em Mi-
ção do apoio dele a Dilma
Rousseff?

Pavan- O Colombo garante
para o PSDB que nunca falou
que apoiaria a Dilma. É a im-

. prensa que fala isso. O que ele diz
é que a I)ilma está ajudando San
ta Catarina. Claro que se ele der
palanque para Dilma fica compli
cado, porque temos o Aécio como
càndidato. Mas o Colombo ficaria
sem discurso ao misturar água e

óleo, extrema direita com extre
ma esquerda. Se isso acontecer,
com certeza não o apoiaremos.
Mas, caso contrário, poderemos

, nas Gerais, então os dois partidos
devem estar juntos em 2014. A liga-

o

çãó do Aécio com o PP émuito for
te. E volto a dizer que o cenário na
cional vai pautar os Estados. Então,
em Santa Catarina, esse casamento
também pode acontecer. E se o C0-
lombo não estiver com a Di1ma, po
demos estar todos juntos. Pelo que
vejo hoje, o PMDB vai estar com PT.
O Mauro Mariani disputou a elei
ção (para a presidência do PMDB)
contra todos efez mais de 40% dos
votos. Cresce no partido a tese da
candidatura própria e tem o. PT
acenando com o vice.

.
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Muito mais tempo para viver
.�_�._ ."....................__F_OTOS LÚCIOSASSIPERFIL Guaramirim

está entre as 64 cidades
brasileiras com expectativa
de vida acima dos 78 anos

Natália Trentini
I '

A s atividades são tantas que dona
l"l.Hilda Satler, 81 anos, precisa con
tar nos dedos. Os dias são divididos en
tre clubes, aulas deginástica, atividades
manuais, igrejae viagens com a família.
Continuar vivendo com intensidade,
mesmo com a idade avançando, é o se
gredo apontado pela aposentada para
manter a saúde e disposição.

Ela é apenas uma entre o grupo de
idosos que põe Guaramirim na lista
das 64 cidades do país com melhor
expectativa de vida, com índices su

periores a 78 anos. Ações na área de
saúde, e principalmente, projetos vol
tados a qualidade de vida dos idosos
faz com que amédia de vida nomuni
cípio chegue aos 78,08 anos.

O município conquistou o 520 lu
gar no Atlas Brasil 2013, estudo do
programa das Nações Unidades para
Desenvolvimento, baseado no Censo
2010. O indicador de qualidade de
vida se divide 'entre quatro' estados.
Santa Catarina conta com 28 repre-

sentantes, seguido pelo Rio Grande
do Sul, São Paulo eMinas Gerais.

Além de todas as atividades, o con
vivia social é fator importante paraHíl
da. Manter amizades e conversas ajuda
a mente. "Acho que isso é o principal,
eu tenho minha alimentação simples,
como muitas verduras e não deixo de
trabalhar, não deixo a máquina de la
var fazer tudo, ainda enxáguo a roupa
no braço", contou.

Aos 80 anos, Luigia Montibeler
segue no mesmo ritmo. Mantém uma

rotina que incluimomentos de lazer e
diversão, "Eu não fico em casa, apro
veito a vida e a cidade tem bastantes
opções, me mudei há 39 anos e gosto
de viver aqui", destacou.

Os serviços oferecidos pela admi
nistração municipal são definidos pelo
prefeito Lauro Frõhlich como motiva
dores. A criação dos grupos de terceira
idade gerou urn relacionamento entre
os profissionais e comunidade. Com
isso, a procura por informações, princi
palmente na área de saúde, aumentou.

"A própria cultura da cidade, urn
ambiente tranqüilo ajuda nesse quesi
to,mas a aproximação dos serviços aju
da a quebrar alguns tabus, até as pes
soas mais fechadas acabam recebendo
por outras o conhecimento de como

vivermelhor", ponderou Frõhlich.
"

81 ANOS Dona Hilda gosta de cultivar amizades e as atividades
domésticas ajudam a mente. "Ainda enxáquc a roupa no braço", diz• I' t "

.

• , , �

ATIVIDADE Aos 80 anos, dona luigia mantém uma rotina que inclui lazer e artesanato

Saúde direcionada aos cuidados com idosos
O trabalho dos agentes

comunitários, segundo o di
retor da Secretaria de Saúde,
Antônio Azevedo, desenca
deia a aproximação dos ido
sos com as equipes de saúde.
Hoje, o serviço chega a 70%
da população, dando força a

atenção básica.
O município também ofe

rece nas farmácias básicas

uma lista com 200 medica
mentos quando o Ministério
da Saúde preconiza apenas
50 deles. Amaioria é destina
da ao tratamento de doenças
crônicas, mais. comuns na

terceira idade.
"Esse índice da expectativa

de vida vem se repetindo ao

longo dos anos também devi
do a urna característica, talvez

até genética, da-nossa popula
ção. Mas o trabalho voltado à

promoção da saúde também
contribui", disse Azevedo.

Mesmo com pouca ade
são, a equipemultidisciplinar
do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família atua nos bairros
com grupos de hipertensos,
diabéticos, obesos, para um

trabalho voltado à prevenção.

Qualidade para uma
vidamais longa e ativa

Para garantir qualida
de para a vida daqueles
que vivem mais, entram
vários fatores sociais e po
líticas públicas. Na tentati
va de garantir que os ido
sos vivenciem melhor essa
época da vida, a Secretaria
de Desenvolvimento So
cial de Guaramirim pro
move o projeto com aten
dimento preventivo.

Consultas com geria
tra, terapias alternativas
e grupos de ginástica em

19 localidades são ofe
recidas gratuitamente.
Atualmente, 350 idosos

.

estão cadastrados no pro
grama. Com especialistas
inseridos nas comunida
des, muitos idosos aca

bam sendo trazidos para
outros serviços de saúde
e assistência social.

"É uma via de mão
dupla, estamos formando
a rede para cuidar deste

público. Também se têm a

preocupação de trabalhar
a auto-estima, fatores para
que seja uma vida mais

longa e de qualidade", dis
se o coordenador de proje
tos, Emerson Flores.

Também são mantidos
no município três grupos,
chamados clubes da tercei
ra idade, que promovem
atividades de lazer. Estes
são mantidos por mensa
lidades dos próprios in

tegrantes, doações da co

munidade e o trabalho de
voluntários;_chamados de

padrinhos e madrinhas.
"Existem muitas ações

e programas, mas ainda
temos idosos acamados
e em situações que preci
sam de atenção, é um pú
blico muito grande e pre
cisamos chegar a todos",
destacou a vice-presidente
do Clube Feliz Idade, Ma
ria Salete Kuster.

AS 20 CJDADES
O.NOE SE VIVE MAIS
1". Blumenau (SC) 78,64 (anos)
2a• Brusque (SC) 78,64
3a• Balneário Camboriú (SC) 78,62
4a• Rio do Sul (SC) 78,61
S·. Rancho Queimado (SC) 78,59
6·� Rio do Oeste (SC) 78,52
,7·. Joaçaba (SC) 78,44.
sa. lomerê (SC) : 78,44
9a• Porto União (SC) 78,43
10a• Nova Trento (SC) 78,43
11·. Sto Amaro da Imperatriz (SC) 78,40
12·. Antônio Carlos (SC) 78,40
13·. Nova Petrópolis (RS) 78,38
14·. Águas de São Pedro (SP) 78,37
-lSa• Joinville (SC) 78,34
16a• Gáspar (SC) 78,34
17·. Rodeio (SC) 78,34
1S·. Ibiaçá (RS) 78,28
19·. Estância Velha (RS) 78,23
20·. Sta Rita do Passa Quatro (SP) 78,22

NAR:cGIÃO
Guaramirim 78,08
Corupá 77,4
Massaranduba 77,0 .

Jaraguá do Sul 76,9
Schroeder 76,3
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STAT.IMIR
VIEIRA

"Não precisamos
de mais leis na

publicidade"
Diretor da Associação Bra

sileira de Agências de
Publicidade (Abap), Stalimir
Vieira está há cinco anos em

Jaraguá do Sul. Diretor de cria
ção da Central deMarketing de
Comunicação (CMC), o publi
citário com 38 anos de profis
são passou por agências como

DPZ, WjBrasil, em São Paulo

e na DDB, Argentina. Autor
de "Raciocínio criativo na Pu
blicidade" e "Marca. O que o

coração não sente os olhos não
vêem" (Editora Martins Fon
tes), responde na entidade na

cional pela área de cursos. Com
o projeto Comunicar e crescer,
entre outras iniciativas, a Asso
ciação busca o direcionamento

1JlJJJ�
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br
Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se

De olho nas leis
A Associação Brasileira de

Agências de Publícidade (Abap),
zela pelos interesses do negócio
da publicidade. Por conta disso,
mantém consultores em Brasí
lia, acompanhando a tramitação
de projetos de lei do interesse da
indústria da comunicação. Sem
pre que percebemos alguma
ameaça, nos mobilizamos em

defesa do negócio. A questão da
publicidade voltada ao público
infantil é uma das mais visadas,

daí, merecer uma atenção es

pecial. Procuramos demonstrar
que, através da aplicação do Có
digo Nacional de Autorregula
mentação Publicitária (Conar), a
publicidade já tem normas bas
tante rígidas para cumprir. Não
precisa demais leis sobre assun
to. Já temos o Código de Defesa
do Consumidor, o Estatuto da
Criança e do Adolescente, são
recursos suficientes à disposição
da sociedade.

do mercado por meio da quali
ficação. O objetivo é orientar os
consumidores da publicidade
(no âmbito público ou privado)
à contratação de agências e de
profissionais comprometidos
com a ética, entre outros as

pectos. A coluna abordou com

Stalimir questões do setor e da
sua vivência profissional.

·Mercado
catarinense
A Associação Brasileira de

Agências de Publicidade (Abap)
conheceu em SantaCatarinamo
mentos diversos, ao longo da sua
história, alguns mais positivos
do que outros. É um mercado
publicitário em amadurecimen
to e, aos poucos, vai compre
endendo a importância do
associativismo. Acredito que
as ações da Abap, em nome do
interesse geral, acabam sem-

. pre trazendo conseqüências
do melhor interesse de Santa
Catarina. A propaganda cata
rinense surpreende. O fato de
termos uma economia bastan
te descentralizada acaba crian
do pólos de desenvolvimento
que' propiciam o surgimento de
boas agências. Hoje, as regiões
Norte e o Oeste do Estado ofere
cem serviços bastante competiti
vos, pelo menos com relação aos

estados do sul.

Respeito à
inteligência

A melhor propaganda é
aquela que respeita a inteligên
cia e o bom gosto do consumi
dor. Ela deve ser criativa, infor
mativa, emotiva, mobilizadora.
Tem que emocionar, envolver,
convencer. Fazer boa propagan
da, fazer propaganda de verda
deiro valor não é fácil nem bara
to. Mas sempre compensa.

"
A melhor propaganda
é aquela que respeita a

inteligência e o bom gosto
do consumidor. Ela deve
ser criativa, informativa,
emotiva, mobilizadora.

Ativação de
mercado

Desde 2004, o projeto Co
municar e crescer busca promo
ver o que chamamos de ativação
de mercado. Ou seja, estimular
os empreendedores a se utiliza
rem das ferramentas do mar

keting e da publicidade, profis
sionalmente, contratando boas
agências de publicidade, como
um fator de desenvolvimento
dos seus negócios. Para isso, já
estivemos em mais de 60 cida
des brasileiras. Atualmente, está
em sua quarta edição. A próxi
ma apresentação vai ser no dia
29 de outubro, em Recife.

"
A propaganda catarinense

surpreende. O fato de
termos uma economia
bastante descentralizada
acaba criando pólos de

desenvolvimento.
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INDICADORES ECONÔMICOS
INDICE PERloDO

SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,06% 27.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.20l3
BOVESPA -0,08% 27.SETEMBRO.2013
NASDAQ -0.15% 27.SETEMBRO.2013
AÇÕES PETR4 18,50 -0,48%

VALE5 32.14 -1,59%
BVMF3 12,55 ·0,79%

POUPANÇA. 0,5210 28.SETEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +0,53% US$111,210
OURO +0,01% US$1337,040

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2560 2,2575 +0,5%
TUR. 2,1700 2,3100 0,0%
EURO 3,0424 3,0435 +0,53%
LIBRA 3,6310 3,6329 + 0,9%

Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

Adoramos
smartphones

Estudo realizado por especialis
tas da empresa especializada Tyntec
identificou os brasileiros como os

usuários mais conectados ao ambien
te social via smartphones. Apesquisa
entrevistoumais de quatromil pesso
as, com idades entre 18 a 55 anos, em
quatro países: Brasil; Rússia; EUA e

Reino Unido. A ideia do estudo foi
avaliar o comportamento dos usuá
rios de smartphones .nomundo - que
já ultrapassam o número de 1 bilhão
de pessoas. Segundo o estudo, o Bra
sil é o país com maior conectividade
em social, com 7f>/o dos usuários uti
lizando redes sociais via celular. Na
segunda posição aparece os EUA,
com 53% das pessoas conectadas. O
Brasil também possui o maior uso

diário de mensagens SMS, com pelo
menos 30 textos por dia.

EMPRESA SEL!;J;IONA;_

de outubro, as cinco filiais
permanecerão fechadas
para os ajustes quanto
ao início da operação na

cidade. Com o novo negó
cio, a rede Cooper passa
a ter 14 lojas, somando
2-400 funcionários em

Blumenau, Indaial, Ro

deio, Ibirama e Jaraguá.

Congresso empresarial
O Congresso Empresarial da Facisc deve reunir

pela menos 800 participantes de 6 a 8 de outubro
em .Florianópolis. Nomes como Arnaldo Jabor,·
Eduardo Ferraz e os canadenses PeterWalli e Lin
da Lucas, estão entre os palestrantes na progra
mação com a temática "O Brasil que queremos".
Durante o evento ocorre a posse da nova diretoria
da federação, que tem a publicitária jaraguaense
Christiane Hufenüssler como vice-presidente.

Cooper inicia atividades
O Grupo Breithaupt

encerra neste sábado as

suas atividades no ramo

de supermercados em Ja

raguá do SuL A Cooper,
que adquiriu da rede as

cinco lojas deste segmen
to, começará a atender
a partir de 4 de outubro.
Do domingo até o dia 3

DEMONSTRADOR
(NÃO EXIGIMOS EXPERI�NCIA)

PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL E REGIAO

Interessados enviar eurrlcululn vitae para demonstrádorJaraglJa@hotmail.com

Oferecemos:
Treinamento
Produto exclusivo e de
ótima aceitação
Ajuda de custos (R$ 300,00)
Ólimo comissionamento
Divulgação em rádio local

exigimos:
2' grau completo
Ter carro próprio
Disponibilidade de horário
Conhecimento da região
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Locomotivas fora dos trilhos
Acidente ocorrido no domingo passado só foi

notificado ontem ao departamento de Meio Ambiente de Corupá

Celso Machado quando servidores do setor
de Meio Ambiente da Pre-

Odescarrilamento de feitura foram.ao local veri-
duas locomotivas da

_
ficar o impacto ambiental.

América Latina Logística O acidente ocorreu por
(ALL) ocorrido na manhã causa de uma barreira que
do domingo passado na caiu sobre a passagem

, passagem da Serra doMar, do quilômetro 128 da li
na localidade de Rio Natal, nha férrea operada pela
perto do limite entre os ALL, por volta de 5 horas

municípios de São Bento da manhã de domingo.
do Sul e Corupá, só chegou O deslocamento de terra

ao conhecimento do poder aconteceu quando uma

públicocorupaense ontem, composição com pouco

Testemunha ocular
O agricultorAbelino Schõffel, 56 anos,

mora a 800 metros do local do acidente.

Aliás, um trecho da linha férrea corta a

propriedade de 11 alqueires. Ele contou

que ouviu um estrondo namadrugada de
domingo. "Fuiver de pérto, commeus ca

chorros, e encontrei os três maquinistas,
nenhum deles feridos, felizmente", disse
Schõffel. Elemora na região há 12 anos e

jápresenciou outros acidentes com trens.

Considerando os danos ambientais, o

maior deles foi em 2011, na localidade
de Rio Natal. Em setembro de 2012 ou

tro acidente foi registrado no quilômetro
129, com 39 vagões carregados de soja.
Um dos três maquinistas quebrou um

braço e a perna. Ontem, funcionários da
ALL retiravam o que restou do óleo nas

locomotivas. Os resíduos serão levados

para.aterro sanitário. I

mais de 80 vagões seguia
sem carga rumo a São
Bento do Sul.

Uma terceira máquina
seguia no final da com

posição e não tombou. O

acidente, na região de Rio
Vermelho e a 756 metros

de altitude em relação ao

nível do mar, não foi co
municado aos órgãos am
bientais das duas prefei
turas da região cujos rios

poderiam ser contamina-

dos com o vazamento de
óleo diesel. As duas loco
motivas avariadas carre

gam, juntas, 7,5 mil litros
do combustível.

Só ontem de manhã
o acidente chegou ao co

nhecimento do diretor de
Meio Ambiente da Prefei
tura deCorupá, Jean Mar
cel. Ele e a fiscal ambien
tal Cláudia Krueger foram
ao local do acidente.

Segundo Marcel, a

omissão da ALL em não

'!%
BARREIRAI Composição sequla sentido a São Bento do Sul

comunicar a Prefeitura
será relatada ao Ministé
rio Público de Jaraguá do
Sul. A empresa também
deve receber uma multa

que pode variar de R$ 50
mil a R$ 50 milhões, de
acordo do laudo pericial a
ser feito para determinar
o impacto ambiental.

O diretor de Meio Am
biente observou que só
não ocorreu um desas
tre ambiental de grandes
proporções, como o regis
trado em 12 de outubro de
2011 (paralisando por três
dias a captação de água

do Samae .de Jaraguá do
Sul) porque o acidente
aconteceu no último dia
de uma semana marcada

por chuvas intensas que

provocaram enchentes
em dezenas de cidades
do Vale do Itajaí. O óleo
vazou para o riacho que

. deságua no rio Humdolt,
um dos formadores do
rio Itapocu que abaste
ce Jaraguá. "Com os rios
cheios e a velocidade das
correntezas, o combustí
vel passou pelas cidades
sem causar problemas",
disse Marcel.

mESEl Parté do combustível vazado foi recolhido pela ALL

Concessionária diz que informouÓrgãos ambientais no mesmo dia
AAmérica Latina Logística (ALL) infor

mou em nota que o descarrilamento de do

mingo ocorreu dentro da faixa de domínio
da ferrovia, cuja jurisdição e licenciamento
são federais (LO n? 559/2006). No mesmo
dia, a companhia informou ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), ór
gão federal que.licencia os serviços da em-

presa, e à Fundação Estadual do Meio Am
biente (Fatma), responsável pela área onde
aconteceu o descarrilamento. Segundo a

concessionária, o Ibama é o órgão ao qual
a ALL tem obrigação de repassar informa

ções quando algum acidente é constatado.
A companhia informa ainda que o

descarrilamento ocorreu devido às fortes

chuvas na região, que acabaram por der
rubar várias barreiras. Logo após o des
carrilamento foram instaladas barreiras
de contenção em vários pontos da vala de
drenagem que corta a ferrovia, que' con
seguiram realizar a contenção de todo o

material, sem que nada extrapolasse a fai
xa de domínio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Boi de mamão infantil na praça
Um espetáculo inédito de boi de mamão

será lançado na Praça Ângelo Piazera, nes
te sábado, às ioh. Ele integra um projeto da
Scar e Cia Alma Livre, que promoveu oficinas

e amontagem da peça com 60 alunos da Es
cola Ribeirão Molha. Alémda praça, o espetá
culo será apresentado no Festival de Formas

Animadas neste sábado e domingo, às 20h.

oCORREIODOPOm

Saiba mais em: www.girodeprofissoes.com.br.
Conteúdos exclusivos na plataforma virtual.

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

Veja como sua escola pode participar.
Acesse o REGULAMENTO

do Concurso de Soletração em

www.grupouniasselvi.com.br
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOIn dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sábado, dia 28 de setembro
de 2013. Amanhã é domingo,
Dia de São Miguel, São Gabriel,
São Rafael e São Arcanjo. Dia de
comer o papá da mami ou tirá
la do fogão, pois empregada de

gente chique não trabalha aos

domingos, não! Então anote aí
as dicas para um almoço de do

mingo daqueles dos bons: Res
taurante Park Aurora, Churras
caria Pavanello ou Restaurante

Típico da Malwee. Qualquer um
deles é tiro certeiro.

Pipocou
Na minha opinião, que não

vale'muito coisa, existem vários

tipos de homens, mas o pior
é aquele que não assume seus

atos, como foi o caso do filho
de um caixa alta conhecido, que .

engravidou a namorada e agora,
além de difamar a garota, não

quer assumir o filho. Tudo isso
contando com o apoio da fa
mília. É, foi homem para fazer,
mas para assumir...

Beleza
Na próxima segunda-feira,

dia 30 de setembro, ministrada
pela competente profissional, Sô
nia Luz, daSônia LuzCosméticos,
ocorre, na Acijs, um workshop
de beleza. Na pauta, spa de pés
e mãos, prevenção e tratamento

demanchas e de envelhecimento.
Mais informações no 3275-2632 -.

Cerveja Itaipava
ex cl J2 3S0ml

Pizza Sadia

460/440gr
Alcatra com

maminha si osso

99

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Você-já deu uma passadinha
na Viratto Móveis e Decoração?
Não!? Então tire um tempinho,
vá ate lá e peça pelo amigo,

Thiago, caps da loja. Tem cada
novidade! E os preços são super

camaradas. De nada!
• • •

Celestino Klinkoski já está em

campanha. Se depender dele, é
candidato a deputado estadual

pelo PPS nas próximas
eleições. Seguindo o mote:

quem viver, verá!
• • •

Aterrissam, hoje, em São

Paulo, São Trovão, Relâmpago,
Terremoto e Tufão. O quarteto
de famosos de Jaraguá deve
abalar a pauliceia desvairada.
Serão três dias intensos de

agito. A cidade nunca mais
será a mesma.

, und

TROCOU IDAD! Jorge Mendonça, que posa ao lado do

primo e sócio da Loja Menegotti Moda Masculina, Almir
Menegotti, foi o grande aniversariante de ontem

Vem aí!
Dia 26 de outubro estará em

Jaraguá do S111 o projeto Dexterz,
comandado por Junior Lima, o
famoso filho do sertanejo Xororó.
Ele vem fazer companhia para o

grupo da Dazaranha, que tam

bém subirá no palco da 13a Feijo
ada doMoa.

Tradição
Já é tradição no Dia de Cosme

& Damião: Carla &PaulinhoMo- .

reira + os filhos Zeca e Eduardo
receberam ontem, amigos e de
votos no quintal da bela casa da
família na Praia de Armação, em
Penha. Claro que na cena, além
dos doces típicos da data, estão
quitutes maravilhosos assinados

pela dona da casa.

DESTAQUE Viviane dos

Santos, com modelito

Upper Donna, em recente

ensaio para Revista Nossa

Bochum
Napróxima semana, o abaliza

do médico ortopedista, Dr. Daniel
Wulff, acompanhado da esposa,
a fisioterapeuta, Daniele Wulff, e
do filho, Ricardo, avionam para
tour na Alemanha. Eles vão par
ticipar, na cidade Bochum, de um
dos mais renomados cursos sobre

quadril e joelhos do mundo. Pra

-quem não sabe, em Bochum fica
localizada a maior fábrica de pró
tese de quadril e joelho da Aescu
lap, a número um do planeta. Re
tomam em meados de outubro.

Siebell&
Hcadi�i

]!J55 9�2.!}
�22 ;1�5j5

ARQUNO PESSOAL

TlM1'M
Fabiana, a
bonita esposa
do amigo
André Oliveira,
com afilha
Ana Luisa e

o filho Caio

Fernando, de
sete meses,
éa mais

festejada
aniversariante
de hoje

FOTO NILTOIDNULGAÇÃO

VARIEDADESFone (47) 3371-2552

F1M DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

TE CONTEI

ALTAr.. RodrigoWols e Adriana
RiedtmannWols casaram-se no dia 21.

Familiares e amigos desejam felicidades

• Hoje, quem festa para o dia 1 º

risca mais um dia de outubro é Rubens
de seu calendário Roeder, o grande
é o empresário Saraiva.
Onivaldo Stahelin,
o comandante do Amanhã, quem
Estofados Jardim. Ele assopra a velinha
comemora os bem e corta o bolo é
vividos 6.0. Camila Ferraz. Os

cumprimentos da
Na próxima terça- coluna.

feira, sob a batuta do
amigo, Miro Maba, Amanhã, mais
rola uma concorrida conhecido como

.. ,

galinhada ensopada domingo, vai rolar
no grupo Loks. em Itajaí, no posto

Santa Rosa, na SR-

Hoje, a partir das 101, o tão esperado
11 h30, o cantor Car Show. O evento

Eneias Raasch solta deve reunir mais de
a voz no Restaurante 20 mil pessoas.
da Ser. Marisol.

Celebre as vitórias.
Quem também

está preparando big Com essa, fui!

Feijooca
E a onda da feijoada continua de vento em popa.

Hoje, a partir das 11 horas, no Espaço do Oca, rola mais
uma concorrida feijoada com o nome bem sugestivo:
Feijooca. A participação musical ficará a cargo do ami

go Paulico & Cia. É a dica de hoje!

Jamo
Giovano BettGhaizoni,Amauri Jacobi e Edson José

Jacobi festejam no dia 1° de outubro 24 anos de suces
so da Jamo Equipamentos e o aniversário de um dos
sócios do grupo, meu brother, Amauri. Para celebrar,
devem preparar uma grande festa ao lado de familia

res, amigos, colaboradores e clientes. Volto ao assunto.

PREFEITURA DE

GUARAMIRIM
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( GUl arras
\

imortais

-

Quando se fala em guitarramodelo SG, um
nome vem primeiro a cabeça: Angus Young.
O guitarrista solo e líder de uma das maiores
bandas de hard rock do mundo, o AC/DC,
praticamente usou guitarras SG ao longo de
toda a sua carreira.
Angus tem uma Gibson SG lendária de 1968,
com os captadores T Tops. Outra Gibson SG
é a de 1964 que ele usou para gravar o álbum
Ballbreaker. Tem captadores patenteados.
Todas essas tem captadores Alnico 5 de high
output com matched
coils. Angus usa
encordoamentos
Ernie Ball há

aproximadamente
40 anos.

Angus e Malcom
formaram o AC/
DC, com Malcom
fazendo a guitarra
base e Angus
solando. A banda
vendeu mais de 150
milhões de discos

pelo mundo todo, se
tornando a banda de
hard rock mais bem
sucedida na história
da música. O álbum
"Back in Black"
vendeu 42 milhões
de cópias, o que o

tornou o 50 álbum
mais vendido de
todos os tempos!

e �
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O projeto busca apresentar ao público umamistura do
melhor do rock e do eletrônico. Na verdade, não há regras
e também não quero rotular este projeto. Mas a base de
estilos passará por indie, eletrônico, rock, synthpop, da
rkdisco, tudo depende da vibração do público e ambiente

em que o projeto estará se apresentando. "O que mesmo

importa é a diversão", diz o DJ e proprietário da rádio onli
ne One Radio Rock, Mareio Finta.

Também tem a promoter Aline C. Muller que, além de

promoter da oneradiorock.com, terá espaço na produção
dos eventos com intuito demisturar a partemusical com o

melhor dos conceitos em moda, arte, cultura, brincando e

lançando ideias sobre estes temas.
"Tudo isto acontecerá gradativamente", diz Mareio.

ta paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com G @cabana�ult

\\\\\\\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1'1

t' ��,
· Agenda'
Hoje
• Black River Birds
Sacramentum Pub - 21h

Amanhã
• AYO apresenta Sexy
Sunset
Lico Bar - 17h
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I Ação Ecológica I

Acontece hoje o Projeto de Ação Ecológica 2013: Exercite seu cor

po e sua cidadania! O projeto consiste na 5a Caminhada Sócioecológica,
promovida pela Faculdade Senac Jaraguá do Sul. O evento contará com

distribuição e plantio de mudas junto à comunidade para rearborizar o
Vale do Itapocu.

Participe e contribua para a preservação das áreas verdes da nossa cida
de. O encontro dos participantes será hoje às 8h da manhã, na Faculdade
Senac Jaraguá. Termine de ler a coluna Cabana Cult e vá caminhando para
essa super iniciativa. Parabéns a todos os envolvidos!

Festival de Formas
Animadas

Companhias do Brasil, Chile, Peru, Colombia eArgen
tinamarcam presença de, 2 a 5 de outubro, no 130 Festi
val de FormasAnimadas, no Centro Cultural da SCAR e

em espaços alternativos em Jaraguá do Sul.
Realizado a partir de 2001 e reconhecido como um

dos mais importantes do gênero no Brasil, o Festival de
FormasAnimadas é umamostra não competitiva que re
úne todos os anos espetáculos de companhias nacionais
e internacionais. É uma realização da SCAR em parceria
com a UDESC e patrocínio da Secretaria de Estado do

Turismo, Cultura e Esporte do Governo de Santa Catari
na via Funcultural .

.

Todas as apresentações são com entrada de graça. In

formações pelo telefone 3275-2477 e no site scar.art.br.

Floyd
E para mais um salto

no batimento cardíaco
dos aficionados por Pink

Floyd, o baterista de to

das as fases da banda,
Nick Mason, voltou a

comentar sobre a tão so

nhada.reunião da banda.
Nick revelou interesse

em voltar a tocar com os antigos companheiros.
Para Mason, a reunião depende apenas do aval dos

outros dois integrantes remanescentes, David Gilmour

(guitarra/voz) e RogerWaters (baixo/voz). "Eume reu
niria. Estou preparado para isso", afirmou. "Estou de
malas prontas. Tenho meu kit de bateria, uma mala e

uma bolsa de higiene na minha porta da frente só espe
rando que alguém me Iigue.-Mas não estou prendendo
minha respiração por causa disso", ratificou.

Em 1985, RogerWaters deixou a banda. Desde en

tão, a formação clássica do Floyd só tocou junta uma

vez: em 2005, no festival humanitário Live 8. Em 2008,
o câncer causou amorte do tecladista RickWright. Três
anos mais tarde, Gilmour eMason fizeram breve partici
pação em um dos shows da turnê de RogerWaters.

"Jaraquá 2010. E agora?"
-

com novas sessoes

As apresentações do documentário "Jaraguá 2010

ocorrem dia 1 de outubro no Instituto Federal de
Santa Catarina (Campus Geraldo Werninghaus), às

14h40 e às 18h40; dia 21, na Escola Professor José
Duarte Magalhães, às 19h30; e dia' 26, no Centro de
Atividades do Sesc. As apresentações são abertas ao

público e a entrada é gratuita.
A produção do filme, que é o primeiro longa me

tragem filmado em Jaraguá do Sul, é resultado de três
anos de observações e captações de imagens feitas pelo
produtor e diretor Gilmar Moretti, e sua equipe do Es

critório de Cinema. "A busca obsessiva de um melhor
entendimento da cidade em que vivemos na procura de
sua identidade atual, nos permitiu observar as diversas

mudanças ocorridas neste tempo. Mudanças que trans
formaram a cidade", explicaMoretti.
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Dicas para não fugir da academia
Tem dias em que o mero pensamento

de ir à academia já é um sofrimento. Os
benefícios-da atividade física estão mui
to claros na sua cabeça, as metas foram
traçadas, mas ... Cadê a vontade? Como

fazer aquele período entre equipamentos
e aparelhos ser legal e proveitoso.

Aqui vão oito dicas para o tempo
passar mais rápido e a experiência da

malhação, de maneira geral, ser mais

agradável. Não perca tempo: dá para
adotá-las ainda hoje

Coma frutas antes de se

exercitar
o açúcar das frutas (frutose) é bem

aproveitado pelo organismo e forne

ce uma dose extra de energia. O ideal é
consumí-Ias imediatamente antes de sair
de casa ou do trabalho para a academia.
Até chegar lá, o corpo já terá começado
a sentir seus efeitos. Sugere-se banana e

abacaxi ou uma bela vitamina que mistu
re várias frutas - neste caso, adicione à

receita um pedaço de gengibre, que ace

lera o inetabolismo.

Tire os pensamentos
negativos da cabeça e entre
sorrindo na academia

Estudos indicam que temos cerca

de 14 mil pensamentos por dia. Focar

naqueles que nos proporcionam bem

estar, sem dar chance aos negativos,
traz retornos nas relações pessoais,
profissionais e também no desempe
nho nos esportes. O conselho é assumir
uma postura positiva desde o despertar
pela manhã e aplicá-la aos exercícios a

partir da entrada na academia: chegue
sorrindo e cumprimente quem estiver

pelo caminho. Isso levanta o astral e

FOTOS THlNKSTOCK

torna a experiência de estar ali melhor. que levam os alunos à academia. No

segundo caso, se a auto-exigência por
resultados for exagerada, pode acabar
com o prazer de malhar. Olhar-se no

espelho e se sentir péssimo porque o

corpo ainda não está como desejado só

atrapalha. Em vez disso, a pessoa deve

pensar nos benefícios gerais da práti
ca de exercícios, e ela ficará mais fácil.

Celebre os avanços, ainda que lentos, e
aceite o seu ritmo sem se comparar aos

outros alunos.

nê chance a novas amizades
Sentir-se bem no ambiente da aca

demia é meio passo andado para querer
frequentá-la o máximo possível. Como
os outros alunos não são necessariamen

te de seu círculo social ou profissional,
esteja aberto às conversas iniciadas por
eles e não hesite em puxar papo quando
achar adequado. Novas amizades podem
começar assim. Só é preciso tomar cui
dado para não passar mais tempo socia
bilizando do que se exercitando. Prepare e ouça suaprópria '

seleçãomusical
É impossível que o som ambiente da

academia agrade a todos. Se você for da
turma que não gosta do estilo musical

Não seja auto crítico demais
Preocupação com a saúde e com a

aparência são os principais motivos

SUS
passa a
oferecer

A vacina contra cataporapassou a

integrar o calendário nacional de
vacinação e, portanto, a ser oferecida
pelo Sistema Único de Saúde. De
acordo com oMinistério da Saúde,
a tetra viral- uma atualização da
tríplice viral- irá imunizar crianças
.contra caxumba, sarampo, rubéola
e catapora, cujo n.ome cierftijico é
varicela.Até hoje, a imunização
gratuita contra a doença erafeita
apen�:?m casos ae surto: ilma
dose da vacina na redeparticular
de saúde custa, emmédia, R$ 150.A

escolhido pelo local, faça sua seleção de

faixas, coloque seus fones de ouvido e se

exercite à vontade. Amúsica só estimula

o aluno se ele ficar feliz ao ouvi-la. Quan
do ele gosta de rock e o altõ-falante toca

eletrônica, não dá certo. Ele tem que ou

vir rock e ser feliz. O tempo certamente

passará mais rápido.

Não faça intervalos longos
entre os aparelhos

Se o corpo esfria ou relaxa demais en
tre um aparelho e outro, a volta à ativida
de é realmente desanimadora. Portanto,
siga as orientações do instrutor da aca

demia ou de seu personal e pare apenas o
tempo necessário para recuperar o fôle

go. Dessa forma, não será preciso sofrer

a cada nova sequência e a malhação será

bem mais gostosa.

Aproveite o "tempo livre"
parapraticar o ócio criativo

Enquanto estiver na academia, você
não precisará entregar relatórios, parti
cipar de reuniões ou se preocupar com

prazos. Aproveite o momento de mente

livre para deixar os problemas de lado

e permitir que novas ideias, pessoais ou
profissionais, ganhem formato.

Fique atento à respiração
Se. o dia estiver muito estressante e

não houver música que o deixe relaxa
do durante os exercícios, concentre sua

atenção na respiração. Esvazie a mente,

respire profundamente e ouça a inspira
ção e a expiração. Chegará um momento

em que apenas isso fará sentido enquan
to as atividades forem feitas. Nenhum

barulho externo incomodará e o tempo
passará mais rápido.

nova vacina será aplicada em duas
doses: aprimeira, quando a criança
completar um ano, e a segunda, QQS
quatro anos.A incorporação da

doença ao ProgramaNacional do
Ministério daBaúdefofpossivel
após umaporceriafirtnada em

2012 com um laboratório privado
britânico, quepermitiljaprodtlção
nacional da tetra oiral. Cerca de 11

milpessoaspor ano são internadas

por çausa de cptapora.A nOVa
.... 000

••

vacina poderá-evitar mais de 16ô
mortes a cada ano.
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Livro

Jackson rlVe - Organismo Pulsante - Autor: Marco Luque
"Não só de problemas da mega

lópolis se vive um motoboy! Nois
também consegue se locomover nas
entrelinhas cotidiânicas de noismes
mos". Jackson Five. AE divertidas
histórias do motoboy mais amado
do Brasil agora estão registradas no

primeiro livro do Jackson Five. Das
dificuldades do caótico trânsito de
São Paulo a dicas de relacionamen
tos amorosos, Jackson nos envolve
em risadas, trapalhadas e entregas

de pacotes misteriosos. Tudo, claro,
em companhia da sua inseparável
moto Lady Laura. Sob a mente bri
lhante do humorista e apresentador
Marco Luque, o livro também conta

com desenhos ilustrados pelo pró
prio autor que, formado em artes

plásticas, nos revela seu outro ta

lento. O submundo cotidiânico dos

motoboys agora não será mistério

para mais ninguém. Divirta-se com

essemotoqueiro de sorriso bonito.

CD

Yours Truly - Artista: Ariana Grande
Estrela dos seriados adoles

centes Sam & Cat e Brilhante
Victoria, Ariana Grande lança
seu primeiro álbum, "Yours

Truly". O single "The Way",
com participação do rapper
Mac Miller, alcançou rapi
damente o topo das paradas
norte-americanas, tornando-se
um dos grandes hits do verão.

'

''Yours Truly" é sucesso de crí
tica internacional, e contém,
além de "The Way", o single

Cliq�e animal

"Baby I", o hit Popular, com

participação do astro Mika,
e a canção "Almost Is Never

Enough", dueto com o cantor

Nathan Sykes, do grupo The
Wanted. Com apenas 20 anos

de idade, Ariana Grande tem

sua voz excepcional compara
da a de grandes divas do Pop,
como Mariah Carey e Christina
Aguilera, e conta caiu uma forte
base de fãs, que impulsiona sua

já consolidada carreira.

Jogo/PS3
Rocksmith With Bass - Fornecedor: Ubisóft

Primeiro e único jogo onde você

pode se conectar em qualquer gui
tarra de verdade, e agora também
ao baixo. Com jogabilidade que se

ajusta automaticamente às suas ha
bilidades, atrai músicos experientes
e. até aqueles que nunca tocaram

uma guitarra em suas vidas. Acom

panha um cabo USB de lf4 de pole-

gada, desenvolvido exclusivamente

para o jogo, que deve ser acoplado a

sua guitarra ou baixo para que você
jogue através do console. Você vai
desenvolver habilidades e estilos

enquanto reproduz músicas abso
lutamente reais. Nada se compara
a tocar um instrumento de verdade,
exceto jogar Rocksmith.
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Envie a fotá do seu animalzinho 'para
contato@�riZ$as$é.com.br ou

enecntreum companheiro
de estimação nas paginas do

Facebook da Ajapra e do Focinhos
Carentes Jatagua do Sul

28/9
Adelaide Biseke
Alexandre Paloschi
André B. Lourival
Andressa Theodoro

Araci Felski Quintino
Arido Withoft
Bruna Maria Marcchetti

Bruna Pavanello
Carla de p, Jansen

Charles Valmir Schlei
Cristiane H. Henn

Estér A. Rodrigues Manso

Fábio Langer
Gabriel Tiago
Gilberto Leitholdt
Gilson G. Stinghen
Harlei Osmar ZOGate11i
Janete M. Drechsler
Jardel Sehn

Jonas Michalak
<

Josiane Pretti

Karlan de Mello
Laerte Figueredo dos Santos
Lucimar Blank

Magali Bachmann
Marciano O. Baucke
Maria Salomé M. Correa

Marinei S. S. Zesuino
Noemi P. Cardoso
Odirlei Lima das Neves

Orlando Ribeiro de Mello

Pedro T. Taba
Renita Drews
Rosimari Ferreira
Sebastião André Valtric

Sérgio Dalcanale
Sué Francisco Prestini
Valdir K. Junior
Vera Guths
Vinicius Spliter
Walmira Metzner

• Guta Stresser • Atriz
• Gwyneth Paltrow • Atriz
• Mira Sorvino • Atriz
• Patrícia França· Atriz
'. Roberta Miranda· Cantora

29/9
Ademar Gaedke

Adriana p, de Marco

Alexandre R. de Souza
Alisson K. de Souza
Alvaro R. Neto

Arlete Volz

Arnoldo Grutzmacher
Bernadete S. Tavares
Daniel Pominerening
Daniel Ramos

Diego R. dos Santos
Eduarda C. Dorn
Elisa Muller Hoch

Emerson E. Kisner

lanara Petris

Joice M. E. Alegre
Juceli Nardelli Conzatti

Lays G. Krause

Loécio Isidoro
Loribert Rahn
Luciano Viergutz
Marcia T. Pasqualli
Mateus Evangelista
Miguel Franzner
Otavio Junkes

Paulo V. Krueger
Sarah Roeder

Sergio Peron

Sidnei M. Candido
Sido Doering
Tatiana Karsten
Vaneide Andrade

30/9
Adelina do Carmo Prado

Ana Gabriela M. do

Nascimento
,

Anete Gonçalves
Ateno Gilberto Panini

Carl Michel S. Bubi

Cindy Kruger
Claudete G. Westphal
Danubia Sbors

Denésio Borchardt
Deonilde Cioatto

Edeltraut B. Gumz
Edilete Ribeiro Paz

Eliane Lazzarini
Elisander Adriano Teixeira

Rodrigues
Gerd R. Stotz
Gilmar Bazzanella

Gilmar Fernandes

Ingo Krueger
Irma M. -Dalcanalli
Izolde mulloschadt
Jair Cipriani
Larissa L. Roters
Leonilda Neuhaus
Leonita Braatz

Marcelane V. Kerche

Márcia Vargas
Mariane E. Gonçalvez
Mario Volkmann
Ronaldo Pereira

Rosiles Vieira

Rosimeri Fodi
Sidnei da S. Magalhães
Siegfried Kreutzfeld
Silvana V. Buzzi
Simone Mueller

Tiago Picinini
Valdinei Gattis
Vanderlei Kleinschmidt
William W. Mathes

• Durval Lima (Xororó) • Cantor
• Daniel Fllho- Ator/diretor
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Cód. 126 - Vila Nova - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

churrasqueira. Salão de festas, play ground,
bicicletário, elevador e garagem

R$249mil

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

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

conjugadas - R$ 398.000,00

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

Cód. 0141 - Amizade - Casa com 3
dormitórios, cozinha, bwc, sala de
estar e jantar - R$ 130.000,00

Ref. 1000 - \i1la Rau - Com 01 quarto, cozinha, banheiro. área de serviço e

garagem. R$ 550,00
Ret. 1002 - CHIlRO - Para fins comerciais - Com aproximadamenle 600111', saia,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, saia com churrasqueira, 02 suites 01 delas

com hidro, 06 banheiros + 03 quar1ns, adega, casa de máquinas, possui uma
casa para o caseiro, água e luz individual. R$ 8,�00.00.

Ret. 1005 - CErollRO - Para fins comerciais - Com 04 saias, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.

Ret. 1007 - ESTRADA NOVA - Com 01 suitE + 02 quar1ns, saia de estar, saia
de jan1ar, cozinha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS _

Ret. 2000 - \i1la Nova - Com 02 qaartos, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 560,00.

Ret. 2001 - Baependi - Com 02 quar1ns, saia com sacacam tem churrasqueira),
banheiro, cozinha,jrea de serviço com garagem.R$ 600,00.

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quar1ns, , saia, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasquellá fi 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 � Centro - Com 01 suitE + 02 quartos, saia com sacada e chur

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

.

Ref. 2006 - Centro - Com 01 suitE + 02 quartos, banheiro social, saia com sacada

e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ref. 2007 - Barra - Com 01 quarto, saia e cozinha conjugada, banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Ref. 2010- TIfa Martins- Com 02 quanos, saia, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 qaartos, saia com sacada, cozinha,

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

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

-

Ref. 2014 - Baependi- Com 01 suíte, 02 quar1ns, sala com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fUndos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Ret. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
.

NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00
ReI. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suíte com hidra e coser +'02

.

quartos, com sacada, 02 saias, 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, co�nha,

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

tem garagem.R$ 360,00.
Ret. 2022 - Cemro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.RS 600,00.
.

Ref.2023 - Centro - Com 01 quar1n separado, sala e cozinha conjugadas, bwc, não
tem garagem. R$ 380,00.

Ref. 2025 - Baependi· Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem, préoio com elevador e salão de lestas.

R$ 600,00: .

Ref. 2026 - ÁguaVerdi· Com 03 qaartos; saja-com uma pequena sacada, cozinha,
área de serviço, com 01 vaga de garagem. R$ 550,00.

Ret. 2028 - João Pessoa- Com 03 quartos. saia com sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.

Ret. 2031 -Ilha da Rgueira - Com 02 qaarms, saia com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.

Ref. 2032 - CENlRO GUARAMIRIM - Com 02 quar1ns, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Ref. 2035 - Centro - Com 03 quartos, saia com sacada, copa, banheirp, lavado,
cozinha. área de serviço com sacada. dep. de empregada com banheiro e 01 vaga

.

de garagem.R$ 850,00.
Ref. 2038 - BAEPENDI- Com 01 suíte + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ref. 2039 - CENTRO· Com 01 suitE + 02 quartos, 'banheiro social, saia com
sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$1.1 00,00. con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, saião de festas coletivo com elevador.

Ref. 2040 - Cernn- Com 02 quar1ns, 02 saias, dispensa, COzinha/copa, área de
serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.

Rel.2041 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Ref. 2043 - \i1la Nova - Com 03 quartos, saia com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
ReI. 2044 -Ilha da Rgueira - Com 01 surre, 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 qeartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ref. 2049 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, saia com sacada e Churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.200,00

- Condomínio aproximado R$ 250,00, prédio com elevadoe
'

Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, saia, cozinha e área de serviço conjugadas,
não tem garagem. R$ 380,00.

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

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

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

pendências e piscina - R$ 750.000,00

Cód. 0193 - Chico de Paulo - So
brado alto padrão com 1 suíte com

closet, 2 dormitórios com sacada, sala
ampla, área de festas, escritório e 2

vagas de garagem - R$ 790.000,00

SAlAS COMERCIAIS
Ret. 3001 - CENTRO· Com aproximadamenle 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3004 - \i1la Lenzi - Com aproximadamenle 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamenle 80m' com banheiro. R$ 1.200,00.

Cód. 0149 - Vila Nova - Casa alto pa-
Ret. 3007 -CENTRO - Com aproximadamenle 170m'com banheiros. R$ 3.300,00

drão mobiliada com 1, suíte máster com Ref. 3010-BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em bab<o e no mezanino
,.

hidra, 2 suítes, lavabo, área de festa e
tembém com banheiro. R$ 3.600,00.

vaga para 2 carros _ R$ 790.00IJ,00 III111 .gMSNli Ret. 3011-CENTRO-Comaproximadamenle49m'e banheiro. R$ 550,00 reaJs.

____________ nHHmutti��...�� �efl31.� .
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Cód. 541- APARTAMENTO, Residencial Hausgarten,
BairroNereu Ramos, com 49,94m2, 2 dormitórios,

1 banheiro, 1 vaga de garagem. R$ 107.000,00

Plantão:
9135-8601
9636-6160

3371-0099

D� , •

....arc1l110Ve1S
www.parcimoveis.com.br

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

CENTRO

I
j Cód 131- CASA, Bairro Amizade, com 81
i m2, 2 dormitórios. Terreno com 327m2. R$

L5230.000,00 Proleto de ampliação de 80mtrs
aprovado pela Prefeitura.

. $'iioW"*."""-� ,�-,_"�-<"",, "" ..,_"",""'-,-',.-;1,......,_,·�·"'·cr�_�

Cód. 535- APARTAMENTO, Residencial Dom
Michael, Bairra Vila nova, com 89m2, 1 suite + 2

dormitórios, sacada com churrasqueira, 1 área de

ser;iço el��g�de 2!�g.em. ��.. 2��;�0��9,�.J

Cód. 534- APARTAMENTO Residencial Pirâmide,
Bairro Centenário, com 61 m2, 2 dormitórios, 1
banheira, sacaca com churrasqueira, 1 área de

€ o' serv:;o:,1 va;a �e �a:agem. R$ 145.000,0,0 j

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES OE TERRENOS E GALPÕES!

Cód 72: SALA COMERCIAl, Bairro Centro, com 185m2, 2
banheiros, cozinha. RS 3.600,00.

.....
Cód.84 CASAI Bairro Estrada Nova com 2 dormitóoos, sala, cozinha

, 1 banooro, 1 área de servço e 1 vaga de garagem. R$ 485,00

Cód.15 -Apartamemo, BaJrro Centro, com 1 suãe 2 dorm,órios,
1 ãrea de serviço, sala, cozinha, 2 banheirus, sacada e 1 vaga

de garagem. R$1.000,00 + condominio.

CM 92: GALPÃO, Bairro Rio Cerro I, com 200m2. R$ 2.000,00.

Cód, 58 APARTAMENTO, Bairro V1la Nova, 1·suie + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,00 + condominio.

Cód. 75 CASA MISTA, Bairro Ilha da figueira, 2 quartos, 1
banheiro, sala e cozinha, 1 vaga de garagem. R$ 460,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rias do Sul, com 2 dorrntónns, 1
vaga de garagem Pró�mo a Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cód. 94 APARTAMENTO· Centro, 62m2, 2 dormiMos, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 700,00 + cand.

Cód: 95 - CASA COMERCIAL - V1la Lenzi, com 450m2,
terreno com 1.100m'. R$ 4.500,00.

Cód: 36 - SALA COMERCIAL - Centro, com 30m2.
R$ 1.100,00 . DE fRONTE COM A PRINCIPAL.

CM 61· APARTAMENTO, Bairro Centenário, com 1 dormtóno,

ChJ����r�' :�'��g�Oâ����g��� �$���:5�' �������r:;,iO.
Cód. 86- GALPÃO,BaJrro Barra do Rio Cerro, com 1500m',

terreno com 6.118,86m2. R$ 9.000,00 Pro�midades da Ciluma.

Cód. 95- GALPÃO, Bairro V1la Lenzi,Construção com 450m2,
Escritório na parte da frente. Terreno com 1.1 00m2.

R$ 4.500,00 Proximidades V1aduto.

IMOS,ILIÁRIA

Pierrnann
f LDCACAD I
Apto 1 SUÍte + 3 dormitórios, 2 vaga de garagem, sala. cozinha, ;

área de serviço, sacada, 2 bwc, vila lenzUt,<Ji. li,OOijGh'4\' \

�$l JmJl1��tidhl')_,'llijGl

Apto com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Próx Tomar.
São Luiz 1],(*'Z5S�+ condomínio

Apto com 1 dormitório, 1 vaga de garagem. Próx. Arsepwn.
Amizade/'1tf;ê5'1rhJo."

Sala comercial com 6Om1 , 1 bwc. Vila Lenzi m�-«(j6i1l'e.

Sala comercial com 62m2, I bwc. VllaLenzi/j{t6'tf�Of\.1

Sala comercial com 1 bwc. VIla Lenzi Ilt,*gOO�

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, Vila
Lenzi,R$�j\\{X}- + condomínio

Galpão 370 m", Agua Verde.1l��4.. tllttd6�

Casa suíte + 2 dormitórios, Vila Lenzi,1t� f.�t),6a

Galpão 98 m" +, 1 bwc, Baependi, R.� t.Ot)(�dO\.

Casa 2 dormitórios, sala, cozinha. área de serviço. 1
garagem, 1 bwc, Baependi, R$1ti6iOO.

Ref. PI8I Casa 3 dormitórios (Suíte),
escritório, lavabo, salas, cozinha

sobmedida, área de festa, vagas de
garagem, R� 680.000,00.

Ref. P6711 Casa 3 dormitórios,
bwc, sala, cozínhã, área de serviço,

R$ 138.000,00,

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

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

Cód. 244-TERRENO, Bairro Santa Luzia com área total de
899.058,30m2• R$ 650.000,00

Cód. 221- TERRENO DE ESQUINA, SITuado em Schroeder
Loteamento Adelina, com área 101031 de 678m'. R$100.000,00

Aceita financiamento Bancário.

, Ref. P3952 Casa 2 dormitórios, bwc,
sala, cozinha, área de serviço, copa,
vaga de garagem, R$ 137.000,00.

TERRENOS/CHÁCARAS

Cód. 222· TERRENO, Sàuado em Schroeder Loteamento
Adelina, com área total de 513m2• R$ 80.000,00

cód. 248· TERRENO, Bairro Água Verde, com área de
9.284,50m2, um galpão de 200m2 e.2 apartamentos de 100m2
cada, 2 casas de alvenaria sendo uma de 100m2 e outra de

70m2. Próxrno a faculdade. CONSULTE-NOS.

Cód. 240- TERRENO, Bairro Ilha da figueira, com 771m2.
R$ 480.000,00

Cód. 205· TERRENO, Bairro róa Martins área de 350m2•
R$ 80.000,00. Aceita linanciamento bancário.

Cód. 224- TERRENO, em Schroeder área de 464m2•
R$ 80.000,00. Aceita financiamento bancário.

Cód. 234- TERRENO,8airro Estrada Nova área de 392m2.
R$ 60.000,00

Cód. 245- TERRENO, Bairro Baependi área de 327m2 casa de
madeira. R$ 230.000,00

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

Cód. 257- TERRENO, Bairro Barra do Rio Cerro área de 451 m2 .•

R$143.000,00

Cód. 259- TERRENO, em Schroederárea de 1201.20m2.
R$150.000,00. Aceita imóvel na negociação.

Ref. P6I62 Apto 3 dormitórios
(Suíte), sala ampla, sacada com

churrasqueira, móveis planejados
ria cozinha, bwc, R$ 225.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF. 13005 - Galpão com 686 mZ - Pé direito
com 5 metros - 02 banheiros.

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

.

REF. 13007 - Galpão com 225 mZ •.

)
J

J

1
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ww . ·mobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

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

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 PARAACONSTRUÇÃO MEDIANTE CONTRATAÇÃO

*OpçÃO DE LOTES DIFERENCIADOS COM ATÉ 963,00 M2

'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS ÀALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

-CASAS,

BAIRRO jGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SI., cozo BWC, LAV.R$ 400,00
BAIRRO jGUA ESQUERDO -RUA jOÁO jANUÁRlO AIROSO,
1067 -01 SUITE,02 QTOS,SI., COzo BWC, LAV EGARRS 1.200,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA-RUA 768, N" 481 - 03QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 550,00

RUA ASSIS CHATEAUBRIAN,N' 219 -02QTOS, SL, cozo BWC,
LAV li GARAGEM.RS 600,00
RUAANTONIOPEDRHl2QTOS,SI,COZ,BWC,LAVE GARR$75O,OO.
BAIRRO rnssRIOS DO SUL -RUAWAlDEMAR RAU, N" 2438
FUNDOS -02QTOS, SI., cozoBWC, LAV E GAR.RS 425,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N" 1380 -02QTOS, SI., cozo
BWC,LAVEGARAGEM.RS450,oo
I\UAIRMÁ0IEANDRQ,1815{)2QTOS,SI,COZ,BWC,LAV.RS655,oo
BAIRRO CHICO DE PAlJLi\. -RUA FRANCISCO HEMPCK

EMAIR,loo -03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,BA
NHEIRO EGARAGEM RS 640,00
BAIRRO VILA RAU -jOÁO MORETTI,N' 65 -FUNDOS-04

QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGARAGEM.RS 850,00
BAIRRO BARRA-RUA ÁNGEW RUBINI,N' 994 -02 SUITES,02
QTOS, SI., cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 4.500,00.

APARTAMENTOS,

-MAL DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZo BWC,
LAV. E GAR. R$6OO,oo EDIE MENEGOTTI

-GOv. JORGE LACERDA.N" 373- 02 QTOS, SI., cozo BWC, LAV.

RASQUEIRAEGAR.RS5oo,00
RUA PREE_JOSE BAUER,N" 131 -01 SUITE, 02 QTOS, SI., cozo
BWC, LAV, SACADAGAR. RS 750,00 EDIE ATLANTIS

RUA WILLY BARTEI.,N" 250 -01 SUITE, 02 QTOS, SI., cozo
BWC, LAV, SACADAGAR. RS 850,00 EDIF. LEBLON
RUA REINaLDO BARTEI.,N" 390 -03 QTOS, SI., cozo BWC,
LAV, SACADA GAR. R$ 1.050,00 EDIEESPLENDOR
RUA REINaLDO BARTEI.,N'727 -03 QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV EGARRS 550,00 EDIF.BARTEL

BAIRRO jGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILUAN,N 424

-2QTOS, SI., COZO Bv.;C, LAV EGARRS 570,00
BAIRRO NOVA BRASllJA -RUA HILARIO FLORIANl,N' 40
-01 SUITE,02 QTOS, SI., COZo BWC, LAV, SACADA GAR RS

1.0SO,00EDIEMORADA DA SERRA

RUA jOÁO PLANICHEK,N' 1045 -03 QTOS, SI., cozo BWC,
LAV E GAR. RS 540,00 EDIEMATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N'1643-01 QTO, SI., cozo BWC,
LAV E GAR. RS 600,00 EDIF.EMlUO

BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HEINRICH LESSMANN, 421

-2QTOS, SI., COZo BWC, LAV E GAR.RS 550,00
-RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 59 - 2QTOS, SI., cozo
BWC,SACADA LAV EGAR.RS 650,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -01 SUITE,Ol QTO, SI.,
cozo BWC, LAV, SACADAGAR. RS 950,00EDIF.vENEZA
BAIRRO jOÁO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚjO, 2QTOS, SI., cozo BWC,SACADA LAV E GAR.RS
Soo,ooCOND. DAS ARVORES

REF:6466: EXCELENTE
CASA NO LOTEAMENTO

RENASCENÇA, BAIRRO RAU,
JARAGUÁ DO SUL-SC. TER
RENO COM ÁREA TOTAL DE
546 M2, CASA COM 233,00 M2,
COM O 2 SUITES, 01 QUAR
TO, 01 BW SOCIAL, 01 BWC,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM
PARA 02 AUTOMÓVEIS,
CANIL, COPA, COZINHA,
LANDERIA, DEPENDENCIA
DE EMPREGADA.

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

-RUA STA.)UllA -2QTOS,SI., cozo BWC, LAV EGAR.RS600,00
-RUA MARIA A. DAMASCARENHAS,llO-Ol SUITE ,1QTO, SI.,
COZ, BWC, LAV,SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$762,00
EDlE MARIA AUCE
-RUA GUILHERME BEHLING,N" 6()-01 SUITE �QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GARRS725,00
EDIF. CLAUDEMONET

KITlNETE

BAIRRO -SÁO LUIS "RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148 -SÁO LUIZ- 01 QTO E COZ)UNTO, BWC. RS 250,00
BAIRRO -SÁO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916

-lQTO,SI., Coz,BWC,LAVEGAR.R$530,00
BAIRRO - Vll.A RAU - RUA CARLOS ZENKE,N' 224 - 01QTO,
COZ E BWC. - RS 300,00

TERRENO,

RUA jOS� THEODORO RIBEffiO - ILHA DA FIGUEIRA -

30X6()M2RS1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWlLHEIM, N" 258 -03 QTOS,
SL, cozo BWC, LAV EGAR .R$1.8oo,00-looM2
SALA COMERCIAL -AY.MAR DEODORO DA FONSECA, N"
1594- 32M2- 1\$670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHAL KASSNER, N" 91 - 90M2

RS1.200,00
GALPÁOGUARAMIRIM -RUAMARIA LOPESDASILVA,N 188

-154M2 R$1.0oo,00

-. "

Consulte nossas outras op ões no nosso �ite www.imobili�riamenegotti.coin'obr ,

CHURRASQUEIRA GAR. RS 700,00 -EDIEFERRETI' II
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -01 SUITE, 02

QTOS, SI, cozo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS 850,00

-EDIE)UllANA
-RUA NELSON NASATO, N 46 "02 QTOS, SL, cozo BWC, LAV,
SACADA, GAR RS 630,00 - EDIF. FERRETII I

-RUA PRES. EPITÁCIO PESSOA "02 QTOS, SI., cozo BWC, LAV,
SACADA, GAR. RS 6()0,00 EDIF JARAGUÁ I

-RUA GOY.jORGELACERDA,N° 310 -02 QTOS, SL, cozo BWC,
LAV, SACADA, GAR. R$ 700.00 -EDIF.STA. LUZIA
-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -01 SUITE, 02 QUARTOS, SI., cozo
BWC, LAY.GAR RS 900,ooEDIE ATLANTA
-RUA BARAo DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, 02 QTOS, SI.,
cozo BWC, LAV,GAR RS 1.190,00 -EDIF. BARÁO
-RUA jOÁO PICOLU,N' 104 -04 QUARTOS, SI., COZo BWC,
LAV,SACADA,GAR RS 850,00 -EDIE CARLOS SPEZIA

"RUA EXP. CABO HARRY HACUCH, 01 QTO, SI., COZo BWC,
LAV,GAR R$ 600,00 -EDIF. SAINT TROPEZ
BAIRRO CZERNIEWICZ -R FRANCISCO TODT, N" 96() 02

QTO, SI., COZo BWC, LAV, SACADA Cf CHURRASQUEIRA E

GAR. RS 650,00EDIE GUILHERME

RUAPARANÂN"108-02QTO,SI.,COZ,BWC,LAY,EGARRS45O,OO
-BAIRROVll.A LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA, N"
500 -lQTO, SI., COZ, BWC, LAY. R$420,00
RUA MARCELO BAREI, N" 314 - 02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV "

E GARRS 440,00
RUAjOSE'EMMENDOERFER,N'l22 - SUITE, 02QTOS, SI., COZo

BWC,LAV,CHURRASQUEIRAGARR$8SO,OOEDIELASVEGAS
RUA jOÁO ANDRE DOS REIS,S/N -01 SUITE, 02 QTOS, SI.,
cozo BWC, LAV, CH\}RRASQUEIRA GAR. RS 910,ooEDIF.
BELAVISTA

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GARR$38O,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-02QTOS, SI., COZo BWC, LAV E GARR$ 350.00
RUA EMMERICHRURSAM, N" 45 -01 SUITE, 02 QTOS, SI., cozo
BWC, LAV, CHURRASQ" GAR. RS85O,00 EDIF. DNA. WAL

RUAÁNGELOTORlNEIUN"l99{)lSUITE,OlQTOSL.COZ,BWC,
LAV,CHURRASQUEIRAGARRS720,OOEDIF.COPENHAGEN
-RUAWAlDOMIROSCHMITz,N" 160-2QTOS,SI., COZo BWC.
LAV E GARRS550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N" 225--

2QTOS, SI., cozo BWC, LAV EGARR$ 500,00
BAIRROÁGUA VERDE -RUA BR28O,N" 1570 '.lQTOS, SI, cozo
BWC, LAV E GARR$ 550,00 EDIE BRASfUA BELTRAMINI

BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SI.,
COz, BWC, LAV EGARRS 480,00EDIE BRASIUABELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BINEN, N" 87 -2QTOS, SL, cozo BWC, LAV,SAC. a CHUR

RASQUEIRA EGAR.R$59O,00
RUA JOSE PICOLLI,522 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$530,00
BAIRRO ratsRIOS DO SUL-RUAADAMANDO FREDERICO

JOSE KLEIN, N"85 2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV,SAC. Cf CHUR-

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

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.lMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�
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Yellow trees and red leaves

IDIOMA
FIM DE SEMANA, n28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

-----

�

When I was a kid, my teacher taught us to draw trees

and then paint them green for the leaves and brown for

the trunk. (Quando eu era criança, minha professora
nos ensinou a desenhar árvores e pintar suas folhas
de verde e o tronco demarrom.)Only some years ago
I realized that trees can be yellow or rose. (Somente
há alguns anos eu percebi que árvores podem ser

amarelas ou cor-de-rosa. Poderemos logo, logo
observar isso, quando os ípês que ainda restam em

nossa cidade se encherem de flores amarelas ou cor-de

rosa.) That's a giftwe're given by the spring time. (É
um presente que recebemos da primavera!)

On the other hand, autumn in the north hemisphere
also bringswonderful colorful foliage to trees and
plants. (Por outro lado, o outono no hemisfério norte
também traz um coloridomaravilhoso às folhas das

árvores e plantas.) There you can color your tree red,
brown, orange and yellow. (Lá, você pode colorir suas

TURISMO
A Oktobertanz de São Pedro de
.1'1.Alcântara tornou-se uma das

festas alemãsmais populares da região
da Grande Florianópolis, foi idealizada
pelo embaixador da Oktoberfest de
BlumenauSr.HaroldHeinrich Letzow,
que passou o nome Oktobertanz para
a Associação Cultural Deutsche Welt

de Florianópolis. Hoje a festa é do

município e é realizada pela Comissão

Organizadora da Oktobertanz em

parceria com a PrefeituraMunicipal.
Este evento, na primeira colônia

alemã de Santa Catarina, acontece

neste fim de semana, dias 28 e 29 e abre

a temporada das Festas de Outubro

no Estado do Estado, recebendo as

principais festas germânicas de Santa

Catarina. A Oktobertanz conta também

árvores de vermelho, marrom, laranja e amarelo.)
Well, here in Brazil we can also do that. (Bem, aqui no
Brasil também podemos fazer isso! Sim, aqui no Sul do
Brasil também é possível encontrar folhas vermelhas,
marrons, laranjas e amarelas no outono.) Have you
ever noticed that? (Você já observou isso?)

Há um termo em inglês para o ato de observar a
coloração das árvores: leaf-peeping. "Leaf' é folha
no singular (plural: leaves) e "peep" significa olhar
brevemente por uma abertura pequena, por exemplo,
pelo buraco da fechadura, ou seja, "espiar". Another
example: "I saw her peeping through the curtains" (Eu
avi espiando através das cortinas) (http:jjdictionary.
cambridge.org). Será, então, que é "leaf-peepíng"
porque o colorido das folhas é breve e logo todas caem
e a planta se prepara para o inverno? De qualquer
modo, aqui, em breve, veremos árvores cor-de-rosa e

amarelas!

Oktobertanz
cóm a participação dos mumcipios
vizinhos de São Pedro de Aléântara.

Este ano, em sua 13a edição, a festa
apresenta novidades. No sábado, dia
28 a festa começa partir das 20h30
com um jantar dançante. No domingo
dia acontece desfile das comitivas

de diversos municípios do Estado.

E será servido almoço com comida

típica e local. A tarde acontecem as

apresentações de grupos de danças
folclóricas germânicas, competição
do serrador, do lenhador, do chope
em metro, chope de resistência e baile

com muita música típica.
Você poderá saborerar durante a

festaum delicioso café com cuca alemã.

Haverá também as barraquinhas com

artesanato e produtos coloniais.

INGLÊS PERSONALIZADO

No mês de outubro, Santa Catarina
transforma-se no melhor e mais

animado destino turístico do País.

Em diferentes cidades, do Estado

acontecem dezenas de festas típicas,
de grande e médio porte, que chegam a

reunirmais de dois milhões de pessoas.
São as chamadas "Oktoberfestas", onde
a dança, a música, o chope e a comida

típica, resgatam as tradições herdadas

dos imigrantes alemães, italianos,
portugueses, açorianos, austríacos,
entre outras etnias, que formaram a

base do povo catarinense.
Tudo começou com aOktoberfest de

Blumenau, cidade fundada em 1850 no
Vale do Rio Itajaí-Açu, com o propósito
de levantar o ânimo de seus moradores

'

abalados por duas grandes enchentes

em 1983 e 1984. Depois de três edições,
a festa estava consolidada e a partir
de 1987 ganhou a simpatia nacional,
passando a receber, emmédia, 750mil
visitantes a cada edição. Seu sucesso

foi o ponto de partida para a criação de
outros eventos do gênero em cidades

próximas, que pela sua organização e

interesse despertado napopulação local

A partir do que você sabe

para o que vocêquer!

agtatum
custornized language learning

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

Outubro é só festa
FOTOS DIVULGAÇÃO

e nos turistas, permitiram consolidar
um verdadeiro "Circuito de Festas" na

Santa e Bela Catarina.
Não é difícil fazer todo o circuito.

Em uma semana é possível visitar

boa parte das festas, principalmente
porque as distâncias entre as cidades

sedes são pequenas, oscilando entre

no máximo 170km e no mínimo 3Skm
de via rodoviária, entre as que se

situam próximas do litoral. É o caso

de Blumenau, sede da Oktoberfest;
Brusque, com a Fenarreco; Em Rio

do Sul, com a Kegelfest; Porto Belo,
com Festival do Camarão; Jaraguá
do Sul, com a Schützenfest; e a Festa

do Imigrante de Timbó. Mais para
o interior acontece a Tirolerfest, em

Treze Tílias, no meio Oeste do Estado
e a Oberlandfest em Rio Negrinho, na
região norte catarinense.AOktoberfest,
em Itapiranga, se realiza próximo da
divisa com aArgentina e bem próximo,
em Chapecó acontece a Efapí. Em -

Florianópolis, ocorre a Fenaostra e ao

sul do Estado, em Forquilhinha temos a
Heimatfest e a Festa do Colono em São
Martinho. Fonte: Santur.
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Novelas

• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Mundo, Amélia, Gaia e Toni são presos. Franz diz a

Amélia que fará tudo para libertá-Ia. Amélia aconselha Gaia

a entregar Giuseppe para lolanda, mas ela insiste em ficar

com o filho. Franz pede ajuda a Manfred para pagar um ad

vogado e tirar Amélia da prisão. Ernest pede a Valter que o

ajude a forjar documentos que provem que Amélia é comu

nista. Arlindo quer descobrir quem delatou Mundo e seus

amigos para a polícia. Doutor Silveira mostra a Franz um do

cumento que mostra a filiação de Amélia ao partido comu

nista. Amélia diz a Franz que as provas são falsas, mas ele

não acredita. Franz e Ernest vão à delegacia buscar Pérola.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu discute com Maurício e Bento, e Giane a apoia.

Amora pensa em aceitar a proposta de Caio. Vinny não

deixa Lara destratar Nice. Damáris não consegue contar

para Mel que está com Lucinda. Kevin, Dorothy e tuzten

tam descobrir com Bárbara suas origens. Emília pede para

levar os irmãos de Malu à casa de Plínio. Érico se declara

para Renata. Santa se surpreende com o comportamento

de Fabinho. Natan apresenta para o cliente a campanha

que roubou de Érico. Socorro ouve uma conversa entre Re

nata e Wilson, e conta para Amora. Verônica se despede de

seus funcionários da Para Sempre. Érico descobre que sua

Pecado Mortal

Nova novela da Record vai custar até R$ 500 mil por capítulo
A nova novela da Record, escrita por Carlos Lombardi, é

uma megaprodução com custo estimado de R$ 450 mil a R$

500mil, por capítulo. Trata-se deumvalorquase40%maiordo

queo que foigasto com "DonaXepa" emais doque custou "Más

caras", que fracassou.Aaposta em "PecadoMortal" é imensa. Se

campanha foi roubada. Amora pergunta por que Simone a

abandonou. Júlia insinua que a culpa pelo roubo da campa

nha foi de Fabinho. Fabinho é demitido. Bárbara chora com

a ausência dos filhos. Rosemere leva Nelson para falar com

Perácio. Érico procura Maurício, mas encontra Verônica.

Bento se surpreende ao ver Amora cozinhando com Simo

ne. Giane e Fabinho se beijam.

• AMORÀ VIDA - GLOBO - 21H
Félix reclama da presença de Paloma ao lado de seu

pai. César se desentende com o filho durante a audiência.

Paloma tenta ajudar os pais a fazerem um acordo. Pilar e

César se confrontam. Herbert convida Gina para sair. Pilar

reclama por Paloma ter ficado contra ela no tribunal. Ta

mara sugere que Edith cobre de César os direitos legais de
Jonathan. Amarilys declara seu amor por Eron. Perséfone

conta para Patrícia como foi o seu encontro com Daniel.

Patrícia pede para conversar com Michel. Ordália reclama

do nome que Valdirene coloca em sua neta. Ignácio leva

Valdirene a uma loja de brinquedos e depois a uma pizza
ria. Carlito reclama do comportamento da mãe de sua filha.

Gina se encontra com Herbert. Daniel leva Linda para jantar
com ele e Perséfone. Aline tenta manipular César para ga
nhar um apartamento. Ninho pede ajuda a Félix para tirar

Paulinha de Paloma.

• CHIQUITITAS - SBT E PECADO MORTAL - RECORD

Não sâo exibidas no sábado.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Michael Douglas não
é.autorizado a visitar
filho na prisão há 2 anos

,.'

Ao receber a estatueta do Emmy na cerimô
nia do Emmy, dia 22, Michael Douglas revelou
que não é autorizado a visitar seu filhomais ve

lho na cadeia há dois anos; Cameron Douglas,
de 35 anos, cumpre uma pena de dez anos por
crimes relacionados a drogas. Revoltado com o

sistemapenitenciário dos EUA, o átor comentou

que o rapaz deu uma "escorregada" disciplinar,
e por isso foi punido ainda mais. "Ele passou

quase dois anos na solitária, e agorame disse

ram que não posso vê-lo por mais dois anos",
explicou nos bastidores da premiação. Douglas
explicou que, no começo, ficou bastante decep-

.

cionado com o filho, mas agora está desaponta
do com "o sistema". Ele acredita que a punição
para viciados em drogas e culpados de crimes

não violentos seja muito severa. "Meu último

comentário é que os Estados Unidos t:�presen
tam 5% da população mundial, mas temos 25%
dos prisioneiros domundo", protestou.

Atrizes de IBig Bang
Theory' recebem 100%

de aumento
As atrizesMayimBialik eMelissaRauch que

vivem, respectivamente, as personagens Amy e

Bernadette na sérieTheBigBangTheory, fecha
ram um acordo que dobrou o salário de ambas.

A dupla, que ganhava entre 20 a 30 mil dólares

por episódio, passará a embolsar QOmil dólares

por capítulo da sétima temporada, que estreia

este mês nos EUA O acerto prevê também

aumentos gradativos por ano até chegar a 100

mil dólares por episódio. Mayim e Melissa co

meçaram na série com participações especiais,
tornaram-separte do elenco fixo em 2010 e logo
conquistaram o público. Foram as responsáveis
por dar um respiro ao núcleo de frente da série,
que já começava a sofrer com a superexposição.
O trio principal- Jim Parsons, Johnny Galecki
e Kaley Cuoco, que vivem respectivamente os

personagens Sheldon, Leonard e Penny - tam

bém quer aumento e está em negociações para
ganhar por episódio meio milhão de dólares,
mais participação nos lucros. Atualmente, o ca

chê dos três é de 350mil dólares por capítulo.

a novela atingir 10 pontos de média pode ser que o núcleo de

dramaturgia da emissora continue, mas, se não der certo, pode
significar completa mudança de rumo na casa. Todas as fichas

de 2013 estão sobre a trama de Lombardi. Há executivos (e bis

pos) naRecord que defendem o fimdos gastos com novelas.

Horóscopo

�Áries
1i120/3a19/4-F090 _

A vontade de fazer algo diferen-
- te e sair da rotina vai falar mais alto.

Aproveite para fazer um passeio di
ferente com a família -.Um clima de

romantismo favorece a paquera e

reforça os laços com quem ama. Mas

o excesso de cobranças pode atrapa
lhar as coisas: pegue1eve. Cor: rosa.

.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra.

Uma viagem, mesmo que seja
curta, pode animar o dia e recebe

boas energias. Vai se entender bem
com quem ama. Um clima de ro

mance favorece a paquera: aposte
no diálogo. À noite, porém, podem
pintar algumas brigas com a pessoa

amada. Cor: laranja..

Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

Hoje, embora esteja procurando
segurança, sair um pouco da rotina

pode animar sua manhã. Um clima

de romance favorece quem deseja
fortalecer os laços com o par. Se está

a fim de alguém, aproveite as boas

energias para firmar um romance e

assumir algo sério. Cor:marrom.

,rJIt Câncer -

.... 21/6 a21/7 -Á�
Aproveite esta manhã para tra

çar planos a longo prazo, pois terá

maior facilidade para torná-los rea

lidade. À tarde, um clima de roman

tismo favorece a paquera, principal
mente se confiar no seu charme. Os

momentos a dois serão deliciosos:

aproveite o seu amor. Cor: vermelho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo.

Pela manhã, estará mais alegre
e otimista, mas ouça sua intuição.
À tarde, um clima de romantismo

vai reinar, mas não se envolva com

quem mal conhece. Mantenha- dis

tância de alguém comprometido.
Se já vive um romance proibido, vai

\
.

contar com aproteção. Cor: roxo.

} Virgem
.'1\ 23/8 a 22/9 - Terra

,

., O bom humor e a alegria vão
!

marcar esta manhã, principalmente
na companhia de pessoas queridas.
À tarde, um clima de romance fa

vorece uma aproximação. Use seu

charme e pode se dar bem. Se tem

compromisso, curta o par na compa
nhia dosamigos. Cor: verde.

oafeto verdadeiro, leal e
incondicionado é um grande tesouro.

Dazeglio

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você vai se preocupar mais com

a imagem que passa para os outros,
mas não deixe de aproveitar o dia.

Seu charme estará irresistível à tarde

e poderá se dar bem na conquista,
inclusive com alguém que tem uma

posição social de destaque. Clima de
romantismo a dois. Cor: bege.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Não perca o foco de suas neces

sidades. Procure organizar melhor a
sua agenda, a fimde conciliar os seus

diversos interesses. No fim da noite,
a Lua pode deixá-lo mais seletivo,
reservado e ao mesmo tempo mais

companheiro e dedicado à pessoa

amada Cor: branco.

22/11 a21/12-Fogo

Hoje, procure agir com cautela

e, se tem planos de fazer compras,
analise bem a mercadoria antes de

adquirir algo. À tarde, explore seu

magnetismo e poder de atração para
seduzir quem deseja. O desejo es

quenta a intimidade, mas é melhor
,

semanter atento (a). Cor: cinza.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Bom momento para curtir a

companhia de quem ama e se esfor

çar mais para fortalecer a relação.
Aproveite para dar uma: pitada de

aventura no romance. À tarde, pode
contar com a sorteparase aproximar
de alguém. Mas não vai querer um

lancepassageiro. Cor:marrom.

WJAquário
,... 21/1 a18/2-Ar

Você estará disposto (a) a fazer

alguns sacrificios para se entender

com as pessoas queridas. À tarde,
um clima de romantismo vai ajudar
na paquera, principalmente se anda

de olho em alguém do trabalho. No

campo sentimental, mostre o que
sente e apóie seupar. Cor: laranja.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite as boas energias deste
dia para se divertir! Você estarámais

confiante. Uma viagem pode ser

muito divertida. Se não for possível,
saia da rotina e façaUlI) programa di
ferente.Àtarde, um clima de encan

tamento e magia favorece a paquera

e estimula o romance. Cor: lilás.
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Piadas
Banheiros de Ouro
Na roda de bar, aquele sujeito insistia tanto em afirmar que os banheiros

da nova boate eram feitos de ouro puro que, afinal, o pessoal, irritado,
concordou em ir até lá para provar que ele estava errado.

Mal entraram na boate, o baterista se voltou alarmado para os colegas:
-Cuidado, pessoal, aquele bêbado de ontem que tentou urinar nos

trombones está aí de novo com uma turma

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1

'Invocação do Mal- Ierror - Legendado . 112 min .

Censura: 14 anos - sessões: 14h40, 17h, 19h1 O,
21h20
ARCOPLEX2
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min / Censura: 14

anos - sessões: 15h, 17h
ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min -

Censura: 12 anos - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h

JOINVILLE
.GNCGARTEN

• Aviões -13:30 17:40 - 3D - DUB - Animação
• R.l.P.D - Agentes do Além - 15:30 - 3D - DUB - Aventura

• R.l.P.D - Agentes do Além - 20:00 22:10 - 3D - LEG - Aventura

• As Bem-Armadas -17:20 - 19:45 - 22:00 - LEG - Comédia

• Aviões -13:1515:15 - DUB - Animação
'Casa da Mãe Joana 2 -13:0014:50 - NAC - Comédia

• Elysium - 16:40 18:50 21 :1 O - DUB - Ficção

'Invocação do Mal - 14:20 19:30 - LEG "Terror

• Sem Dor, Sem Ganho -17:00 21 :50 - LEG - Ação
• Família do Bagulho - 13:50 16:10 19:15 21 :30 - LEG - Comédia

• O Tempo e o Vemo - 13:40 16:25 19:00 21 :40 - NAC - Drama

• GNC MUELLER

• Aviões -13:30 15:30 - 3D - DUB - Animação
• R.I,P.D - Agentes do Além -17:40 - 3D DUB - Aventura

• R.I.P.D - Agentes do Além -19:40 21 :50 - 3D - LEG - Aventura

'0 Tempo e o Vento -13:4516:2019:0021:40 - NAC - Drama

• Elysium - 14:10 16:40 19:1521 :30 - LEG - Ficção

Sem Dor,
Sem Ganho
Daniel Lugo (Mark
,,wablberg) adorava
malhar e trabalhava

pequena academia, na
Flórida,m�elesorillav('l.
grande e queriamuito .

mais. Disposto a realizai

este sonho, convence
seu fiel seguidorAdrian
Doorbal (Anthony
Mackie), e o ex
presidiário PaulDoyle
(Dwayne Johnson) a
participarem de um

golpe.Avítima será
um dos alunos de
Daniel na academia,
Victor Kershaw (Tony
Shalhoub), um cara

cheio da grana. O plano
até que deumais ou
menos certo, mas os
caras queriammais

e um investigador
aposentado chamado
EdDubois (Ed
Harris) começa uma
persegiiição para colocá
los atrás das grades.

Preencha um quadrado O
12°C i

9x9 com números de 1 a 9
IftS 't9°eC>

sem repetir números em :=
-

cada linha e cada coluna. O
•.
"6'

CI)
LUAS

Também não se pode • NOVA 5/9

repetir números em cada • CRESCENTE 12/9

quadrado de 3x3.
CHEIA 19/9

• MINGUANTE 27/9

Palavras Cruzadas

Sudoku

i

c Fontes: Epagn e Tempo Agora

Tempo instável
Sábado: No decorrer do dia o

tempo volta a ficar instável, com
aumento de nebulosidade e

condições de chuva e trovoadas.

Domingo: Tempo instável com
predorrúnio de nuvens e condições
de chuva e trovoadas, alternando
com períodos demelhoria.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

r" ;ff
'_ii Ensolarado

AMANHÁ *lMíN: 14°C
MÁX: 21°C Parcialmente

Nublado

�.

4" InMivel
SEGUNDA
MíN:WC
MÁX: 200C

Nublado

..'

4 � •
Chuvoso

TERÇA ..MIN: 17°C
MÁX: 22°C Trovoada

VERTICAIS
1. Ar, aparência / (Sigla) Produto derivado da madei

ra muito utilizado na fabricação de móveis
2. Voltar ao lugar de onde saiu / Relativo a um estado

do centro do Brasil
3. Diz-se de funcionário que trabalha na CESP

4. Unidade Astronômica / Malha com dupla face,
uma diferente da outra, muito usada em camise

tas / As consoantes de cátodo

5. Começo, estreia em alguma atividade

6. Universal/Estojo com conjunto de utensílios

7. Dança de salão popular no NE / Sugerido, propos
to (ideia, proposta)

8. Relativo aos bons costumes / Que ouve

9. Ampliar / A terceira pessoa.

HORIZONTAIS

1. Aquele que não crê em Deus / Abreviatura de um

tratamento de respeito para senhoras, em cartas

ou requerimento
2. A parte do sapato que tem contato com o chão /

(Ingl.) Diz-se de estilo de jazz caracterizado por

uma seção rítmica menos complexa e por sono

ridades doces e abafadas

3. Prefixo que indica anterioridade lA importante ro
dovia que une São Paulo e Rio de Janeiro

4. Pôr uma coisa entre outras e diferentes

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

nezuela / Uma multinacional do ramo de tevês,
celulares etc. .

6. Palanque
7. Atrair pelo charme, pelo encanto, pela inteligência
8. O conjunto dos pistilos
9. Terra que circunda os troncos das árvores e pro

tege suas raízes do calor / Em que lugar?
10. Tempo que leva a Terra para girar sobre si mes

ma / Sinal gráfico que nasala a vogal a que se 11

sobrepõe
11. Forças Armadas Revolucionárias.da Colômbia /

12

A atriz britânica Winslet, de "Titanic"

12. Relincho
13. O Robin, lendário herói da Idade Média inglesa /

Chuvarada forte e tempestuosa,

23456 7 8 9

2
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II
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•
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CASA E DECORAÇAO FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

Deubranco?
Afamosa expressão "deu
branco" não é lá uma coisa
muito boa, significa que
esquecemos de algo.Mas isso
é no nosso dia-a a dia, na
decoração elapode sim ser

uma coisa ótima. Veja algumas
inspirações de ambientes onde o
branco reina sem monotonia.

A junção do branco e

preto é um clássico da

decoração, que nunca
sai de moda. Perfeita
para qualquer estilo
decorativo, conferindo
lhe uma personalidade
forte e inesquecível.
Para modernizar,
brinque e misture
padrões e texturas.
Além disso, permite uma

decoração versátil que
pode ser combinados
com qualquer outra cor

Quem arriscar com o branco, eis o que resulta! Um
ambiente onde reina a paz. O branco tem um efeito ótico
fantástico, uma vez que aumenta visualmente qualquer
divisão, sendo perfeito para espaços pequenos. Se sentir

falta de um pouco de cor, que tal alguns quadros?

A 1tM611 Cooperat/fI.
A maior cooperativa de consumo do Sul do país agora em Jaraguá.

.�

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

• Auxílio-instrução'. Concessão de crédito � Plano de participação nos

resultados semestrais- Oportunidade de crescimento

Uma combinação de
cores popular, não é
difícil de ver porquê! O
branco e o bege foram
feitos um para o outro
e, embora sejam ambas
cores claras, a sua
união é tudo menos

apagada! Convidativ� e

aconchegante, o bege
aquece de forma suave
e discreta, até o espaço
mais branco. Uma boa
opção ao branco total

I

• Açougueiro
• Auxiliar de açougueiro

• Auxiliar de frios
• Fiambreiro

• Auxiliar de confeitaria
• Atendente de padaria

• Atendente de SAC

• Operador de caixa

• Repositor de mercearia

GAS
• Repositor de FLV

'. Monitor de segurança
• Aux. de Servo Gerais

• Embalador
• Fiscal de Caixa

• Empacotador
• Caixa Geral Loja

• Supervisor Frente de Caixa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Parabenizamos nosso filho querido e

amado Fabricio pelo seu aniversário.
Que Deus o abençoe sempre. São os

desejos dos pais Alnir e ,Dalila, da mana

Vitória e dos avós Chico e Vali

Pedro

Henrique dos
Santos está

completando
o seu primeiro
aninho neste
sábado. Os

pais desejam
muita saúde

e alegria,
pois ele é um

presente em

sua vidas.
Que Deus
o abençoe
sempre!

OCP19
www.ocponline.com.br

Parabéns a

Giovana Alida
Ittner, pela
formatura
no curso

Técnico em

Radiologia,
que ocorreu

na Epic
Concept Club,

dia 14/9.
A festa

ocorreu no

Salão de
Festas do
Seminário
Sagrado

Coração de
Jesus,em
Corupá,dia
22,aosom
do Dueto
de Cordas
Staccato

Hoje os parabéns vão para meu

padrinho Douglas Dalpiaz. Desejamos
a você muita saúde, felicidades e muito
sucesso. Amo você dindo! Com muito
carinho de sua afilhaçla Rafaella Tomelin

e compadres Guilherme e Elaine

Rafaella Duarte Klebber completou
11 anos no dia 25/9. Seus pais desejam

muitas felicidades e muita saúde

Parabéns para Cleusa
Guimarães (Cléo) por
mais um ano de vida.

Te amamos! E que Deus

abençoe muito a sua

vida. Um grande abraço
do seu esposo Eliseu,

suas filhas Bianca, Brunà
e Priscila, dos genros
Gilmar e Henrique e da

equipe Cia do Óleo

1,10 dia 17 de setembro, Renato
Bernadete Kraus completaram
25 anos de casados. Antonio,
lIIaria e familia desejam muitas

felicidades ao casàl I I IIII

Parabéns para
uma pessoa
muito especial. A
avó e madrinha
de batismo Olga
Jung Hasse que
neste domingo
completa 84 anos.
Vóteamamos

,

muito. Que Deus
te abençoe hoje e

sempre com saúde
paz e alegria. De
seu filho Adelino
_Hasse, netos e
bisnetos

Inácio Meier
e Daniella

Wesolowske
casam neste

sábado.A
cerimônia

será na Igreja
Luterana Três
Rios do Norte
e a recepção
no Clube dos
Idosos, em
Schroeder

Queremos parabenizar Herberto
Georg, que completou 80 anos no

último dia 26. Quem deseja feliz
aniversário, repleto de saúde e

felicidades são os filhos, netos e

bisnetos! Parabéns

Familiares
do casal
Waldemar
Schultz e

Elli Lennert
Schultz de

Corupá,
desejam
felicidades

pela
passagem dos
aniversários,
dele no dia
23/9 e dela
no dia 4/10.
Parabéns!

motor_'v8@hotrriail.com

(47) 8875-0000

Gertrudes
Froelich

completou
mais um

aniversário'
no dia 27. Que
Deus a ilumine
e proteja
sempre. Quem
parabeniza são
suas primas
Elfi e Rosftni.FelicidaCié!ti f \ t "

Quer namorar comigo?
Procuro namorada maior de idade, para
um relacionamento sério, que não tenha
vícios, sem filhos, independente, que

goste de viajar, conhecer novos lugares,
que s�a tranquila, amorosa e fiel.

www.facebook.com/rafael.apolloAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aquilo que nos falta
Descritor Juan Carlos Onetti soprara certa vez que os

livros são feitos daquilo que nos falta, e fiquei pen
sando horas e horas sobre a dimensão metafísica desta

frase, até que por fim resolvi escrever um livro sobre

aquilo que mais me faltava: cabelos. A erosão e o desma
tamento capilar provocado pela genética (confesso que
bebi e fumei demais também) fez com que eu chegasse
num estágio foucaultiano. E hoje, se eu resolvesse dei
xar o pouco que me resta crescer, ficariamuito parecido,
mas muito mesmo, com o palhaço Bozo: asas capilares
à direita e à esquerda. Mas o fato é que eu pensei em
escrever um romance intitulado "O homem sem quali
dades capilares", um contraponto ao famoso romance

do Robert Musil, em que um tufo de cabelos chamado
Ulrich tenta, de todas as maneiras, ascender socialmen
te sob uma careca lustrosa. Mas ao terminar o primeiro
capítulo desta, que seria minha verdadeira obra-prima,
me informaram do lançamento de "História do cabelo"
da Alan Pauls. Realmente fiquei indignado! O que le
varia um dos autores com o cabelo mais bem aparado e

tratado da literatura contemporânea mundial a escrever
sobre este tema que aflige escritores tão carentes (de ca-

Google Álan Pauis

carlos.schroederéj'grnail.com

Go�gle samuelbeckett

_,

belos) como eu? Entenderia se fosse o César Aira, que
experimenta na literaturamas tem corte demilico, mas o
Alan Pauls e seu cabelo perfeito? Não me zangaria tam
bém se fosse o Ricardo Piglia a escrever, com seu estilo

capilar GeorgeWashington.
Comprei o livro e me preparei para uma guerra di

famatória: estava disposto não só a mover uma intensa

campanha crítica mas também ir até a cidade do autor

e extorquir o cabeleireiro dele

para deixá-lo com 'a mesma den
sidade capilar do Joca Reiners
Terron. Mas ao ler o livro, a pri
meira coisa que descobri foi que
Pauls é, como eu, um obcecado

por cabelos (mas por motivos

diferentes, obviamente). E já no

primeiro parágrafo do livro eu

soube que estávamos do mesmo

lado: "Não passa um dia sem que

pense no cabelo. Se deve cortar

muito, pouco, cortar logo, deixar
crescer, não cortar mais, raspar,
rapar a cabeça para sempre. Não
existe uma solução definitiva.
Está condenado a lidar, volta e

meia, com o assunto. Assim, es
cravo do cabelo, quem 'sabe, até
bater as botas." E descobri uma
novo ditado: até que a morte e o

DESTAQUES D
Incêndio em

São Francisco do Sul
Um incêndio provocado por reação de produtos quí

micos utilizados como fertilizantes transformou a cida
de de São Francisco do Sul nesta semana. Bombeiros da

.

região e a Defesa Civil estiveram no local por mais de
três dias para o combate da densa fumaça que assolou
o município. Moradores tiveram que abandonar tem

porariamente suas casas, aulas foram suspensas e pelo
menos dois bombeiros foram internados com complica
ções respiratórios em consequência da fumaça inspira
da. O OCP fez a cobertura no dia mais crítico do acidente

(quarta-feira, 25) gravando imagens do lugar. O vídeo
está disponível no OCP Online.

cabelo nos separe.
"Há um momento na vida em que ele começa a

pensar no cabelo como outros pensam namorte. Sabe
se que 'existe a morte como se sabe que o destino de

todo corpo é decair ou que a água, numa determinada
temperatura, transforma-se em vapor. li uma certeza

invisível, administrada diariamente e em doses tão in

finitesimais que perde consistência, confunde-se com

o contínuo da vida ... "

Rendido aos encantos estilísticos-capilares de Pauls,
e inspirado em ensaios de Sebald e Lars Iyer, resolvi
produzir uma série de ensaios sobre como os cortes de

cabelos dos escritores' refletem na criação literária, pro
pondo uma leitura que chamo de crítica capilar, para
complementar os estudos de crítica genética. Um dos

ensaios mais densos e documentados, refere-se ao au

torAlejandro Zambra, que nos últimos anos mudou seu

corte de cabelo na proporção de cada lançamento. Outro
ensaio é sobre a fidelidade capilar do escritor húngaro
Peter Esterházy, que há décadasmantém o mesmo corte

e penteado, numa espécie de homenagem silenciosa ao

músico Beethoveen. Já no ensaio "O calvo solar", inves
tigo porque Goethe, Shakespeare e Miguel de Cervantes
pareciam ter grandes testas, quando na verdade eram

apenas "leves calvos frontais".
Estes ensaios revelam o caráter lítero-capilar de mui

tos autores, mas também que a literatura é feita sobre
tudo de inveja e sonho, e não há sequer um dia que não

penso em ter um cabelo como teve o Samuel Beckett.

EDUARDO MONTECINO

www.ocponline.com.br

Plenário Entrevista - Arlindo Rincos
VereadorArlindo Rincos (PP) fala sobre seus projetos, comen

ta questões polêmicas da Casa; como aumento do número de va

gas e redução de salário, e defende a atuação da base aliada na

Câmara de Jaraguá do Sul.

Desa ropriação de terras na 280
Técnico está na região fazendo um levantamento prévio dos imó

veis na 280. Na extensão onde será construído o contorno rodoviário
serão indenizadas 186 propriedades. Na próxima segunda-feira, dia
30, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit)
fará um pregão eletrônico para contratar a empresa que gerenciará
todo o processo de indenização e desapropriação dos imóveis por

""onde vão passar as obras de duplicação da BR-280.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bombeiro dá sinais de melhora
UTI David Marcellino

ainda respira com ajuda
de aparelhos, mas

reage aos estímulos

Débora Remor

Üquadro de saúde do bombeiro
de Guaramirim David Mar

cellino, de 59 anos, apresentoume
lhora ontem, mas ele permanece
internado na UTI do Hospital Re
gional Hans Dieter Schimidt, em
Joinville. Apesar de ainda respirar
com ajuda de aparelhos, Marcelino
responde aos estímulos, move os

olhos, asmãos e os pés.
Os pulmões dobombeiro ainda

estão muito inflamados por causa

da fumaça que ele inalou durante

o trabalho de combate ao incêndio

em São Francisco do Sul, na quar
ta-feira. "Nossa esperança é gran
de porque ele já está gesticulando,
mas ainda não há previsão de alta

da UTI", disse o comandante dos
Bombeiros de Guaramirim, Laury
Carlos Leite. "Depois desse susto,

os filhos proibiram o David de

voltar a atuar como bombeiro",
conta Leite.

Marcellino tem 35 anos de

experiência como bombeiro vo

luntário e é especialista em ma-

.
nuseio de produtos perigosos.
Ele e outros oito voluntários da

região foram a São Francisco au

xiliarno primeiro dia de combate
ao incêndio. No meio da tarde, o
ventomudou de direção e come-

Nosso alvo
é a sua alegria.
Tiro, música, gastronomia emuita diversão.

laraluá da Sul
ParqueMunicipal deEventos

çou a levar fumaça para onde a

equipe trabalhava. Ele inalou

o material tóxico e acabou des

maiando. Depois, foi socorrido e

levado ao hospital.

Situação controlada
A reação química de ferti

lizantes em um galpão de São

Francisco do Sul foi controlada

pontualmente às 6h08 de on

tem, segundo o comandante da

operação de combate à fumaça,
tenente-coronel Sergio Murilo

de Melo. Alguns moradores já
começaram a voltar para casa e

o perímetro de isolamento está

diminuindo gradativamente. /

O galpão, onde a combustão

teve início na noite de terça-feira,
precisou ser encharcado e mais

de dois milhões de litros de água
foramutilizados nas 57 horas de

trabalho. A equipe usou câmeras

térmicas para identificar os focos

de calor, já que dentro da constru

ção estavam armazenados cerca de
10mil toneladas de fertilizantes.

A mudança na direção do ven

to foi um dos aspectos que mais

dificultou o combate ao incêndio,
que repentinamente lançava fuma
ça sobre a: equipe de trabalho. De

acordo com Melo, na madrugada
de ontem o trabalho foi interrompi
do entre ihgo e 41130, porque não
havia visibilidade no local.

Com a situação controlada, os
peritos do lGP e técnicos da Fat

ma, lbama e PolíciaAmbiental co

meçaram a trabalhar no local. Até

a metade da tarde, a área isolada
ou "zona quente" permanecia com
um raio de 400 metros do local

do incêndio. "A emergência ainda

não está encerrada, foi concluída

apenas a primeira fase que era a de
controle da fumaça. Agora temos a
preocupação ambiental, para evitar
maiores riscos de desastre", expli
cou o diretor de resposta a desas
tres da Secretaria Estadual de De

fesaCivil,Aldo BatistaNeto.

10 a' 20
de outubro
Confira a programação completa no site:

www.schutzenfest.com.lar
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SOCIEDADE

CONSELHO

QUER MAIS
,..,

PARTICIPAÇAO
DOS JOVENS

POLÍTICAS PÚBUCAS
Em Jaraguá do Sul, população entre os 15
e 29 anos soma quase 42 mil moradores

Eles compõem cerca de 30%
da população jaraguaense

e, no Brasil, conforme dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) somam
mais de 50 milhões de represen
tantes. Estão em uma faixa etá
ria que induz ao conhecimento e

ao' engajamento e têm a tarefa de
ser o futuro da nação.

Os jovens,· parcela da socie
dade com idade entre os 15 e os

29 anos, são tão importantes que,
recentemente, ganharam o pró
prio Estatuto. Sancionado no mês
passado pela presidente Dilma
Rousseff, o documento direciona
ainda mais esforços em prol da
juventude. Isso porque, em for
ma de lei federal, os direitos re

servados a este grupo, como edu

cação, trabalho, saúde e cultura,
devem ser aprofundados. Além
disso, houve o estabelecimento
de novos parâmetros, no qual {oi
incluída a livre orientação sexual,

a participação social e
o acesso à sustentabi
lidade.
,- Antes, também trans

correram as ações do Pacto
pela Juventude. A proposi-
ção, coordenada pelo Conselho
Nacional, teve como foco cha
mar a atenção dos governos fe

deral, estaduais e municipais
para um maior comprometi
mento em torno das políticas
públicas instituídas em prol
deste público.

Em Jaraguá do Sul, para
garantir a formulação de
diretrizes voltadas à promo-
ção de políticas públicas próprias
à população jovem, desde .2005,
existe o Conselho Municipal da
Juventude (CMJ). O grupo, cria
do pela lei 4.139, é o mais' antigo
de Santa Catarina, e conta com 12

membros titulares, sendo quatro
deles do poder público e oito da
sociedade civil.

EM BUSCADOS JOVENS

Integrante do Conselho Municipal da Ju
ventude, Douglas Venturi, 24, concorda com
o presidente Rudi Sano sobre o desestímu
lo dos jovens quando se trata dos governos.
Ele comenta que essa situação não é uma ex
clusividade de Jaraguá do Sul, mas tem sido
percebida no país inteiro.

Por isso, o grupo está reavaliando, inclusi-

ve, a própria lei que o instituiu para mobilizar
'

aindamais o público-alvo. "Nós estamos indo
atrás dessas pessoas", ressalta. Segundo ele,
o CMJ é a maneira mais rápida e eficaz de
os jovens apresentarem suas demandas.
Isso porque, os conselhos existentes em

Jaraguá do Sul são ligados diretamente
ao gabinete do prefeito Dieter Janssen.

Alguns, realmente, não se importam, mas
grande parte sente falta de um lugar para
se reunir e trocar informações.
laiSLu fani,,�
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Vinculado às secretarias de Educação,

Assistência Social, Saúde, Esporte e Cultura,
o CMJ tem o papel de deliberar e fiscalizar
a instauração de politicas públicas destina
das aos jovens. De acordo com o presidente,
Rudi Sano, o desafio é aproximar essa parce
la da população do trabalho desenvolvido no
governo municipal. "Somos um canal de co

municação com a juventude, para ouvir, dis
cutir com ela e saber suas reais necessidades
e transformar isso em projetos e leis, além de

garantir seus direitos", explica.
À frente do Conselho pelo

segundo mandato, o pastor per
cebeu que o tema não dispende

tantos esforços quanto deveria. De
acordo com Sano, ainda não se pen
sa em ações exclusivas para atender
às demandas de quem tem entre 15 e

29 anos de idade.
Por outro lado, ele também comenta que

falta interesse e envolvimento por parte dos
jovens. "É um público desiludido com a po
litica e isso acaba prejudicando o nosso tra

balho", completa. Uma das dificuldades tem

sido conquistar a participação dessas pesso
as. Desde a criação do CMJ, grande parte do

grupo vem sendo composta de conselheiros
que já ultrapassaram a faixa etária visada pela
entidade. "O ideal é termos o jovem falando
com jovem. Não está certo falarmos sobre as

exigências dos jovens, eles mesmos devem
reivindicar seus direitos", avisa o presidente.

Quanto às reclamações mais comuns

entre a juventude, Sano afirma que o topo
da lista tem sido ocupado pelos setores de

transporte urbano e educação superior.
Conforme o presidente do Conselho Muni
cipal, a população solicita, frequentemente,
melhorias no acesso a universidades por
meio de bolsas de estudo e, ainda, a criação
de polos de instituições públicas mais pró
ximos geograficamente.

Mas, para ter� panorama completo so

bre o próprio jovem e suas solicitações, o CMJ
projeta, possivelmente em 2014, a realização
de uma pesquisa. Com dados específicos a

respeito da juventude jaraguaense, a intenção
é darmais assertividade às ações e nortear no
vas políticas públicas .:

o ideal é termos o

jovem falando com

jovem. Não está
certo falarmos sobre

as exigências dos
jovens, eles mesmos
devem reivindicar
seus direitos.

Ridi,Sa..l1llll"
pr.esh!leti\le í1!IeCMl

Jhonatan Dias e Lais Luciani, ambos com 16 anos, avaliam que a falta de mais
interesse de grande parte dos jovens por políticas públicas é o sistema burocratizado

O estudante Jhonatan
Dias, 16, participou do Con
selho Municipal da Juventude
até poucos meses. E, na opi
nião dele, Jaraguá do Sul ainda
pode ser considerada uma cida
de boa pará os jovens viverem.
"Temos acesso a quase tudo
e podemos sair nas ruas sem

grandes preocupações na ques
tão da segurança", explica.

No entanto, ele concorda
,

que essa parcela da população
não tem estado suficientemen
te engajada na busca de seus

próprios direitos. "O assunto

políticas públicas não chama
muito' a atenção da maioria",
complementa. Um dos moti
vos principais para tal desinte
resse, afirma, é a formalidade,
os protocolos e a burocracia
comum ao segmento. "É tudo
distante demais da nossa rea-

lidade", confessa.
A também estudante Lais

Luciani, 16, pensa da mesma

maneira. "Alguns, realmente,
- não se importam, mas gran-

o

de parte sente falta de um

lugar para se reunir e trocar

informações", diz. Entre as

principais necessidades, am

bos Citam a falta de opções de
lazer, cultura e para a prática
esportiva.

II

o assunto

políticas públicas
não chama muito
a atenção
da maioria.

,.!Ilmnalamlllias"
estmlaliile

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP24
www.ocponline.com.br

HORA DA VERDADE Jaraguaenses precisam bater o Timão por
duas vezes na próxima segunda-feira, dia 30, para avançar à semi

sultado no primeiro jogo
porque erramos muito.
Apesar da vantagem ser

do Corinthians, temos que
iniciar o jogo com calma,
em busca da vitória. Sabe
mos da qualidade do ad
versário, mas temos força
no conjunto e podemos re'"

verter essa situação", disse
o pivô Keko.

"Deixamos a desejar
na partida em casa, mas

não tem nada perdido. Pri
meiro, temos que buscar a
vitória no tempo normal
e depois pensar na pror
rogação. Jogando contra
uma equipe como o Corin
thians, os erros tÊm que
ser limitados. Mas esta
mos com a cabeça boa, nos

PEGADA
Nos últimos

treinos, antes
da viagem até

São Paulo, ADJ
trabalhou a

marcação por
pressão na

saída de bola
adversária

preparamos bem e vamos

em busca da vitória", co

mentou o ala Renatinho.
"Perdemos em casa por

vacilo nosso e precisamos
primeiramente corrigir
a marcação. Temos que
tentar também manter a

posse de bola para não dar
chance a equipe adversá
ria", analisou o fixo Jonas.

Vale lembrar que
além do confronto
de ida das quartas
de final, a ADJ e

o Corinthians se

enfrentaram pela

primeira fase da competi
ção, quando a partida ter

minou empatada por 1 a 1,
na Arena Jaraguá. Portan
to, o time jaraguaense terá
que fazer o que ainda não

conseguiu na temporada:
vencer os paulistas e, ain
da por cima, duas vezes na
mesma noite.

Agência Avante! Esportes • recacao@avanteesportes.com
_;I'

E vencer e vencer

para a ADJ na Liga
Lucas Pavin

A pós conquistar a vaga
rlpara semifinal do tur
no do Campeonato Catari
nense ao bater o Concórdia
e passar por mais de uma

semana de treinamentos
diários,AD Jaraguá (CSMj
Pré-Fabricar jMannesj
FME) volta a atuar pela
Liga Futsal. Na próxima
segunda-feira, dia 30, o

time comandado pelo téc
nico João Carlos Barbosa,
o Banana, enfrenta o Co
rinthians, às 19h15, no Gi
násio do Parque São Jorge,
em São Paulo. A partida
válida pela volta das quar
tas de final da maior com
petição nacional.

No jogo de ida, na Are
na Jar_aguá, os jaraguaen-

Esquema tático

"
Precisamos ter uma

marcação perfeita e um

- ataque eficiente. Essa é a

receita para avançarmos.

ses cometeram muitos er

ros e foram superados por
5 a 4 pelos paulistas. Com
isto, a ADJ precisa ven

cer o adversário no tempo
normal e na prorrogação
para garantir a vaga para
a semifinal. Por ter feito
melhor campanha na pri
meira fase, o Corinthians
além de decidir em casa,
joga por um empate para
se classificar e continuar
com o sonho de conquis
tar, pela primeira vez, .o

título nacional.
O elenco e a comissão

técnica da ADJ embar
cani hoje para São Paulo.
Apesar de ter uma tarefa
árdua pela frente, o grupo
está, confiante em poder
dar a volta por cima. "Não
conseguimos um bom re-

ADJ

Corinthians

João Carlos 'Banana',
técnico da AO Jaraguá
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·46 andares por torre
• 82 apartamentos por torre
• 02 apartamentos por andar
• 03 salas comerciais
• Elevadores 08 (sendo 06 sociais e 02 serviço
• Pavimentos de garagens: Térreo
Gt G2, G3 e G4.

BAtN EÁRIO CAM.BORrÚ/SC

·02 suítes
·02 demi -suítes
• Living
• Lavabo
• Cozinha
• Área de serviço
• Sacada grill com churrasqueira a gás
• Até 03 vagas de garagem
• 144,41 m2 de área privativa
• 325,72m2 de área total

• Piscina externa com área de 775,06m2
• Parque aquático infantil com área de 150m2
• Lan house e sala de jogós eletrônicos
• Bar internal externo
• Academia externai interna
• Quiosques com churrasqueira a gás
• Brinquedoteca
• Salão de festas infantil
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www.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS

"(47) 9631-45A7L.._..' �_......IIiíM��......��.....1A'i611ii111iii1iiílliil

VlLAGE
SIDENCIAL

LEPETITMONET
RESIDENCIAL
PARTAMAMENTo COM 02
oRMITÓRloS, SALA DE ESTAR,
oZINHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO V
,GARAGEM.

Czerniewicz

ARTAMENTo COM 01 SUíTE,
DORMITÓRIO, SALA DE
TAR E JANTAR, COZINHA, ii
c, ÁREA DE SERVÇo, SACADA :
M CHURRASQUEIRA E !I!
RAGEM.

EA PRIVATIVA: &5,00 m2

$ 165.000,00

.."",..-�--�----------.
MONDRlAN'
RESIDENCIAL

APARTAMENTOS APARTAMENTOS
OM 107,39 ni2 E 102,01 m2

ALA DE ESTAR I JANTAR II
ACADA COM CHURRASQUEIRA }
1 SUíTE + 02 DORMITÓRIOS
1 BANHEIRO
OZINHA
REA DE SERViÇO �
2 VAGA DE GARAGEM

.. SALA DE ESTAR I JANTAR
.. SACADA COM CHURRASQUEIRA i)

. !I' 02 DORMITÓRIOS ;

" 01 BANHEIRO.
.. COZINHA

.
.. ÁREA DE SERViÇO

I. .. 01 VAGA DE GARAGEM

'REA PRIVATIVA: 63,ODm2

A PARTIR DE
$ �56.000,00 '

A PARTIR DE
$ 169.000,00

RI- R.2-S7.444

MONET
_ RESIDENCIAL

APARTAMENTOS
COM 89,86 m2 E 65,15 m2

ALA DE ESTAR I JANTAR V
SACADA COM CHURRASQUEIRA :
01 SUíTE + 02 DORMITÓRIOS
OU COM 02 DORMITÓRIOS
01 BANHEIRO
C,OZINHA
ÁREA DE SERViÇO
01 VAGA DE GARAGEM

PALADINO
RESIDENCIAL

APARTAMENTOS
COM 62,87 m2 E 55,64 m2

� SALA DE ESTAR I JANTAR
" SACADA COM CHURRASDUEIRA
" 02 DORMITÓRIOS
.. 01 BANHEIRO
COZINHA
ÁREA DE SERViÇO
01 VAGA DE G'ARAGEM

A PARTIR DE
$ 206.000,00

A PARTIR DE

$ 157.296,30
, RI-R.9-S.357 RI- Rl-61.660
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LEIER
IMÓVEIS

www.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS

_

�(47) 9637-4547�� _

.,., E-mail: comercial@leier.com.br
v. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul -.��C

São Luís�---------------- --

CASA
PISO TÉRREO COZINHA SOB MEDIDA, l
SALA DE ESTAR E JANTAR, LAVABO,
ESCRITÓRIO, ÁREA DE FESTAS COM i
COZINHA SOB MENIOA, PISCINA,

VARANDA E 02 VAGAS DE GARAGEM. I".J
PISO SUPERIOR CONTÉM SUíTE

MASTER COM SACADA, SUiTE COM "I
SACADA, 02 DORMITÓRIOS, BWC E I

SALA iNTIMA.

TERRENO
IMÓVEL COMERCIAL

COM EDIFICAÇÃO DE 190m2 '

ÁREA TERRENO

473,20 m2

ÁREA TERRENO
405,00 m2

DE RS 450.000,00
DE RS 920.000,00

por

RS 880.000,00 o,

CAS
COM 113,85m2 01 SUíTE, 01

DORMITÓRIO, SALA DE

ESTAR/JANTAR, CHURRASQUEI
RA, ÁREA-DE FESTAS, 02 VAGAS,

DE GARAGEM E DEMAIS 1

DEPENDÊNCIAS. ACEITA-SE
IMÓVEL NA NEGOCIAÇÃO.

CAS
COM 120m2 COZINHA, BWC,

SALA DE ESTAR, 03 DDRMITÓRI
D�, ÁREA DE SERViÇO E 01

VAGA DE GARAGEM.

ÁREA TERRENO

202,5 2

ÁREA TERRENO

399,00 m2

DE RS 425.000,00
por

RS 380.000,00

DE RS 280.000,00
por

RS 215.000,00

Ana Paula Barra do Rio Molha Nereu Ramos

-
- -

TERRENOS

Cód: 1850-02 - R$ 295.000,00 - Ilha da Figueira - 900,00 m2
Cód: 1826-02 - CONSULTE-NOS - João Pessoa - 91.621,10 m2
Cód: 1162-02 - R$ 550.000,00 - Corupá/SC - 98.000,00 m2
Cód: 1180-02 - R$121.000,00 - Barra do Rio Cerro - 461,20 m2
Cód: 1200-02 - R$ 450.000,00 - João Pessoa - 21.163,00 m2
Cód: 1232-02 - R$ 455.000,00 - Barra do Rio Cerro - 1.214,00 m2 til
Cód: 1637-02 - R$125.000,00 - Amizade - 351,05 m2 �,�Cód: 1663-02 - R$140.000,00 - Jaraguá 99 - 600,00 m2 :1
Cód: 1660-02 - R$1.200.000,00 - Ilha da Figueira - 1.184,00 m2
Cód: 1594-02 - R$ 250.000,00 - Vila Nova - 301,55 m2 '

Cód: 1333-02 - R$120.000,00 - Ilha da Figueira - 400,00 m2

Nereu Ramos

Baependi
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Fone: (47) 3055-3412 /8822-985Q
Rua Pres. EpitácíO Pessoa, .048 Centro - Jaraguâ do Sul - se

www.itaivan.com..br

41 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

� IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

IMÓVEIS DE �-- c�"<,�_
LANÇAMENTOS

Conquiste o bem-estar e a comodidade
de ter tudo ao seu alcance,

, ATENDIMENTO Segunda a Sexta'- 8h,às l2h'�l:3h30 às '18h15 ., Aos'Sábados - PLANTÃO DE VENDAS, ,
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
4788229850
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Design contemporâneo.
localização privilegiada.

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

tocoãzoçõo p;ivifegiada 110 ló'feamenfo
Chompagnaf. a poucos minutos
do ceníro do cidade.

Terraço com salão de festos decorado,
churrasqueira e piscina com deck,

EsJruturo pronia poro receber aquecimento
o gás e tubIJlaçõaparo água quênte
preparado para sistemos mooocomando.

Bevodor de alta teCnologia com
capacidade para 8 passageiros e
sistema de resgate automótico.

Alfo requinte em detalhes, decorados
com revestimentos Porcekmoso e

interruptores Simon,

INCORPORADORA

Área Privativa
de 127.39m2
e 128.54m2•
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Venda com a melhor.
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Quer vender seu
,

A Ifaivan conta com uma equipe especlcllzodo
.

em avaliação de. lmóvels. sejam eles residenciais,
industriais ou comerciais.

itaivan
IMOBILIÁRIA

3055-3412
I I I 1111 ti I I II ItI II I I
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I�OBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

! Res. ElegansRes. Villar

.Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo

.02 dormitórios

.Área privativa: 63,91 m2
·A partir de R$ 166.533,69
-Pronto para morar!

·Ref. 5025 - Nova Brasília
·01 Suíte + 01 dormitórios
.Área privativa:79,30m2
·A partir de R$ 292.000,00
·Entrega Setembro/2013

1'R.:0=;;;;�::::::;;:��all! Res. II

·Ref. 5060 - Nova Brasília
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 79,79m2
·Apartir de R$ 230.000,00
.Entrega agosto/2015

Res. Bolgari

·Ref. 5091 - Centenário
.02 dormitórios
•Área privativa: 61 ,47m2
·A partir de R$ 158.000,00
=Prcnto para morar!

·Ref. 5307 - Czemiewicz
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 77,92m2
·A partir R$ 234.730,00
.Entrega final de Março/2014
Res. Galaxy

·Ref. 5094 - Nova Brasília
·03 dormitórios
.Área privativa: 148,45m2
.A partir R$ 430.000,00
·Pronto para morar!

• Ref. 5290 - Nova Brasília
• Suíte máster + 02 suítes
• Área privativa: 157,04m2
• A partir de R$ 785.763,79
• Entregue Março/2014

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

Res. Monte Carla

·Ref. 5469- Navegantes
·02 Suítes .

.Área privativa: 97,73m2

.Área do Imóvel: 147,97m2

.A partir de R$ 243.885�,56

·Ref. 4987 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
•Área privativa: 115,74m2
·A partir de R$ 339.000,00
·Entrega: Novembro/2014

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
-

.02 dormitórios

.Área privativa: 63,19m2
·A partir de R$ 193.000,00
.PRONTO PARA MORAR!

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

.Ref. 5382 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 67,53m2
·A partir de R$ 159.000,00
.Entrega: 2014

.Ref. 4940 - Amizade

.01 Suíte + 02 demi

.Área privativa:119,70m2
·A partir de R$ 433.698,30
.Entrega: Maio/2014

·Ref. 5001 - Piçaras
·Suíte + 02 demi
·Área privativa: 124,67m2
·A partir de R$ 497.733,37
·Entrega Maio/2013

-Ref. 5004 - Centro/Guarámirim
.02 dormitórios
.Área privativa: 80,96m2
·A partir de R$ 245.471,07
·Entrega Maio/2014

5'

� Res. Belize
5

f
il-

r
g.
o

?

�

.Ref.5197 - Amizade

.02 dormitórios
·Área privativa: 64,00m2
·A partir de R$ 155.000,00
-Pronto para morar!

• Ref. 5351- Piçarras
• Suíte + 02 dormitórios
• Á!'ea'privativa do imóvel:74,79m2
• A partir de R$ 249.587,95
• Entregue Novembro/2016

!

·Ref.4937 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 102,01 m2
·A partir de R$ 453.952,71
=Pronto para morar!

-Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
·Área privativa: 60,07m2
·A partir de R$ 150.000,00
.Entrega Novembro/2014

·Ref. 5460 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 01 dormitório
.Áea privativa: 74, 60m2
·A partir de R$ 246.500,82
·Entrega: Dezembro/2014

·Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 76,54m2
.A partir de R$ 213.000,00
·PRONTO PARA MORAR!

-- -
-

ATENDIMENTO Segundól.a����tcj����lés;!lt�h��1!,ªh:�91#�11.r�,lj;1 t��}'�o��$����.é?���.�:���NTÃO

.Ref. 5133 - Centro

.Suíte + 01 dormitórios
·Área privativa: 76,26m2
.A partir de R$ 1 BO.OOO,OO
·Pronto para Morar!

•Ref. 5002 - Centro
.03 suítes
.Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 482.485,89
.Entrega Abril/2013

.Ref. 5042 - Amizade

.02 dormitórios
·Área privativa: 53,37m2
·A partir de R$ 157.296,30
.Entrega Dezembro/2013

-Ref. 4935 - Baependi
.Suíte + 02donnitórios
·Área privativa: 123,45m2
·A partir de R$ 519.356,40
·Pronto para morar!

·Ref.5405 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
·Área privativa: 62,47m2
·A partir de R$152.000,00
·Entrega Agosto/2014

§ I es. Purpuratail
5

f
il
§'
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• Ref. 5438 - Centro
• Suítes + 02 ou 01
·Área privativa: 65,65m2
·A partir de R$ 239.500,00
·Entrega julho/2016

• Ref. 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitaria
·Área privativa: 68,23m2
-A partir de R$202.482,75
- Entrega: Maio/2014

- Ref.5278 - Jaraguá 99
-02 dormitórios. .

-Área privativa: 47,83m2
-A partir de R$ 109.920,50
=Pronto em maio/2013
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MOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRO

! : Res. Algarve

Plantão
PRONTOS
4'7 9210 0808TOS

5267 - Amizade
02 dormitórios

Área privativa: 55,07m2
Próximo ao centro!!!

-Ref. 5267 - Amizade
-02 dormitórios
-Area privativa: 55,07m'
-R$ 125.000,00

-Ref. 5427 - João Pessoa
-02 dormitórios
-Area privativa: 59,00m'
-R$ 137.800,00 _

............._
Res. Gran Ufe

- Ref. 5037- Vila Nova
-Su íte + 02 dormitório
-Area privativa: 111 ,32m'

.
- R$ 450.000,00

-Ref. 5144-Amlzade
002 dormitórios
-Area privativa: 70,05m2
-R$ 165.000,00

-Ref. 5426 - Amizade
-Suíte + 02dormitórios
-Area privativa: 85,8Qm2
- R$ 350.000,00

- Ref. 5292 - Centro
-01 dormitório
-Area privativa: 38,18m'
- R$ 150.000,00

=Ref, 5416 - Amizade
-Suíte d closet+ 01 dormitório
-Area privativa: 82,68m'
-R$ 235.000,00

-Ref. 4968 - Barra do Rio Molha
-Suíte com sacada + 02 dormitórios
-Area privativa: 95,53m'
-R$ 280.000,00

=Ref, 5031 - Centro
-02 dormitórios
-Area privativa: 57,SOm'
-R$ 190.800,00

-Ref. 5399 - Nereu Ramos
-02 dormitórios
-Area privativa: 66,54m'
-R$ 168.000,00

-Ref. 5319 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa:1 03,00m'
-R$ 315.000,00

=Ref. 4920 - Centro
=Suíte master + 03 dormitório
-Area privativa: 200,00m'
-R$ 750.000,00

-Ref. 5116 - Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 82,92m'
-R$ 220.000,00

-Ref.5431 - Vila Lenzi
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 81 ,00m'
-R$ 210.000,00

Res. Vicenzi

-Ref. 5374 - Barra do Rio Molha
-02 dormitórios
-Area privativa: 57,32m'
-R$ 135.000,00

-Ref. 5248 - Vila Lenzi
-02 dormitórios
-Area privativa: 70,00m'
-R$ 175.000,00

-Ref. 5430 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: 81,50m'
-R$ 280.000,00

=Ref 5422 - Ilha da Figueira
-Suite + 02 dormitórios
-Area privativa: 89,45m'
-R$199.ooo,00

Res. Dolce Vrt:ta

-Ref.5360 - Baependi
=Sufte + 02 dormitórios
-Area privativa: 80,00m'
-R$ 235.000,00

-Ref. 5054 - Amizade
=Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 112,oom'
-R$ 350.000,00

-Ref. 5231 - Centro
-02 dormitórios
-Area privativa: 93,22m'
-R$ 219.000,00

-Ref. 5285 - Amizade
-03 dormitórios
-Area privativa: 70,65m2
-R$ 155.000,00

-Ref. 5393 - Centro
-Suite + 02 dormitórios
-Area privativa: 117,27m2
-R$ 300.000,00
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=Ref. 5429 - Vila Nova
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 114,20m'
-R$ 360.000,00

-Ref. 5343' - Centro
-02 dorm itórios
-Area privativa: 66,12m'
-R$ 185.000,00

t ATENDIMENTO Segunda
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

oRei. 544 1 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 91,26m2
oR$ 325.000,00

Res. Amsterdam

oRei. 5342 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 79,40m2
oR$ 179.000,00

Res. Algarve

oRef. 5267 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 55,07m2
oR$ 130.000,00

oRef.4971 - Centro
=Suite d sacada + 02 dormitórios
oArea privativa: 122,98m2
oR$ 398.000,00

oRei.5360 - Baependi
=Suite + 02 dormitórios
oArea privativa: 80,00m2
,;R$ 235.000,00

oRei. 5385 - Ilha da Figueira
002 dormitórios
oArea privativa: 62,00m2
oR$ 190.000,00

oRei. 5216 - Centro
05uíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 395,71 m2 -

oR$1.040.000,00

oRei. 5427 - João pessoa
002 dormitórios
oÁrea privativa: 59,00m2
oR$ 134.620,00

oRei. 5306 - Rau
002 dormitórios
oArea privativa: 70,57m2
-ss 139.000,00

oRei. 5212 - Amizade
oSuite + 02 dormitórios
oArea privativa: 112,1 Om2
oR$ 335000,00

oRei. 5388 - Vila Nova
002 dormitórios
oArea privativa: 86,99m2
oR$ 175.000,00

oRei. 4968 - Barra do Rio Molha
oSuíte com sacada + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 95,53m2
oR$ 280.000,00

-

Res. Pedra Rubi

oRef. 5031 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa: 57,50m2
oR$ 190.800,00

oRei. 5399 - Nereu Ramos
002 dormitórios
oArea F'rivativa: 66,54m2
oR$ 140.000,00

oRei. 5319 - Baependi
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 1 03,00m2
oR$ 290.000,00

oRei. 5479 - Vila Lenzi
=Suite + 02 dormitório
oArea privativa:107,97m2
oR$ 250.000,00

oRei. 5430 - Centro
oSuíte + 01 dormitórios
oArea privativa:81 ,50m2
oR$ 280.000,00

Res. Vicenzi

oRei. 5374 - Barra do Rio Molha
002 dormitórios
oArea privativa: 57,32m2
-ss 135.000,00

Res. Jardim dasMercedes

oRei. 5466 - Vila Nova
002 dormitórios
oArea privativa: 51 ,42m2
oR$ 125.000,00

oRei. 5225 - Vila Rau
001 dormitório
oÁrea privativa: 42,81 m2
oR$ 120.000,00

oRei. 5422 - Ilha da iigueira
oSuíte + 02 dormitórios

,

oArea privativa: 89,45m2
oR$ 190.000,00

oRei. 5083 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 63,93m'
oR$149.ooo.oo

oRei. 5037- Vila Nova
oSuíte + 02 dormitório
oArea privativa: 111 ,32m'
oR$ 450.000.00

oRei. 5292 - Centro
001 dormitório
oÁrea privativa: 38,18m'
oR$ 150.000,00

oRei.5476 - Czemiewicz
oSuíte 02 dormitório
oArea privativa: 1011 ,25m2
oR$ 320.000,00 ,

oRei. 5010- Piçarras
oSuite + 02 dormitórios
oArea privativa: 123,36m2
-ss 525.000,00
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5466 - Vila Nova
02 dormitórios

Ficam móveis sob medída
Área privativa: 51,42m2.

R$ 125.000,000 .
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ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às 1 8h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

• 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

�.�- .
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·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 dorm itórios
.Área imóvel:290,00m2
·R$990.000,00

CASA RESIDENCIAL

* Ref. 7637
* Bairro: Amizade
* 02 Suítes ( O 1 com closet )
* Areado Terreno: 385,00m2

///�-'--.."'�

·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. 7584 - Corupá
·02 dormitórios
·Área imóvel: 55,78m2
·R$ 144.000,00

·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

·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. 7539 - São Luís
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 148,33m2
·R$ 330.000,00

·Ref. 7611 - Amizade
.02 dormitórios
·Área imóvel: 130,00m2
·R$159.000,00

·Ref. 7585 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 117,11 m2
·R$ 318.000,00

·Ref. 7531 - Agua Verd-;
.Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 220,14m2
.R$ 385.000,00

·Ref.7610 - Schroeder
·03 dormitórios
.Área imóvel: 130,00m2
·R$ 210.000,00

.Ref. 7540 - Três Rios do Sul
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 154,00m2
·R$ 330.000,00

.Ref. 7532 - Três Rios do Norte
·01 dorm. d closet + 02 dorm.
·Área imóvel: 145,25m2
·R$ 215.000,00

.Ref.7659 - Jaraguá Esquerdo
• Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 200,47m2
·R$ 900.000,00
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.Ref. 7519 - Três Rios do Sul
·02 dormitórios
.Área imóvel: 73,60m2
.R$ 155.000,00

·Ref. 6708 -Czemiewicz
.03 Suíte + 01 dormitório
.Área imóvel: 345,00m2
·R$ 1.300.000,00
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·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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
TO

• Ref. 7541 - Tifa Martins
·03 dormitórios
• Área imóvel: 130,00m'
• R$ 210.000,00

• Ref. 7529 - João Pessoa
• 02 dormitórios
• Área imóvel: 150,00m'
• R$ 380.000,00

• Ref. 7628 - Rau
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 160,00m'
• R$ 420.000,00

·Ref. 7624 - Vila Lalau
.03 dormitórios
.Área imóvel: 285,12m'
.R$ 530.000,00

• Ref.7661 -Itajuba - Barra Velha
• 02 dormitórios
• Área imóvel: 112,00m'
• R$ 180.000,00

·Ref. 7506 - Três Rios do Sul
·Geminado - Suíte + 02 dorm.
.Área imóvel: 140,00m'
·R$ 1275.000,00

·Ref. 7528 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 153,90m'
·R$ 430.000,00

.Ref. 7538 - São Luís
·03 dormitórios
·Área imóvel: 175,00m2
·R$ 298.000,00

.Ref. 7521 - Água Verde
·04 dormitórios
.Área imóvel: 224,90m'
·R$ 389.000,00

·Ref. 7544 - Ribeirão Cavalo
·02 dormitórios
·Área imóvel: 55,35m'
.R$ 159.000,00

·Ref. 7543 - Barra do Rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 203,37m'
·R$ 470.000,00

·Ref. 7537 - Czemiewicz
·03 dormitórios
·Área imóvel: 247,00m'
·R$ 520.000,00

.Ref. 7634 - Vila Lenzi
=Terreno ótimo com casa Mista
·Área do terreno:451 ,51m'
·R$ 200.000,00

·Ref. 7534 - Rio Cerro II
·03 Suítes
.Área imóvel: 243,34m'
·R$ 550.000,00

.Ref. 7618 - Vila Lenzi

.03 ormitórios

.Área imóvel: 90,00m2
·R$185.000,00

·Ref. 7248 - Vila Lenzi
·Suíte master + 02 dormitórios
·Área do imóvel: 333,00m2
·R$ 870.000,00

·Ref. 7536 - São Luís
·03 dormitórios
·Área imóvel: 343,75m2
·R$187.000,00

·Ref. 7430 - Três Rios do Sul
·02 dormitórios
·Área do terreno: 472,00m'
·R$ 220.000,00

·Ref. 7532 - Três Rios do Norte
·01 dorm. cf doset + 02 dorm.
·Área imóvel: 145,25m'
·R$ 215.000,00

·Ref. 7619 - Centenário
=Sulte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 204,00m'
·R$ 390.000,00

CASA

* Ref 7437
* Bairro: Amizade
* Suíte ct doset + 02 dorm,
* Ficam móveis sob medida,
* R$ 590,000,00

·Ref. 7524 - Ilha da Figueira
·Suíte + 03 dormitórios
·Área imóvel: 300,30m2
·R$460.000,00

.

.Ref.7525 - Vieiras
·03 dormitórios
·Área imóvel: 120,00m2
.R$160.000,00
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·Ref. 7531 - Água Verde
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 220,14m'
·R$ 385.000,00

·Ref. 7622 - Barra Velha
·04 dormitórios
.Área privativa imóvel: 80,oom2
.R$ 280.000,00
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• Ref. 7620 - Rau
·03 dormitórios
·Área imóvel: 113,00m2
.R$ 230.000,00

·Ref. 7642 - Rau
·Suíte + dormitórios
.Área privativa: 230,00m2
·R$ 430.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

TERRENOS-�

·Ref. 2466 - Centro
•Terreno Comercial d 02 lotes
.Área do Terreno: 569,68m2
·R$ 150.000,00

·Ref. 2617 - Jaraguá Esquerdo
•Terreno Residencial
.Área imóvel: 548,50m2
.R$ 350.000,00

.Ref. 2260 - Ilha da Figueira
•Terreno Residencial
·Área do Terreno: 845,60m2
·R$140.000,00

·Ref.2430 - Três Rios do Sul
•Terreno Residencial
.Área do Terreno: 332,45m2
.R$ 95.000,00

.Ref.2645 - Chico de Paulo
·Terreno Residencial
·Área do Terreno: 420,00m2
·R$140.000,00

·Ref. 2376 - Baependi
·Terreno Residencial
.Área do Terreno:.940,00m2
·R$ 300.000,00

·Ref. 2462 - Chico de Paula
·Terreno Residencial
·Área do Terreno: 325,00m2
.R$ 82.000,00

.Ref. 2284 - Três Rios do Sul
•Terreno Residencial
.Área do Terreno: 331 ,37m2
·R$ 87.000,00

·Ref.2424 - Nereu Ramos
·Terreno Lot. Demathê
·Área imóvel: 418,51m2
.R$120.oo0,00

·Ref. 2496 - Vila Nova
·Terreno Residencial e comercial
.Área do Terreno: 315,00m2
.R$ 130.000,00

.Ref. 2518- Vila Lenzi

.Terreno Residencial

.Área do Terreno: 1.512,60m2
·R$ 210.000,00

.Ref. 2550 - Amizade
·Terreno comercial
·Área imóvel: 456,53m2
·R$ 245.000,00

.Ref. 2450 - Jõao Pessoa

.Terreno residencial e comercial

.Área do Terreno: 748,50m2
·R$ 89.000,00

.Ref.2666 - Rio da Luz
-Terreno
.Área do Terreno: 2.368,55m2
·R$120.0oo,00

·Ref.2647 - Schroeder
•Terreno Residencial
.Área do Terreno: 498,22m2
·R$ 75.000,00

.Ref. 2223 - Amizade

.Terrenos Residenciais

.Área do Terreno: 329,74m2
·R$117.000,00

"Bairro: Três Rios do
Norte
*Área: Apartir de
331,37m.2
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·Ref. 2660 - Amizade
·Terrenos Residenciais
·Área do Terreno: 362,50m2
·R$ 145.000,00

.Ref.2592 - Três Rios do Sul
·Terreno Comercial
·Área do Terreno: 437,26m2
·R$ 90.000,00

·Ref. 2658 - Barra do Rio Cerro
·Terreno Residencial

.

·Área do Terreno: 325,00mm2
.R$110.000,00

·Ref. 2498 - Vila Nova
·Terreno Rsidencial
.Área do Terreno: 442,00m2
·R$110.000,00

·Ref. 2628 - Amizade
-Terreno de esquina
.Área imóvel: 139,97m2
·R$ 170.000,00

.Ref. 2609 - João Pessoa
·02lotes
=Ótima Localização
·R$ 90.000,00

·Ref.2547 - Chico de Paulo
.Terreno residencial e comercial
.Área do Terreno: 390,00m2
·R$98.0oo,00
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.Ref. 2600 - Schroeder
• 1 Lote na promoção
.Área imóvel: 392,00m2
.R$ 92.000,00

Loteamento

Vl
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Novo Horizonte

*Ref. 2284
Vl
o

ATENDIMENTO Segunda a'Sexta -"8h àS"12h ê13h3Ü'às 18hlS - Aos'Sábados _ PLANTÃO DE VENDAS .
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IMOBILIÁRIA
•

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sul _ se

Locação

.Ref. C-216

.Bairro: Vila Nova

.Area: 70,00m' + 02 banheiros
·R$ 990,00

.Ref. C- 201
·Bairro: Amizade
.Area: 100,00m' + 01 banheiro
·R$ 750,00

·Ref. B- 898
.Bairro: Czerniewicz
·03 dormitórios
·R$ 600,00

·Ref. C- 157
=Bairro: Centro
·Área: 21 ,00m'
.R$ 600,00

Plantão

LOCAÇÃO
479945-8037

·Ref. C-164
=Baírro: Centro
.Area: 32,00m' + 01 banheiro
.R$ a consultar

·Ref. E- 25
=Bairro: Centro
·Area· 611 OOm'
.R$ 850,00

·Ref. C- 204
·Bairro: Amizade
.Area: 108,00m' + Banheiro
·R$ 1.300,00

·Ref. B- 897
·Bairro: Czemiewicz
·03 dormitórios
·R$ 1.500,00

Casa Comercial

·Ref. B- 895
=Bairro: Nova Brasília
·Suíte + 03 dormitórios
.R$ 2.450,00

·Ref. A- 1016
·Bairro: João Pessoa
.02 dormitórios
.R$ 500,00 + cond.

Galpão Comercial

·Ref. C- 189
·Bairro: Nova Brasília
.Area142,00m' + bwc + estaco
·R$ 3.000,00

·Ref. C- 208
·Bairro: Amizade
.Area: 80,00m' + banheiro
·R$ 800,00

·Ref. B- 890
·Bairro: Ilha Figueira
• 02 dormitórios
·R$ 850.00

·Ref. A- 936
·Bairro: Vila Nova
.Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.000,00 + cond.

·Ref. A- 836
·Bairro: Centr_o
.01 dormitório
.R$ 560,00 + cond
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• Ref. A- 1 006
=Bairro: Amizade
.02 dormitórios
·R$ 480,00 + cond.

.Ref. A- 844
·Bairro: Bependi
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 800,00 + cond.

• Ref. A- 1019
·Bairro: Amizade
·02 dormitórios
·R$ 650,00 + cond.

·Ref. A- 847
=Balrro: Vila lalau
.02 dormitórios
·R$ 690,00

.Ref. A- 1017
=Beirro. Baependi
·02 dormitórios
·R$ 600,00 + cond.

ATENDIMENTO Segunda"à Sextc.�'- 8h as 'l2h'el3h30'às 18h'l5:_ Aos Sâbados _' PLANTÃO DE VENDAS
_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ivanaimoveis.com.br
3370·1122

Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

REF. 2106 - CENTENÁRIO - RES. PIRÂMIDE (PROX. TRAPP).
Apto. com 02 dormitórios, bwc soáal, sala estar, sacada �om
churrasqueira, rozinha, lavanderia, OI vaga garagem. Area

privativa: 61 ,49m2.lncorporação sob matricula n° 48.902. Pr�o
RSI45.000,OO. finanàado pelo plano Minha cosa minha vida.

ReI. 2243IANCAMENTO
- RESIDENCIAL ABU

DHABI
Centro

Apartamentos mm suíte
mais 02 dormitórios,
lavabo, (azinha,

lavanderia, bw( social,
sacada mm c:hurr�ueira

integrada a sala
mm feihamento estilo

Reiki, sala em do� ambi
entes, 01 ou 02 vagas de
garagem. Acabamento
com gessa rebaixado,
porrelanato, laminado

em madeira nos guartas,
lubul�çõo de splil e de

agua quente.
Entrega - Julho 2016. R.I
73591. Aptos aJlOrtirde

RS 375.000,00

� �

Ref. 2110 - centro - Res. Itália - Apartamentos com
121,00m2 privativos, 01 suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚlTIMAS UNIDADES. Entrega poro
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

" ,

Ref: 2225 - ESIDENCIAL BEUZE - Amizade - Apartamentos com OI
suíte, OI dormitório, bwc social, sola esta� socada rom churrasqueira,
rozinha, lavanderia, OI vaga garagem. Area privativa de 76;l.6m2 e

BO,66m2.lnrorparaçõo sob matricula n.o 63508.
Valores a partir de 190.000,00.

REF.2230-JARAGUÁ ESQUERDO- RES. TORRE DI SOU
Apto com 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada

com churrosHueira, cozinha, lavanderia, OI vaga estadonamento
coberto. Area privativa: 6O,70m2 e 67,04.lncorparaçõo sob
matrícula nO 5.340. VALOR A PARTIR DE RSI50.000.00

Ref: 2252 - EDlF.MONTE CARlO - Centro
Apto com 01 suíte, 02 dormit., sala de jantar, solo de Iv,
cozinhai lavanderia, bwc social, sacado com churrasqueira

e rechamento em vidro, 02 vogas de garagem.
Ficam os móveis sob medido do cozinho, lavand., suíte e banheiros.

Preço: RS 315.000,00 - Aceito finondamento bancório.

(47) 3275-0100
fmMiIlIFm(\4!ZJ)���E�

RES. GARDEN FLOWERS. APARTAMENTO
COM TAMANHO DIFERENCIADO. FINAMENTE
MOBILIADO. POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS.
ÓTIMO ACABAMENTO. PISO PORCELANATO.
UMA SUíTE MAIS DOIS DORMITÓRIOS. DUAS
VAGAS DE GARAGEM .. PRÉDIO COM SAUNA,
HOME THEATER, ACADEMIA, SALA DE JOGOS,
PISCINA E AMPLO SALÃO DE FESTAS. ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO. COD lOBO

Ref. 2150 - BAEPENDI- RAZIEL RESIDENCE -/ulfos 03 suítes lavabo,
sola estar e jaJlfor, socada com churr" cozinha, lavanderia, õ2 vagos
de garogem. Areu privativa 128,72m2 02 elevadores,� fitn'éss,
brinquedotero, hall deentroda decorodo e mobiliodo, 02 oJlOrtamen-

tos por andar. R.I nO 25132. Valor a partir de RS 375.000.00

Ref: 2235 - RESIDENCIAL DOM PEDRO - Vila LenzÍ--
Apto com 74,85m2 privativos sendo, suíte com sacado,
OI donnitório, sala de jantor, sala de estar, cozinho,

lavanderia, bwc social, socado com churrosqueim. R.l318.379.
Preso: RSl65.IKXl,OO - Aceito financiamento bancário.

EXCELENTE ÁREA PARA PONTO COMERCIAL NO
BAIRRO AMIZADE, TERRENO NARUA ROBERTO
ZIEMANN, ESQUINACOM A RUA PAULO KUTZKE,
COM ÁREA DE 1 047M2, COM UMACASA DE 95
M2.COD 1165

�

RES. ILHA BELA - APARTAMENTO DE 2

QUARTOS, SALA DE JANTAR E ESTAR

INTEGRADOS, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO.

ED. JADE - APRTO COM 01 SUÍTE, 02 QUAR
TOS, SAlA DE ESTAR E JANlTAR INlTEGRA

DAS, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO COM
SACADA COBERTA, AMPLA SACADACOM
CHURRASQUEIRA. COO. 64447

AMIZADE - Apartamento com sala, sacada, 1 suite +
2 quartos, banheiro, cozinha, área serviços, Garagem
coberta, Aluguel R$700,OO + taxas.

CENTRO � Ed. San Rafael- Apartamento com 2

quartos, sacadinha no quarto e na sala, churras
queira, cozinha, banheiro, área de serviços, garagem
coberta. Aluguel R$66O,oo +Txs.

BARRA DO RIO CERRO - Apartamento com 1

quarto, sala, sacada, cozinha com móveis, banheiro,
área de serviço, Aluguel R$ 570,00 + llcs.

CENTRO - ED. PROCÓPIO - apartamento com 2 quar
tos, banheiro, sala, sacada, cozinha, área de serviço,
banheiro serviço, garagem. Aluguel R$680,00+txs.
CENTRO - ED. VERGINIA- Apartamento 1 suite + 2
dormitórios, piso porcelanato e laminado, banheiro,
sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de
serviços, garagem coberta. R$950,OO + txs.

CENTRO - Ed. JADE - Apartamento 1 suíte semi
mobiliada + 1 dormitório com armário, sala com ar

split, cozinha planejada, área de serviço e área exter
na, sacada com churrasqueira. R$l.400,OO + txs.

CENTRO - ED. SAN GABRIEL- APARTAMENTO SAW
COZlNHA,l QUARTO, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI
ÇOS, GARAGEM COBERTA. ALUGUEL R$450,00 +
TXS, ESTARÁ DISPONfvEL NO FINAl DE SETEMBRO.

ILHA DA FIGUEIRA - CaS<3 com 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, garagem,
quintal grande. Aluguel R$1.000,OO+OO,

VILA LALAU - PRÓXIMOWEGII- Casa com 3

quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem, quintal grande, Aluguel R$ 9OO,OO+txs.
(DISPONíVEL INlao OUTUBRO),

CENTRO - Casa com 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, garagem. ótima
localização, Aluguel R$7OO,OO +00.

l1FAMARTINS - CaS<3 com 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, garagem
coberta. Aluguel R$750,00 + Txs.

NEREU RAMds - Casa com 2 quartos, sala/cozinha
conjugada, banheiro, Aluguel R$56O,oo +Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos, sala/
cozinha conjugada, banheiro. Aluguel R$612,OO
+Txs.

CENTRO - Marcatto Center - Excelentes
salas comerciais. Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas
comerciais novas prontas - de 107m2 e

129m2 (com mezanino). Estacionamento
fácil. Consulte-nos!

ED. PORTO SEGURO - APRTO COM 01

SUíTE, 02 QUARTOS, COZINHA MOBILIADA,
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRA-
DAS, SACADA COM CHURRASQUIERA,
BANHEIRO, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM
COBERTA, ELEVADOR. CaD. 54854

CaNO. MORADAS DA VILA - EXCELENTE SO
BRADO GEMINADO, CONDOMINIO FECHA
DO, COM 03 QUARTOS, BANHEIRO, LAVABO.
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO,JARDIM DE

INVERNO,GARAGEM COBERTA. CaD. 63740

FiAT NO ED SAN SEBASTIAN. COM COZINHA,
TERRENO DE ESQUINA COM ÁREA DE

SAlA BANHEIRO SOCIAL, SALA E SUÍTE
385M. COO 47079

MASTER COM BANHEIRA, TOTALMENTE
MOBILIADO

ill!E1�Gh> [illD�'ffi]�Gh>0IlJc�U
, , li 1 i ii 11111111111 li I 1111111 illlli II; ii II 1111 .

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

Feliciano Bortolini, aproximadamente 40m2•
Estacionamento fácil. R$700,OO+taxas.

VILA lENZI- Sala comercial 40m'. Aluguel
R$ 450,00+lxs. RESIDENCIAL TUBBS - APTO COM ÓTI

MA LOCALIZAÇÃO, COM 2 DORMITÓRI
OS, BWC, SALA COM 2 AMBIENTES, SALAS, COZINHA COM MÓVEIS SOB MEDIDA,
SACADA COM CH\.JRRASQUEIRA E UMA 2 BANHEIROS, LAVANDERIA, AOUECIMENTO

Jaraguá Esquerdo - Galpão com 600m' com VAGA DE GARAGEM. ENTREGA EM CENTRAL, CHURRASQUEIRA COM BANHEIRO,
2 banheiros, Aluguel R$ 6.000,00+1'5_ DEZ/2014. COO, 64524 .

GARAGEM PARA 2 CARROS. COD 39672

ED. SCHIOCHET - APARTAMENTO CENTRAL,
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO

ANGELONI ANTIGO, COM SUíTE MAIS 2

DORMITÓRIOS, DEPEND�NCIA C.ÇlMPLETA DE

EMPREGADA, TOTALMENTE REFORMADO E

MOBILIADO. ANDAR ALTO E COM ÓTIMA VISTA
DO CENTRO. SOL DA MANHÃ. COD.64501

- MARZAN - LOTEAMENlTO COM INFRAES
.

TRUTURACOMPLETA E ASFALTO, LOTES
INDIVIDUALIZADOS. LOTES COM 301 ,55 M
ATÉ 1.157,90M.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Creci/SC 2.807-J
R

imóveis

LOCAÇÃO
APARTAMENTO

Com 2 Dormitórios, Sala de
Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro

e 1 Vaga de Garagem.

Com 120,OOm2 - Suite + 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de Janta/Estar,
Cozinha, Lavanderia, Área de Festa e 1 Vaga de Garagem.

RS 228.000,00
Vila Nova . E131:

Com 112,96m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Cozinha, Lavanderia
com Sacada, Sala de Estar/Jantar, Sacada com

Churrasqueira e 2 Vagas de Garagem.

RS 280.000,00 '

RESIDENCIAL VIENA I

Com 480m2

RS 145.000,00

C M RA - UE E .. MI IS

Fone: 47 3276-1003
479685-2442

Plantão
479685-2444

Sobrado
-

,

Superior: Suíte Master com Closet, 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de TV

com Ampla Sacada. Inferior: Sala de Estar/Jantar, "Barzinho, Lavabo,
Cozinha, Despensa, Escritório, Lavanderia e 2 Vagas de Garagem,

RS 550.000,00

Com 78m2 - Suite + 1 Dormitório, Sala de Estar/ Jantar, Cozinha,
Lavanderia, Banheiro e 1 Vaga de Garagem.

RS 210.000,00
Rio da Luz E173

Terreno com 412,30m2 - PRÓXIMO AO MOTEL KALAHARI

RS 95.000,00

PRÓXIMO DE

ESCOLA E CRECHE.

R$ 725,00
• APARTAMENTO NOVO
• LOCAL TRANQUILO
• RUA SEM SAíDA

. ,

. Residência'
,

ia Casa com 96m2, 3 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem. 2" casa com 85m2, '2 Dormitórios,

Banheiro, Cozinha, Sala, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

RS 199.900,00 .

Com 57m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Lavanderia, Sacada
com Churrasqueira, 1 Vaga de Garagem e Área de festa do prédio.

RS 145.000,00
Barra do Rio Cerro E 153

Com 327,75m2 - PRÓXIMO AAOVAURORA

RS 75.000,00
I f alores su eitos a altera ão sem révio avisoI

www ..entrelar.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

) I

mar, e/6 dorm., cozinha, bwe social, sala,
copa/cozinha, ehurr. e gar. p/4 carros.

R$ 380 MIL - ACEITA PERMUTA

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125-9001

.
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 877 _ Sobrado e/1 suite,
2 dorm., sala estar/ jantar, copa /
cozinha, área de festas c/ ehurr.

.

CÓD. 882 _ Casa c/ 1 suíte + idorm.,
cozinha, sala estar/jantar,_bwc social,

área de festas c/piscina, gar. p/5 carros.

CONSULTE-NOS

CÓD. 889 - Geminado c/129m2
área, e/1 suite + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

R$ 270 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 113 - Casa c/ 5 dorm., 3 bwes,
cozinha mob., sala estar/jantar, 3
vagas gar., amplo terreno c/618m2.

R$ 420 MIL - ACEITAAPTO.

CÓD. 569 - Casa alto padrão
c/243m2, 2 suítes + 1 dorrn, espaeo
gourmet, piscina, gar. p/ 4 carros.

R$ 850MIL

CÓD. 910 _ Casa-c/ 3 dorm., sala
estar/Iv, cozinha, bwe social,

lavanderia, garagem, amplo terreno.

R$160.000,00

CÓD.752 - Terreno plano pronto
p/ construir c/324m2 (13,5 x 24,00),
loteamento Duwe, rua asfaltada.

R$ 85:000,00

CÓD. 888 - Casa e/1 suíte + 2 dorm.,
bwe social, ehurras., gar. p/2 carros, .

laminado, gess6, 'móveis planejados.

CÓD.757 _ Lindo sobrado c/310m2,
1 suíte master, 1 suíte, 1 dorm., piscina
c/ borda infinita, 4 vagas garagem.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 898 _ Casa e/1 suite, 2 dorm.,
bwe.soeial, sala, cozinha e demais

dependências, próximo padaria Andelle.

R$ 320.000,00

R$ 430.000,00

CÓD. 895 _ Casa c/ 1 suite +

2 dorm., Bwe social, sala
estar/jantar, amplo terreno.

R$ 335.000,00

CÓD. 893 - Amplo terreno
c/451m2 (15x30,10), excelente
loealizaeão, rua asfaltada.

R$ 200 MIL - FINANCIÁVEL

I'

í!
I'

CÓD. 899 - Residencial Arvoredo,
lotes c/800m2 área total com 16

metros frente, casas de alto padrão.

APARTIR DE RS260.000,00

CÓD. 768 _ Amplo terreno plano
c/ 1.119,70m2 próximo a Católica, ideal

p/ prédio e casas geminadas.

RS 765.000,00

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

CÓD. 726 _ Lindo terreno
c/ 331,25m2 (12,50 x 26,50)

à 400m.etros da praia

RS 85.000,00

CÓD. 867 - Terreno e/7.378m2eom
68,80m frente p/ BR + Galpão de 438m2,

pé direito 7,80m e piso reforçado.

CONSULTE-NOS!

CÓD: 879 - Amplo terreno e/1.025m2
sendo 29,5m frente p/ Marina frutuoso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 860 - Residencial
Vasel, aptos. c/?4,90m2
priv.,1 suíte + 1 dorm., sala,

cozinha, bwc social, sacada cf
churrasq., área serviço, 1 vaga.
Prédio oferece 2 elevadores,
playground e área festas.

CÓD. 790 - Resid. Barel, amplo apto. c/
120,30m' priv., c/I suite + 2 dorm., sala
estar/jantar, sacada c/churrasq., demais

dependêncjas e 1 vaga.

R$ 210.000,00

CÓD. 687 - Resid. Colinas apto.
c/65m' priv., 2 dorm., cozinha,
sala estar/jantar, bwc social,
sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$165 MIL" ACEITATERRENO

CÓD. 730 - ROYAL BARG Apto. no centro, c/
140m' priv., 1 suite c/hidra + 2 dorm, sacada
c/ churrasq. e demais dependências, 2 vagas,

Prédio c/ infraestrutura completa.

R$ 650.000,00

CÓD. 836 - EDIF. GRAN
RAMÁ -1 suite + 2 dorm., c/

120m' priv., porcelanato e rebaixe

gesso, excelente localização.

R$275.000,00

CÓD. 650 . Residencial Gomes, apto .'

c/ 95m' c/I suite + 2 dorrn., sala estar/jantar,
sacada c/ churrasq., demais dependências,

1 vaga, próx. Angeloni novo.

R$190.000,00

CÓD. 902 - Resid. Caribe, apto. c/100m'
priv.,1 suite, 2 dorm., sala estar/jantar, bwc

social e demais dep., 2 vagas, apto. mobiliado
e com janelas acústicas nos quartos.

R$ 340.000,00

Excelente locali
da cidade. O é

oterece.saláo me fé�tas
e hall decorado, fitness,

brinquedoteca, 2 elevàdorês, 12
pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes,
área privo A partir de 76,62m',
com 1, 2, ou 3 dorm (com suíte),

sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada
cfchurrasq.,1 ou 2 vagas de
garagem, ótimo acabamento

com padrão PROMA.

CONSULTE-NOS!

DELLEMiLlÂ"
. JGUÁ ESQUERDO
CÓD. 861· TIpo 01 - Apto
com 67,53m2 prívatívó com 1

suite,1 dormitório, sala estar/
jantar integradas, sacada

com Churrasqueira, cozinha,
área servíco, banheiro social.

1 vaga Prédio oferece: 4

pavimentos, 16 apartamentos,
sacada revestidascom
pastilha, hidrômetro,

energia e gás individual.

CÓD. 718 - Resid. Marquardl,
apto. c/ 52m' priv., 1 dorm., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente locallzacão.

R$130.000,00

A PARTIR DE

R$ 215.000,00

CÓD, 884 . Residencial Delta, apto.
e/58,43m' priv., 2 dorm., sala, eoz., lav.,

sae. cf ehurrasq., 1 vaga . .2 aptos. p/ andar.

CÓD. 849 . Res. Reinaldo Bartel, apto. c/
90m2 priva!., 1 suite + 2 dorm., sala estar/
jantar, bwe social, coz., lavanderia, 1 vaga.

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 R$145.000,00 R$159.000,00

CÓD. 633 . RESID. JAESER II •

Apto. c/llü,56m' priv., 1 suite + 2 dorm.,
estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00

CÓD. 477 . Resid. Catarina

Ersching, apto. c/ 81,60m2, 1 suite,
1 dorm., bwc social,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 260.000,00

CÓD. 617· RESIDENCIAL VILLANDRY • Apto.
c/98,70m2 priv., 2 suites + 1 dorm., sacada
c/churrasq. e reike, 2 vagas, porcelanato,

gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00

Situado no 1�lcló dO' bairro
JglJá EsquerdR. possui
elevador, lindavista .

da cidade e excelente
acabamento. Aptos com

1 suite + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira,
ambientes integrados
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espaco

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

A PARTIR DE

R$265.000,00

ED.RÁZIEL·
RESJDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marcof2015
Rua Augusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Ctube Baependi)

APARTAMENTO:
·3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo· Cozinha integrada
• Ampla sacada com churrasqueira
• Sala de estar / jantar
• Área de ssrvtco s 2 vagas de qar.

"w

VltALLE
RESIDENCE-
VILARAU

CÓD. 90j; - Aptos. c/ 1
suite, 2 dormitórios, sala
estar / jantar, cozinha c/
churrasqueira, bwc social,
área de serviço, 2 vaças de
garagem. Prédio oferece:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrónico, portões
automatizados> elevador,
salão de festas decorado,

fitness montada,

MILANO RESIOENCIAlE
- NOVA BRASílIA

CÓD. 102 - Aptos c/I suíte rnaster,
.2 suítes, lavabo, área de serviço. 3
vagas de garagem, depósito individual,
sala de estar e home theater, sala de
jantar, ampla varanda c/ churrasq.,
cozinha (opção integracão com

jantar), home office(opcional). Prédio
Oferece: 2 elevadores, haü-sociat, salão
de festas, espace gourmet, sala de

jogos> brinquedoteca, fitness, piscina,
gazebo, vestiários, recepcão, guarita.
Área Privativa: 156m'. Obs.:Preparacão

completa para cümatízaoão.

CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

(reei 2354-3J

PLANTÃO-DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

I M;",O V E I S _'
� � ""� , " ?c't

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda, a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

DVILANOVA D CZERNIEWICZ DTRÊS RIOS DO SUL IVILALALAU IJARAGUÃESQUERDO I CENTENÁRIO

REF 5184 - Sobrado 211 ,82m2 - 01 su�e com

closel, 03 dorm, área de festas e duas vagas de

garagem, Terreno 525m2, R$ 520,000,00

ISARRA

REF 1647 - Apto 80m2, 01 suíte, O� dorm,
sacada C/ churrnsq e garagem. Prédio com

elevador, playground e piscina, R$ 220.000,00

DCENTRO
REF 1644 - Apto

90m2 - 01 suite, 02

dorm, sacada cl

churraq e garagem.

R$ 190.000,00

Ref.980- Sala comercial c/256m2, Ó1 bwc e

estacionamento. Jaraguá Esquerdo-R$ 3.150,00 I
R - Sala comercial cl 550m2, mezaninO" I

c/ no, 02 lJwc e .estacionarnénto. Jaraguá
.

i
.

Esq - R$ 12.000,00 I

I
1

f. Casa: ,

I Ref.393 - 01 dorm., sala, cozinha, lavanderia,

t garagem, Chico de Paulo -. ��.430,00
� Ref.GOO" 02dorm., sala, cozinha, lavamiêrla,
• varanda, garagem. Czerniewicz - R$ 600,00

� Ref.981 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,

I
garagem. N�reu Ramos - R$ 650,00

'.

Ref.8002.- 0.3...••
dorm., sala,

c.
Oiinha, lavanderia,

,

garagem. Nova Brasllia - R$ 880,00
Ref.989 - suite cf eloset + 02 dorm., cozinha
mobiliada, lareira, área de festa. Jaraguá

f EsquQrdo - B$1.500,OO. ;

r Ref.915 - 01suíte, 02 dorm, ãrea de festa c/

! piscina, 02 vagas garagem. Vila Nova - R$ 3.000,00

I..
Ref.976 - 02 .suíteS + 02 dom:! sala de cinema, piS.cina,quadra de basquelé, Uha da - R$8.000,00

w , ..•.:.:,.,•. _;. "

Ref.955 - 02 dorm., safa, cozinha, ârea de

serviço. João Pessoa - R$ 450,00
Ret9.97 - 02 dor!ll" sala, cozinha, lavanderia.
:Ã:gtiaVerde" R$470,00
Ref.946 � 02 dorm, cozinha, lavanderia, sala,
bwc. Centro - R$ 500,00
R�I,660 - 02 dorm., sala e cozinha, bwc, sacada,
garagem. Aau - R�550,00

..

Ref.924 - Ó2 dorm., sala, cozinha, lavanderia-,
garagem. Centro - R$ 600,00
Ref.680 - 02 dorm., sala e cozinha, bwc, sacada,
gárâge'!1. Vila Nóya - R$ 630,00
Rià968 - 02 dorm., cozinha, churrasqueira,
gru'agem. Água Verde - R$ 630,00
Ref.560 - 02 dorm� sala, cozinha, lavanderia e'

g3r�Qel]1. Centro ·8�.650,00
Re.t,967 - 02 dotm., sacada c/clíUtrasqueira,
cozinha, lavanderia. SEM CONDOMíNIO! Amizade
-R$ 650,00

-02
eira:S

Rel:984 - 02 do

churrasqueira. Baepenôi - R$ 660,00
Ref.975 - 02 dorm., lavanderia, cozinha, sala.
Centro - 8$ 680,00
Ref.aOOS;' 02 dorm .. �íIla;e cozinha, saG�da q/
churrasqueira. Víla Lalau - R$ 700,00
Ref.954 - 02 dorm., sala, cozinha com mobilia,
lavanderia, Churrasqueira Baependi - R$ 770,00
Ref.982, 02 dorrn slIla;çozinha mOb,isacada cf
cnurrasq., bwc, garagem. Baependi- R$ 780,00
Ref.991 - 01 suite + 01 dorm., cozinha cl
mobilia, sala estar e iantar, sacada, garagem.
Centro -: �$ 800,00 ).' ....•.••.
Ref.819' 01 suite + 02:dorm., escritóriô; 02
vagas garagem. Chico de Paulo - R$ 800,00
Ref.571 - 03 dorm., lavanderia, cozinha, sala,
sacada, g�ragem. Centro, R$ 850,00
R�f.595 c 03 dorm., laY�Í1ôeria, oozinh,í; sala,
sacada, garagem. Centro _'R$ 950,00

.'

Ref.969 - 01 suíte Masler + 02 corm, cozinha,
sala, gar Oen 1.300,QO
Refi94 fles; llzinha, churra�ql\eirai
02 va gemo Cen 0- R$ 2.200,(){}

Ref.306 - 01 soite el ctoset, 01 dorm., sala e

� cozinha, TODO MOBILIADO! - R$ 2.500,00

"SlllaComet
Ref.761 - m2, sem condomlnio,
estacionamento rotativo, bwc. Centro - R$ 600,00
Ref.629 - SalaG,132m2, sem condomrnio,

c,

(lstaçionamentQf?tativo. bwc, ye.ntr0 - R$859,(10
Ré!.574 - S.ala comercl<tl c/lliÍm2 e 01 bwc; Ilha
da Figueira- R$ 1.000,00
Ref.978 - Sala comercial c/100m2, 01 bwc e

.e�tacionamerto.,)araguá Esq�l)r?o- R$ 1.1Op.,00
'Ilef.935 - Saiacotneicial coín aprox. 90m2 cl01
bwc. Centro - R$ 1.500,00
ReI.953 - Sala "Comercial c/70m2 e 02 bwc.

Baependi - fl$1.700,00
, iRe!.992 - Sala Comercial c! 1á01]11,Vila Nov<l c
R$1.800,00
Ref.931 - casaccmercraí c/03 salas, cozinha cl

bUia, sacada. Centro - 00,00
.937 - S êrclal c 2e 02

Galpão:

Ref.!��- Galpão Gom q50m2 +
bwc. São uss- R$ 4.850,00
Ref.a007 - Galpão com 600m2 + 02 bwc e

estacionamento - Guaramirim- R$ 6.000,00

Ret9�.a.- Galpão c 00m2 - dustrial c

Rau - R$ 8.000,0
Ref.670 - Galpão c/1.125m2 e 6

280- R$11.000,00

Ref.8000 - 01 suíte + 02 dorm., sacada cl
churrasq., piscina. R$1.000,00

Ref.940 - 02 dorm., cozinha c/ mobília,
churrasqueira. R$ 1.000,00

Ref.8001 - 03 dorm., saia e cozinha e

garagem.R$ 850,00
Ref.984 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada c/

churrasqueira. - R$ 660,00

ReI.1000 - Sala C/ 255m'. Ólim9 localização. R$
11.000,00 NEGOCIAVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, nl! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534
Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

Apartamentos (I porllr de

R$ 237.000,00
"Apartamentos o partir de

R$ 252.000,00
- REF.1524

-Ótima

localização. no

Bairro Jaraguó
Esquerdo;
- 02

Aparlamentos por

andar;
- Aparlamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

REF.1413 - Ótimo localização. no Ruo 25 de Julho (00 lodo do Posto Mime Matriz;).
2° pavimento: garagem. salão de festas e ployground. 2 elevadores, 24
apartamentos (4 por andor). 106m' Privativo Suíte + 2 dorm., Apto Tipo 1 106.73
m' - Privatívo - 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm .. Ampla sacado com churrasqueira.
Sola de Estar e Jantar conJugados. Cozinho, Cozinha, Hall de entrada. Área de
festas e Playground decorados.

- Aparlamentos
com 1 03,40m' de

- 6Hma localização, no Bairro Ilha da

Figueira:
- 60, 75m2 de área privativa - 2

Dormitórios;

- 01 vaga de garagem;
- Saio em dois Ambientes;

- Sacada com Churrasqueira:
- Cozinha:

- Área de Serviço;

- 76m2 de área

privativa
- aparlamentos com:

01 suíte + 01

dormitório
- Banheira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada. órea de festas
decorados e mobiliados

-REF.1470
- 77,68m' de órea privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha

- Área de serviço
- Socado com churrasqueira

- apenas02
aparlamentos por

-pédid com

r.
"

I ReI 1545 - Óllmo localização. no Ruo Joõo
:

I Manoellopes, Bairro Jaraguó Esquerdo.
, - Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

I Prlvallvos Suite + 2 Dormitórios;

I
- Planta com 74m2 Privativo Suite + 1

l Dormitório;

02 Vogas de Garagem;
- Solo em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinho;
- Área de Serviço;
- Banheiro: )

REF 1610

localizado na Rua: Bertoldo

Hort, Bairro Rau
- 83m2 de órea privativa
- 01 suíte + 02 dormitórios

- 02 vagos de garagem
- Prédio com piscina
- Salôo de festas mobiliado
- Sala de ginástica equipada
- Playground
Entrega para malo/2015.

tJm local privilegiado,
um excelente investimento para você!

Lotes a partir de

R$ 89.776,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· 20 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

* Imóvel pronto
* Área de festas mobiliado
* Acabamentos Vatil Construtora
* Decoração com lago ornamental
* Sistema dêportão e porteiro eletrônico

01, suíte + 01 quarto - A.ln!.: 68m2

Apartamentos a partir
de R$ 145.000,00

R,t7
Balrr •

* Imóvel em construção Jarag
* Elevador, previsão de TV a cabo
* Sistema de portão e porteiro eletrônico
* Hall de entrada mobiliado e decorado
* Espaço gourmet decorado cl churrasqueira

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 71 m2
03 suítes - A.lnt.: 141 m2

Apartamentos a partir
de R$ 230.000,00

Residencial
Monte Olimpo

Residencial

Champagnat
Cód.: 123003

* Imóvel pronto
* Ótima localização
* Área de festas mobiliado
* Hall dê entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 80m2
02 suítes + 01 quarto - A.lnt.: 167m2

Apartamentos a partir
de R$ 235.000,00

* Imóvel pronto
'" Localização privilegiada
* Área social de festas mobiliado
* Acabamentos Vàtil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decorado

Cód.: 17020
Bairro:Amizade
Jaraguá g(J Sul

01 suíte + 02 quartos - A.lnt.: 121m2
Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

COO.: 537001 • Bairro: Jaraguá Esquerdo !

..._...... .,fondominio Jardim Cristina I Area: 548m2 RS 350:0QO,0.9J,
De acordo CDm 8 'lei nG 4591164� informamos.que as informações.e ilustrações neste material;têlllLar:actertE-xcluslvameme'J)romotiional, de acordo comom:remorial..desc:mi\lo. Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas Ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contraIo.• Valores sujeito à alterações sem aviso prévio
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etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

n

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00 .

<'

CAOOO6 - JARAGUAESQUERDO

..

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground .. R$ 123.000,00.
Incorporação R.1-67.601

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga�
ragem pi 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

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - ES1RADANOVA

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

CA0052- BARRA DO RIO CERRO

Casa residencial com 194m2, com 1 suíte, 2 quartos, BWC, salas,
churrasqueira e vaga de garagem para 3 carros. R$ 446.000,00. Aceita
financiamento bancário e estuda troca por apartamento.

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 450.000,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência dé empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

SOoool - BARRADO SUL

Casa com l suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
pi 4 carros, poço artedano,60m da
praia. R$ 320.000,00

AP0009- João Pessoa

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608
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Apartamento com 1 suite + 1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
:om churrasqueira. A partir de R$ 145.000,00' .

AP0030 - VILANOVA

.asa em alvenaria com 1 suíte, 2
uartos, sala, sala de jantar, coz
lha, lavanderia, bwc, garagem,
ependência pra empregada.
ss 1.000.000,00

Apartamento com 2 quartos,
.

BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

Incorporação R.2-66.608

.asa com 113m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.
_

�$ 150.000,00 (Estuda proposta)

,,'www.engetecimoveis.com.br
Példf� Ptdro Fmfltk�nt �17- (�ntro - CEP: S92S'�040 � J�fagl}6 do sul/se

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 150.000,00

TeOO17-TRÊSRIOSDONORTE PROOO 1 - JARAGUA 84

CAOO45 - RIBEIRÃo cÂVALO

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00

.

S00005 - BARRAVELHA

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

Terreno com 15.111,18m2.
R$ 300.000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00.

Prédio comercial já alugado, com
espaço paramoradia, cliente
aceita imóveis como parte de

pagamento. R$ 700.000,00

Terreno com 300m2 no Loteá
mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

TE0016 - GUARAMIRIM
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IMOVEIS
20 ANOS COM VOCÊI

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC 147 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br
www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com 760m2 - 30,40metros de frente, c/ casa alv. c/ 3

quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

1344: TIFAMARTINS - CASAALV. cf
suíte + 2 qtos, piscina, churrasquei
ra. R$ 170mil - estuda proposta en

volvendo apto de menor valor, carro

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO CENTRO. CI 670m2, terreno
cf 2300m2. Pode ser financiado. (terreno dos fundos todo livre, permitindo
ampliação ou outra construção).

.

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. cl
350m2 - suite máster + 1 suite + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1227: JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV.
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suite máster + 3

qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m2. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1268: VILA LALAU - CASA ALV. c/ 1199: BARRA DO RIO CERRO -

100m2 - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV. cf 2 qtos, terreno c/
367,50m2• R$ 200mil

1002: IMÓVEL CENTRAL'
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. CONSULTE.

1103: BARRA DO RIO CERRO
- CASA ALV. c/ 3 quartos, chur
rasqueira. R$ 165mil

1014: CENTRO - CASA ALV. cl
160m2 - 3 quartos, terreno com

420m2• R$ 450mil

1386: TRÊS RIOS DO SUL - CASA
GEMINADA ct 70m2 cf 2 qtos.
R$ 159mil - Aceita 10% ,entrada +

parcelas + financiamento.

2427: GUARAMIRIM - TERRE
NO cl 1.056,75m2, de esquina.
R$ 690mil

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

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
. Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa 'e sala comercial.
R$ 580mil

1253: RAU - CASA ALV. cl suíte + 2

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

1230: JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRA
----........ _;;.___......:& DO COM EXCELENTE PADRÃO - suite

ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros. Em
fase final de contrução. PREÇO ESPE-
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendlda, VENHA CONHECER

1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER

RENO COM CASA - ÓTIMO TERRE

NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mtsdefrente.: R$1.190.000,00

1341: SÃO Luís - CASA ALV. cf
110m2 _ 3 qtos. R$ 258mi'I 21 §m2, terreno cf 378m2 - suíte 2 qtos,

churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO WLw,;.:��������
c/290m> - suíte + 2 quartos, área de 1141: CHICO DE PAULA- CASAALV.. cl

festas. ótima vizinhança. R$ 600mil- suite + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2

aceita troca com apartamento. carros. R$ 299mll

1347: SÁO Luís - CASA ALV. cl suite
mobiliada + 2 qtos, office; churrasqueira,
garagem pi 2 carros. R$ 300mil

,IIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A _. ,

L A N ç A M E N' J O 5 '

JGlJÁ ESat..)lERDO
(bem no início)
RES. HORIZQN - ap

tosC,rsuíte +1 quarto
e suíte + 2 quartos.

APARTAMENTOS PRONTOS

AMELHOR VIS1'A

DAOIDADE ESTÁ

AQUI: MILANO RES

IDENZIALE - Proma

3204: AMIZADE - APTO ED. AL- 3207: DOLCE VITIA- Novo. Suite
GARVE cf 2 qtos, semi-mobiliado. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 140mil R$ 350 mil

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA
- Apto cf 1 qto. R$ 145mil - pode
ser financiado

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto cf 1 qto. Pré
dio cf elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fit'less. R$ 150mil
- pode ser financiado.

�
Ql
E
o
E
�
::J

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN �
FLOWERS cf SUíTE + 2 QTOS, 2 GARA- ::J

GENS, CHURRASQUEIRA, SACADA - SOL �
DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ,g
FRAESTRUTURA. �

2
ro
ro
(/)

.B
'Qj
.S'
so

o
,ro
U)
Ql
sn
o
"O
ro
'13
c
::J
c
ro

3152: ILHA DA FIGUEIRA - ED. EU
GÊNIO TRAPP - Apartamentos novos, d .�
suíte + 2 quartos. Prédio d 2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e pisdna. PRONTO PARA
MORAR. Entrada + parcelas + financ.

3024: CENTRO - APTO (PRÓX: TORRE DI LUNA- apto pronto para morar

HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 QTOS. d 2 qtos. R$ 140mil- pode ser financiado

R$ 135.000,00

3016: CENTRO - APTO cl 3 qtos, 3410: VILA NOVA - APTO ED.
2 bwc's - ótima localização. MARISCAL cf 2 qtos, semi-mobiliado,
R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil

in

$)
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I CENTRO CENTRO NOVA BRASíLIA

- ADMINISTRA
I

PLANTÃO
��_'''���--�----'_--�Mi

ii
&.tF���
Ilv\OVEIS

9973-9586/8829-9188 Locação: 8829-9188

w

( > LOCAÇA0

L2366 • Apartamento· Com 1 suíte, 1
dormHório, sala de estar{Jantar, cozinha,
, c���r��i�:�:�:�n��!:as::��a���.
Aluguel: R$680,OO + R$80,OO cond.

�1!, 3_2s{/wj Fead� &;/tj He;?Óciod

Jaralm� , www���!��Z:�!.com
I M O 8 I L I Á R L A � Rua Reinoldo Rau, 585· centro- Jaraguá do Sql

DElXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
.

PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSr.�.

LOCAÇÃO'
Apartamento - Centro -,Amplo apai1am€nto com Ires

quartos (sendo uma sune), sala, rozinha, area de
serviço, banheiro, sacada e garagem. Valor R$ 900,00 +

cond.
.

Sala oomerdal- Centro - Sala romercial rom
aproximadamente 60m2 e dois banheiros.

Valor R$ 1.000,00

Casa - Ilha da F�uejra - Casa com dois quartos, sala,
rozinha, ama de serviço, area de festas, garagem e

amplo palio. Valor R$ 800,00

Apartamento - Vila lalau - ApartarTl!lnto novo com dois
quartos, sala, rozinhe, area de serviço, sacada e

garagem. Valor R$ 720,00

• Galpão • Guaraminm • Galpão com 262m' em
Guaramirim.

Valor.R$ 2.100,00

Apartamento - Genlró - Apartamento com Ires quartos
(sendo uma sune), sala, rozinha, area de serviço, sacada

com churrasqueira, terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond •

Apto • Vila Nova· Apartamento NOVO com Ires

quartos (sendo uma.sune), sala, rozinha, area dê
serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas

garagens. PreálO oom elavador e salao de festas.
Valor. 'R$ 1.000,00 + cond.

Três Rios do Sul- Geminado
NOVO, ótimo acabamento, 1 suite, 2

dormitarias. R$ 240.000,00

Amizade/Champagnat • Sobrado
alto padrão, 3 Suites, mobilia, piscina.

R$ 890.000,00

Jaraguá Esquerdo· Res. Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios.
A partir de Rl252,QOll,00

Vila Nova • Ed. Barcelona, 1 suite, 2
dormitorios, cozinha mobiliada.

R!t 1!1n nnnnn

Apto • C\lf1tro • Apartamento oom dois quartos, sala,
rozinha, ama de selViço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem.
Valor R$.680.00 + """ri

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues da Nova. 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a oornptavenda até o fihanciamento/es,critura.

Alugue seu imóvel com credibilldade,e segurança"

Beti 9936-6906
Winter 9909- 1998

APto NOVO - Vila lalau
2guanos,

sacada cf churrasqueira.

. Sol damanhã.

8$166.000,00
- Apto 1 suite + lquartO.;����o!�1ia - R$ 7oo,00+�;
- Apto 2 quartos, garagem - Baependl-A partir de R$ 500,00+ la�
- Apto mobilíado 1 suíte ... 2 quartos-Jaraguá Esquenio-R$UOO�

- AirDa'rta:ml!l1lltlD INJO'lro! 1�-IR<awI-1it$ 'SlllIlll,,IlYOl'"1Iímr!;;
-Wa OG'!IfIfeII!tifllllINJOVA-�i -1R$1L��;

-,

-�INJ{M) ].suíIIUi2�,�-�11E 1iiil1aw-IR$mxG)JlOOJ*lIiIlG1S;
-�suifte+1�,!!IeIiIlIimllI'IiiIl-'�.� -IR$ :n..:m)Jl)JlD!!1mIGlS.

- Apto 2 quartos - Centro - R$ 700,00 + taxas;
- Apto suíte + 2 quartos - Centro - R$ 770,00 + taxas;
- Apto NOVO 2 quartos - Água Verde - R$ 650,00 + taxas;
- Apto 1 suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada - Vila Nova - RS 1.200,00 + taxas;

�
IRICARDO I

I
• I

Rua Bernardo Dornbusch, 1568 I
Sala 03 1 Vila talou (após a Marisol) I

Jaraguó do Sul 1 se I
I

3275.1100
Plantão 9921.5515

coo 492 CASA DE ALVENARIA.
Terreno 325m2•Bairro Três Rios do Sul.

2 Q\os/1 Banheiro e demais

i
CÓD 474· CASA ALVENARIA.Bairro i

Czerniewlcz. 2Suítes.1 ato.1 Banheiro Social e :
demais dependências.Sacada.Área p/fe.stas. !

2 Vagas de Garagem. :

" V�!�!_��_4�_�.!l.oo���� __j Ed. Porto Belo: 2 dormitórios e 2

vagas de garagem. Móveis na
COZo - dormito Prédio cf piscina.

COD 470 • APARTAMENTO> Edif.Alberto !
Marangoni.Bairro Vila Nova.2 atosJ2 Banheiros i

e demais dependências.1 Vaga de i
Garagem.Valor R$ 213.000,00. 1

r----
-_ ---- ---------- ------- - -- "_-

---.---------!
: t
, <

1 I

:
j
I
! coo 486 - APARTAMENTO c;'EIevador.
I Condomínio das Árvores.Bairro João Pessoa 2 i
; atos. 1 Banheiro e demais dependêricias.1 vaga !
L_. �_�\)6_�:_��!l$_!�:�,�·_._._j

Moderna arquitetura! 3 suítes,
possui móveis planejados.
Aceita imóvel na negociação.

localizado no Centro Ilol.•ral da 'ua 281

cada pavimento composto por
2 dormitórios. Área consto 280 m'

r�
-"..,..........-

-�'-�'�-------,.�-'-'�-
.. -.--- --------------.---.------.--��-

""

I TEMOS IMOVEIS PARA LOCAÇA0.
J •

I

Imóveis para locação
Apartannel'il< os

02 dormitórios
ÚJltimas unldodes GI

R$ 101.000,00
Entrodo facili,tada e

saldo fil'ilanciado.

BARRA.- Ed. Hibiscus - Apart. 2 dormitórios. Aluguel R$·680.00
CENTRO· Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito Aluguel: R$ 560,00
CENTENÁRIO - Apart. 1 dormito (próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00

WWW.SPACOIMOVEIS.NET

VENHA CONVERSAR CONOSCO.

OPÇÕES PARA·O CONTRATO COM E SEM
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'/ldeaIPldaPÓSllal, Aluguel: R$ 2.200.00.
VILA NOVA - Resid. Dona Wa"· Apart .. 3 dormit.(l suíte) el móveis I
VILA RAU - Sala comercial área 70 m',<ommr_,,,,. Aluguel: R$ 750,00 I

!1

Parcelas MIlNORES
que seu aluguel!

I

l APRESENTAÇÃO DE FIADORES.
�,���='_�_�......_=_ ...._. _ _'___ � � .ii : .. .:..!....__.__�_�_=� __'_�__(�,".)"",1",.�""""',

e
IIInhaCasa
MInha Vida

COMPRA· VENDA � �@CAÇÃ0

j
1
I
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í

Ref: 70 - Apto Pronto - Vila
Lenzi - área útil 77 m2 ,

R$ 135.000,00
Ref: 0516 - Terreno -

amizade - R$ 70.000,00

www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@ imobiliarialuna.com.br

PLANTA-O HELENA· 9122-8728
MARCOS·9122·2015

Apto novo. Pronto.

Ref: 0408 - Res. Florença -

Barra do Rio Cerro -

R$ 105.000,00

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233. I
(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Su

Ref: 0413 - Res. Spazio Bella
Vita - Vila Lenzi,
R$ 115.000,00

Ref: 19 - Res. Cristina - apto
a partir de R$ 98.000,00,

entrada de apenas R$2.000,00

Ref: 0512 - Casa - Bairro
Três Rios do Sul - casa

geminada, nova e pronta,
R$145.000,00

Ref: 0527 - Res. João Betocci
- Jaraguá Esquerdo -:

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO -

R$ 120.000 00

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

RESIDENCIAL CAETÉ - TERREO RESIDENCIAL ANTHURIUM BLOCO C

....

Ln
Ln
�
N

DELLe
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL·

2 DORMlTORlOS, SALA Df ESTAR E JANTAR, COZINHA INTEGRADA &WC E
LAVANDERIA. VAGA DE GARAGEM COBERTA.
APART: 102,202,302 COM ARfA 82,73M%

VALOR: R$ 125.000,00·COM DOCUMENTAÇAO INCLUSl
APART:101,201,501 COM ÁREA DE 90,70W .

VALOR: R$128.000,00 COM DOCUMENTAÇÃO INClUSA

Ref: 0460 - Res. Pieske

área-útiI70,50 m2,
R$122.000,00

OFERTA DA SEMANA - IMÓVEIS PARA FINANCIAR NO PLANO "MINHA CASA MINHA VIDA'�

���i�� lOTEAMENTO PRAJ)II· BAIRRO
JARAGUA84

2 DORMITORlOS SAlA DE fSTAR
JANTAR,COZINHA INTf6RAOA,
BWC E LAVANDERIA. UMA VAGA

.

DE GARA&fM COBERTA.
AREA DE 84,40MZ.

APTO N'OI· OISPONIVEL
APTO N' 02- VENÔIDO

YAlDRR$: US.OOO,OO CADA·
DOCUMENTAçAo INCLUSA

Álea: 4óO lJI2 • Bolrro: Borro do Rio Cerro· ResIdencial
Jardim dos Bromélias. Valor: R$160.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

,�-�JfABITA
• 6'

CRECI1583·J t��
www.lmobiliariahabitat.com.br

Totalmente residencial

A ssos BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

Rua Horário Prad! - Jaraguá Esquerdo
(Prõx.dos Condomfnios Flamboyant e Azaléías)

Excelente localização
Ruas e calçadas pavimentadas

Lotes com 348m2 a 420m2

6.033m2 de área verde preservada

il����
�:@;�.���vendas�,��

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$ 149.336,00

HABIT;AT
�-;...'J_

área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0083 Terreno com 422,50
m2 Amizade R$ 130.000,00

H0086Sala Comercial, Área
Privativa 414,OOm2 Centro

R$ 2.500.000,00

Ed. Talismã 01.
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990.000,ooAmizade

H0044 Ed. Isabella

R$ 220.000,00, Centro

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO
.R 2-57-444

�

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$169.000,OO

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

H0105 Apartamento com

81,05m R$ 180.000,00
Vila Nova.

H0102 Residencial Brilho do Sol
aptos a partir de R$ 179.000,00,

Bairro: Centenário.

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
----_

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,OO

APTOS PROX: WEG E MARISOL

H64ó�r:{;�W$6�,�artos-
H667 Ed.letii$�;gg:���lau 02 quartos

H674 Residencial Bela Vista, 02 quartos Vila Lalau
R$ 700,00 + Cond.

H679 Ed. LetW$ tto,�\V�';,�au 02 quartos

APTOS ÓllMAlOCAUZAÇÃO!
H696 Sob���t.80e:��o superior)
H699 SobR$���Vi�e�� superior)

H695 Ed. Ca�oã5���o���rtos Centro

H692 03 quartos, Centro R$ 1.100,00 sem Cond.

H651 Aléssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1300,00 + Cond.

H635 Ed. DonaWall, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova Brasília,
R$: �20,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
no Calçadão)

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Bresflia, R$: 480,00

H38 Casa Comercial R$1.800,00+ IPTU, Centro

H660 ApartamentR$0l:23�rtosl Nova Brasilia

H46 Casa COMERCIAl/RESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

H0079 Apartamento.com
47m2 área privativa Agua
Verde R$106.000,OO

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H0101 Casa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi

H0072 RESIDENCIAL ACRE
103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00

H132R 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 de Paula R$ 95,000,00

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

H0010 - Terreno com 471,90m2 Vila Lenzi
R$188.000,OO

H700 Condomínio�quartos R$ 630,00 +
Cond�la Nova

H693 EdRhrg:8,&óo+R��n�� quartos

H688 Apa'i\1"6�3�8t!e��d02 quartos
H40 Casa de Made�� ggo'$8rtos, Nereu Ramos

H685 Apartament�M��,'bbigueira 02 quartos

H686 ������ck� �90�ÓÕs+E�o���ucária
H691 Aparta���t;l���1og5Ib�Boda Figueira 02

H44 Ca�i ��tó�õ81��a���uE���e��oquartos
H698 E�t9���bg�"C��!mizade

H45 (2,I;��r�l�f�&�OÕ>�;;;'!d�':io��sa de

LOCAÇÃO COMERCIAI.. '

H518 Sala Cml 117M2
Nova Brasília, R$: 800,00

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2
Nova Brasília, R$: 500,00

H505 Galpão 750m2
Vila Laleu, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m2
Víla Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependí. R$ 1.700,00

H514 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$ 700,00

H517 Sala CML, Centro - 60m2,
R$ 490,ÔO + Cond.

H522 Sala CML 40 m2 Firenze
R$ 800,00 + Cond.

.

H524 Sala CML 5Qm2 Nova Brasilia.
R$1.000,00

H811 Sala CML 32m2 centro
R$ 600,00 ·H PTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
-

PRAIA + CONFORTO + SOFISTICAÇAO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ OFERECE:

o Apartamento:
03 e 04 suítes;
Lavabo;
Living;
Sacada ,?om churrasqueira;
Cozinha;
Área de serviço com dispensa e lavabo;
02 vagas de garagem;
Área privativa 03 suítes: 121,03m2;
Área privativa 04 suítes: 149,00m2;
Salão de festas;
Terraço com 02 cozinhas;
Deck e Lounge.

Lazer & Conveniência:

Brinquedoteca;
Playground;
Sala de jogos;
Cinema;
Academia;
Piscina adulto;
Piscina infantil;
Sauna úmida com duchas;
Hidro Spa;
Solarium;
Sala de Pilates.

o empreendimento:
01 torre com 2 frentes;
02 apartamentos por andar;
68 apartamentos no total;
Frente Rua 2.650 - aptos de 3 suites;
Frente Rua 2.700 - aptos de 4 suítes;
Vigilância 24 horas por dia;
Área total: 1.457,12m2.

Entrega OUTUBRO de 2015

r

�.� SÓ\y��[Q)�
�'q" Imolels.com.br

47 9943-0715
47 331�-098S

www.sovendaimoveis.com.br
Rua Estheria Lenzi Friedrich, n° 1 17 Sala 03

Centro - Jaraguá do sul -SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



32 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE.SETEMBRO DE 2013

Venha morar em

Nereu Ram s.

/,
Hãusgarten
Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)

CAIXA .
Minha Casa
Minha Vida

47 3273-5443.

478484-5501

www.sobrosa.com.br'Crédito sujeito a aprovação da CEF. Valor para renda de até R$ !.6oo,ao.lmagens meramente ilustrativas. Matricula 25.590

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL

MONTREAl,
47350 .1000

Plantio

478864.402
'lIWW.imotlmartabefa_oom.br

47 3055.3412
Plantão

47921 ,,0808
�..com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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....:orada
brasilIMOBILIÁRIA

(47) 3372-0555

REF.1023 - CHAMPAGNAT - 01 SUÍTE, 03
DORMITÓRIOS. R$ 950.000,00.

PlMfJAo : VANY - 9237-9938

SILVIO ��1100 � CI.I\fBI5ON 91�-667i

REF.1029 - BAEPENDI - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 223.00Ó,00.

REF.1016 - TRÊS RIOS DO SUL - 02
DORMITÓRIOS. R$155.000,OO.

REF.907 - VILA NOVA - 03 SUÍTE.

R$ 790.000,00

REF.1021 - BARRA DO RIO CERRO - 03
DORMITÓRIOS. R$ 275.000,00.

SALA COMERCIAL;
REF.023 - VILA NOVA - SALA COMERCIAL COM
85,00M'. R$ 1.500,00.
REF.192 - BAEPENDI - SALA COMERCIAL COM
54,00M'. R$ 1.000,00.
REF.341- JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL
PRONTA PARA UMA PADARIA, 06 VAGAS DE GA
RAGEM COM 90,00M'. R$ 1.300,00.
REE060 - JARAGUÁESQUERDO - SALACOMERClALjÁADAP
TADo. PARAUM RFSfAURANTEOU UM BARR$2.000,OO.
REF.337 - CENTRO - 02 SALAS COMERCIAL COM

100,00 M' CADA SALA; 02 BANHEIROS ADAPTADOS
CADA SALA. R$ 1.500,00.
REE049 - CENTRO - RUA JOÃO PICOLLl- SALA Co.MER
CtAL COM 100,00M'. R$ 2.200.00.

, REF.268 - VILA LALAU - SALA COMERCIAL Co.M

sOO.OOM'. R$ 6.000,00.
REF.l08 - ILHA DA FIGUEIRA - SALA COMERCIAL
COM 140.00M'. R$ 1.100,00.
REF.211 - JARAGUÁ ESQUERDO - SALA COMERCIAL
COM 85,00M'. R$ 600,00.
REF.319 - SALA 1 COM 322,37M'.
SALA 02 Co.M 280,00M'.
SALA 03 Co.M 224,85M'.
SALA 04 Co.M 219,34.

www.moradabras i I.com Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384, Centro - Jaraguá do Sul/SC

REF.1030 - jARAGUÁ ESQUERDO -

TERRENO COM 400,OOM2• R$175.000,00.

REF.887 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 790.000,00.

REF.912 - jARAGUÁ ESQUERDO - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 250.000,00

REF.1003 - JOÃO PESSOA - 02

.

DORMITÓRIOS. R$135.000,00.

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.
REE051-APARf-VILARAU -01 DORMITÓRIO.R$480,00.
REE185 - VILA NOVA - ED.BELA VISTA - 03 DORMITÓRI
OS. R$ 700,00.
REE328 - VILA NOVA - ED.Co.PENHAGEM - 01 SUÍTE, 01
Do.RMITÓRIO. R$ 700,00.
REE122 - VILA RAU - ED.lMIGRANTES - 02 Do.RMITÓRI
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.
REE321 - VILA LENZI - APART - 01 DORMITÓRIO. R$
5s0,00.(SÓ PARA MOÇAS).
REF.326 - AMIZADE - APARf - 01 DORMITÓRIO. R$ 550,00.

CASAS;
REE358 - CENTO - CASA DE ALV - 5 DORMIT. R$ 3.500,00.
REE245 - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS - TRÊS RIOS
DO NORTE - R$ 360,00.
REE177 - VILA RAU - CASA DE ALV - 02 DORMITÓRIOS.
R$950,00,

REF.1027 - VILA RAU - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$196.000,00

REF.l036 - ÁGUA VERDE - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$170.000,OO

REF.1004 - BARRA DO RIO CERRO
TERRENO COM 537,00M2• R$140.000,00.

REF.998 - CHICO DE PAULA - TERRENO

COM 551,00M2• R$ 95.000,00.

RESERVESUASMA}Á!
NÃO PERCA ESSA
OPORTUNIDADE!

REF.1031- JOÃO·PESSOA - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 208.000,00

REF.848 - ILHA DA FIGUEIRA - 01 SUÍTE,
02 DORMITÓRIOS. R$ 240.000,00.

REF.810-SCHROEDER-CENTRO-02

DORMITÓRIOS. R$li5.000,OO.

REF.l032 - jARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$ 380.000,00

REF.849 - VIL!\. LALAU - 01 SUÍTE, 01
DORMITÓRIO. R$ 210.000,00.

REF.1028 - AMIZADE - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 287.000,00

REF.l022 - jARAGUÁ ESQUERDO - 01

SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS. R$298.000,00.

APARTAMENTOS;
REE356 - JOÃO PESSOA - CONDOMÍNIO. DAS ÁRVORES -

02 Do.RMITÓRIo.S. R$ 500.00.
REE332 - CENTRO - ED.MAGUILÚ - 02 DORMITÓRIOS.
R$650.00.
REE344 - VILA LALAU - ED.VENEZA - 01 SUÍTE, 02 DOR
MITÓRIOS. R$ 1.100,00.
REE051 - VILARAU - APARf - 02 DORMITÓRIOS. R$ 630,00.
REE169 - CENTRO - ED.PADRE FELÍCIO - 02 Do.R
MITÓRIOS. R$ 680,00.
REF.345 - ED.GRACILLlS - JARAGUÁ ESQUERDO
- 01 SUÍTE, 02 DORMITÓRIOS, SACADA C/CHUR
RASQUEIRA. R$1.100,00.
REF.346 - ED.GRACILLIS - JARAGUÁ ESQUERDO - 01
SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, SACADA C/CHURRASQUE
IRA. R$ 950,00.
REF.343 - ED.MARIA ALICE -ILHA DA FIGUEIRA - 01
SUÍTE, 01 Do.RMITÓRIo., COZINHA SOB MEDIDA, 02
VAGAS DE GARAGEM.R$ 880,00.
REF.340 - ED.AMARILYS - VILA NOVA - 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS. R$ 900,00.
REF.339 - ED.PICOLLI - CENTRO - 03 DORMITÓRI
OS. R$ 880,00.
REE338 - ED.MORADA BRASILIS - VILA LENZI - 02
DORMITÓRIOS, COZINHA SOB MEDIDA. R$ 600,00.

SALA OS COM 226,24M'.
SALA 06 COM 202,55M'.
SALA 07 COM 321,27M'.
SALA 08 COM 388,i19M'.
SALA 09 COM 321,27M'.
REE327 - AMIZADE - SALA COMERCIAL COM 150,00M'.
R$ 2.000;00.

GALPÃO;
REE308 - GUARAMIRIM - AVAÍ - GALPÃO COM 650,00M'.
R$ 7.100,00.
REE291- FlGUEIRINHA - GALPÃO COM 344,OOM'.R$3500,OO.
REE278 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'. R$
13.200,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO. COM 1.500,00M'. R$16.500,00.
GUARAMIRIM - GALPÃO COM 3.000,00M'. R$ 33.000,00.
REF.217 - FIGUEIRINHA - GALPÃO COM 750,00M'.
R$ 5.500,00. .

REF.269 - GUARAMIRIM - GALPÃO COM 1.200,00M'.
R$ 9.000,00.
ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO Co.M 350,00M'. R$ 4.900,00.
ÁGUA VERDE - GALPÃO. COM 900,00M'. R$ 9.800,00.
SCHo.Ro.EDER - GALPÃO. Co.M 400,00M'. R$ 4.000,00.
GALPÕliS PRÓX DA MARISo.LC/ 3s0,00M'. R$ 4.900,00.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08h30' ÀS 12h/13h30' ÀS 18h30' AOS SÁBADOS DAS 8h30' ÀS 12h

PARA SUA COMODIDADE E CONFORTO, TRABALHAMOS TAMBÉM COM HORÁRIO MARCADO, SE NECESSÁRIO, FORA DO J1QRÁRIO DEtEX,REDlENTE. APROVEITE E FAÇA UM AGENDAMENTO.
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• 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. Inscrições e Informações
fone 3376-1337 ou 9600-3318,falar
com MAURO OU !VETE email

mauro.paganini@terra.com.br; ou
9174-1270,falar com CARLIXTO ,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 !VETE email

mauro.paganini@terra.corri.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

Di / 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 Di / 9979-0605 Tim.

• Precisa-se de Dentista comissionado

para consultório em Guaramirim. Tr:

3373-3100.

• Loja de produtos naturais de Jaragua
do Sul está contratando atendente.

Interessados enviar curriculum para

sabofesegraoseegmaíl.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 trataf no fone 47 8818-
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 comMaria fone:
3370-0003 ou maria.pincegher@
gmail.com.

• A empresa Usivila Indústria e

Comércio Ltda, Estámm vagas em

aberto para seguintes áreas e horários:
Fresador Convencional (2° turno),
Torneiro Convencional (2° turno),
Operador de Centro de Usinagem
(Horário Normal), Programador e
Operador Torno CNC, comando MACH

8. Almoxarife. Contratação imediata;
Salário a combinar; Disponibilizamos
Refeitório próprio, Plano de saúde e

convênio com Farmácia. Necessita ter

experiência na área. Contato: 473275-
1655,473275-0357 ou 473371-2627

com Tailane Lorenzi Rasá. E-mail:

usivila@usivila.com.br

• 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

8869-7701.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária

eAuxiliar de Serviços Gerais. ,

Interessados enviar curriculo para

volteasorrirjaraguadosul@hotmail.
com ou ligar no telefone (47)
33720246

• Disk fretes emudanças. R$1,10 o km.
A partir de R$50,00. Telefone 9993-
4422.

• Aulas particulares de Inglês e

Espanhol Contato: [osíane, Fone: 9905
9111. Email: josizehnder@gmail.com.
Resido no bairro Amizade.

• Contrata-se Laminador eModelador

para fibra de vidro. Posto de

trabalho na cidade de Barra Velha.

Horário comercial e com registro.
Os interessados deverão entrar em

contato pelo fone 479239-1042.

• Top Pilates contrata urgente: Instrutor
de pilates (fisioterapeuta ou educador

físico) para o período damanhã.
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) 33'74-0741/
9221-0087 com Sidnei.

• 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 18marchas, 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. Tel47 9633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica
- repuxo

(duplo efeito). Prensa com excelente

estrutura com painel de controle
novo,mesa de i.ooo x400mm, 150
toneladas:Máquina para metal,
utilizada para extrair cubas de pia
em aço inoxidável e outros produtos.
Tratar no fone 479239-1042 e 47

3379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB

(USA) + estante para teclado Stay, tudo

por R$245,00. Tel3374-0282/9603-
2449 Carlos ou Ane.

• Vende-se centrifuga de roupa
seminova.Valor: R$150,00. Tratarcom
Bonatti pelo fone: 8464-2080.

• Vende-soe carrocinha 4 rodas, para
chácara. Preço a combinar. 3370-1064.

• Vende-se filhotes de cães da raça
BorderCollie. Valor a combinar. Tel

9934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas.

Valor a combinar. Tel 9934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2
controles, Kinect, 8 jogos (3 de Kinect).
R$1.100,00. Cicero (47)9155-3124
cidemark@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22

5,5mm pouco uso, sem arranhões/
ferrugem. R$ 600,00. Cicero (47)9155-
3124 cidemark@gmail.com.

• Vende-semáquina de lavar-louças
Eletrolux LE06B c/5 programas e 6

serviços, nova na caixa, com garantia'
por R$1.000,00. Cor branca. Ganhei
esta em rifa. Tratar no 3372-3626.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar

2,-1090.

APARTAMENTO

• Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. Te19116�8781

• Vendo ou troto por casa em [araguá,
apartamento mobiliado, 1 suíte + 2

quartos, 2 garagens, no Vila Nova. Tel

9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista, livre
de água, luz e internetValor R$ 300,00.
Te19123-5851 (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 5 minutos da Weg. Valor: R$
700,00 + condomínio aprox. 100,00 -

fone:'9929-8488 (Tim).

• Vendo apartamento novo, 2 quartos,
70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada
com churrasqueira, Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos daWeg, - R$
185.000,00 - fone: 9929-8488 (Tim)

Apartamentos na

Barra com I, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014

Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados.

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECl14482

(}fltato 41 '8499-47�8
_CLGi r.ruMi'l tc;;\c .::\�c:..::\ C\lr.L.�tt:a Iltcu:" moo hl:�----------���.���------�
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Daniel Dauer
Corretor de ímévels . e a teaa �eca em

(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47) 9655-5663..
(47) 9.1 03-7819�I
(47) 8429-9334'

Acesse: www.dauerimoveis.com.br
» •

02 dorm, bwc social. sala estar,
sacada com churrasqueira, cozinha,

área \;ie serviço; ga(agem:

02 dormitórios, bwc, sala de
.

estar/jantar, cozinha, área de'
servíço.ut vaga de estacionamento.

2 dormitórios, sala. cozinha,
lavanderia, BWC social, sacada com

churrasqueira,

.
':'e<it.!en� �;;.:r�'·:z e �:;:fCCr �:'"

11t�1·�x .:.�.�t:(., cer;,. a (;;/';��r.;r(;'{.:;

Suíte c/ sacada, 2 dorm, bwc,
cozinha, área serv, sala de estar cf

sacada, sara de jantar

Suite, 2 dorm, sala, cozinha,
banheiro, sacada com churrasqueira,

2 vagas de garagem.

2 dormitórios, sala, sozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,

01 vaga de gara,gem
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011-Massaranduba terreno com 1 00.000,00m" .R$135.00a,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - temeno com 375,00m" R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m" R$ 960.000,00
a43 - Agua Verde, terreno com 371 ,OOm' : R$ 96.000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m" .R$ 90.000,00
058 - Nova Brasilia, terreno com 16.843,45m' : R$ 2.000,000,00
065 - Vieiras - terreno com 8.448,80m" .R$ 860.000,00
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, terreno com 1.436,95m" R$ 500.000,00
075 - Ribeirão Grande do Norte com 3Q.696,00m" R$ 400.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m" R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m"> , R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, ánea de 11.470,00m' (ótimo pf indúslJia). Aceita imóveis R$ 800.00Q,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m" .: .R$140.000,00

m��:1J:-_t�r:�ocg:,16rJó��ton12·:::::::::::::::::············ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}$�5K���:��
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m".......... . : R$150.000,00

TERRENOS

002 - Vila Nova, casa de alvenaJia com 70,00m" e terreno com 300,01m" R$ 280.000,00
OOB-Arrizade-Casa com 168,00m' e lE!neoo com 370,00m'. (aoeiIa apar1arrentD de rrenorvaknorm forma de pa;JamlIlto) R$ 550.000,00

� 021 -Schoroeder, casa de a1venaJia com 173,00m" e terreno com 450,00m". (aceita sitio de menor valor) R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaJia com aprox. 80,00m" e terreno com 443,50m" R$ 140.000,00
.054 Nereu Ramos - Casa mista com-98,00m' e terreno com 350,00m" R$120.000,00
069 - Vila LaJau, casa mista com 11 9,00m" e terreno com 390,60m' R$ 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 1 99,00m" R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de aIv. cf aprox. 280,00m" mais galpão. Iert cf 1.574,10m" (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula. Terreno com 660,00m" R$280.000,00
188 - Santo.Antonio, sobrado com 170,00m" e terreno com 2.033,45m' .R$ 180.000,00

8_Í1los
.

'. .

.' .

007 - Nereu Ramos, Sítio cf casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - cf casa de aIv" rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor.. R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sítio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,00m' R$ 650.000,00

.

APARTAMENTO " . \
,

.-

041-Três Rios do

Sul, terreno com
522,90m2

R$ 130.000,00

005 -Água Verde - apartamento com ánea total de 52,71 m" , R$120.000,00
010--Apartamento com áneatotaJ de 100,OOm' R$180.00Q,00
a47 - Agua Verde, apartamento com ánea privativa de 47,39m' R$110.000,00
060 - Cemm- apartamento com área total de 153,63m' R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m" R$175.000,00
090-Centro - apartamento com ánea privaJlva de 90,00m'. .. R$ 220.000,00

..............................................................................R$ 700,00
..............................................................................................................R$700,00

.................................................................................R$850,00
....... R$ 550,00
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INTER
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ALUGA R$ 650,00*
Agua Verde - 03 Dormitórios, 01 Sala,

Cozinha, Sacada e GARAGEM.
Prox. Posto Marcolla.

"'Mais condomínio

"Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox. Marisol R$ 550,00
'Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00
"Apart. Vila Rau, 02 dormitórios. EdVeneto R$ 600,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Edifício Gioconda R$ 550,00
·Apart. Centro 02 dormitórios, Edifício Gardênia R$ 600,00
·Apart. Centro 01 suíte + 02 dormitório Ed. Tulipa R$ 800,00
·Apart. Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana CristinaR$ 800,00
•Apart. Ilha da Figueira 02 dormitórios, Ed. Bela Vista R$ 550,00
"Apart. Vila Nova 01 suíte + 02 dormitórios, Ed. Capri R$ 900,00
"Apart. Vila Nova 01 suíte +01 dormitório, Ed. Marco R$ 700,00
·Apart. Centro 01 dormitório, Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
·Apart. Centro 02 dormitórios,- Ed. Mario Tavares R$ 650,00
Apart. 03 dorm, Jaraguá Esquerdo prox. Moveis Pradi R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal Negociável R$ 3.000,00

Corretores de Imóveis www ..seheíla cc"'retoresimoveis.CCM.b ....

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem. Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
R$165.000,OO. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
'--=--=_q�art�� �$.�5,090M..: �_����_0.�95_6.-=--=,__/ ':;,."....d:.;.�...R:.;.$...1.;..57..;..O�O..;;oO,�OO�. .;..ln.;.co�rp:;.;jPFra.,g"ça;..;-o_n_o_R..;_3-_59,;_.3_5�8-<�=======�====i

Residencial

Abú Dhabi

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00
N° da

incorporação:
R.1-73.591

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FiaRE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.
R$165.000,00

CENTRO -

Residencial Itália
APARTAMENTOS
com 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

Matrícula
nO 73.746

Incorporação
na R.8-26.047

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha,
lavanderia,

sacada integrada
com churrasqueira''ii

e urna vaga de
garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,UOAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373.3404} www.írnoveísws.corn l Bua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

no bairro Avai

Casa em alvenaria com 270,00 m'
1 suíte, 2 dormitórios - R$ 350 mil

Avaí em Guaramirim

Casa Alvenaria 60m'
2 Quartos R$ 145 mil

Corticeira em Guaramirim

Apartamento 2 Quartos - 56,35m'
R$ Sob Consulta - Bananal do Sul

em Guaramirim

Terreno de 444, 85m'
R$ 85 mil - Rio Hern
em SchroederlSC

Casa Alvenaria 88,75m'
3 Quartos - R$ 210 mil
Avaí em Guaramirim

Res. Flor de Maracujá, dois
dormitarias, Bairro Avai, R$ 150.000

Em Guaramirim.

Casa Alvenaria 60,51m'
2 Quartos - R$ 150 mil

Escolinha em Guaramirim

Ref. 422

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil - Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

Terreno com 4.550 m', Casa em

alvenaria de 3 quartos c/125,00 m'
R$ 320 mil - Vila Freitas

Terrenos de 364m' - R$ 95 mil
Avaí em Guaramirim

Casa 80 m' - Terreno com 3.808 m'
R$115mil

no centro de Guaramirim

Casa com 68,08 m', Suite mais
dois dormitarias no bairro
Escolinha - R$ 195 mil

Casa Alvenaria 252,68 m'
1 suíte e 4 quartos - R$ 280 mil

Avaí em Guaramirim

Lote com 361,42 no Loteamento
Malibu, R$ 90 mil - Ilha da Figueira

Apartamentos com 2 quartos
A partir de R$ 158 mil - Centenário

em Jaraguá do Sul

Apartamentos com 2 quartos
A partir de R$ 149 mil - São Luis

em Jaraguá do Sul

Casa com 144,64m' - Terreno com

365,69m' - Avaí - R$ 300 mil
Casa Alvenaria 286m' - 1 suíte

e 2 quartos - R$ 320 mil
Caixa D'Água em Guaramirim

Terreno de 577,65m' - R$ 120 mil
Amizade em Guaramirim

Pré-Lançamento - Residencial
Dona Zenaide - Bananal do Sul

em Guaramirim

Casa Alvenaria 163m' - 2 Quartos
R$ 320 mil - Centro Guaramirim

Terreno de 1.428m' - 'R$ 750 mil
Centro Guaramirim

Centro Guaramirim

Casa Alvenaria 1 DOm' - 3 Quartos
R$ 140 mil - Ilha da Figu"ira em

Guaramirim Rio Branco em Guaramirim
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Apartamento com 2 ou 3 quartos
R$ Sob Consulta

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno com 592m'
R$ 350 mil - Rua 28 de Agosto .

Nova Esperança em Guaramirim

Terreno
R$ 85.000,00 no bairro Nereu
Ramos em Jaraguá do Sul

Terreno com 21.000 m'
60 metros de frente com a BR 280

R$ 2.500.000,00

Apartamento a partir de 115m'
A partir de R$ 339 mil

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno no centro de Schroeder
R$ 96 mil

Apartamentos de 79,53 a 107m' A

partir de R$ 292 mil - Nova Brasília
em Jaraguá do Sul

Apartamentos de 63 a 119 m'
A partir de R$ 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul

QUAL É O TAMANHO DO SEU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



42 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

MOBILIÁRIA

E

CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505
9153-1112 I 9135·4977

I'\REA=
2,,197,90m'

re::�
'"
cc

(X)
o.

3

Terreno 2.197m2, de
frente para o asfalto,
Rua Sizino Garcia.

Casa Nova 63,75m2, 2 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de serviço.
Seminário, CorupájSC. (Aceita lote

como parte de pagamento).

Chácara 92.500m2 (14Qm x 660m), com pastagem, 1 casa de alvenaria,
1 casa de madeira e 1 galpão para gado. Pedra D'Amolar, Corupá/SC.

RS 250.000,00.
IM AT!:� OIMENTÓ PERSONA� . D 6s ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

----- -------_-
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DA SEMANA

13144 -SOBRADO ALVENARIA c/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,OOm2. - Área construída aprox.: 240,OOm2.
Sendo frente e fundos cf 9,OOm, lado direito e esquerdo c/30,OOm.

1307 - ApARTAMENTO- Rua: Arthur Gonçalves de Araújo, 460.
João Pessoa - Jaraguá do Sul. Edificio Araucária - Residencial das
Arvores - Área total: 48,35m2.
Divisões intemas: 02 dormitórios, sala estar/cozinha, bwc, área de serviço,
sacada Cf churrasqueira e 01 vaga de estacionamento.

www..chaleimobiliaria ..com ..br

lFilnne411311!-1I5ll1ml-m 4173215-11_
�47!gs..1!_-�)!InmlIriiíiamu�nlll.br

13127- TERRENO - Rua: José Narloch
Chico de Paula - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 59B,56m2. Sendo: frente e fundos c/
15,OOm, lado direito c/ 40,20 e esquerdo c/40,30m.

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 16 a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,OOm2.
Sendo frente e fundos com 10p,OOm, lado direito e esquerdo com 1 bO,OOm.

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,OOm2:
Divisões intemas
01 suite, 02 dormitórios, sala estarqantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á Igreja Rainha da Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Aptos. com suíte mais 2 dormitórios, suíte 1 dormitório ou 2 dormitórios.

\
.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina·da Silva esq. com Irmão Leandro.
Vila lenzi - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente c/27,47m curva 7,85, fundos com 31,OOm, lado direito cJ
19,89 e esquerdo com 32,75m.

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovídio Spézia, esquina c/ Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do Sul
Área lotai construída 01: 174,73m2 e 02: 147,85m
Divisões Intemas: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estaojantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem.

1
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* Reajuste pelo CUB / Validade para as 10 primeiras unidades ou até 30/set/2013.

RESIDE CIAL MOREAU
A 5 minutos do centro
Entrega em Dezembro/2015

Área de lazer

Escriturados I Financiamento bancário ou pela construtora.
Entrada + parcelas em até 36 vezes 'negociáveis.

www camempreend�mentos.com.br
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Power lmports
Slumenau • Sal. Camboriú • [araguá do Sul

Joinville • Florianópolis

The Power to Surprise
Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waidemar Grubba, 1346 - Baependi

Quantidade de 5 unidades para Kia Picanto. modelos.e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30109/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer Cinto de segurança salva vidas.
primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso no valor de RS 1.500,00 para o Kia Picanto. Fotos ilustrativas. , l " i í 1 \ • I l i I .;. " ,.1 ,I, 4 ,., j l , .Ó

,
• I I .•

•
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CRÉDITO
R$ 35�000,OO
RS 50.00.,00
RS 7Q,O'OO,OO
RS 100.000,00
R$120..00.0,O.O
R$140.0.0.0,0.0.
RS 180.00.0,0.0
R$' 200..0.0.0,00
R� 2�0..5n,26
RS 318.409,99
R$ 376.•302,71
RS 40$.249,0.7

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
RS 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270.,00
R$1.41',11
R$ 1.838,0.9
R$2.246,56
R$ .2.655,02
R$2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

R$ 150,000,00
RS16MOO.,00.
R$ 180.00..0,0.0.
Rl f&5.00.0,00.
R$ 195.000,00
R$,205.000,0'0'
RS 21,0.000,1)0
RS 230J)(JO,OO
,R$,245.00,0,00
RS 260.0.00,00
R$ 270•.0.00,00

R$ 1.253,57
RS 1.337,14
RS 1,504,29
R$ 1'.546,0.7
RS 1.629,64
RS 1.713,21
RS 1.755 •.00.
�$ :1.922,14
R$ 2;047,50
RS 2.172,86
R$ 2,256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMl>ILHADEIRA$, rrc

CRÉOrrO
.

PARCE,LA$.
R$ 150;00,0,00. R$ 1.711),00
R$1.60.000,00 R$ 1.824,00
liS180..000,00 R$ 2.052,00
R$185.000,00 R$ 2.109,00
RS '95.000,00 RS 2.223,00
RS. 205.0.00,00 R$ 2;3-37,00
RS 2jo;OoO;OO RS: 2.394,0.0
R$ 2�0.OOO.,OO R$ 2.62,2,0..0
R$ 245.000,00 RS 2.793,00
R$ 260.000,00 R$ 2.964,00
R$ 270.000,0.0. R$ 3.078,00.
vàlo:1'e\l ",prqxlmadp5 sujeitOs a "lteI<\çãt> serrravlsc I'[r�vlo

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



fiM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013 I VEtCULOS I 3

CRÉATNE TECHNOLOGIE
�

clTRoen
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308
AO'IVE1�6
20J4

�apartirde

R$53.49(l�
3M1O$'DEGARANTIA'"

Faça revisões em seu veículo:regularmente.

MOTION & EMOTION

207 Versões. p.rtirde.
.

Active 1.4 R$ 30.99()(3)
2014 AHondicionado. direção hillráulica,

vidros e travas elétricas.

- .
.

PEUCEOT
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A cidade de Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da região
Norte Catarinense. Em 28 de agosto de 1949,
foi emancipado este novo município. Todavia sua

história de colonização iniciada no final do

XIX se fez constituída de muito trabalho,
amor e afeto. Há mais de 1 século estas terras

.,
.

cultivam valores sólidos que orgulham toda a região.

Nós da �0[p fV/U.1Vb /�.

sentimos orgulho por estarmos com nossa

Concessionária Itinerante em Guaramirilp!
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Veículos com opção 98 financiamento. Crédito sujeito à aprovação, preço "por R$h para pagamento à
vista ou financiamento sem troca. Para opção de taxa de 0,99% à.m., entrada de 60% do valor do veiculo
e saldo em até 24 meses somente para veículos ano/modelo: 201112011 em diante e TAC (taxa qe
abertura de crédito ) no valor de R$ 802.00. A possibilidade de utilizar êartão de aéd�o oomo parte de
pagamento é sujeita. a aprovação da sua operadora de cartão com limite de até R$ 5.000 reais em 3x. São
42 carros no estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de setembro de 2013. Os carros estão
no estoque de todas as lojas de seminovos do Grupo Strasbourq. Financiamento CDe com 18 parcela
para 30 dias. Ofertas válidas até 30109/2013 ou enquanto durarem os estoques. Salvo erros de digitação.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE

- /

BALCAO DE NEGOCIOS '

,

• Trabalho com construção, do alicerce ao

acabamento. Contato 9967-9245 / 9954-
5019.

• 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. 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.

• 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,OÓ; 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, drenos, rebaixo
de terreno, nivelamento. Temos a máquina

.

que entra na porta da frente de sua casa e

sai pela porta dosfundos, 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 Vivían
fone (17).3273-0673

• Precisa-se de babá com experiência e

referencias para trabalhar o dia todo no bairro
Rau. Precisa ser ama pessoa que goste de

criança. Maiores informações tratar no fone
478818-2211 após as 18h.

• Vendo tapetes de crochê; sernijoía, panos
deprato, cachecol e artesanatos em geral.
Também vendo Natura e Avon: Contato 3370-
0946 /. 8845-469�.

• 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 Convencionai
(2-0 turno), 'Iornéíro Convencional (2° ;

turno),_Opecador de Ceptro de Usínagern
(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 Rosá, E-mall: usivila@usivila.com.br

• Trabalho como diarista, 20 anos de
experiência, ótimas referências. 9178-1437 /
8436-9283

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que
queiram desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 / 9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Contrata-se técnico em informática com

habilitação AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

Vende-semáquina de sorvete americano e

milkshake. Valor acombinar. 3374-0271 / 9955-
3265.

.

• Vendo Moedor de carne novo, manual, nº 6, com
jogo de discos para bolachas ao preço de R$
150,00. Contato comAdernar 9942-8890.

• Vende-se bicicleta 18 marchas, nova. Valor a
combinar. 337Q-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 para metal, 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 (liSA) + estante
para teclado Stay, tudo por R$245,OO. Te133'74-
0282/9603-2449 Carlos ou Ane.'

• Vende-se carrocinha 4 rodas, para chácara. Preço
a combinar. 3370-1064.

• Vende-se filhotes de cães da raça Border Collíe,
Valor a combinar. Te19934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas. Valor a
combinar. Te19934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2 controles, Kinect, 8
jogos (�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@gmàil.com.

COMPRA-SE

• Compra-semoto elétrica infantil. 3273-6534 Elsi.

DOA-SE

,. Precisa-se de-doação de móveis e utensílios.para
casa e roupas de bebê (3 meses) 9708-2769
Vanessa.

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar 3372-1090.

APARTAMENTO

• Procura-se moça para dividir aluguel em
Apartamento mobiliado no Baependi. As
despesas ficam em torno de R$ 375,00 cada uma

já incluso o valor do aluguel, condomínio e luz.
É necessário somente os móveis para o quarto a

ser alugado. Interessadas entrar em contato pelo
e-mail sandra@empresas.ind.brounofone3274

-

.

2332(horáriq comercial) ou 9115 9126 e 9603
0218 e falar com Sandra.

Quarto para pensionista n� centro, livre de água
luz e internet. Valor R$300,00. Contato 9954-
5019.

• Aluga-se apartamento próximo ao mercado

Kajota. TeI9116-8781

• Vendo ou troco por casa em Iaraguá,
apartamento mobiliado, 1 súíte + 2 quartos, 2

garagens, no Vila Nova. TeI9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista, livre de água,
luz e internet. Valor R$ 300,00. TeI 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, intlüsôP.ígll.il.\.lkWtSIl8Y'·9lf8llL!i·· tls I

6040.

• Alugo apartamento novo, 2 quartos, 70m2 área
privativa, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
ampla sacada com churrasqueira. Rua Dom
Bosco - Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor:
R$ 700,00 + condomínio aprox. 100,00 - fone:
9929-8488 (Tim).

• Vende-se apartamento novo em Camboriú, 2
dormitórios, 2 vagas de garagem, sacada com
churrasqueira. CRECl 5878. Valor R$ 240.000,00.
Aceito propostas. Te19957-1216 / 8465-6600.

c

• Aluga-se apartamento, 2 quartos, garagem,
sacada, churrasqueira, no Centro. R$ 700,00
mais condomínio. Fone 3371-6623 ou 9101-
7885.

• Alugo quitinete peça única c/ banheiro 30mº
Rua: Ernesto Lessmann n0615. Bairro Vila Lalau
próximo aWeg 2. RS 300,00 + água e luz. Fone:
9608-4484 e 3635-4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos.
R$500,ÓO.9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos e

garagem. R$565,00. Sandra 9993-2131.

• Aluga-se apartamento noCentro, 2 quartos,
R$700,00, mais condomínio e despesas 9101-
7885.

• Vende-seApartamento no Bairro Vila Nova com
2 quartos, cozinha, sacada; 1 vaga de garagem.
R$129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com 2

quartos, sala, sacada com churrasqueira. Entrada
de R$10.000,OO. Valor de R$129.000,00, Tr: 47
8499-4778.

• Vende-se Apartamento no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiJiada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem: R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creei 14482

CASA

• Vende-se Residencial esplanada, VilaNova, 40
rrííl de entrada, 10 mil em espécie, aceito carro
até 30 mil Fipe, restante nó financiamento
bancário. 8412-4712.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua Guilherme
Wegner; 720- Gravatá, Navegantes. 600 mts

.da praia. Terreno 13x20 mts. 4- quartos, 2
bwc. Casamobíliada, com mesa de sinuca. R$
150.000,00. T�I 3371-6069

• Vende-se casa na Vila da Glória - São Francisco
- c/90m2 + garagem, Terreno com 1500 ro2a
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 de menor 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, não mobiliada. Livre de
luz e água. R$ 350,00. LO'km da Malwee. zoo .

mts do ponto de ônibus. Estrada Garibaldi. Tel

3055-8262/8480-8262.
• _Vende-se: Casa geminada (modelo exclusivo
corri 2 WCs), ZOO m da praia, localizada na Rua

(1003) Tenente Ataliba Adur; 195 - Itajuba,
Barra Velha - SC, com 3 dormitórios sendo
1 suíte, sala e cozinha integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área construida 84
mts2 - Valor: �$ 177.000,00. Contatos: (47)
3379-5232; 8421-3446 ou 8421-3458 com

Gerold

• Vende-se Casa geminada nova, em Piçarras,
com :3 quartos (1 suíte), cozinha, WC, sala,
garagem, área de serviço: 100m2, acabamento
com porcelanato, mármore e gesso, a 150m da

praia mais limpa de SC, R$190.000 Fone: 47

3345-0780/499932-3581

• Vende-se casa no Vila Lenzi, 2 casas no mesmo

terreno, terreno de 360 m2. valor 230 mil.
8412-4712. 'I, "rAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SALA COMERCIAL

o Aluga-se galpão novo na Barra do
Rio Cerro, com 330 m2 ou 660 m2,
próximo à Leison Malhas, excelente
localização. Tratar 9185-4615 f 9655-
6743.

o Vende-se loja montada (somente
ponto comercial) de moda íntima,
e sex shop estilo boutique. Ótima
localização e ambiente agradável.
Valor a negociar. Tel 9656-6122

_./

o Aluga-se sala comercial de 30m2,
c] banheiro. Perto da Câmara de
Vereadores. Valor R$ 450,00 mensal.
Tel 3275-2264.

o Vende-se panificadora, com clientela
formada no bairro Três Rios do Norte.
Ótima localização. Tratar pelo fone:
3273-6430 com Edson.

o Aluga-se galpão, aviário desativado
em Nereu Ramos, 150x12 m. Valor a
combinar. 8800-9346.

o 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

o Vende-se Perfumaria. [araguá do Sul -

Centro. Telefone: 47 8407-6924

o Vendo sala Terra, Edifício Royal Barg,
Av. Mal. Deodoro, 972. Sala 04 cf
55m2• Fone (47)3275-1101.

TERRENO

o Vende-se terreno de 65.000 m2, no
Garibaldi, próximo à Comunidade Santa
Cruz. Valor R$ 150.000,00. Tel 9944-
9033.

o Vende-se terreno com 412m2 (12,5x33)
no Lot. Residencial Mass - Rio da Luz
- acesso asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo. Tratar
9128-5957 f 3376-0081.

o Vende-se terreno no Água Verde, rua
Alfonso Nicolluci, próximo à Católica.
341m2• Comercial. Valor a combinar.
Tel: 9642-1720

o Vende-se terreno no Amizade, Rua
Irma Forster, Loteamento ltacolomí 2,
área de 375m2. Lindo terreno, rua sem

saída, excelente rua residencial! R$
165.000,00. Tel: 9131-0680

o Vende-se 2 terrenos em Barra do Sul e

Quiriri de 29.000 m2• Valor 530.000,00
cada. CREC15878. Te19957-1216 f
8465-6600.

o Vende-se terreno no bairro Água Verde
de 1.000 m2, sendo 650m2 área útil.
R$215.000,OO. 9953-5554.

CHEVROLET

o Vende-se ou troca-se Astra Sedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de

menor valor. 3371-8437 f 9943-3068.

o Vende-se Corsa Sedan Classic,l.0 VHC,
ano emodelo 2004. 4 portas, bege. Em
ótimo estado. Valor a negociar. Te19173-
4479 Julio.

o Celta 1.0 VHC, 2004, azul. com alarme e

trava elétrica, R$14.700,OO. Tel. 3275-
4500 - Osnir Balsanelli.

o 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

o 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,OO, aceito proposta. Te19170-
9686.

o Vende-se Peugeot 2061.4, ano 2008.
Completo, IPVA pago, valor R$18.500,OO.
Te19931-9410 f 8406-5033.

o Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo, 4 portas, prata: IPVA pago.Valor

R$19.000,00. Tel: 9931-9410 f 8406-
5033.

VOLKSWAGEN

o Vendo Polo Sedan, 2012, 68.000 Km, ar

digital, vidro elétrico, assento domotorista
com regulagem 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

o Vende-se Goll.0, ano 97, tratar 9924-1423.

o Goll.6 Power G6, 2013, cinza, completo
+ abs + air bag + rodas 16'; top de linha!
Apenas 4.500km! Tel, 3275-4500 - Roeston
Balsanelli.

o Vende-se Voyage 2009, completo. Cor prata,
único dono. 3373-0190 f 8855-2072.

o Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,OO. Tel. 3275-4500 - Roeston
Balsanelli.

o Polo 1.6 Hatch l-motíon (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,00. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

o Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível,
R$13.700,00. Tel. 8812-8522 - Roeston
Balsanelli.

o Vendo Fiat Uno Mille Fire 2008 1.0

4p, completo (vidro elétrico, direção
hidráulica e ar condicionado) por R$
15.500,00. Tratar: (47) 9979-0403.

FORO

o Vende-se Fl000 ano 91, direção
hidráulica, 5 marchas, vermelha. Tel
3373-0190 f 8855-2072.

o 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: 3376-
0331 com Lourival.

o Fiesta 1.0 Supercharger 95cv, 2003, prata,
completo, R$17.300,00. Tel. 3275-4500-
Roeston Balsanelli.

o Vendo Ford Fiesta 1.0 Flex, 2008,
completo, alarme, vidros automáticos, ar.
Único dono, 46.000 km. Tratar fone 3084-
2026 f 9903-0122.

o Vende-se Fiesta, ano 2000, prata, sem ar.

Valor a combinar. 8817-2948 Maykel,

MOTOCLCIJETAS

tAMINHÃO o Vende-se Viúva Negra RO 350Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago, toda
restaurada, impecável. Valor R$ 6.500,00,
somente à vista Te18890-9854 Marcos.

OUTROS

o Vende-se Rotativa e Caminhão Baú, Ford 712
2007 modelo 2008. Valor a combinar. 3376-
1255

RENAULT

o Audi A3 branco, 4 portas, roda liga, ano
2002, motor 1.6 gasolina, IPVA pago
R$22.800,00, só à vista. E Audi A4 preto,
motor V6 gasolina, lPVA pago, 4 portas,
completo, automático, roda liga. R$
24.900,00 só à vista 8890-9854 f 9192-
8887 Marcos.

o Vende-se Verona 1995, GLX,1.8, 4 portas,
GNY, R$ 6.900,00. Fone (47) 9145-6290
(Marcos)

o Vende-se Kombi 2010. ValorR$10.000,00 '

de entrada. Assumir 31 parcelas de R$
585,00. Ou a quitação de R$ 14.000,00. Tel
8427-5016.

'! Vende-se Clio Sedan 2008, airbag duplo,
valor R$20.000,00. Falar com Celso na

parte da manhã. TeI3373-8543.

o Fluence 2.0 Dynamíque, manual6
marchas, 2012, preto, completo + air bag +
abs + piloto automático + ar condicionado

dual zone, R$54.500,OO - Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

o Sandero 1.0 Authentic, 2009, prata,
completo, R$2.2.700,00. Tel. 9979-1460-
Osnir Balsanelli.

o Vende-se Volvo NH12 380, cavalo trucado,
pneus novos. R$120.000,OO. Te13370-
7144.

o Clio 1.0, 16v, Hatch Get Up, 2009, prata,
completo + rodas de liga leve + som

original com comando no volante,
R$21.300,00 Tel. 8812-8522 - Roeston
Balsanelli.

o Vende-seAudi 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.

RuaLindaRux -812..... - ......... ..,
CEP: 89256-815 -1SoI'I1I2IJI:: III!L.nter:anicafldaflJlObl'al com
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GMAC Respeite os limites de velocidade.

.

PRISMA 2013/2014

PRONTA S TREG

SON/6HATCHLT (1S8) 2013/2013

TAXAO%
ENTRADA R$28.890
+30XR$650

FINDNEWROADS·

Prisma 2013/20146 ProoIa EnIrEIga.SonicHatch LT 1.62013/2013, FtexPower(1JJ5ODopáooaI1SB), alIII preço pllIIIOCilnaI àvisla apri"de RS 47.590,00, ou através de plano de financiamento oom 60,09% de entrada (R$ 28.890,(0), 30 presta� mensais de R$ 650,16, com taxa zero
a.m CET: 3,34% a.a. Valor total financiado: RS 48.394,n.� vilidasp;ra'r'eÍllOOS�Olim!ÍSlQlÍl'f!ÍSooses1oquesdas��Ies, náJ váidaspaa roodaIidadedevooda direto da fátn:a, taxistas e produtorruml. Todos os pIanosrilenOOna:fos estõl sujeitos a p!évia aprovação de aêdito.
Coolig3es de reço e JXOO1095es válidas apenas no paioOO de 26 a29IOOI2013oo.enqIlIJlIodmrnos�no EsIaOO deSare Catama. Os veirukJs ChelA'deI estão em CXXlfomidade com o PROCONVE -I'roglma de C'.oo1Jde da PoItição doAr por Veíruos Autoo1ota-es. Preserve a lida Use o cinto de segurança. A imagem do
vela.doê ius1raIiva, náJ<Xnfizente nece5Sll'ilrnencom omodelo 1I1IMa<b.:Maisinfoona\ilespebsite_.chevroI6I.amlr.Cal!dIe�naQlll� participantequalkl apreço, taxas de jtJose� definarriamento aqui aM:iados. SAC: 0000702 4200. 0\Nid0ria GMAC: 0800m6022Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Leão ainda não sabe
se pega o Navegantes
DíVIDAS
Adversário de

domingo possui
pendências com a

Federação e pode
ser afastado

Lucas Paviri

A pós perder o título do
.1"\.turno para o Inter
nacional na última terça
(24), o elenco do Jaraguá
não teve muito tempo
para descansar. Voltou aos

treinamentos e deve jogar
neste domingo (29) pelo
Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso.

Caso aconteça o jogo,
a equipe comandada pelo
técnico Mozart Batista
enfrenta o Navegantes, às
lSh30, no Estádio Dr. Her
cílio Luz, em Itajaí. O con

fronto válido pelaprimeira
rodada do returno.

Porém, o adversário foi
afastado preventivamente
da disputa, por conta das
dívidas que possui junto à

Federação Catarinense de
Futebol. Até o fechamento

desta edição - por volta das

19h, a entidade ainda não
tinha se posicionado dema
neira oficial.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ESPERA Presidente Da Silva (E) e técnico Mozart aguardam um posicionamento

Por via das dúvidas,
o elenco jaraguaense se

preparou para o jogo.
"É um reinício. Sabemos

que temos que pontuar
bastante, porque que
remos o primeiro lugar.
Então temos que vencer

este jogo, apresentando o

futebol que viemos mos- .

trando. As finais mostra
ram que o time está bem

compacto e coeso", disse
o goleiro Darci.

"Temos que conti-

nuar trabalhando sério lesão no púbis, além do
e focado neste returno. atacante João Carlos, que
Procurar sempre por deve ficar fora do time
em pratica aquilo que o tambémpor lesão.
Mozart pede, para que Para continuar so

possamos sair com bons nhando com o acesso a Di
resultados e assim con- visão Especial do ano que
seguir uma vaga na final, vem, o Leão precisa con

podendo' ainda sonhar quistar este returno para
com o acesso", afirmou o forçararealizaçãodagran
atacante Vandré. . de final em dois jogos con-

Para esta partida, Mo- tra o Inter. Caso o Colora
zart não poderá contar do levante a taça também
com o volante Nêgo, que no segundo turno, garante
ainda se recupera de uma antecipadamente o acesso.

Futsal

Campeonato Peladão tem sequênciano feminino
Tem sequência neste

sábado (28), o Campeo
nato Peladão, o Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul,

com dois jogos pela cate

goria feminina. Abrindo a

rodada se enfrentam Liori
e Recicla Eventos/Glo-

bal Pisos, às lSh, além de

Olympya versus Panteras,
às 16h. As partidas serão
realizadas naArsepum. Até

agora, a disputa apresenta
uma média de 6 gols por

partida, com 12 tentos ano

tados em dois jogos.

DIVULGAÇÃO

Acontece neste domin

go (29), em Guaramirim, o
Campeonato Aberto de

Canoagem. As pro
vas ocorrem em

raia montada nos

fundos do Posto

Guaramirim, às

margens da BR 280, ten

do o início marcado para às

8h. Estarão em disputa sete

categorias (wave infantil,
wave juvenil, wave iniciante,
turismo, 4-1/2, Oceânico e

Duck). As inscrições podem
ser feitas no local da prova.

Canoagem
Evento emGuaramirim

NOVIDADE Rio Itapocu será utilizado pela
primeira vez como raia de canoagem

�c.ASSIUSIliIII:!I CORRETORA DE SEGUROS I
I

Você, tranquilo. i
I

'1
(41) 3370..()212 !

. Vôlei de praia
Evento adiado para outubro

Por decisão dos orga
nizadores, a 2a Copa Ja

raguá de Vôlei de Duplas
que aconteceria neste fim
de semana, foi transfe
rida para os dias 26 e 27
de outubro. Portanto, o

evento que é promovido

pela Recicla Eventos tem

suas inscrições prorroga
das, podendo ser feitas'

pelo e-mail reciclaeven

tos@hotmail.com. Outras
informações sobre a com

petição no telefone (47)
997S-6SS1.

Copa Interbairros

Vaga nas quartas de finais
ACopa Interbairros será

retomada domingo (29),
com jogos de volta das oi
tavas de final. O campo da

Arsepum recebe: Braço do
Ribeirão Cavalo x João Pes
soa (8h1S) e Estrada Nova
x Rio Cerro I e II (lOh1S).

No Cruz de Malta aconte

cem: Nereu Ramos x Água
Verde (8h1S) e Rio da
Luz x Barra do Rio Molha

(lOh1S). Por fim, a Vila La
lau sedia: Três Rios do Nor
te x Jaraguá 99 (8h1S) eVila
Lalau x Centro (lOh1S).

<V.
ApeVl

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

capacitacao@apevi.com.br

PRt - fABRICAOOS

30/9 a 03/10 - Custós e Formação do Preço de Venda para

Indústria, das 19h às 22h

30/9 a 03/1 O - Treinamentos Intensivo em Vendas, das 19h às 22h

10 a 31/10 (33 e S8) - Formação Básica para NR-lO - Segurança .em

Trabalhos com Eletricidade, das 13h30min às 17h30min

7 a 9/10-Secretariado Administrativo, das 19h às 22h

7 a 9/10- Cálculo Trabalhista com Ênfase em Férias e 130 Salário, das

8 e 9/1 O - Negociação com Foco em Resultados, das 19h às 22.h

14 a 17110 - Avaliação de Desempenho, das 19h às 22h

15 a 19/10 (33 a sábado) - Fotografia Digital para Empresas, de terça à

sexta das 19h às 22h e no sábado das 8h às 12h

19 e 26/10 e 9/11 (sábado) - Negociação Eficazem Compras, ?as 8h às 12h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul

19h às 22h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ronaldinho pode
perder o Mundial
LESÃO Meia do
Galo teve uma das

piores lesões de
sua carreira e deve

perder a competição

Qmeia Ronaldinho Gaú
cho tem uma lesão

grave em uma das coxas e

pode até não entrar mais
em campo pelo Atlético-MG
neste ano, o que o faria, por
exemplo, que ele perdesse
o Mundial de Clubes, em

dezembro, no Marrocos. O

presidente do clube, Ale
xandre Kalil, confirmou que
o problema do jogador de
33 anos é "grave", mas ·que
ele ainda está sendo avalia
do e que os médicos irão se

pronunciar sobre o assunto.
-

"É grave:mas temos que
avaliar. Ele está fazendo
exames", afirmou o presi
dente alvinegro.

.

Santos

Lesionado
Submetido a um exame

de ressonância magnética
para avaliar a gravidade da
contusão sofrida no empate
com o Náutico, naVila Bel
miro, o meia Montillo terá

que ficar afastado por cerca
de dez dias dos gramados.
Isto porque o argentino
teve um estiraÍnento no

músculo sóleo.

Queens

Júlio César
Apesar de agora não ter

muitas opções no mercado,
o goleiro da Seleção Brasilei
ra Júlio César foi aconselha
do pelo técnico do seu time,
Hany Redknapp, a se mu

dar. O treinador afirma que
será dificil o brasileiro, no

momento afastado por lesão
nos dedos, recuperar a vaga
de titular de Robert Green:

Segundo . informações
da imprensa mineira, Ro
naldinho teve uma lesão de

grau 3 no músculo adutor
da coxa direita, com rup
tura total do tendão, pro- .

blema que teria ocorrido
durante o treino no início
da noite de quinta.

Kalil promete fazer de
tudo para ter o meia apto
a jogar a competição da
Fifa. "Vamos montar uma .

operação de guerra, algo
jamais visto no Brasil, para
que ele possa jogar o Mun
dial de Clubes", disse

O presidente alvinegro
não quis falar sobre prazos,
mas a estimativa dentro do
clube é que Ronaldinho só
volte a trabalhar daqui a dois
meses, ou seja, no final de no
vembro. Se confirmado o pe
ríodo, seriam apenas alguns
dias até o Mundial, que terá
início em n de dezembro.

Real Madrid

Clássico
Afastado dos gramados

desde o amistoso da seleção
brasileira contra aAustrália,
rio último dia 7, o lateral
esquerdo Marcelo ainda não
se recuperou de uma lesão
muscular na coxa esquerda
e está fora do clássico com

o Atlético, confirmou nesta

sexta-feira o técnico do Real
Madrid, Carla Ancelotti.

Carioca

Turno único

BRUNO CANTINl/CAM

GRAVIDADE
Grande nome do
Galo na conquista
da Libertadores,
Ronaldinho teve
uma lesão de grau
3 na coxa direita Área! Requisito

FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013

REPRESENTANTES / VENDEDORES(AS)
-

Shlniko-lzza do Brasil Peças Automotivas,
ferramentas para Concessionárias, Auto Center,
Industrias, etc., Contrata para Jaraguá do Sul e

região. Requisitos: Experiência em Vendas, Veículo
próprio, Exclusividade. Oferecemos: Região fechada,

Treinamento e acompanhamento. Ótimas
comissões, Produto de reposição mensal.

Possibilidade de registro em carteira e trabalhar
com veículo da empresa. Enviar CV para

ivan@shinikoizza.com.br

Aqui OS servidores púbUcos catarinenses
têm créditomais fáci� para

a vida não ficar difícil.

• _ 0800 '8 0506
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

SISTEMA f1NANC[I�O IIólIlIle�deSI!9Untl8am\1ldas8hàs11h

Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inscrições e informações

Tênis

Na final

PROFESSOR (PROJETO HABILIDADES DE ESTUDOS):
Formação superior compl�ta em Pedagogia, com Habilitação em JARAGUÁ DO SUL Por meio do site até 06/10/2013.

Educação Infantil e Ensino Fundamental.· Experiência em

atividades educacionais.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do siteW\WI.sesv5C.com.br· ícone Trabalhe Conosco

·COORDENADOR DE VENDAS
F-I

Rubinho

Desejável:
- Curso superior completo ou curSando
- Experiência em coordenação de equipesPor causa da diminui

ção de datas, o Campeonato
Carioca de 2014 quebrará
a tradição e terá apenas um
turno. A nova fórmula foi
definida ontem, em reunião
com a participação de repre
sentantes dos quatro clubes
grandes, na sede daFerj (Fe
deração de Futebol do esta
do do Rio de Janeiro).

O brasileiro Rubens
Barrichello pode voltar à
Fórmula 1 em 2014. É o que
revelou a revista alemãAuto
Motorund Sport. Segundo a
matéria, o experiente piloto
brasileiro estaria negocian
do uma vaga na equipe
Sauber, com um patrocínio
pessoal de "dezenas de mi-
lhões" de-dólares.iu I)! 111111111 �w.w. looioioiioíoW.w. • '

_ ..

Principal tenista brasi
leira na atualidade, Telia
na Pereira conseguiu mais
um resultado importante
no circuito profissional.
Ontem, ela venceu a fran
cesa Alize Lim em sets

diretos e garantiu vaga na

decisão do ITF de Sevilha,
na Espanha, que acontece

neste sábado (28).

Benefícios: Plano de Saúde, Restaurante na empresa, Bolsa de Estudo,

Oportunidade de Desenvolvimento Profissional e demais benefícios.

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

Conheça outras oportunidades no nosso site www.zanotti.com.br
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ESPORTE José Augusto Caglioni/

ISTORIA DO ESPORTE

ALCEU
FERNANDES

o Antílope de Ébano
Uouve um tempo, em que o

rIatletismo jaraguaense se

notabilizava pela qualidade de
seus barreiristas. Santino Ritta foi
precursor na prova de 110m com

barreiras, brilhou nos Campeo
natos Estaduais, Jogos Abertos,
Campeonatos Brasileiros e Jogos
Universitários. Competiu por Jara
guá do Sul, Joinville, Fluminense e
Vasco da Gama (RJ). Foi sucedido
por Waldir Giese, Carlos Henri
que Alves Miranda e Gerson José
dos Santos. Todos campeões.
No feminino, Cornélia Hol

zinger Caglioni, foi eleita a

personalidade do século 20 e

condecorada com a medalha
"Atleta do Século" de nossa re

gião, foi pentacampeã brasilei-

Família e estudos
Alceu Fernandes nasceu no

dia 18 de março de 1953 em

Jaraguá do Sul. É filho de Er
nandi João Fernandes e Ana
Ananias Fernandes. Tem qua
tro irmãos: Geraldino, João

Maria, Rogério e Roseli. Alceu
casou-se com Ana Maria Fer

nandes, e o casal tem cinco
filhos: Alceu Júnior, Jaison,
Diego, Eduarda e Maria Lúcia.
Nove netos: Ivan Carlos, Maria

Trabalho
Alceu obteve o primeiro

emprego em 1972 na empresa
Kohlbach Motores. No ano se

guinte ingressou no quadro de
funcionários da Prefeitura Mu

nicipal de Joinville. Em 1974
retornou à Jaraguá do Sul, pas
sando a trabalhar naMetalúrgi
ca Erwino Menegotti. Em 1981

ra, e campeã SulAmericana, na
prova de 400m com barreiras
e revezamento 4x400m. Clari
ce Kuhn de Souza detentora da
melhor marca catarinense de
todos os tempos em 100m com

barreiras (13s7c). Campeã do

Campeonato Intercontinental
no México e Campeã do Sum
mer Games, em Ohio (USA).
Ademir Roesler, campeão e·

recordista na prova de 400m
com barreiras.

.

Porém o mais técnico, e o

mais espetacular foi Alceu Fer
nandes. Com apenas 1,72m de
altura ultrapassava as barreiras
com a destreza e a velocidade de
um antílope. Ficou conhecido
como, "O Antílope de Ébano".

Lúcia, Camila, Pietra, Bruno,
Isadora, Maria Eduarda e Yuri.
Alceu iniciou e concluiu os es

tudos no Colégio Estadual Ab
don Batista. Lembra-se da pri
meira professora.vCarmem da
Rocha Portela e do coleguinha
de aula Pedro Malheiro. For
mou-se Técnico Eletricista em

Brusque (SC), e especializou
se em Programação de Máqui
nas Eletrônicas em São Paulo.

mudou-se para Gaspar (SC),
trabalhou no setor elétrico da

Metalúrgica Turbina, depois
na empresa Linhas Círculo e na

Plasvale. Voltou à nossa cidade
e trabalhou nas empresas: Ins
taladora Elétrica Jaraguá e na

Instaladora Elétrica Rio Molha.

Aposentou-se em 2013.
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Vencedor na vida e no esporte
Alceu, desde criança encarou

a vida com determinação e co

ragem. Aos oito meses de idade
perdeu o pai. Ernandi João Fer
nandes foi uma das vítimas da
explosão da fábrica de pólvora
no fatídico dia 6 de novembro
de 1953. O meninotrouxe para o

esporte e para a vida a garra e a

coragem dos vencedores. Alceu
participou de Campeonatos Es-

Também jogou futebol pelo Ba

ependi, era um atacante lépido,
hábil, driblador e matreiro. Ao

longo da carreira acumulou 180
medalhas e dez troféus de cam

peão. Quando residia em Gaspar
(SC), a enchente de 1983 levou a

sua casa, os seus troféus e todas
as suas medalhas, mas não levou
sua história de conquistas.tanto
no esporte quanto na vida.

taduais, Jogos Abertos de Santa

Catarina, Campeonato Brasilei
ro de Seleções e troféu Brasil de
Atletismo. No início da carreira

participou de corridas de rua e

da Prova da IntegraçãoNacional,
evento que antecedia a Corrida
Internacional de São Silvestre
em São Paulo. Conquistou meda
lhas em todos os Jogos Abertos e

campeonatos em que participou.

ARQUNO PE.SSOAL

No mundo dos esportes
Em 1970 houve uma

corrida rústica no bairro
Vila Lenzi, e Alceu foi o
vencedor. Começou en

tão a trajetória vitoriosa
do atleta. Inicialmente

competia na prova de
cinco mil metros rasos.

Ao ser constatado que
Alceu era na realidade
velocista e detentor de

grande coordenação mo

tora, passou-se a treiná
lo para correr os 110 e os

400m com barreiras, e

os revezamentos 4XI00 e

4X400m. Em 1973 a equi-

pe de atletismo de Jara

guá do Sul competiu por
Joinville, à maioria dos
atletas eram universitá
rios e a "Cidade dos Prín

cipes" ofereceu bolsa de
estudos para os atletas.

Caglioni que acumulava
as funções de treinador
e atleta firmou parceria
com o treinador Nakas
chi e a FME de Joinville.
Juntos levaram a equipe
de atletismo à conquista
do título de campeão dos

Jogos Abertos de Santa
Catarina.

JASC DE 1975 - CHAPECÓ - Rev. 4x400m de

Jaraguá do Sul- Uniforme vermelho: Em pé:
Nilson Franz e Alceu Fernandes - Sentados:

Caglioni e Francisco de Sá. Uniforme Azul
Rio do Sul - Camisa regata- Curitibanos.

o primeiro
""

campeao
No Campeonato

Estadual de Atletis
mo de 1974, reali
zado em Criciúma,
a prova de marcha
atlética foi disputa
da pela primeira vez
em Santa Catarina.
Dois jaraguaenses
se propuseram a

participar do even

to: Alceu Fernandes
e Luís Carlos Ana
nias. Competiram
16 atletas; Alceu

conquistou a meda
lha de ouro, Ananias
amedalha de prata.

CAMPEONATO ESTADUAL CRICIÚMA 1974

Alceu Fernandes e luís Carlos Ananias Campeão
eVice-campeão da primeira competição de Marcha
Atlética em Santa Catarina.
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Venha apreciar a beleza interior
e o desempenho, Faça um Best Drive.

Hoje, aberto até as 17h�

www.vw.com.br.Promoção válida até 28/09/2013 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso.Fox 1.6"4 Portas Completo 2014, á 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%.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 Ct::T será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito 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 �01 '2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:.0800 770 1935 .

. lECNOIOGtÃAI.EMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.. -.outuelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto ·Elite
A escolho perfeito
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