
Política
Voto'útil pode

.

-
, .

ser necessano

Social
MPB"efesta

animada
Hoje à tarde rola a

.

20 edição do Pagode
Regado a Camarão, na

sede do Clube Cano

Quente. Presença .

musical do grupo
Pegada Certa.

MOA GONÇALVES,'
PÁGINAS 10 E 11

Com muitos nomes
interessados na eleição,
a região do Vale do Itapocu
corre o risco de,.mais
uma vez, ter pouca
representatividade.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, "
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Cidadãos domundo aquil
,

.

Jovens estrangeiros, que participam do programa de intercâmbio do Rotary Club, estão em
Jaraguá do Sul para aprender sobre a cidade, a cultura, o idioma e fazer novas amizades.

PÃGINA23,

Eleições
Tabuleiro para 20.14:
Faltando um anopara o pleito, partidos
de Jaraguá do Sul e região ventilam os

principais nomes para a disputa pelos
cargos legislativos. PÁGINAS 6 E 7

Trânsit-o
Morte na BR-280

Cinema

Itália celebrada na tela
Acidente envolvendo um ciclista e um

caminhão tirou a vida de Marcelo José

Narciso, 35. Ele seguia pelo acostamento,
quando invadiu a pista. PÁGINA 21

Mostra com filmes italianos inicia na próxima
segunda-feira em Jaraguá do Sul, com a

.

divulgação de clássicos. Evento se

MIX.estende até no;vembF(i).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Mudanças no Exame
p:a semana o Pleno do Conselho Federal da OAB reuniu-se

m Brasília e aprovou algumas alterações que impactarão
diretamente na realização do próximo Exame da Ordem - pro
va à qual os bacharéis em Direito, que pretendem ingressar nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, devem realizar.

Uma das alterações diz respeito àmudança no provimento que
regulamenta a realização do exame, paraque sejapermitidoqueem
casode reprovaçãona 2a fase (provadepráticajurídicaprofissional),
sejapossível o aproveitamento da aprovação conquistada na Ia fase
(provadeconhecimentos jurídicosgerais)paraaprovasubsequente.
Apartir do próximo teste, os candidatos terão direito a refazer ape
nas aprova da 2a fase, ficando dispensada a realização daprovaob
jetiva de conhecimentos jurídicos gerais. Estapossibilidade somen
te valerá para o Exame daOrdem subsequente ao que foi realizado'
e o candidato não conseguiu a aprovação na 2a fase.

Além disso foi aprovada a alteração dos dispositivos que per
mitem aos acadêmicos dos cursos de Direito que estão no nono e

décimo semestres de prestarem o exame com a garantia jurídica
. de que o resultado positivo obtido com a aprovação, mesmo an
tes da conclusão do curso, lhes-dê segurança para, após a forma
tura, ser obtida a inscrição nos quadros de advogados da OAB.

Neste contexto, a norma aprovada se amolda a uma prática que
de fato já vinha ocorrendo.

As alterações aprovadas pelaOAB demonstram a convergên
cia para o atendimento dos anseios dos acadêmicos e bacharéis
em Direito. Por outro lado, também demonstram que esta ins

tituição está atenta para proceder às correções que se fazem ne

cessárias na legislação, que é sempre dinâmica e deve acompa
nhar a voz das ruas, bem como reafirma que o Exame de Ordem
é um instrumento que veio para ficar, e que inobstante receba

críticas, está cumprindo o seu papel de ser um meio coerente e

inteligente de legar à sociedade profissionais que atuarão nes

ta que é a mais nobre e apaixonante de todas as profissões - a

ADVOCACIA, sempre lembrando que sem ADVOGADO não há

JUSTIçA e sem JUSTIÇA não há DEMOCRACIA!

COTIDIANO
. Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para" redacaotioocorreiodopooo.com.br

Concurso público
Como chegar para a prova

As informações de como chegar nos locais das provas
do concurso público da Prefeitura de Jaraguá do Sul estão
disponíveis no site daSociesc (www.sociesc.org.br/pt/con
cursos-publicas). As provas serão realizadas neste domin
go, nos seguintes endereços: Centro Universitário Católica
de Santa Catarina (Rua dos Imigrantes, 500, bairro Rau);
Colégio Abdon Batista (Rua Presidente Epitácio Pessoa,
473, Centro); Colégio Bom Jesus (Avenida Marechal De
odoro da Fonseca, 710, Centro); EscolaMunicipal Albano
Kanzler (Rua Lourenço Kanzler, l77, Nova Brasília) e; Es-

. colaMunicipalAlberto Bauer (Rua Guanabara, 500; Czer
niewicz. Ao todo são 989 candidatos disputando 173 vagas.

II 1 til I I

moro acabou ... E ele? Anda por
aí, faceiro, impune. Vim a este

assunto para dizer que são mi

lhares, milhões as mulheres pelo
mundo que sofrem da mesma

angústia: o estúpido do namora

do ou do marido afundando o pé
no acelerador. Nesse caso, leito

ra, não tens que rezar, tens é que
mandar o estúpido .parar e que
ele vámorrer sozinho lá adiante ...

Todas as estatísticas de trân
sito dizem que nesses casos, em

que o estúpido não respeita a

mulher e acelera boçalmente o

carro, são elas e os filhos os que
mais sofrem, eles costumam sair
inteiros. Se saírem, alguém tem

que pegá-los e fazer justiça. A
justiça dos galpões. Dane-se so

zinho, filho do demônio!

COMENTÁRIO

Dane-se sozinho
Santo Deus, mais um caso. Caso

antigo, não tinha conhecimento
dele, mas um caso comum, repetiti
vo, está acontecendo de novo, neste
momento, em algum lugar, com al

gumamulher, sempre elas ...
Li a história no jornal, não

importa que jornal, essa notícia
está em todos os jornais, todos
os dias, mudam-se os nomes,

os endereços, os CPFs, só, nada
mais. A(história de uma jovem

. mulher, hoje quase na casa dos

50, que andava de carro com

o namorado e mais um amigo.
Havia tensão entre a moça e o

namorado, discussão ... E o ordi
nário afundava o pé no acelera

dor, coisa típica do machinho de
m ... , o que mais anda por aí, bah,
o que mais anda por ai. A moça,

LUIZ CARLOS PRATES

hoje uma mulher madura, conta
que rezava para que o namorado
não corresse tanto. Orações não

produzem efeito com estúpidos ...
De repente, o carro voa num

barranco; gritos, sangue, ambulân
cia, emergências ... O tempo passa,
todos se recuperam menos a moça,
ela fica - está - tetraplégica, moça
de família rica. E daí, o que isso
evita as asneiras de um borra-botas

que não devia ter nascido?
Em resumo, essa a história. Cla

ro, com a moça tetraplégica o na-

• Se•••
Se você, por acaso, fosse nomeado a um cargo

com certos poderes, uma baita mamata, emais tarde
a pessoa que o nomeou precisasse de você numa de
cisão do interesse dela, dessa pessoa, o que você fa
ria? Aposto que daria o apoio a quem o apadrinhou,
certo? O povo ignorante, maioria, não vê nada, o
povo é cego da ignorância, e quando tem alguma lu
cidez faz-se de cego por suas conveniências. Esperar
o quê? Esperar pela revolução cultural, vai demorar,
mas um dia ela vai pôr a correr os que depõem con

tra a decência e "protegem" seus padrinhos ...

• Eles
Você vê um cão-guia na rua e ele parece tran-

quilo, certo? Totalmente errado. Uma pesquisa da
Universidade de São Paulo descobriu o óbvio, o que
já sei há muito tempo! tanto pelo meu convívio com

os cães quanto pelo meu amor por eles. Cães "tra-

balhadores", guias, "policiais", cães que são forçados
a abandonar suas vidas "naturais" sofrem, vivem
estresses e sofrimentos emocionais, adoecem mais
facilmente e vão morrer mais cedo, Se dependesse
de mim, daria ordens terminantes em favor dos cães

"trabalhadores", liberdade já aos bichos escravos.

Estou tão furioso que não vou adiante...

• Falta dizer
Como há pessoas ingênuas, não as quero chamar

de ignorantes ... Você acha que o Obama vai escrever

mensagens em twitter ou assinar um blog? Só os tapa
dos para acreditar nisso, ainda que as tais mensagens
venham "assinadas", claro que é um babão mandado

que está por traz dessas mensagens. Aliás, até o Papa
entrou nessa, claro, tudo fajuto, para parecer moder
no. Ou ganhar votos, afinal, antes de uma eleição vale
tudo, é a aposta na ignorância dos votantes. Parecer

popular é interessante. Será que fui claro ...?

Sociedade

Festa no Jaraguazinho
A Comunidade Santa Cruz, do Bairro Ja

raguazinho, celebra nesse sábado, a partir das
18h, uma missa e depois jantar com costela a

fogo de chão. Também haverá baile com ani

mação da Banda Chega Chegando.O ingresso
custa R$ 18 por pessoa.

CDL

Luzes deNatal
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá,

.

do Suljá definiu a data de inauguração da ilumi
nação e decoração de Natal em 2013. Conforme
o vice-presidente Eduardo Schiewe, o aciona

mento de luzes vai ocorrer no dia 19 de novem
bro às 20h, na PraçaÂngelo Piazera, integrando
programação que será organizada pela Funda

ção Cultural do muniéípio.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3307
07 - 26·31 - 59 - 76

tOBITUÁRIO
• MARIAROZENEIDE ROSA morreu no dia 3 de

outubro, em Guaramirim, Tinha 63 anos e deixa filhos,
genros, noras, netos, mãe, irmãos, e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi ontem, no cemitério

municipal de Guaramirim.
• SEVERINAGENOVEVAGERMANOmorreu no dia 3

de outubro em Guaramirim. Tinha 77 anos. Deixa

filhos, fiha, nora, genro, netos, bisneto, demais parentes
e amigos, O sepultamento foi ontem no cemitério

municipal de Guaramirim.
•ALOIS JOSÉ IARROCHEI.SKImorreu no dia 3 de

outubro, em Jaraguá do Sul. TInha 53 anos e deixa filhos, mãe,
irmãos, genro, demais parentes e amigos. Ele foi cremado
ontem noCrematórioCatarinense, emNereu Ramos.

• IRMAPERSCHSEIL faleceu no dia 3 de outubro,
em Jaraguá do Sul. Tinha 91 anos e deixa filhos, noras,
netos, bisnetos, demais parentes e amigos.
O sepultamento foi no cemitério do Rio Cerro II.
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CHARGE

ELEiÇÕES 2014. OS CANDIDATOS ESTÃO CHEGANDO

EDITORIAL

Negócios com ofoco certo
A mudança do comando dos super
l"\mercados da rede Breithaupt para
a Cooperativa do Vale do Itajaí (Cooper)

,

não representa um retrocesso e muito
menos uma desvalorização de uma das
marcas jaraguaenses mais reconhecidas
doEstado ..

A alteração de gestão segue uma propos
ta direcionada ao fortalecimento dessa rede,
que se solidificou nesses 87 anos de atuação
nomercado.Ao repassara comando das cin
co lojas de supermercado à Cooper, a rede

Breithaupt canaliza as energias e a experiên
cia de 'longo conhecimento exclusivamente
ao segmento dematerial de construção e uti
lidades para o lar.

Ao focaliiar as ações nesses setores, a
rede Breithaupt vai modernizar as unida
des que já estão inseridas nos modelos de
home-centers para expandir aindamais a

atuação no mercado. Além disso, fortalece'
a atenção ao plano de expansão do Jaraguá
do Sul Park Shopping - administrado pela

família Breithaupt - que a partir de outu
bro de 2014 vai impulsionar ainda mais o

comércio local, com a inauguração da ex

pansão da unidade.
Com a Cooper, o mercado varejista

de alimentos e produtos variados estará
mais competitivo, porque essa empresa
traz consigo uma história de sucesso e

reconhecimento conquistadono Vale do
Itajaí, onde possui lojas em Blumenau,
Indaial, Rodeio e Ibirama.

"
Jaraguá do Sul fortalece a gestão
de empreendimentos significativos.

Com essasmudanças, Jaraguá do Sul
fortalece a gestão de empreendimentos
significativos para a comunidade, com
muito mais qualidade nos serviços e for

ça competitiva.

,aS'>� .

Fale conosco. .
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*'05 artigos e opiniões assinados.não retratam
necessan'amente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!f" O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
\::J' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejomalpara outro leitor.

Nosso alvo
é a sua alegria.

:1 música; gastronomia emuita diversão.
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PLENARIO
Atenção: perigo nas urnas eDl2014
D eportagem especial da edição de hoje,
.nassinada pela jornalista Carolina Veiga
(páginas 6 e 7), mostra que a região corre sé
rios riscos nas eleições de 2014. Muitos no

mes aparecem como interessados ria disputa
pela Assembleia Legislativa; apesar de so

mente quatro já estarem confirmados. O peri-
.

go é que fogueteiros sempre surgem no meio
do caminho. Outro problema é que a grande

Fonnação
política

A Avevi promove, nos dias 9,
16,23 e 30 de outubro, das 19 às
22 horas, no Instituto Federal de
Santa Catarina - IFSC, mais um
curso de formação Política. Na
abertura haverá o painel com 0_

tema "O papel do vereador x o

papel do prefeito".

Banhomaria
João Fiamoncini (PT) anun

ciou ontem que só coloca o pro
jeto de reajuste dos médicos em

votação na Comissão de Legis
lação no dia 14. Só depois disso,
o texto pode ir ao plenário. Jair
Pedri (PSDB) não concorda com a

decisão de Fiamoncini e diz que o

atraso vai prejudicar a população
e o governo. Quem também não

gostou do adiamento foi Adernar

Possamai, que teme novas de
missões na rede pública.

maioria dos hoje pré ou possíveis candidatos
não tem a menor chance de conquistar uma
cadeira. Disputam a eleição apenas para aju
dar o partido a fazer legenda e colocar não
sei quem, nem de onde, como nosso repre
sentante em Florianópolis e Brasília, apro
veitando também para divulgar o próprio
nome na rua, pensando no pleito de 2016.
O sistema eleitoral brasileiro permite isso.

Os partidos dizem que não sobrevivem sem

participar das eleições.Mas oVale do Itapocu
não pode voltar a cometer os mesmos erros
do passado. Além da campanha pelo voto em
candidatos daqui, a bandeira pelo voto útil, a
depender do número de concorrentes, tam
bém seria uma boa ideia. Precisamos demais

representatividade, não podemos continuar
nos contentando commigalhas.

Sessão solene
Vereador Pedro Garcia (PMDB) confirma para o dia 6 de novem

bro a sessão solene em homenagem aos 60 anos da explosão da fábri
ca de pólvora. O evento terá início às 17 horas, no plenário do Legis- .

lativo, emarcará também o lançamento de um livro sobre a tragédia.

EM FOCO

Apesar da pressão, prefeito
Dieter Janssen (PP) não

deve interferir diretamente na

eleição para Mesa Diretora
da Câmara. Entende que os

poderes são independentes e

também não quer criar atritos
com a base.

• • •

E a BR-280? Nem a regional,
nem a federal. Mais uma
semana sem avanços. As
obras de duplicação da
rodovia ainda continuam

sendo promessa.

• • •

Vereador Jeferson Oliveira
e o diretor da SDR, Lorival
Demathê, agendaram hora
com o presidente Gelson
Merísio para o dia 15. Em

pauta, os rumos do PSD.

3
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www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

A SEMANA

,
1. Quando decidimos fazer

diferente, tínhamos plena
consciência de que transição
gera conflito. Assim como temos

convicção de que estamos dando

início a um modelo melhor e mais

perto do que a sociedade deseja.

Adernar Possamai (DEM)
sobre as mudanças planejadas
para Secretaria de Saúde

e o afastamento dos médicos
em função da cobrança
da jornada de trabalho.

"
2. O prefeito age de forma muito
correta aumentando o salário
dos médicos. Infelizmente o

poder público é refém, se não

pagar bem, os médicos voltam

para o consultório e gera um .

caos no serviço público.
Jair Pedri (PSDB)
adiantando que será

voto favorável ao

projeto que reajusta
em 30% o Salário
dos médicos.

/

cumprimento da jornada de trabalho,
mas nosso salário está defasado.
Se não aprovarmos o reajuste, mais
médicos vão deixar os postos de
saúde. Não existe milagre.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lados opostos com afinidades

Colegas de partido, os prefeitos Dieter Janssen e Márcio Búrigo vestiram camisas opostas na torcida
pelos atletas que participam dos Joguinhos, esta semana, em Criciúma. Apesar disso, trocaram figurinhas
e falaram sobre propostas para os dois municípios. Dieter também agradeceua acolhida aos jaraguaenses.

Juventude quer
aexpulsão

A Juventude do PT do Estado
de São Paulo protocolou, no Di
retório Municipal, um pedido de
Comissão de Ética para expulsar
do partido o deputado Cândido
Vaccarezza. No documento, a ju
ventude petista diz que vai exigir
"atitudes coerentes das instâncias
partidárias" e de seus parlamen
tares, no sentido de que "se man
tenham na defesa de uma consti
tuinte exclusiva e plebiscito para a

implementação de uma verdadeira
reforma política no Brasil". Contra
a vontade do partido, Vaccarezza
aceitou coordenar o Grupo de Re
forma Política controlado pelo pre
sidente da Casa, Henrique Eduar
do Alves (PMDB), mas até agora,
os trabalhos não avançaram.

Cenário
embolado

Em meio às declarações do se

nador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB), de que a tríplice estaria
aberta ao PT, o presidente da sigla,
José Fritsch, voltou a rejeitar a pos
sibilidade de o partido integrar uma
coligação com Raimundo Colombo
em 2014. Aliás, assim como dis
se Leonel Pavan (PSDB) à coluna,
Fritsch, também não acredita no

apoio deColombo aDilmaRousseff.
Com o cenário cada vez mais embo
lado cresce a crença de que PMDB
e PT farão dobradinha no Estado,
seguindo a tendência nacional.

Públicas commensalidade
As universidades públicas brasileiras deveriam cobrarmensalidades propor

cionalmente à renda de seus alunos. Quem saiu em defesa desta tese foi Fran
ciscoMarmolejo, coordenador de ensino superior do BancoMundial e professor
da Universidade do Arizona, EUA. Para o especialista, o sistema de ensino su

perior brasileiro faz com que estudantes que tiveram acesso ao ensino médio de
_qualidade (pago) consigam acessar boas universidades gratuitas. Já quem não
teve dinheiro para estudar em instituições privadas no ensino médio acabaten
do de pagar pelo ensino superior. "Isso não faz sentido", analisa com toda razão.

Orçamento
estadual "

Já está na Comissão de Finanças da
Assembleia Legislativa projeto de lei assi
nado pelo governador Raimundo Colombo
(PSD) com a projeção do orçamento do
Estado para 2014, de R$ 21,256 bilhões. A
proposta aponta um crescimento de 9,84%
em comparação com a previsão para 2013,
estimada em pouco mais de R$ 19,3 bi
lhões. AEducação terá amaior fatia dos re
cursos, com R$ 3,611 bilhões. Para a Saúde
estão previstos R$ 1,732 bilhão.

Tem um balcãozinho.
Dizem que 100 mil votos

dá direito a R$ 300 mil. É
a tabela. É o mercado. É
um escândalo nacional.

Antônio Carlos

Valadares.,
senador (PSB-Al),
sobre a filiação de

deputados pelo PROS
e o Solidariedade.

Bom senso Sob suspeita
Os problemas de Paulinho da

Força estão longe de acabar. Servi
dores da Câmara entraram com uma

ação na Justiça eleitoral questionando
a veracidade das assinaturas de apoio
ao Solidariedade e pedindo a anulação
das certidões emitidas pelo 140 Cartó
rio de Brasília.A turma ainda irábater
à porta dos outros dezenove cartórios
da capital pedindo a lista de assinatu
ras que embasaram a criação do parti
do.A ideia, óbvio, é provocar a Justiça
a rever a decisão que autorizou a

criação do Solidariede. I, ,

Atendendo ao pedido da Procu
radoria Geral do Estado de Santa
Catarina (PGEjSC), o SuperiorTri
bunal de Justiça (STJ) anulou uma
decisão que incorporava 11,98%
nos vencimentos dos servidores
do Poder Judiciário catarinense,
retroativo a 1994, o que seria um

tremendo absurdo. Com isso, os

servidores passam a terdireito a re

ceber o proporcional a apenas três .

meses de vencimentos e não a 228
meses - correspondente a 19 anos,
como queriam.

POÚTICA
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Pacto federativo
Será realizada ainda neste mês a terceira sessão te

mática do Senado, dedicada à discussão do pacto fede
rativo. A sessão será realizada no dia 17 ou no dia 24,
com a presença do ministro da Fazenda, Guido Man

tega, e representantes de governadores e de prefeitos.

Lei é para todos
A não criação da Rede Sustentabilidade foi o grande as

sunto nesta semana em Brasília.A sigla que lançariaMarina
da Silva à Presidência não conseguiu certificar em cartório
as 492 mil assinaturas necessárias. Por mais que pareça
injusto ver uma líder como a ex-senadora não conseguir
registrar a sigla, enquanto PROS e o Solidariedade já estão
na rua, aliciando novos filiados, a Justiça Eleitoral não pode
decidir com base em simpatias. Lei é lei e não deve olhar a
quem. Aliás, já passou da hora do Brasil acabar com esta

farra de partidos. Que a cláusula de barreira seja aprovada
agora para que não haja novagritaria contra em 2016.

Cartolas com Aécio
O senador mineiro Aécio Neves, presidenciável pelo

PSDB, incentivou, acompanhou e aprovou as filiações
dos dois principais cartolas do futebol mineiro. Nesta
semana, o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil,
assinou ficha no PSB; e o presidente do Cruzeiro, Gilvan
Tavares, se filiou ao PV. No ano passado, os dois par
tidos ganharam, juntos, a eleição para a Prefeitura de
Belo Horizonte. Aécio foi o mais importante cabo elei
toral da dobradinha PSB-PV.

@,I
Apevi

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

capacitacao@apevi.com.br

Outubro:

7 a 9 - Secretariado Administrativo, das 19h às 22h

7 a 9 - Cálculo Trabalhista com Ênfase em Férias e

13° Salário, das 19h às 22h
8 e 9 - Negociação com Foco em Resultados, das
19hàs 22h

14 a 17 - Avaliação de Desempenho, das 19h às 22h
15 a 19 (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 Eficaz em

Compras, das 8h às 12h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS - Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul

PATROCINADORES:

GUMZ.' �� Católicas, � ...", _ • ,,,,,"�,,m<,
Santa Catarina _ ��'p•.-c.....gg
",,","",,","�

ANTARES
PI!( • f Ao BRICADOS

Contabilidade
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EDUARDO MONTEClNO

Entre os muitos pré-candidatos, Oaropreso (PSOB), Chiodini (PMOB), Leutprecht (PCdoB) e Lima (PSOC) são os que dão mais certeza de participar do pleito

CE'NÁRIO
Partidos da região se organizam e apontam pré-candidatos a federal e estadual. Por enquanto, ainda há muitas dúvidas

OS partidos políticos dos mu
o

nicípios da região do Vale
do Itapocu iniciaram as articula

ções com foco nas eleições pro
porcionais de 2014, que aconte

cem daqui a um ano. Jaraguá do
Sul, Massaranduba, Guarami

rim, Schroeder e Corupá estarão
representadas com candidatos
a deputado estadual e federal.

Apesar de muitos alegarem que
antes de divulgar nomes para o

próximo pleito, precisam definir
as coligações partidárias para a

eleição majoritária, é certo que o

PMDB, PSD, PSDB, PT, PCdoB,
PV, PSB, PDT, PSDC e o DEM

têm pretensões de concorrer à
Assembleia Legislativa ou à Câ-

mara dos Deputados,
A maior dúvida está no Par

tido Progressista (PP), que co

manda a maior cidade da região.
Segundo o presidente da execu

tiva municipal, Ademir Izidoro,
o partido não deve lançar can
didaturas próprias. "Temos um

acordo firmado com o PMDB.
Vamos apoiar o deputado Carlos
Chiodini", concluiu. Entretanto,
no município de Schroeder, é

cogitado o nome do ex-prefeito
Felipe Voigt. O nome dele é de
fendido também pela executiva
estadual. "Os municípios meno

res pedem meu nome. Mas, não
vou impor nada. Vamos ouvir as
bases e aguardar-as diretrizes do

Pizzolatti", afirmou o possível
candidato. João Pizzolatti é pre
sidente do diretório estadual do
PP e estará na região na próxima
segunda-feira. Antes de vir, já
defendeu o nome de Voigt, que
comandou Schroeder por duas
vezes e obteve índice de aprova
ção de mais de 80% na reeleição.

Temos um acordo

firmado com o PMOB.

Vamos apoiar o
deputado Chiodini.

Já a certeza está no nome de as eleições de 2014 causarão uma
Carlos Chiodini pelo PMDB. Ele "dança das cadeiras" na Câmara

- deve buscar a reeleição, embora de Vereadores de Jaraguá. Qua
não descarte um voo mais alto, tro dos 11 parlamentares podem
à Câmara Federal. Chiodini, em- deixar os cargos temporariamen
bora considerado jovem pelas te para disputar novo pleito. João
raposas políticas, conseguiu al- Fiamoncini (PT) e Amarildo Sarti

cançar visibilidade no Estado (PV) são cogitados para a disputa
inteiro, liderando hoje a maior a deputado estadual, e Jair Pedri é
bancado na Assembleia Legis- cotado no PSDB de SantaCatarina
lativa. Ainda pelo PMDB, caso para buscar a eleição a deputado
Mauro Mariani saia na disputá e federal. Candidatura praticamen
pelo cargo majoritário, até o vi- te confirmada é a do estreante Jo

ce-prefeito pode voltar à disputa. cimar Lima (PSDC). "Meu nome

"O nome de Jaime Negherbom é foi aprovado na plenária estadual
um dos fortes para deputado fe- do partido. Sou'sim pré-candidato
deral, caso o Mariani não tente a a uma vaga na Assembleia e vou

reeleição", diz Chiodini. percorrer o Estado plantando nos-
O que também é certo é que sa bandeira", adianta.
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Raio-X de possibilidades:
CONHEÇA PRETENSÕES DOS PARTIDOSCOM MAIOR REPRESENTATtVlQAtU: NA REGIÃO

• Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB): Como informou
o presidente da sigla, Lia Tironi,
o PSDB da região está dividido
entre dois nomes para candidato a

deputado estadual. Há o interesse

por parte dos tucanos Vicente

Caropreso e Dieter Werner. O

primeiro, médico neurologista e ex

vereador, e o segundo, vice-prefeito
de Corupá. Mas a região não deverá

lançar ninguém para disputar vaga
em Brasília. "Para federal, devemos
apoiar o deputado Marco Tebaldi,
que vai disputar a reeleição",
Contudo, o ex-governador de Santa
Catarina e coordenador estadual
do PSDB, Leonel Pavan, lançou o

nome do vereador de Jaraguá, Jair
Pedri, como alternativa do partido
na região. "Eu gostaria de concluir
meus quatro anos como vereador.

Mas, se de alguma maneira eu

precisar contribuir com o PSDB
como candidato, seja a estadual ou
a federal, e isso for benéfico para
a região, não me recusarei, com
certeza", concluiu.

• Partido

§q.�•.,
Progressista (PP),

� , ,,� Em Jaraguá do Sul
� c.

.l:> do Sul, o partido
do prefeito Dieter
Janssen vai apoiar a

candidatura à reeleição do deputado
estadual Carlos Chiodini (PMDB).
A informação é do presidente
municipal da sigla, Ademir Izidoro.
"Temos um compromisso com

o Chiodini e o PMDB e vamos

honrá-lo", concluiu. Contudo, em
Schroeder, o nome do ex-prefeito
Felipe Voigt ganha força como pré
candidato a deputado estadual.

Partido Social
Democrata
Cristão (PSDC):
O PSDCtem
confirmado como

pré-candidato a deputado estadual
o vereador de Jaraguá do Sul
Jocimar Lima, segundo informou
o presidente estadual da sigla,
Antônio Carlos Costa. "O nome do
Jocimar está, seguramente, 100%
confirmado. Mas, temos outras 10

pessoas interessadas em todo o

Estado", acrescenta.

• Partido dos
Trabalhadores (PT):
Um dos.nomes a

deputado estadual

pelo PT é o ex

vereador de Jaraguá

do Sul e atual vice-prefeito de São
Francisco do Sul, Marcos Soarpato.
Mas, segundo presidente do partido
em Jaraguá, João Fiamoncini, as
demais candidaturas dependerão da

composição para a chapa da eleição
majoritária. "Se o PT tiver candidato
ao governo do Estado, é certo que
nossa região terá mais um nome'

a deputado federal e a estadual",
garantiu.

• Partido
Comunista do
Brasil (PCdoB):
O PCdoB regional_

- tem como certa
a candidatura

de Jean Carla Leutprecht a
deputado estadual. Leutprecht,
que também é coordenador
da sigla na macrorregião norte
de Santa Catarina, confirmou
a pré-candidatura. "A princípio
trabalhamos com a pré-candidatura,
mas até em virtude das últimas

votações, creio que devo sair como
candidato a estadual", adianta.
Já para federal, o PCdoB reunirá

esforços para a eleição da atual

deputada estadual Angela Albino.

�:����;tico
Trabalhista (PDT):
O ex-deputado
estadual Dionei

. Walter da Silva
é pré-candidato pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT).
Silva representaria a região do Vale
do Itapocu e pode disputar vaga na

esfera estadual ou federal. "Ainda
não temos claro por não sabermos

quem serão os candidatos ao

governo do Estado. Eu estaria

propenso a me candidatar a
federal ou estadual. Vamos ver as
necessidades do partido".

• Partido Verde
.

(PV): O Partido
Verde tem três

possíveis pré
'ÂA:tJOOvÊ�t)� candidatos a

deputado estadual

pela região de Jaraguá do Sul.
Segundo o presidente municipal
da sigla, Adilson Macário de
Oliveira Junior, além dele, está
cotado o vereador Amarildo Sarti
e o ex-presidente da Associação
de _Moradores do Bairro Santo
Antônio, John Medéiros. "Além
dessas três possibilidades,
estamos articulando com dois

empresários da região que
estariam interessados", afirmou.
Para deputado federal, a princípio,
o PV não deverá lançar nomes pelo
Vale do Itapocu.

• Democratas

.

(DEM): De
acordo com

o presidente
do diretórioDemocratas25

municipal do Democratas, Ademar
Possamai, o partido tem sim a

proposta de lançar candidatos
próprios nas próximas eleições.
Segundo ele, só não foi definido se o

representante da região disputará o

pleito federal ou estadual.

Partido Social
Democrático (PSD):
O Partido Social'

Democrático,
presidido em Jaraguá

do SuJ por Carione Pavanello, ainda
não tem nomes definidos para o

pleito 2014. Segundo Pavanello,
,
com a saída da sigla da família
Konell, as opções se restringiram.
"Temos os vereadores Jeferson e Zé
da Farmácia e o meu nome como

possibilidades a estadual, mas não
há definições ainda". Segundo ele,
o certo é que o partido não lançará
nome a federal. "Vamos apoiar o.
deputado João Rodrigues", concluiu.

• Partido do
Movimento
Democrático
Brasileiro

(PMDB):
Carlos Chiodini confirmou sua

pré-candidatura à reeleição pelo
Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) e revelou que,
caso o deputado federal Mauro
Mariani se candidate ao governo
do Estado, quatro nomes são
cotados para a vaga deixada por
ele em Brasília. "Os quatro nomes

mais prováveis do partido são o

vice-prefeito Jaime Negherbon, o
ex-prefeito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt, o prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini, e o presidente do

partido, Antídio Lunelli", concluiu.

�
• Partido Socialista

....--.... Brasileiro (PSB):
PSBtIO Com a filiação de Ivo e

, Cecília Konell na sigla,
.

a previsão é de que um dos dois

seja candidato a deputado estadual.
Fedra Konell também é cotada.

• PR: Desde que
Eduardo Bertoldi

____ deixou a presidência
sigla, a reestruturação
anunciada pelo .

deputado Jorginho
Mello ainda não aconteceu, Por
isso, o futuro do PR em Jaraguá do
Sul ainda é uma incógnita. Nomes
.corno Moacir Bertoldi e Junqueira
Junior são citados.

A SIU
CORRETORA DE SEGUROS

Você; tranquilo.

(47) 3370-0212

PlUMEIRO ESCALÃO DO GOVERNO
" - ,_o, - • -

_, ,_ • " ,., "_,
-

- ".,

PODERASOFRERSUBSTITUIÇOES
o 'primeiro escalão do go

verno do prefeito Dieter Jans
sen (PP) também deve sofrer

alterações em abril de 2014.
Isso porque pelo menos. um

secretário está confirmado na

disputa. Trata-se de Jean Leut
precht, presidente daFundação
Municipal de Esporte (FME).
Ele está confirmado como can
didato adeputado estadualpelo
PCdoB. "Acreditamos que com
18 mil votos consigamos nos

eleger e vamos representar a

macrorregião norte.Meu nome
foi cogitado porque na disputa
passada fui o mais votado de

. Jaraguá do Sul, com 24mil vo
tos (para federal)", lembra.

O PT também poderá
. desfalcar o elenco. Se de um

lado João Fiamoncini é citado
como possível concorrente,
ele próprio aponta para ou

tra direção. "Temos pessoas
fortes em Jaraguá. O nosso

futuro presidente Marcel Sa

lomão, Justino, o Francisco
Alves e o Donizete. A própria

.

Fernanda Klitzke é um nome

muito forte a federal ou esta

dual, até por ser uma mulher.
Todos têm força e possibilida
des de saírem como candida
tos", alega.

O secretário de Saúde de

Jaraguá, Adernar Possamai,
também foi cogitado para uma
vaga na Câmara ou na Assem
bleia. Presidente dós Democra
tas (DEM) no Vale do Itapocu,
ele adiantou que o partido de
verá optar entre a candidatura
a estadual ou a federal. APesar
de cotado para o pleito, ele diz
não ter interesse. "Se lançar
mos nome a federal, não te

remos ninguém a estadual e

deveremos apoiar alguém da

macrorregião norte.Meu nome
foi cotado sim, mas não tenho
essa pretensão", admite.

"....
Meu nome foi cotado sim, mas

•. -. não tenho essa pretensão.

AdêifUl1' POlitUfUd (OEM)

Aqui os servidores públicos catarinenses
têm crédito mais fácil, para

a vida não ficar diffcil.

•
SANTINVEST

§1§'ff.MA WU,N!H!fH:l

II 0800 48 0506
; OPÇAO 1 � CRÉOITQ PESSOAL,
HOfifig dê ª(glJ�ilTI�nto q� �ªijIJlidii ª �ºxta rjil� 81\ i!�m
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
Cooper inicia as

atividades em Jaraguá
Nos últimos anos tem

sido visível a trans

formação do comércio de
Jaraguá do Sul. Ontem,
um novo estágio foi al

cançado com a entrada da
rede Cooper (Cooperativa
de Produção e Abasteci
mento do Vale do Itajaí),
assumindo as 'cinco ope
rações de supermercados
do Grupo Breithaupt no

município. Com sede em

Blumenau e unidades
também 'em lndaial, Ro
deio e lbirama, a organi
zação amplia de 9 para 14
o número de lojas e passa
a ter 2.500 colaboradores.

Em Jaraguá, além das 380
vagas já existentes, foram
criadas cerca de 120 no

vos postos de trabalho.

Breithaupt planeja ex

pansão da rede de lo

jas e home-centers.
A chegada da rede Coo

per a Jaraguá foi consoli
dada há três meses após
negociação com a família
Breithaupt. O presidente
Hercílio Schmitt destaca o

negócio como estratégico
para o fortalecimento da
marca. Segundo ele, Jara
guá do Sul tem caracterís
ticas culturais e econômi
cas muito similares às do

Vale do Itajaí, permitindo
disseminar o que consi
dera modelo de coopera
tivismo e tornar a Cooper
uma referência também
na região. Osnildo Ma

çaneiro, vice-presidente,
informa que as cinco lojas
em Jaraguá do Sul serão
mantidas emodernizadas.
Uma mudança significati
va já tem data para acon

tecer: em abril de 2014 a

atual loja no Jaraguá do
Sul Park Shopping será
realocada para uma nova

área no primeiro piso do

empreendimento (ao lado
do estacionamento).

Nova loja da Havan no ano que vem
Outra novidade vem

da Havan, com o anúncio
de uma nova loja em Jara

guá em 2014. Com investi
mento de R$ 45 milhões e

geração de 200 empregos,
a unidade ocupará 14 mil
metros quadrados de área
construída na Avenida Pre

feito Waldemar Grubba,
concentrando a área de ven
das e estacionamento para
860 vagas. ''Vamos manter
a filial que já temos no mu

nicípio e abriremos mais
uma loja na cidade porque,

desde que chegamos aqui, guração da nova filial, a atu
fomos muito bem recebi- alloja da Havan do Jaraguá
dos. Por isso, estamos am- do Sul Park Shopping será

pliando nossa presença com totalmente remodelada e

mais uma loja, assim como passará a seguir o que a

fizemos em Criciúma, Blu- rede denomina Padrão Ha

menau, Florianópolis, Join- van 2020, que caracteriza

ville e outras, para retribuir as suas filiais mais moder
a acolhida da população, nas. Fundada em 1986 em

oferecendo mais conforto e Brusque, a Havan conta

liberdade de compras para com 59 lojas nos estados de
Jaraguá do Sul e região, que Santa Catarina, Paraná, São
tanto nos prestigiam", diz o Paulo, Mato Grosso, Mato

diretor-presidente da rede, Grosso do Sul e Goiás, e

Luciano Hang. Segundo o chegará àmarca de 100 me
empresário, além da inll-Ul., Ig�qj�lat� 2_QiL5·

FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% ; 28.AGOSTO.2013

TR +0,08% 04.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013
BOVESPA +0,68% 4.0UTUBRO.2013

NASDAQ +0.89% 4.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,67 +0,70%
VALE5 31,90 +1,43%
BVMF3 12,65 +1,61%

POUPANÇA 0,5210 5.0UTUBRO.2013

COMMODITlES

PETRÓLEO - BRENT -0,06% US$110,880
OURO -0,01% US$1311,150

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2100 2,2110 +0,37%
DÓLAR TUR. 2,1300 2,2700 0,0%
EURO 3,5399 3;5435 -0,73%
LIBRA 3,5664 3,5686 +0,32%

Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

Em busca de
mais vendas

A queda de 5,9% na

venda de veículos novos

no país, registrada em se

tembro na comparação
com agosto, é reflexo da
seletividade na conces

são de financiamentos

pelos bancos, explicou o

presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores

(Anfavea), Luiz MoanYa
biku Júnior, ao comen

tar números do setor di

vulgados pela entidade.
Ele disse que o setor está

negociando com o gover
no, como forma de me

lhorar o desempenho das

vendas, a reestruturação
da operação bancária cha
mada leasing, em que há

opção de compra ao final
do aluguel de um veículo,
para dar mais segurança

jurídica para a modalida
de. Conforme a entidade,
em 2008 o leasing respon
deu por 38% do volume de
financiamento de veícu

los. Hoje, esse percentual
caiu para menos de 2%.

De acordo com ele, o
grande fator de desestímu
lo para a utilização dessa

operação foi a tentativa de
transferência de encargos,
como multas de trânsito,
para a empresa financei
ra. Segundo o relatório di

vulgado, foram vendidos

309,8milcarrosemsetem- \

bro, ante 329,1 mil no mês

anterior, ''Eu tinha expecta
tiva de um volume um pou
co superior", disse Moan.

Em setembro foram fa
bricadas 332 mil unida
des. Aumento de 15,2%
em comparação a 2012.

DJJ-JJ'JJ�
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercío@yahoo.com.br

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

(47) 3273-7594 I 9652-8847

Marca Breithaupt
se fortalece nomercado

De incontestável valor
na história do município,
o nome Breithaupt trans
põe a linha do tempo em

que foi uma das pioneiras
do varejo para encarar os

novos desafios da moder
nidade no mercado, pas
sando a focar os investi

mentos em home-centers ,

e na expansão do Jaraguá
do Sul Park Shopping.
Aos 87 anos de história,

a empresa se reposicio
ria no cenário com o ob

jetivo de fortalecer suas

13 lojas em nove cidades
do Estado, incluindo re

formas e inaugurações.
Depois de investir na

unidade de Balneário

Camboriú, em Joinville e

Brusque, além de Jaraguá
do Sul, a adequação de

home-centers chegará a

São Bento do Sul e Canoi

nhas, no Planalto Norte,
e, em seguida, a Guara

mirim e Mafra. A segunda
loja em Joinville também
está planejada para 2014.
Em ritmo acelerado tam

bém estão as obras de am

pliação do shopping, que
já chegaram a 25% e têm
a confirmação de marcas

como a rede de lojas Ren
ner e de cinema Arcoplex.

No espaço de 12 anda

res, haverá também o Ja

raguá do Sul Trade Center,
no qual serão construídas
120 salas comerciais e um
hotel com 121 apartamen
tos. O shopping passará
das atuais 70 operações
para um total de 169 lojas
e outros espaços.
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NO CíRCULO
'Novo Mundo'
será apresentado
segunda-feira

Cinema espaguete

Bárbara Elice

_ A sétima arte italiana vai circular

.r1pelas telas de Jaraguá do Sul
entre os meses de outubro e novem

bro. Com programação gratuita, o
primeiro Festival de Cinema Italia
no Storie d'Italia promove na cidade
21 sessões de filmes, dos clássicos
aos modernos. A proposta é nar

rar a história mais recente do país
europeu, a partir da sua produção
cinematográfica. O evento inicia na

segunda-feira e segue até o dia 8 de
novembro.

As exibições serão no Museu

Histórico Emílio da Silva, auditório
da Católica de Santa Catarina e no

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul,
que promove o evento. Os momen

tos mais marcantes da história ita

liana, a partir da Segunda Guerra

Mundial até os dias atuais, serão

recontados cronologicamente em

cinco semanas de programação. Os
filmes têm áudio original e legenda
em português.

NATELA Primeiro festival de cinema italiano em Jaraguá
do Sul promove cinco semanas de sessões gratuitas

oCORREIO DO POVO TIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013

FOTOS DIVULGAÇÃO.

A direção artística do festi

val é da jornalista italiana Laura

D'Alessandro. Foram selecionados
16 filmes de diretores como Rober
to Rossellini, Franco Brusati, Nan
ni Moretti e Emanuele Crialese.

Segundo Laura, a ideia do festival .

surgiu da vontade de promover um
evento cultural sobre arte italiana
- que já tem espaço na cidade por
meio da música e da gastronomia.
"O foco é na diversão e até contar

um poucomais sobre a históriamo
derna do país, que é muito amado

aqui. É para fazer com que o Brasil e
a Itália sejam um pouco mais próxi
mos culturalmente", comenta.

Conforme a diretora artística do

festival, uma característica forte do
cinema italiano é o foco em histó
rias de pessoas. Em "Roma, Cidade
Aberta", de Rossellini, a trama se

_

desenvolve a partir de três protago
nistas, mas, como pano de fundo, o
diretor retrata a violência da ocupa
ção nazista. "Acho que o marco do
cinema italiano é essa abordagem

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA (7)
• "Novo Mundo"

(Nuovomondo), de
Emánuele Cria lese, 2006,
classificaçâo 12 anos,
às 19h, no Círculo Italiano

TERÇA-FEIRA
• "Roma, cidade aberta"
(Roma città aperta) de
Roberto Rossellini, 1945,
pib, classificação 14 anos,
às 19h, no Círculo Italiano

QUARTA-FEIRA
• "Os eternos
desconhecidos"

(I soliti ignoti)
Mario Monicelli, 1958,
pib, classificação 12 anos,
às 19h! no Círculo Italiano

QUINTA-FEIRA
• "Novo Mundo"

(Nuovomondo),
de Emanuele Cria lese,
2006, classificação 12

anos, às 17h, no' Centro
Universitário - Católica de
Santa Catarina

• "Nós que nos

amávamos tanto"

(C'eravamo tanto amati),
de Ettore Scola, 1974,
classificação livre,
às 19h, no Círculo Italiano

SEXTA-FEIRA
• "Pão e Chocolate"
(Pane e cioccolata), de
Franco Brusati, 1974,
classificação 14 anos,
às 19h, Círculo Italiano

As sinopses estão disponíveis em storieitalia.wordpress.com

da história, sempre com um olhar

pessoal sobre uma vida em parti
cular. É muito focado nas pessoas,
em assuntos relacionados à família,
relacionamentos", explica.

Recortar o período da década
de 40 até os dias atuais para repre
sentá-lo no festival não foi um aca

so. "Foi um período de mudanças.
Depois das guerras tivemos uma

explosão econômica na Itália e foi
o início da república, em 1946. Em
seguida, tentamos combinar duas
coisas: a importância dos diretores
e o período histórico a ser contado",
diz. O festival reúne obras dos gêne
ros de comédia, drama, aventura,
guerra, romance e policial.

O projeto do Storie d'Italie rece

beu recursos do Fundo Municipal
de Cultura para execução. De acor

do com Laura, o Círculo Italiano
pretende dar continuidade ao fes
tival. A proposta é que as próximas
edições sejammais focadas em esti

los, gêneros ou períodos específicos
da história.

ROMANCE 'Nós que nos amávamos tanto',
será exibido na próxima quinta-feira

festival

Shakespeare em
teatro de bonecos

A versão de "Otelo" da Cia. "Viajeinmóvil"
encerra a programação do 13° Festival de For
mas 'Animadas. O grupo chileno, da capital
Santiago, se apresenta ao público adulto no

Grande Teatro, às 20h. A entrada é gratuita.

RioNegri.Wlo
Psicodália inicia
venda de ingressos

A venda de ingressos para a 17a edição do
Psicodália inicia em 10 de outubro, no site psico-

.

dalia.mus.br/zota. Serão disponibilizados cinco
mil ingressos, em três lotes. De 28 de fevereiro a

5 demarço de 2014, o festival levará a RioNegri
nho atrações como Gong, Yamandu Costa, Pe
dra Branca, Made in Brazil eWanderWildner.

.

'I
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Bom dial
Hoje é dia 5 de outubro de

2013. Dia das Aves. Chegamos
a mais um finde, ou seja, saba
daço! Aproveite tudo que for

capaz! Claro, sempre com muito

juízo na cachola! Pois amanhã
é domingo, dia de descanso,
de ver a family, comer o papa
da mami, assistir aquele filme,

. tomar um esperto sorvete, dar
uma volta nos shoppings, curtir
aquele encontro com os ami

gos e planejar a nova semana!
Combinado? E vamos à nossa

coluna. Mas antes, aquela frase:
"Todo homem tem suas loucu
ras e frequentemente elas são
as coisas mais interessantes que
ele tem" (Josh Billings).

({471---"·
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Pizza Sadia

4(;0/440gr
Alcatra com

maminha 51 osso

Butiá
Frutos domar são considerados pra

tos apurados e muito saborosos. Uma

porção de camarão ou ostras, acompa
nhados de uma caipirinha, nos deixa
com água na boca e aguça os mais sensí
veis paladares humanos. No restaurante
Butiá, em BarraVelha, a gente consegue
este prazer. A casa é nota dez!

Feijoada doMoa
" Aproveite este final de semana e ad

quira o seu ingresso para 13a Feijoada
do Moa ainda no preço do 30 Lote. Lo
cal de compra nas lojas Tevah - Jaraguá
Park Shopping, A&E Outlet Chic, Jaime
Motos, Academia Espaço Maior ou no

site óiingressos.com.br. Mais informa

ções no 3374-1167. �A Junior Uma, do projeto Dexterz,
será presença na 13!! Feijoada do Moa

�i" �
DIPIL

GoH
Que o povo de Jaraguá é apaixonado por carros ninguém

duvida. Por isso foi uma das primeiras da região a receber
o lançamento oficial do Novo Golf. O carro foi apresentado
aos jaraguaenses durante coquetel na última sexta-feira, na
Caraguá Veiculos, capitaneado por Ricardo Ramos. O novo

automóvel da Volkswagen está famoso pelo seu design e é
considerado o carro do ano.
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Noite australiana
Não precisa consultar a Mãe Dinah, nem tão pouco os

universitários. A 1a Noite Australiana do.Bela Catarina cer

tamente serámuito divertida. Uma legião de gente do bemjá
confirmou presença. Tá aí a dica de hoje.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Nossa, que legal! Jeferson
e Renata Malgarim ficaram

papais. Nasceu ontem a gatinha
Nicole. A notícia correu e

deixou a família e os amigos em

êxtase tamanha a felicidade.
Parabéns a toda a família.

., .. ..

Não ousem esquecê-lo: o
professor Ito Schiochet, amigo
das rodas boas de bar, é o

aniversariante mais festejado
de hoje. Parabéns, muito
sucesso e realizações.

.. .. ..

A Revista Nossa, que estampa
na capa o empresário Juliano

Vengrzen, caps do Madalena
Cozinha, já está nas bancas.
A matéria, bem produzida

. pela jornalista, Priscilla
Pereira, ficou um showl

Grilo
O aniversariante em destaque

na próxima segunda-feira, dia 7 de
outubro, é o amigo e empresário,
Giovanni Junkes, o Grilo. Felicida
des e tudo de bom!

Fininho
Alcides Pavanello realmente

está preocupado com o "corpi
tcho". Quem mora na região da
Vila Lalau não irá .estranhar se ver
o empresário todos os dias cami
nhando na ciclovia do bairro: Quer
passar o verão com tudo em cima.
Vai é que sua, grande Cidão!

Pensando bem...

Todos os dias, Senhormeu Deus e meu Pai, tenho
que agradecer por tudo o que tens feito em minha
vida: pela alegria de viver, pelo meus filhos e pelos
meus amigos. Sou um cara super feliz!

Noite australiana
Não precisa consultar a Mãe Dinah, nem tão pouco

os universitários.A 1aNoiteAustràliana do BelaCatarina
certamente será muito divertida. Uma legião de gent,e do
bem já confirmou presença. Tá aí a dica de hoje.
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PARABÉNS
Fernanda
Oliveira foi a
aniversariante
mais festejada
de ontem.
Mande um alô.
Ela vai adorar
saber que fol
lembrada

SEM":VINOA
Nasceu, ontem,
a princesinha
Laura. Ela é

filha de Rafael
e Juliana

ContL Os avós,
de primeira

viagem, Karin e

Lourival Conti,
e familiares,

estão na maior
felicidade!

Siebel&
o o

aiS!

NIVER O m.eu

brother Marcos
Àoberto Kuhn,
o grande filho

,
do casal amigo

Célia e Pópo
Kuhn, é o grande

an iversariante
deste domingo

Garage
Hoje, a partir das 10

horas, a porta do Garage,
o senadinho mais famoso
da urbe, reabre para a 40a
edição. O encontro aconte

ce nnesnno senn a presença
ilustre de Walter Janssen,
que recebeu visita de ''bra
zucas" na terra do tio Sam.
Tô nessal

NIVER A bela Jéssica Denis,
no coquetel de Inauguração
do atelier Lua Nova

'��---------------------------------���----

Comemorou
Quinta-feira rolou um concor

rido niver no BCC. O anfitrião foi
Marcelo Muller, que reuniu a mo

çada top da urbe sorriso para um

mega churrasco. Entre os convi
dados estava Valdir Bordin e Adi
Bell! A festa foi demais! M... A
carne foi temperada e organizada
por Cacá Pavanello e assada pelo
popular Touro.

TE CONTEI
41> Noitada de ontem na Upper
Floor foi o maior sucesso e agitou'
os nomes mais in do mundo

,

sertanejo na voz de cantor Gabriel
Borges. Os baladeiros marcaram

presença e a festa rolou no maior
clima de animação.
Quem não foi, perdeu!

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para
Jurandir Rossi Vieira. Ele é outro

amigo que sempre acompanha a

coluna. Valeu, grande Jura.

.. Pousou sobre a mesa desta
colunista o convite para a grande
noitada com o projeto Mashup,
uma festa badalada que irámover
toda a jeneusse dorée. O evento
rola na Epic Concept Club a

partir das 23 horas.

• Hoje, a partir das
1 horas, rola, na sede do Clube
Cano Quente, a

2º edição do Pagode Regado a

Camarão. Presença musical do
grupo Pegada Certa e

muita MPB com Oda.

... Crie tempo para
as pessoas
importantes na sua vida.

'" Com essa, fui!
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( Lauryn Hill
! Depois de três meses presa, sentenciada por
i evasão fiscal, LaurynHill será liberada nesta

sexta-feira, 4, e quermarcar a ocasião com o

lançamento de umamúsica inédita, chamada
"Consumerism" .

Na faixa, Lauryn disparara uma lista de males
sociais por um ritmo caótico, quemais se

assemelha a DeathGrips do que "KillingMe

Softly". No alvo brutal alvo dela está a "ganân
cia coorporativa em nome de Jesus", além de

preconceitos de idade, sexismo, racismo, fascis

mo, o "mercantilismo comprometido" e "neo
macartismo". Hill foi condenada depois de não
declararmais de US$ 2 milhões, ao longo de
dois anos, a partir de 2005. Ao ser setenciada,
ela citou o racismo histórico como um dos

maioresmotivos para os seus problemas fiscais.
Recentemente, ela assinou um contrato com a

gravadora Sony e prepara um novo disco. -

,,_,...,
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The Doors está investigando o passado para compar
tilharmaterial raro com os Ias em dezembro. Em DVD e

Blu-Ray, R-Evolution vai compilar antigas aparições na

televisão, clipes e comentários de gente como John Dens

more, RobbyKrieger e RayManzarek. O material analisa

a ascensão da banda durante os anos 60 e o estabeleci

mento de um controle criativo.
Mais notavelmente, R-Evolution conta com material

nunca antes lançado pela banda. Faixas adoradas como

"Break on Through (To the Other Side)", "LightMy Fire",
"People Are Strange" e "LA Woman", entre outras, esta

rão na coleção, assim como gravações de performances
inéditas. R-Evolution será lançado no dia 3 de dezembro

e também estará disponível em uma edição de luxo com

um livro de 40 páginas com letras e fotos -.

Paulieo e Vini

e paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com
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Hoje tem noite imperdível no Sacra: Miscegenation Acústico, com o

queridíssimo Elix Dan Elixir Blanco e Claudinei Canovas. Showzaço, clás-

'\,,,,, sicos da música mundial executados em alta qualidade, recomendo.
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Hoje quero falar de um assunto

especifico que rola no facebook. É
um grupo de debate on line que se

chama Jaraguá do Sul- SC - Elei

ções 2012. É um grupo de pessoas

que aderem a esse endereço ele

trônico para discutir política. A um

tempo atrás até fiz alguns comen

tários nesse grupo, mas depois vi
a

.

inutilidade do mesmo. Qualquer
pessoa pode dar a sua opinião, o .

que é altamente democrático, mas
o conteúdo dos debates é muito

ruim. Explico. Conheço a grande
maioria que costuma postar opini
ões lá, e tenho plena convicção que

são pessoas inteligentes e esclare

cidas, o que me deixa mais deses-

Sacramentum

@cabanacult cabanacult

� bl I.b· d
Kélson manda avisar, Blackbird em

.".. aCK Ir reforma, aguardem muitas novidades.

perançoso ainda. Porém, perdeu-se
totalmente o foco. As pessoas ficam

discutindo e se agredindo verbal

mente - mas com muita educação
rsrsrsrsr - gastando energia com si

glas e partidos, quando na verdade

o que importa é o SER HUMANO.

Ficam perdendo tempo com dis

cuções que nunca chegam a lugar
nenhum. Não resovem nada. Ao

invés de gastar energia boa com

isso, porque não se unem para lutar

por uma vida melhor para as PES

SOAS e não para o seu partido. Os

partidos políticos são o grande mal
da história Tem gente defendendo

ladrão, é porque quem rouba é la

drão certo?? Fraudes, corrupção e

roubo comprovados amídiamostra

e, mesmo assim, pessoas que consi
dero inteligentes estão lá nesse gru

po defendendo toda essa nojeira,
essa lama que é o pais que vivemos.
Pessoas totalmente cegas por seus

partidos, parecem devotos do Edir

Macedo. É ridículo, minha gente!
Vocês perderam totalmente o foco,.
Repito, o foco é o SER HUMANO!

Não esqueçam disso!

TED
Os muitos fãs que o pequeno

.

ursinho Ted conquistou com seu

primeiro filme terão que aguardar
mais algum tempo até reencon

trar o ídolo.AUniversal anunciou

nesta semana que Ted 2 chegará
aos cinemas apenas no dia 26 de

junho de 2015.
Seth MacFarlane, o criador

de 'Uma Família da Pesada' e

apresentador do Oscar deste

ano, trabalha na con;tinuação de

seu primeiro longa metragem
e escreve o roteiro em parce
ria com Alec Sulkin e Wellesley
Wild - o mesmo trio responsável
pelo texto de Ted.

MarkWahlberg volta ao papel
de John Bennett, o dono emelhor

amigo do ursinho de pelúcia po
liticamente incorreto. O primeiro
filme, que estreou em junho do

ano passado, arrecadou mais de

US$ 500 milhões de bilheterias

espalhadas pelomundo.
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Dr. Marcelo Rudy

�eleza �_o�_�_o��
Cirurgião plástico � 47 3370-0424 I 9952-7122

o que é importante
na Cirurgia Plástica

Nos últimos anós vem ocorrendo uma

gravemudança nos conceitos médicos re
lacionados à Cirurgia Plástica.

O profissional médico Cirurgião Plásti
co antes era respeitado e admirado tanto

pelo seu trabalho voltado à recuperação de

seqüelas nas cirurgias reparadoras, quan
to pelas suas cirurgias estéticas que me

lhoram a auto-estima das pacientes. Hoje
é tratado, até por sua própria culpa, como
um "mero prestador de serviços, um ven

dedor de beleza, um comerciante".
»<

A tão sagrada Consulta Médica, que
desde tempos imemoriais, sempre foi a

base de um tratamento médico, o início
de um relacionamento médico-paciente,
na qual a saúde deve ser discutida em pri
meiro lugar. Hoje é tratada como "avalia

ção sem custo, sem compromisso ou um

simples orçamento".
Tem-se esquecido da importância em

preservarmos a integridade física, a saúde e

o bem estar. Entregando seu corpo a qual
quer um, atentando-se simplesmente ao

preço baixo, corre-se o risco de ter grandes
transtornos e problemas de difícil solução.

Às pacientes, devo lembrá-las que a

decisão de submeter-se a uma cirurgia
plástica precisa ser sempre madura e re

fletida.A escolha do profissional e de tudo
que envolve sua cirurgia deve primar pela
excelência e qualidade.

Consultar um Cirurgião Plástico,
membro da Sociedade Brasileira de Ci- �'\.

rurgia Plástica (SBCP), escolher um pro
fissional que seja referência, com exper-
tise e renome. Ter seu caso tratado com

toda a importância, em uma consulta

completa com anamnese e exame físico

bem feitos.
Poder discutir com seu médico todos

os aspectos inerentes ao procedimento,
seus riscos e benefícios, esclarecendo to
das as dúvidas, recebendo o máximo de

informações necessárias antes do proce
dimento.

Na Cirurgia Plástica: os melhores ci- .

rurgiões, as melhores equipes, as me

lhores clínicas e hospitais, os melhores

materiais e equipamentos, as melhores

próteses e implantes, trarão sempre os

MELHORES RESULTADOS!
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Relatório indica que número de
novas infecções porHIV caiu. •
Um novo relatório divulgado nesta

segundafeirapela Organização das
Nações Unidas (ONU)mostra uma
forte desaceleração na disseminação
doHWentre apopulação mundial
na última década,fornecendo uma
demonstração inédita do sucesso das

estratégias atuaisparaprevenir a
Aids. Segundo os dados da Unaids,
programa da ONUdestinado a

combater a doença, 2,3 milhões de
pessoasforaminfectadas em 2012 -

uma redução de 33% em comparação
com 2001. O número de infecções entre
crianças caiu aindamais, totalizando
260mil no anopassado, uma queda de
52% no mesmo período.
O relatório também aponta que, ao

todo, 35,3 milhões depessoas vivem
com aids nomundo. O número de
mortes relacionadas à doença também
caiu.foi de 1,6milhão no anopassado,
uma redução de 30% desde o pico em
2005. Segundo a ONU, essa queda
nos casos de mortalidade se deve
aomaior acesso ao tratamento com

antirretrovirais em todo o mundo,
principalmente entre apopulaçãomais
pobre. Em 2012 mais de 9,7milhões

.

depessoas que vivem empaíses de
baixa e média renda receberam o

. tratamento, um aumento de quase
20% em relação ao ano anterior. Esse
acesso aos antirretrovirais representa
61% de uma meta de 15milhões de

pessoas traçadapela ONUem 2011.

Em 2013, a organização ampliou a
meta do total depessoas que devem
receber o tratamentopara cerca de 26

milhões.Assim, o número de indivíduos

que recebeu os medicamentos no ano

passado caiupara apenas 34% do

necessário,mostrando que ainda há
muito a serfeito no combate à aids.
O relatório da ONUconclui que há
progresso no combale à aids, mas
ele tem sido lentoprincipalmente
entre os grupos demaior risco, como
os viciados em drogas, e osmais
vulneráveis, comomulheres e meninas
vítimas de violência.A desigualdade
de gênero, leis equivocadas e ações
discriminatórias continuam a

dificultar respost-as nacionais contra
oHW, emais esforços são necessános
para superar estes obstáculos, que
atingemjustamente aspessoas mais
necessitadas.

'leste pode ajudar a detectar
Parkinson antes dos sintomas •
Pelaprimeira vez, umapesquisa
conseguiu identificar biomarcadores
especificaspara oParkinson - ou

seja, substânciaspresentes no corpo de
uma pessoa que acusam a existência

de uma doença antesmesmo do
surgimento dosprimeiros sintomas.
Segundo os autores do estudo, a
descobertapode levar a um teste que
detecte a condição deformamais
precoce do que éfeito atualmente,
mudando tanto o diagnóstico da
doença quanto o seu tratamento.

Hoje, oParkinson é diagnosticado
com base em sintomas clínicos, como
tremores nasmãos e lentidão nos
movimentos. A novapesquisafoi
desenvolvida na Universidade da
Pensilvânia, nos Estados Unidos, e
publicada na revistaJamaNeurology.
As conclusões são asprimeiras de um
estudo que começou há cinco anos e

que se chama Iniciativa deMarcadores
daProgressão do Parkinson. Essa
primeira etapa da pesquisa analisou
ofluido cefalorraquidiano (líquido
queprotege o cérebro e a medula

espinhal) de 102pessoas. Dessas,
63 apresentavam um estágio inicial

deParkinson, mas não haviam
começado a receber tratamentopara
a-doença. O restante não apresentava
a condição. Ospesquisadores
observaram especialmente cinco
proteínas nas amostras,Ainda segundo
ospesquisadores, essas conclusões
sugerem que, um dia, serápossível
detectarprecocemente a doença
de Parkinson e a suaprogressão
pormeio de um teste que analise o

fluido espinhal. Com isso, a equipe
acredita que serápossível desenvolver
tratamentos que barrem o avanço
dos sintomas o mais cedopossível,
melhorando a qualidade de vida de

pessoas com a doença.
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Enxergue o Obvio Como Sherlock Holmes
• Autor: David Acord • Editora: Saraiva

Nesta análise intrigante sobre os

traços de Sherlock Holmes, o autor

nos mostra que a genialidade de Co

nan Doyle, autor das histórias de Hol
mes, foi sua percepção de que não é

necessário possuir alguma habilidade
misteriosa para ser bem-sucedido. As

chaves para o sucesso estão ao nosso

redor, mas é preciso descobrir como

encontrá-las. Os 32 segredos aplicados

ao mundo dos negócios, vão de alguns
parágrafos a umas poucas páginas.
Além disso, você não precisa ter ne

nhum conhecimento anterior do de
tetive da ficção para entender o livro,
pois cada capítulo contém uma seleção
de histórias. E com este olhar peculiar,
que fez de Holmes um sucesso, Acord
nos mostra como liberar nosso lado
mais admirável nos negócios!

CD/DVD
Uma Iravessla- 50 Anos de earreíra- Milton Nascimento

50 anos de carreira de um dos maio

res cantores e compositores da música

popular brasileira. Com a participação
de Wagner Tiso e Lô Borges, os eternos
companheiros do Clube da Esquina,
Milton Nascimento canta 23 canções
em duas horas, incluindo composições
próprias e aquelas que ficaram eter

nizadas na sua voz. O show abre com

Clique animal

"Cais" e prossegue com clássicos como

"Canção do Sal" e "Clube da Esquina
N.2". Borges sola em "Nuvem Cigana",
"O TremAzul" e "Um Girassol da Cor do

Seu Cabelo", e divide a voz com Milton

em outras. Com seu piano, Tiso reveste

''Vera Cruz" e "Coração de Estudante". E
o encerramento, como não poderia dei
xar de ser, é com a icônica "Travessia".

Jogo/PS3
Puppeteer • Sce Japan Studio

Puppeteer é uma franquia total
mente nova, desenvolvida exclusiva

mente para o sistema do Playstationg.
Ambientado em um cenário mágico
de marionetes, este título transporta
rá você a um mundo estranho e fan

tástico, onde o ambiente muda a todo

momento. Os jogadores percorrerão
um conto de fadas exuberante e som

brio, onde surpresas os aguardam em

cada canto. Destaques do game: • Ca

beças intercambiáveis. • Plataforma

exclusiva - empunhando uma tesoura
mágica, Kutaro corta seu caminhopor
essa aventura. • Cenários interativos

levam você em uma jornada de desco
bertas. • Narrativa teatral- plateia, lu
zes, ambientação, música e narrativa

combinam-se para a criação de uma

experiência fascinante e original.

FILHOTES PARA ADOÇÃO Fêmeas, mestiças de

pinscher. ContatorD'Lurdes através do telefone:
3370-7293 ou e-mail walmordaba@hotmail.com

ABM1IIIlDE ÉCRIIE..
SE�PIlESBDUtII4, DBIJHCE.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook �a Ajapra e do Focinho� ,Carentes Jaraguá do Sul
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Aliomar Bertholdi

Anderson L. Rodrigues
Antonio Carlos Fuck

Arnaldo Lange
Aurea Laube

Bianca Espezia
'Claudiane Draeger

. Elfi Dalpiaz
Elisabeth W. Felippi
Elzira Daren

Fabia Beatriz Becker

Fernanda Dereff Juliani
Fernando Schulz
Guilherme Walz

Heinz Borchardt

Hilário Kamemberg
Ida Maiochi

Irineu Hornburg
Isabela M. Amadio

Ivo Mathias

Jeferson Sardagne
Jocemar .Jose Q de Lima

José O. Moreira

Kátia Grosklags
Kelly Caroline Kruger
Leandro José Sizimbo Ferreira

Leandro R. Souza

Lenini K. N. Heiler

Lorival Rahm

Marcos Felipe Cieply
Marcos R. Kuhn

. Maria Jovita Daniel

Marinagoppi
Nilton Irnst

Norival Pacheco

Regiane Serlando

Riti B. Raimundi

Rosilene Fernandes

Silvino Winter

Soraia Volkmann

Vitor L. Kinelt

Vitor Leonardo Kinelt

Vivian Behling
Winni Pultjer

• Brian Johnson - Cantor
• KateWinslet - Atriz

Curiosidade

5 de outubro...
... é o 2780 dia do

ano no calendário
gregoriano. Faltam
87 para acabar o ano.
DiaMundial dos
Professores. 1908-
Começou a servendido

nos Estados Unidos o
Ford T, primeiromodelo
automóvel produzido
em grande número para
todo o público.

Fonte: Wikipedia
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Ademar Valdir Gascho

Amanda luiza Bortolini

Anita A. Diel

Antonio M. �Siqueira
Aristides Engelhardt
Cassia F. Kruger
Cezar A. Hardt

Daniel A. Cordeiro

_
Eder G. da Silva

Ernesto Hening
Evanilde N. steilein

Gustavo Henrique Da Costa

Hermes Oleane

Hildegard Rielter

Janice A. P. Nasato

Lenize P. Jost

Luciane VieiraWestphal
Maisa Borchardt

Natalia Hoerlle

Ralf Faltin

Rogerio Vasel

Silvia Regina da Silva

Thiago Coli
Vanessa P. Welter

Fernando Scherer - Nadador

7/10
Adelaide Bassani

Anderson Luis Florêncio

Barbara Gabriele Ansini

Caique Leonardo Estevão de

Carvalho

Daniela Oecshler

Edson Vilson Salm

Jvete Guse
Jean Da Silva Eichenberger
Karol E. Gielow

Luana Baade

Marcos Miguel Sobieray
Maria Madalena Zellner

Michele Jung Batista

Micheli C. Chagas
Osmar Conell

Tereza Wachernhage
Vinicius Locatelli

• Pitty - Cantora
•Thom Yorke - Cantor

Curiosidade
6 de outubro...

...é o 2790 dia do ano.
Faltam 85 para acabar o
ano. Dia do Compositor.
Dia de Nossa Senhora do
Rosário. Fonte:WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pierrnann
LOCAtÃO

Apto com 2 dormilórios�l"� de garagem. Pr6x. Icmaz
São Luiz/R$ lS\ll.OOt condonúnio

Sala comercial com 60m2, i bwc, VIla Lenzí IPS 6tJO,OO

Sala comerriaIcom 62m1,1 bwc.. vüa Lenzi I RS-r:...'Xi.,()íJ

Sala comercial com 1 bwc. Vila Lenzi ,RS $í�OO

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, Vila
Lenzí, RS $JO..OO + condomínio

Galpão 370 rn", Àgua Verde, RS 4AO{l,OO

Galpão 98 m" + I bwc, Baependi, R$ U_lO{),OO.

Galpão ilha da figueira 400 m'. RS 2.6i,."IO.OO

Casa 4 dormitórios, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
varanda e garagem, RS &\0.00.

Vila Lenzi

Ref. P181 Casa 3 dormitórios (Suíte),
escritório, lavabo, salas, cozinha

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

Ref. P6162 Apto 3 dormitórios
(Suíte), sala ampla, sacada com
churrasqueira, móveis planejados
na cozinha, bwc, R$ 225.000,00.

estrada Nova

Ref. P3952 Casa 2 dormitórios, bwc,
sala, cozinha, área de serviço, copa,
v.aga de garagem, R$ 137.000,?0.

Chico de Paulo Nova Brasilia

Ref. P83721 terreno área 448
m", R$ 65.000,00.

Czetniewicz -.Prox. ao SESC Vila Nova

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

R$ 158.000,00

Ref. P82971 Casa 3 dormitórios

(Suíte), bwc, sala, cozinha, lavabo,
área de serviço, área de festa, vagas de

garagem, R$ 580.000,00.

Plantão:
9135-8601
9636-6160

3371-0099

PÕiêfmóveis
www.parcimovois.colU.br

aluguel@dual.imb.br
IUcCl's@dual.imb.br
www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód. 541- APARTAMENTO, Residencial Hausgarten,
Bairro Nereu Ramos, com 49,94111', 2 dormitórios,

1 banheiro, 1 vaga de garagem. R$1 07.000,00

ÁGUA VERDE

Cód. 136- SOBRADO, Bairro Água Verde, com 215m",
1 suite + 3 dormITórios, sacada, 1 área de serviço e 2
vagas de garagem. Terreno com 345m". Aceita terreno
ou casa de menor valor, e automóvel em bom eslado.

R$ 360.000,00

.-

TERRENO PARA PRÉDIO CENTRO

li
Cód. 535- APARTAMENTO, Residencial Dom

Michael, Bairro Vila nova, com 89m", 1 SUITe + 2

dormITórios, sacada com churrasqueira, 1 área de

serviço e 1 vaga de garagem. R$ 235.000,00

GOd.247 - Terreno, Bairro Ilha da Figueira com ârea total de
1.120f112, contém 3 casas de madeira pré moldadas com 50m2

cada. R$ 600.000.00

I
Cód. 84 C/>SA. Bajno Estrada Nova com 2 dorrnitl)oos, sala cozinha

• 1 _10. 1 área desevço e 1 vaga de garagem. R$ 485,00

C1Ó� d�������i,B�:n��a�����us�c������i'
..

de garagem. R$1.000,OO + condomínio.

I Cód 92: GALPÃo. Bairro Rio Cerro I. com 200m2. R$ 2.000.00.
Cód. 5B APARTAMENTO, Bairro Vila Nova. 1 suie + 2

quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,OO + condomínio.

CbOOanh.7erroC.Asa�Aa eMcISo��·hBaa. \�alglhaaddeagRa'graUgeei� �gUr68.�01

���;t;:1
terreno com 1.100m2. R$ 4.500.00. l

Coo: 36· SALA COMERCIAL - Centro. com 30m2. �R$ 1.100.00 , DE FRONTE COM A PRINCIPAL.

J'
Coo 61· APARTAMENTO. Bairro CentenáJio. com 1 dormlóno.

.

:

1 banheiro, saJa e cozinha, 1 área de serviço, sacada com .
;

Ch.urraSQue.
ira e 1 �aga de garagem. A$ 550,00 + condomfnio. '

•.
'

•••.te;:;�:mG6�Lf:.gi;���,\\,o1;�dii��[d�':1Jaog[;',frn. •

CÓd. 95· GALPÃO. Bairro Vila Lenzi,Construção com 450m'.
Escritório na parte da frente. Terreno com 1.100m2.

__ R$45�0���O. • ..,'

Côd. 244-TERRENQ, Bairro Santa luzia com área total de
899.05B,30m2, R$ 650.000.00

I I Cód. 222- TERRENO, Situado em Schroeder Loteamento
Adelina. com área total de 513m2• R$ BO,OOO.OO

Cód. 205· TERRENO. Bairro Trta Martins área de 350m2.
R$ 80.000,00. Aceita financiamento bancário.

Cód, 234· TERRENO,Bairro Estrada Nova área de 392m2.
R$ 60.000.00.

I:.
Cód. 245· TERREN�a:��ORB$a�ng��:b� de 327m2 casa de

.

Cód 246· TERRENO. B%�3g���k��a. área de 6703.10m2

,

Cód. 259· TERRENO. em scnroecer área de 1201.20m'.
R$ 150.000,00. Aceita imóvel na negociação.

Cód. 20B - TERRENO, em ARAQUARI. próx Futura FáMca
BMW. com área de 11 0.000m2• R$ 5.500.000.00.

CÓd, 230 - TERRENO. Bairro Ra�. próx. a Uneij. com área de
450m2, com casa mista de 50m2, R$ 230.000,00.

Coo. 225 - TERRENO, em SCHROEDER. com área de 613m2•
de esquina. R$ 100.000,00. Aceita financiamento bancário.

Coo. 249 - TERRENO. Bairro Vila Nova. próx. Gatos&Atos, com
área de 8.256m2• R$ 1.290.000.00.

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

aprovado pela Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lElAV1ENNA
O.R.! - Iaraguá do Sul

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

garagem. R$ 550,00
Ref. 1002 - CENlRO - Para fins comen:iais - Com aproximadamente 600m', sala,
cozma mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 su�es 01 delas

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

Ref. 1005 - CENlRO - Para fins comerciais - Com 04 saias, 02 banheiros, co�nha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.

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

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

R e s d e n c e

1 Suite+2 Dormitórios

-Área priwliva 1U,OOm'
- lambo Social

- Cm.inha e drurrasqueira
in�ao.lMng
- 2 Vagas de garagem 3275-1594

APARTAMENTOS

Re!. 2000 - \i1la Nova - Com 02 quartos, sala, cozinha, 01 banheiro, área de servço
com 01 vaga de garagem.R$ 560,00.

Re!. 2001 - Baependi - Com 02 quartos, saia com sacada(n tem churrasqueira),
banheiro, cozma área de seMço com garagem.R$ 600,60.

Ref. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de servço,
• sacada com churrasqueira e 01 vaga de. garagem. Não tem condomínio, água

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

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

Ref. 2006 - Centro - Com 01 sute + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada

e Churrasqueira, cozinaa, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Re!. 2007 - Barra ; Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada, banheiro, área de

- servço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Ref: 201 O - Tffa Martins - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ref.'2012 - ILHA DA RGUElRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

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

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

Ref. 2014 - Baependi- Com 01 SUITe, 02 quaffos, sala com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

Re!. 2017 - CENlRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00

Rei. 2018 - CENlRO APARTAMENTO - Com 01 SUITe com hidro e closet + 02

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

garagem. R$1.200,00
Ref. 2019 - Centro - Com02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozma

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.
Ref. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,

cozírna, área de seMço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00.
Ref.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozma conjugadas, bwc, não

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

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

R$ 600,00.
Ref. 2026 - Água Vemi - Com 03 quartos, sala com uma pequena sacada, cozinha,

área de serviço, com pl vaga de garagem. R$ 550,00.
Rei. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

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

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

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 70Q,00
•

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

.

de garagem.R$ 850,00.
Re!. 2038 - BAEPENDI- Com 01 surre + 02 quartos, sata, cozima, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ref. 2039 - CENlRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozma, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$1.1 00,00. Con

dominio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.

Re!. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, coznha/copa, área de
serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.

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

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

•

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
Ref. 2044 -Ilha da Figueira - Com 01 sute, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00.
Ref. 2047 - V1LA LALAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570.00.
Ref. 2049 - CENlRO - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque

ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1.200,00
- Condominio aproximado R$ 250,00, prédio com elevador.

Ref. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, co�nha e área de servço conjugadas,
-

.

não tem garagem. R$ 380,00.
Ref. 2052 - CENlRO - Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

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

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

Cód. 126 - Vila Nova - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozjnha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

churrasquejra. Salão de festas, play ground,
biciéletário, elevador e garagem

R$249mil

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

dormitórios, cozinha, bwc, sala de
estar e jantar - R$.130.000,00

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

conjugadas - R$ 398.000,00

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

pendências e piscjna - 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

.
.

Cód. 0149 - Vila Nova - Casa alto pa
drão mobiliada com 1 suíte máster com
hidro, 2 suítes, lavabo, área de festa e

vaga para 2 carros - R$ 790.000,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. 3001 - CENlRO - Com apro�madamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3004 - \i1la Lenzi - Com aproximadamente 6Om' com banheiro. R$ 600,OQ.
Ref. 3005 - CENlRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.200,00.
Ref. 3007 - CENlRO - Com aproximadamente j 70m' com banheiros. R$ 3.300,00

Ref. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com banheiro. R$ 3.600,00.

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

Ref. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com ()li banheiros.R$ 6.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bla-se

REF. 13007 - Galpão com 225 mZ•REF. 13005 - Galpão com 686 mZ - Pé direito
com 5 metros - 02 banheiros.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

•
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www.parcimoveis com.br
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MENEGOTTI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6467.

TERRENOS NO-BAIRRO
,..

JOAO PESSOA.

RUA ASFALTADA.
,..

NOBRE LOCALIZAÇAO.
VALOR: RS 95.000,00

INCORPORAÇAO: R-5 25590

REF: 6433: CASA NO CENTRO. ÁREA
CONSTRUíDA DE 136,OOM' E TER

RENO COM ÁREA DE 364,OOM'. 01

SUíTE MAIS 01 QUARTO, 01 BWC,
SALA DE ESTAR, ESCRITÓRIO,
COPA/COZINHA, LAVANDERIA E

GARAGEM.

VALOR: R$ 484.000,00

REF: 6444. CASANO BAIRRO CHICO DE

PAULA ÁREAcONsrnuíDADE 186,OOM'.
EXCELENTE ESrRUTURAE LOCALIZAÇÃO,
03QUARTOS, 01 BWC, COZINHA/SALADE
ESTAR. SALADE VISITAS, EDíCULACOM
CHURRASUQUEIRA LAVANDERIA, BWC.

GARAGEM. TERRENO COM ÁREADE
445,5OM'. VALOR: R$ 270.000,00

REF: 6230: CASA NO BAIRRO VILA

RAU. ÁREA éONSTRUíDA DE 118M',
TERRENO COM ÁREA DE 389M'.

01 SUíTE MAIS 02 QUARTOS. BWC,
SALA, COZINHA, CHURRASQUEIRA,

LAVANDERIA E GARAGEM.

VALOR: R$ 275.000,00

REF: 6466: CASA NO BAIRRO VILA

RAU. CASA DEALVENARIACOM ÁREA
DE 233,00, TERRENO COM ÁREA DE

546,OOM'. (21X26). 02 SUITES;01 QUARTO;
1 BW SOCIAL;01 BWC;CHURRASQUEIRA;G
ARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS;CANIL;C
OPA;COZINHA;LANDERIA;DEPENDENCIA

EMPREGADA. VALOR: R$ 550.000,00

REF: 6472. RESIDENCIAL HAUSGARTEN. LOCALIZADO EM NEREU RAMOS. UNIDADES

Á PARTIR DE R$107.000,oo. ÁREATOTALCONSTRUíDA ENTRE 50 M2 E 60 M2. OpçÃO
DE DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO. ÁREA DE LAZER. APARTAMENTOS COM DOIS

QUARTOS, BWC, SALA/COZINHA/ÁREADE SERVlÇO.FINANCIADO PELACAIXA. CON

DIÇÓES DE ENTRAlDASUPER FACILITADAS.VALOR: À PARTIR DE 107.000,00

REF: 6452. APARTAMENTOS COM 01 SUíTE
MAIS 02 QUARTOS. RESIDENCIALACRE,
NO JARAGUÁ ESQUERDO. 01 SUiTE MAIS

02 QUARTOS, SACADA COM CHUR

RASUQUEIRA. POSSIBILIDADE DE DUAS

VAGAS DE GARAGEM. PRONTO PARA

MORAR!!!. INCORPORAÇÃO: R-721.072.
VALOR: À PARTIR DE R$ 252.000,00

REF: 6471:APARTAMENTO NO EDIFlclO QUA

TRO ILHAS BAIRRO CZERNIEWICZ 01 SUiTE +

02 QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEI

RA, SALA, COZ, BWC, LAV E GARAGEM. ÁREA
PRIVATIVA DE 99,85M' O EDIFíCIO POSSUI:

SALÃO DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA,
ÁREA EXTERNA COBERTA E PLAY-GROUND,
ELEVADOR DE ÚLTIMA GERAÇÁO, SISTEMA
ECOLÓGICO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS

PLUVIAIS.VALOR: R$ 345.000,00

REF: 6438: RESIDENCIALTUBS. APARTA
MENTOS NO BAIRROAMIZADE. EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO. 02 QUA�TOS, SALA,
COZINHA, BWC, CHURRASQUEIRA, VAGA DE

GARAGEM, EXCELNETEACABAMENTO. 64,00
M' DE ÁREA PRIVATIVA. ENTREGA EM DEZEM

BRO DE2014. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

FACILlTIDAS.INCORPORAÇÃO: R-622.920.
VALOR: Á PARTIR DE R$ 140.000,00

REF: 6440. APARTAMENTO NA ILHA

DA FIGUEIRA. RESIDENCIAL CLAUDE

MONET. 01 sulrs + 02 QUARTOS,
ÁREA PRIVATIVA DE 77,70M'

REF: 6352: RESIDENCIAL ELZA (ÚLTIMAS UNIDADES). APARTAMENTOS NO TRÊS

RIOS DO SUL, APARTAMENTO COM ÁREA DE 71,00 M' CONSTRUIDAÁREA PRIVATIVA

DE 59,70 M'. 02 QUARTOS;SAlLA-COPA- COZINHA;LAVANDERIA;BWC, SACADA tOM
CHURRASQUEIRA. FINANCIÁVEIS PELOMINHACASAMINHAVIDA. ÚLTIMAS UNIDADES,
VENHACONFERIR OS PREÇOS PROMOCIONAIS. ENTREGA EM DEZEMBRO DE 2015.

INCORPORAÇÃO: R-363823.VALOR: R$119.ooo,00

VALOR: R$ 170.000,00

MU'ITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR-..-

BAIRRO rnssRIOS DOSUL -RUAADAMANDO FREDERICO

JOSE KLEIN. N"85 2QTOS. SL. COzo BWC, LAV,SAC. Cf CHUR

RASQUEIRA EGAR.R$500,00

RUA PREE JOSE BAUER,N" 131 -OI SUITE, 02 QTOS, SL. COZ,

BWC, LAV,SACADAGAR R$ 750.00 EDIF. ATLANTIS

RUA WILLY BARTEL,N" 250 -OI SUITE, 02 QTOS, SL. cozo

BWC, LAV, SACADAGAR R$ 850,00 EDIF. LEBLON

RUA REINOLDO BARTEL.N' 390 -03 QTOS, SL, cozo BWC,

LAV, SACADA GAR R$ 1.050.00 EDIF.ESPLENDOR

BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILLlAN.N 424

-2QTOS, SL. COZ, BWC, LAV EGARR$ 500,00

BAIRRO NOVA BRAStLIA -RUA HILARIO FWRJANI,N" 40

-OI SUITE,02 QTOS. SL. cozo BWC, LAV, SACADA GAR. R$

f.o50,00 EDIF.MORADADA SERRA

RUA JOÃO PLANICHEK,N' 1045 -03 QTOS, SL, cozo BWC,

LAV EGAR]\$ 540,00 EDIF.MATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-01 QTO, SL, cozo BWC.

LAV E GAR. R$ 600,00 EDIEEMIUO

BAIRRO CENTENARlO -RUA HElNRICH LESSMANN, 421

-2QTOS. SL. cozo BWC, LAV E GARR$ 550,00

-RUA ALFREDO CARLOS MA!ER, 59 - 2QTOS. SL. cozo

BWC,SACADA LAV EGARR$ 620,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SurrE,OI QTO, SL.
cozo BWC. LAV, SACADAGAR. R$ 950,00 EDIF.VENEZA

BAIRRO JOÃO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚJO, 2QTOS, SL. cozo BWC,SACADA ·LAV E GAR.R$

5OO,OOCOND. DAS ARVORES

-RUA STAjULIA -2QTOS, SL. cozo BWC, LAV E GAR.R$ 600,00

-RUAMARIAA DAMASCARENHA5,IIQ-Ol surre ,IQTO. SL,

cozo BWC, LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GAR.R$762,00

EDIF. MARIAAUCE

-RUA GUILHERME BEHLING.N' 60-01 SUITE ,2QTOS, SL.

cozo BWC, LAV,SAC. ci CHURRASQUEIRA E GARR$725.00

EDIF. CLAUDE MONET

RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS. SL. cozo BWC, LAV

E GARR$ 440,00
RUA JOSE EMMENDOERFER,N"122 - SUITE. 02QTOS, SL. cozo

BWC, LAV,CHURRASQUEIRAGARR$ 850,ooEDIF.LASVEpAS
RUA JOÃOANDRIlDOS REIS,S/N -âl surra02QT05, SL.cozo

BWC. LAV, c.HURRASQ.GAR R$91O,OOEDIF. BELAVIsrA

BAIRRO TIPA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA -2,QTOS. SL. cozo BWC, LAV E GARR$380,00

BAIRRo,TIPA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-{l2QTOS. SL. cozo BWC. LAV E GARR$ 350,00

RUA EMMERlCH RURSAM, N' 45 -OI SUITE, 02 QTOS, SL.

cozo BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 850.00 EDIF.

DNAWAL

RUA ANGELO TORINELU N" 199 -{)I SUITE, OI QTO, SL. coz, .

BWC. LAV,CHURRASQ.GAR R$ 720,00EDU;COPENHAGEN

-RUAWALDOMIRO SCHMITZ.N" 160 -2QTOS, SL.COZ.BWC,

LAV EGARR$55O,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUlNTER, N" 225--

2QTOS, SL. COZo BWC, LAV EGARR$ 500,00
BAIRROAGUA VERDE-RUABR280,N" 1570-2QTOS,SL.COz.

BWC. LAV EGAR.R$ 550,00 EDIF. BRASlLIA BEL1RAMlNI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZoBWC, LAVEGARR$ 480,00 EDIF.BRASlLIABELTRAMIN

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

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

RASQUEIRA EGARR$59O,00
RUAjOSEPlCOW,5ll-2QTOS.SL,COZ,BWC,LAV EGAR.R$53O,OO

APARTAMENTOS.

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO. SL. COZo BWC.

LAV, EGAR R$600,00 EDIF.MENEGOTTI

-GOv' JORGE LACERDÁ,N' 373- 02 QTOS, SL, COZo BWC, LAV,

CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.FERREITI II
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -OI SUITE. 02

QTOS, SL, COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00

-EDIF. JULIANA
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL. COZo BWC. LAV,

SACADA,GAR R$ 630,00 -EDIF. FERREITI I

-RUA PRES. EPrrA6IO PESSOA -02 QTOS, SL. COZO BWC. LAV,

SACADA.GAR R$ 600,00EDIFJARAGUÃ I
-RUA GOV,JORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS. SL. COZo BWC,

LAV, SACADA,GAR R$ 700,00 -EDIF.STA. LUZIA

-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -OI SUITE, 02 QUARTOS, SL. COZo
BWC, LAV, GAR R$ 85O,OOEDIF. ATLANTA

-RUA BARAo DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, 62 QTOS. SL.

COZo BWC, LAV, GAR. R$ 1.190,00 -EDIE BARAO
-RUA JOÃO PICOLU,N" 104 -04 QUARTOS, SL. COZO BWC,

LAV,SACADA,GAR RS 850,00 -EDIF. CARLOS SPEZIA

-RUAOSCARMOHR,N'77-01 QTO.SL.COZ,BWC.LAV,GAR

R$ 450,00 EDIF.NATALIA SCHIOCHET
BAIRROCZERNIEWICZ-R.FRANOSCOTODT,N"960-0IQTO,

SL, coz, BWC, LAV EGAR R$48O,OOEDIF.GUILHERME

RUAPARANÃ,N"I08-02QTO,SL.COZ.BWC.LAY,EGARR$450,00

-BAIRROVILA LENZI, RUAMARIA UMBELINA DA SILVA, N"

500 -IQTO, SL. COZo BWC, LAV, R$420,00

-CASAS,

BAIRRO jGUÃ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SL. COZo BWC, LAV,R$ 400,00
-?'"BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA JOÃO JANUARlO AIROSO,

1067 -OI SurrE,02 QTOS, SL. cozo BWC. LAV E GARAGEM.

R$ 1.200,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA-RUA 768, N" 481 - 03QTOS, SL,
cozo BWC. LAV E GARAGEM.R$ 550,00

RUA ASSIS CHATEAUBRJAN,N" 219'-02QTOS, SL. COZO BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 600,00

RUA ANTONIO rEDRI -02QTOS, SL. cozo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 750,00 .

. BAIRRO TRIlS RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU,

N" 2438 FUNDOS -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 360.00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N" 1380 -02 QTOS, SL. COZO

BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
RUA IRMÃO LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL. COZ; BWC,

LAV .R$ 655.00
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA FRANCISCO HEMPCK

EMAIR,IOO -03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,BA

NHElRO E GARAGEM R$ 640.00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBINI,N" 994 -02 SurrES,02

QTOS, SL. COZO BWC, LAV EGARAGEM.R$ 4.500,00.

BAIRRO VILA RAU -RUA ANTON FRERlCHS,N" 415 -OI

SurrE,02QTOS, SL. cozo BWC,LAV EGARAGEM.R$ 950.00

KITINETE

BAIRRO -sAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148-SÃOLUlZ- OI QTO E COZjUNTO, BWC.R$ 250,00

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

-IQTO, SL. cozo BWC. LAV EGAR.R$ 530.00

BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N' 224 - OIQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO,

RUA JOSe TIlEODORO RIBEI1!O - ILHA DA FIGUEIRA -

30X60M2R$1.120.oo
-

CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, N" 258 -03 QTOS,
SL. COZo BWC. LAV E GAR.R$I.800,OO-IOOM2

SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FONSECA, N"

1594- 32M2- R$670,OO

SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER. N' 91 -

90M2 RS 1.200,00

GALPÃO GUARAMIRIM -RUA MARIA LOPES DA

SILVA,N 188 -154 M2 R$I.OOO,OO

" "::"
�",

-Consulte nossas outras op oes no nosso :site_wwW�.imõbilia'riaménegoUi.com.br
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Simple things
I've read a lot of interesting articles this week and one
ofthem calledmy attention in avery specialway. Li
muitos artigos interessantes essa semana, mas um deles

chamou minha atenção de forma especial. The name
of the article was ''Two Hearts" by Luiz Carlos Amorim

(you can read it at his blog). O nome

do artigo era "Dois Corações" de
Luiz CarlosAmorim Geia no blog
dele).Actually, themainpart of
that article was a transcription
ofan unknownwriter's texto
Na verdade, a parte principal
daquele artigo era uma
transcrição de um texto de
autor desconhecido. That's

the kind of text
which is worth
to be read again
and again. É o

tipo de texto

TURISMO

Mestre em Inglês e conce@aptatum.com.br

que vale ser lido repetidamente porque nos encanta.
It talks about a simple thingwhich can make all

the difference in a person's life. Fala de uma coisa

simples que pode fazer toda a diferença na vida de

uma pessoa. It talks about how and why a hug can
make you feel better. Fala sobre como e porque
um abraço faz você se sentir melhor. You surely
know the benefits of a hug (read further in WWW.

mindbodygreen.comj0-5756j10-Reasons-Why-We

Need-at-Least-8-Hugs-a-Day.html), but you should
read his explanation about the "tequinologia" of
a hug. Você com certeza conhece os benefícios de

um abraço, mas você deveria ler a explicação dele

quanto a "tequinologia" do abraço.
The unknown author explains that when you hug
someone, you massage your own hurt. O autor

desconhecido explica que quando você abraça
alguém, você massageia .seu próprio coração.
Besides, the other person's heart also receives a

massage. Além disso, o coração da outra pessoa

www.ocponline.com.br

OCP15.

também recebe uma massagem. However, the most

important is that when we hug someone, we get two
hearts in our chest. Porém, o mais importante é que

quando abraçamos alguém, nós ficamos com dois

corações no peito. Just beautífull Simplesmente,
lindo! Have you already hugged someone today?
Você já abraçou alguém hoje?
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Aracaju, estrutura de cidade
grande com clima de interior

A racaj� foi dec�ru:ada pelo Ministério da Saúde em 2008

.l"\a capital brasileira que oferece aos moradores a melhor

qualidade de vida do país. E boa parte das razões que fazem

a capital sergipana conseguir tal indicativo pode ser sentida

pelos visitantes em apenas uma caminhada pelas ruas da

cidade. O grande diferencial é contar com toda a estrutura de
.

capital, mas com um jeitinho de cidade do interior, onde as

ruas não estão superlotadas depedestres ou carros, o ar épuro
e as pessoas se conhecem pelo nome e tratam os visitantes

com alegria e cordialidade. Só não se esqueça de ter sempre
uma garrafinha d'água em mãos, pois o calor é intenso.

Aracaju é um convite para longas caminhadas. Nos

agradáveis calçadões da Orla de Atalaia e da avenida Beira

Mar, no bairro 13 de Julho, é possível saborear a brisa
constante enquanto se acompanha a sucessão de belas

imagens do mar ou da vegetação que cobre o mangue,
ambiente sobre o qual boa parte da cidade foi construída

desde 1855, ano da inauguração, por Inácio Joaquim
Barbosa, então presidente da província de Sergipe. As ruas,
incrivelmente limpas, aumentam o prazer do passeio, feito
tanto sozinho como em família.

De carro pu ônibus, a sensação não se altera. É simples e

rápido alcançar praías e pontos turísticos em toda a cidade,
pois aquantidadedeveículos emAracajunãose comparaàdas
grandes metrópoles. E, se faltar o carro, não se preocupe: 'lá

de táxi.A quantidade de empresas concorrentes que oferecem
esse serviço é tão grande que a corrida fica incrivelmente

barata, mesmo para as localidades mais distantes.

Aracaju tem opções para visitantes de todos os gostos. O
entretenimento massivo está garantido em janeiro e junho,
com o Pré-Caju, prévia do Carnaval, e o Forró Caju, amaior
festa de São João em uma capital brasileira, que reúne 100mil
pessoaspordiagratuitamente nas ruas do centro. Jánas praias
é possível encontrar locais com muita gente e barracas com

toda a estrutura de atendimento, como na praia do Robalo, ou

curtir a sensação de ilha deserta, como emMosqueiro.Apenas
meia hora de carro separa ambas.

Nas boates, forró e música eletrônica podem dividir os
mesmos espaços. Com diversos ambientes noturnos que
combinam os mais diferentes estilos com harmonia, as

entradas, comidas êbebidas são baratas, as pessoas, bonitas
e o acesso, facilitado. Vale a pena separar uma noite inteira

para desbravar as promoções da Passarela do Caranguejo; fia
Orla, onde o famoso crustáceo da cidade chega em generosas

porções de exemplares imensos.
O diminuto tamanho da capital, assim como o do Estado

em si, facilita a integração das regiões no turismo. É possível
partir deAracaju em direção a numerosos passeios no interior
sergipano, como nahidrelétricadeXingó, a ilhade Santa Luzia
e o parque Boa Luz, todos localizados fora domunicípio, e até
mesmo fazer um passeio de barco até Mangue Seco, terra de

Tieta do Agreste, já no extremo norte da Bahia, e voltar com
tranquilidade no mesmo dia.

Apesar da pouca idade da capital sergipana, o turismo
histórico também tem sua vez. A proximidade de locais

fundamentais para a história da fundação da cidade facilita
a compreensão da configuração urbana de Aracaju e a

evolução das ruas e bairros a partir do centro histórico,
construído com o formato de um "tabuleiro de xadrez", com
ruas cruzadas e quarteirões de fácil localização e traslado.

Caminhar pelo centro é arriscar-se a topar frequentemente
com edifícios do século 19 commuita história para contar.A

presença de um guia é desejável para desvendar o passado
misturado ao cotidiano.

Não raro, há turistas que, seduzidos pelo diferencial da
capital, aproveitam a forte expansão imobiliária do local

para garantir a compra de um terreno e mudam-se para

Aracaju em definitivo, prolongando a sensação de feriado.

fum risco a se correr diante da experiência de se conhecer

a capital da qualidade de vida.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013

Novelas'
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Franz e Amélia ficam constrangidos por terem se bei

jado. Arlindo resolve fazer um shaw para comemorar o fim
da guerra, mas fica triste ao ver que o figurino foi danificado
com o tempo. Sonan, Tenpa e Jampa viajam em busca da

reencarnação de Ananda. Franz e Amélia estranham quan
do Pérola diz que seus amigos estão chegando, A menina

impressiona todo mundo ao apartar uma briga entre Ernest
e Mundo. lolanda promete a Mundo que vai abandonar Er
nest assim que puder. Silvia beija Viktor. Amélia conta para
Franz que Ernest arrancou Pérola do cortiço. Franz decide
deixar a filha morar com a mãe.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Irene foge depois de discutir com Bárbara. Dorothy,

Kevin e Luz ficam arrasados com a história que Bárbara
lhes conta. Perácio faz um acordo com Brenda. Bolivar fica
aliviado ao saber que Bárbara escondeu a verdade de um

de seus filhos. Natan pede para Willy Bob assistir à apre
sentação de Verônica, Perácio vai ao Cantaí com Bluma, e

Saramandaia

Confira o jogo da Redonda e faça ela comer até estourar
Saramandaia já terminou, mas se você quer um diverti

mento explosivo pode acessar: http://tvg.globo.com/nove
las/saramandaia/especial/dona-redonda.html. Porque não é
só em Saramandaia que acontece de tudo. No site oficial da
novela também rola muita esquisitce. No jogo da Dona Re-

.

Rosemere fica abalada. Érico beija Cléo para atingir Verôni
ca. Fabinho encontra Irene. Willy Bob convida Verônica para
se profissionalizar como cantora. Verônica 'aceita se tornar
cantora profissional com o nome de Palmira Valente, e Érico
se emociona, Érico se desculpa com Renata. Fabinho ouve

Socorro afirmar que Amora sabotou o Kim Park.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Félix tenta convencer Paloma de seu amor por ela. Bru

no incentiva a esposa a aceitar o cargo de vice-presidente
do hospital. Valdirene afirma a Carlito que ficará com Igná
cio. Rogério manda Natasha tomar cuidado e não deixar

que Thales veja seu rosto. Nicole pede para Thales escrever
um novo romance. Herbert comenta com Ordália que está
encantado por uma moça que o faz se lembrar dela. Niko

exige que Eron registre Fabrício com o nome deles para que
Amarilys se afaste da criança. Daniel comunica que vai se

casar, e Neide reclama da noiva para Leila. Joana implora
para que Ordália vá à festa de formatura de Luciano. Leila
se desentende com Perséfone e exige que ela desista de se

casar com Daniel.

• CHIQUITITAS - SBT E PECADO MORTAL - RECORD
Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras,
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Album de Gaga com,
Tony Bennett deve sair
até janeiro de 2014

Os fãs de Lady Gaga estão contando os

dias para chegar 11 de outubro, data de lança
mento de "ARTPOP", novo disco da cantora.

Mas tem outro material que deve chamar a

atenção. A mother monster esteve em estú
dio com ninguém menos que Tony Bennett

gravando um CD de jazz. Segundo o próprio
Bennett, o material deve sair no máximo até

janeiro do ano que vem. i'No fim deste ano ou

er:n janeiro, nós lançaremos este álbum espe
tacular e com grandes artistas de jazz nele",
confirmou. A parceria entre eles começou
com a música "The Lady Is A Tramp", grava
da para o disco de Bennett, "Duets", que con
ta com outras participações especiais. "Gaga
é muito inteligente, certa e talentosa, somos
como irmão e irmã. Sempre iremos admirar
um ao outro e sempre faremos coisas juntos",
derrete-se o cantor.

ChristophWaltz

negocia para "TarZan"
-

Finalmente a versão de "Tarzan" que
está sendo desenvolvida por David Yates

pode estar seguindo em frente. Christoph
Waltz, de "Django Livre", está negociando
o papel de vilão do filme, que já conta com

Alexander Skarsgard como o personagem
título. Ao mesmo tempo, Emma Stone, de
"Histórias Cruzadas", Margot Robbie, de
"TheWolf ofWall Street", disputam o papel
de Jane. Não se sabe se o filme trará (mais)
uma história de origem para o homem-ma
caco, ou se outro dos livros de Edgar Rice
Burroughs será adaptado. O papel de Waltz
foi descrito como o de um militar que acaba
atravessando o caminho de Tarzan. Tarzan
é uma criação de Burroughs para a literatu
ra. Mas a história do bebê que é criado entre

gorilas já foi para o cinema algumas muitas
vezes, inclusive como desenho da Disney.

donda, você pode fazê-la comer, comer e comer ... até explodir!
Igualzinho na trama! A rechonchuda gosta de tudo: frango
assado, sushi, filé, banana, cupcake, maçã, sanduíche e não

dispensa nem as azeitonas. Mas atenção! Se a bole-bolense
engolir cebolas, você perde pontos.

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/4 -Fogo

Aproveite a manhã .para curtir

seu amor. Você não vai querer saber
de solidão, mesmo que ainda não te
nha encontrado a sua cara-metade.
À tarde, a vontade se aventurar vai

crescer, principalmente se não anda
feliz no romance. Na paquera, não

crie expectativas. Cor: tons claros.

.. Touro

D 20/4 a 20/5 - Terra

Aproveite a manhã para colocar
suas coisas em ordem e resolver as

pendências que sobraram durante a

semana. Se o romance não vai bem,
pode pensar em se envolver muna
aventura: tenha cuidado! À noite,
pode se interessar por um colega de
trabalbo ou escola. Cor: tons claros.

r:'lj GêmeosIl 21/5 a 20/6 - Ar

. Aproveite para' descansar, curtir
a companhia das pessoas queridas
e se divertir! A carência vai inco

modar, inclusive se estiver só. Mas,
à noite, você vai recuperar o bom
humor e terá charme de sobra para
fisgar alguém interessante. Confie no
seu charme! Cor: azul-escuro.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Aproveite a manhã para curtir a
família. Cuidar da casa e estar com

os parentes será a melhor pedida. À
tarde, você pode criar muitas expec
tativas e se decepcionar. Antes de
investirna paquera, veja se seus sen

timentos são correspondidos. Curta
seu canto com o par. Cor: vermelho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Uma viagem rápida pode animar
o dia. Você não terá dificuldade para
conhecer gente nova, conversar com
conhecidos e fazer amigos. Aventu
ras amorosas não estão descartadas
esta tarde. A noite traz boas oportu
nidades para conquistar quem dese

ja: invista no diálogo. Cor: rosa:

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Aproveite o dia para cuidar do

que é seu. Dê mais atenção às contas
e organize melhor os seus gastos. À
tarde, não crie tantas expectativas na
paquera, pois há risco de se decep
cionar. A dois, se o romance não vai
bem, pode sentir vontade de se arris
car em uma aventura. Cor: azul.

A imprudênda de poucos
compromete e incomoda amuitos.

Marquês deMaricá

.." Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Bom dia para fazer só o que
gosta: coloque seus interesses em

primeiro lugar. Seu charme garante
novidades no campo afetivo.À tarde;
porém; o excesso de confiança napa
quera pode colocar tudo aperder. No
amor, pode buscar uma aventura, se
estiver insatisfeito. Cor: bege. <

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Aproveite o dia para ficar em

casa e evite confusão. A Lua inferni
za seu astral e você não estará com

humor para aguentar cobranças ou

papo furado.Na paixão, pense bem
antes deprocurar encrenca. Há boas
chances de se envolver com alguém
comprometido. Cor: marrom.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Você vai se divertir bastante na

.companhia dos amigos e das pesso
as mais próximas. À tarde, cuidado
com aventuras ou poderá estragar o
seu romance. Na paquera, há gran
des chances de se decepcionar, prin
cipalmente se anda sonhando corri
uma conquista fácil. Cor: roxo.

'

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Aproveite o dia para cuidar da
sua imagem. Você estarámais popu
lar, mesmo sem fazer tanto esforço.
Ãtarde, porém, nem tudo vai acon
tecer da maneita que deseja: pense
antes de agir para não se arrepender
depois. Na paquera, pode ser que es

pere demais do seu alvo. Cor: 'cinza.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar.

Aproveite amanhã para se diver
tir. Se tiver a chance de viajar, mes
mo que seja para alguma cidade per
to da sua, vá em frente. Tudo indica

que vai se divertir. Excesso de con

fiança pode atrapalharuma conquis
ta. Amor instável corre riscos, mas o
astral melhora à noite. Cor: azul.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Faça suas tarefas sem depender
dos demais, pois alguém pode tentar
puxar o seu tapete agora.A tarde não
é das melhores parapaquerar. Ànoi
te, o desejo vai esquentar a relação,
mas fuja de brigas. Na conquista,
aproveite a noite para se aproximar
do seu alvo. Cor: creme.
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PREVISAO DO TEMPO

WiUtirando

OQUE-rn A�-
FFlZEMOO? RE1AAib,

Piadas

Português no aeroporto
o português estava para pegar um avião para visitar Portugal, quando
uma coisa no aeroporto chamou sua atenção. Era um computador
com voz que identificava os passageiros por um novo sistema de
reconhecimento de imagem.
Assim que ele passou, o computador acusou:
- Manuel, 52 anos, português, casado, passageiro do vôo 455 da TAP.

Impressionado, Manoel foi ao banheiro, raspou o bigode e mudou de
camisa.
Ao passar pelo computador, a voz acusou novamente:
- Manuel, 52 anos, português, casado, passageiro do vôo 455 da TAP.
Mas Manoel não se deu por vencido! Voltou para o banheiro passou
maquiagem, colocou uma peruca ruiva e um vestido.
- Agora eu provo que essa máquina é burra!
E a máquina acusou de novo:
- Manoel, 52 anos, português, casado, que por causa dessa frescura
toda acaba de perder o vôo 455 da TAP.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Ataque - Ação - Legendado 131 min / Censura:
14 anos - Sexta-Feira - sessões: 13:50, 16:20,
18:50, 21 :20

ARCOPLEX2
• Aviões - Animação - Dublado - 92 min / Censura:
livre - Sexta-Feira - sessões: 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min

- Censura: 12 anos - Diariamente - sessões: 15:00,
17:00, 19:00, 21 :00

JOINVILLE
.GNCGARTEN

, • RI.P.D - Agentes do Além -15:30 - 3D - DUB - Aventura
• R.I.P.D - Agentes do Além - 20:00, 22:10 - 3D - LEG - Aventura
• Aviões - 13:30, 17:40 - 3D - DUB - Animação
'Aviões -13:15,15:15 - DUB - Animação
• As Bem Armadas - 17:20, 19:45, 22:00 - LEG - Comédia
• A Casa da Mãe Joana 2 -13:00,14:50 - NAC - Comédia
• Elysium - 16:40, 18:50, 21:10 - DUB - Ficção
• Sem Dor, Sem Ganho - 15:00, 21 :50 - LEG - Ação
'Invocação do Mal- 14:20, 19:30 - LEG - Terror
• Familia do Bagulho - 13:50, 16:10, 19:15, 21 :30 - LEG - Comédia
• O Tempo e o Vento - 13:40, 16:25, 19:00, 21 :40 - NAC - Drama

• GNC MUELLER
• R.l.P.D - Agentes do Além - 17:40 - 3D - DUB - Aventura
• R.I.P.D - Agentes do Além -19:40, 21 :50 - 3D - LEG - Aventura
• Aviões - 13:30, 15:30 - 3D - DUB - Animação
• O Tempo e o Vento -13:45, 16:20, 19:00, 21 :30 - NAC - Drama
• Elysium - 14:10, 16:40, 19i15, 21 :30 - LEG - Ficção

Aviões

Dusty (Dane Cook)
é um avião que
trabalha pulverizando
plantações. Seu grande
sonho é participar de
corridas internacionais,
ao lado de alguns
dos mais famosos

competidores, mas
seu medo de altura e a

própria composição da
carroceria não impedem
que esta vontade se

torne realidade.

Ivete Sang�o,
emp�é$ta, sua voz a
Carouna, personagem
que d4 tempero
brasileiro à animação

Sudoku
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Si 1 '8 2

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números-em cada

quadrado de 3x3.
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Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Clima bom no

final de semana
o armais frio e seco deixa o tempo
firme comnevoeiros ao amanhecer e

predomínio de solno decorrer do dia
Temperaturamais baixaem se, com
chance de geada fraca ao amanhecer
nas áreas altas do Planalto Sul.Vento
de sudoeste a sulpassando a sudeste
no domingo, fraco amoderadó.

: J� Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 9 -c

, MÁX: 200e
Parcialmente
Nublado

11°e SEGUNDA
Instável

122°C MíN: 12 -c
MÁX: 18°e

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10
•

Chuvoso

.CREsCENTE 1.1/10 T�RÇA
CHEIA 18/10 MIN: 11°e oi

MINGUANTE 26/10 MÁX: 17°e Trovoada

VERTICAIS
1. Cidade da Alemanha, antigamente chamada "a Ver

salhes Prussiana" I Marimbando
2. Festa religiosa que lembra a visita dos Heis Magos

ao menino Jesus / O músico argentino Fito
3. As vogais de titia / Passar a ter, adquirir
4. Interjeição própria para espantar aves / Pequeno

barco / O símbolo da redenção, para os cristãos
5. Planta trepadeira, sempre verde, usada para reves

timento de muros / Pé de animal
6. Meia dúzia / Mulher dirigente / Sigla do Distrito Fe-

deral
7. (Pop.) Dor-de-cotovelo I (Ant.) Bastante
8. O destino' de cada um / Mostrar com afetação
9. Que recebe muita luz I (Fig.) Pessoa cuja palavra

ou conselho tem muito peso ou inspira absoluta

confiança.

, HORIZONTAIS
1. Um dos signos do Zodíaco / Sigla do estado de

Blumenau
2. Droga extraída dos frutos da papoula / Vereador
3. Uma filha dos avós / Animal mamífero carnívoro

encontrado na África e no Sul da Ásia, de fortes
mandíbulas

4. As iniciais do médico austríaco Freud (1856-1939) .4
/ Acabar, não continuar

5. A capital do Senegal, na África
6. (Bot.) Espécime de família de plantas que inclui a

fruta-da-conde, a pinha, a graviola etc,
7. O jornalista brasileiro, nascido na Itália, Carta I

(Anat.) A parte superficial de um órgão, atraves
sada por vasos, nervos etc,

8. Alfombrar
9. Exceto
10. Os onze dias que se juntam ao ano lunar para

igualá-lo ao ano solar / 600, em algarismos ro- 10
manos

11. Passarinho de lindas cores, parecido com o gatu- 1 i
ramo ou o sanhaço, nocivo aos pomares e de vôo
atraente / Pronome possessivo masculino

12. O país sul-americano com as ruínas de Machu
Pichu / Comum a ambos

13. As letras extremas do alfabeto / Vento brando e

quente do oeste, que sopra no Mediterrâneo.
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'Os diferentes
tiposde
lâmpadas
Conheça os modelos que, comparados às

incandescentes, reduzem o valor da conta de luz.

Afinal, iluminação é o terceiro item que mais
consome eletricidade em casa.

Incandescentes
Economia: não é econômica.
Como funciona: converte a

energia elétrica em luz e calor.
Eficiência: 15 lm/w,
Vida útil: de 750 a 1.000 horas.
Deve ser usada em: quartos, salas
e banheiros.
Descarte: lixo comum.

Até 2016, o governo pretende
retirar este produto do
mercado.

Fluorescente tubular
Economia: 80% mais econômica.
Como funciona: trata-se de uma lâmpada de descarga,
usada com um reator (dispositivo auxiliar de partida).
Entre suas extremidades, ocorre um disparo elétrico que é
convertido em luz por meio do revestimento da lâmpada,
chamado de pó fluorescente.
Eficiência: até 100

ImfW.
Vidaútil: 7.500 horas.
Deve ser usada
em: garagens e

cozinhas.
Descarte:

reciclagem.

Fluorescente compacta
Economia: 80% mais econômica.
Como funciona: da mesma forma que a tubular. A

diferença é que ela já vem com o reator incorporado à base.
Eficiência: entre 60 e 70 ImfW.
Vida útil: até 10 mil horas.
Deve ser usada em: quartos,
salas e até em
banheiros.
Descarte:

reciclagem.

ANALISTA CONTABIL
Vivência na função.
ANALISTA DE PROCESSOS

Ensino Superior em andamento, vivência nae

função.
ANALISTA FISCAL

Vivência em lançamentos de notas fiscais e
conhecimento de fretes; apuração de ICMS;
apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DE DEPARTAMENTO
PESSOAL

Conhecimento em rotinas de Departamento
Pessoal. Para atuar em Jaraguá e Guaramirim.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

Desejável vivência na função. Vagas para
Jaraguá e Guaramirim.

COMPRADOR

Vivência na função. Para atuar em
Massaranduba.

ESTAGIO CONTABILIDADE

ASSISTENTE DE VENDAS

Vivência na área de vendas ou televendas.
REPRESENTANTE COMERCIAL

Para atuar com vendas e distribuição de
alimentos. Desejável vivencia na função.
Possuir veiculo próprio.
VENDEDOR

Disponibilidade para atuar em horário
comercial.

VENDEDOR EXTERNO

Vivência na função. Disponibilidade para
atuar em Jaraquá e micro região.

VENDEDOR INTERNO

Vivência na função.

COORDENADORTRIBUTARIO
Conhecimento com legislação de tributos
diretos e indiretos, 'compliance tributário
e gestão de pessoas. Disponibilidade para
viagens.
GERENTE INDUSTRIAL

Para atuar no ramo moveleiro.
SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Superior Completo. Desejável
vivência em vendas e supervisão. Para atuar
no ramo alimentício. Disponibilidade para
viagens.

ASSISTENTE TÉCNICO
Curso Técnico em eletrotécnica ou

eletrônica. Disponibilidade para viagens.
CRONOANALlSTA
Vivência na função. �

ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR /
MANUTENÇÃO
Vivência em instalações elétricas e
manutenção. Desejável curso de NR-10,
curso Técnico em Elétrica f Automação
Industrial f Eletrotécnica (cursando ou
completo).
INSPETOR DE QUALIDADE
Ensino técnico em andamento, desejável
vivência no ramo metalúrgico.
MECANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia na função

Led
Economia: 85% mais econômica.
Como funciona: utiliza uma matriz de leds - componentes
eletrônicos semicondutores - que convertem energia em luz.
Eficiência: superior a 100 lm/W, De todos os modelos, esse
promete se tomar aindamais
eficaz nos próximos anos.
Vida útil: 30 mil horas.
Deve ser usada em:

quartos e banheiros e como

luz direcionada em espelhos
ou quadros.
Descarte: reciclagem.

Halógena
Economia: 30% mais econômica.
Como funciona: da mesma forma que a incandescente.
Porém, ela tem componentes que permitem um aumento de
30% na qualidade de ação do produto. Inclusive, tornando-o
mais duradouro.
Eficiência: entre 25 a 30
ImfW.
Vida útil: até 4 mil horas.
Deve ser usada em:

casa, para substituir as

incandescentes, ou em
quintais e jardins.
Descarte: lixo comum.

CAMAREIRA

Disponibilidade para atuar finais de semana.

COSTUREIRO

Vivência na função. Vagas para Jaraguá do
Sul e Guaramirim.

COZINHEIRO
Vivência na função. Disponibilidade para
finais de semana.

ENFESTADOR
Vivência na função.
FRESADOR
Vivência na função.
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO
Carga e descarga.
OPERADOR DE TORNO

Desejável conhecimento com solda.

ESTAMPADOR
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

MARCENEIRO

MONTADOR
Vivência na área metalúrgica. Vagas para
Corupá e Jaraguá.
MOTO-BOY
PINTOR INDUSTRIAL

Desejável vivência na função.
RECAPADOR DE PNEUS

Vivência na função.
REVISOR

Vivência na função.
SOLDADOR

Conhecimento na função.
TECELÃO
Vivência na função.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

ZELADOR

MECÂNICO DE CAMINHÃO
Vivencia na função.
MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função.
MECANICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
TÉCNICO INFORMATICA
Desejável curso técnico.
TÉCNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Desejável vivência na função.

ALMOXARIFE
Ensino médio completo, desejável vivência
na função.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Disponibilidade para atuar em Guaramirim,
2° ou 3° turno.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE DEPÓSITO
Para atuar com conferência de mercadorias,
carga e descarga.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODU,ÇÃO
(CONTRATAÇAo IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas
para Jaraguá, Guaramirim e (orupá.
Disponibilidade para atuar 1°,2° e 3° turno.

A META RH EM PARCERIA COM A

COOi'EII
A_OI.'.....'.

CONTRATA:

AÇOUGUEIRO/AUX. AÇOUGUE
AUX FRIOS/ FIAMBREIRO

AUXILIAR CONFEITARIA

AUXILIAR DE LIMPEZA

.,.AUXILlAR SUPERVISÃO CAIXA

AUX. SUP. AÇOUGUE/FRIOS
....... ,- �"'��'-��'-_., ... - . � _.. . .. _. _ ..

ATENDENTE DE PADARIA

ATENDENTE DE SAC
.- ....._- . __ . .. _ .. '

CONFERENTE

FISCAL DE CAIXA
. " �.,... .._ ,. _,. _'.. ,. '

,

MONITOR DE CFTV

OPERADOR DE CAIXA

RECEPCIONISTA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR MERCEARIA

_. ----_..... __ . - ....

CONTRATA:

ATENDENTE

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE LOJA

CONFEITEIRO

OPERADOR DE CAIXA
.,-- - - _ _._ .. _ ..

OPERADOR DE DEPÓSITO

OPERADOR DE FLV

OPERADOR DE FRIOS
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"Pri, desejo a você um feliz

aniversário do tamanho do seu amor
-

por mim." Beijinhos da Thaeme

A gatinha Camila, completou cinco
anos no dia 2. Ela recebe os parabéns
e votos de muita saúde e felicidades
de toda a família, em especial dos pais
Sidney, Bruna e do irmão João Vítor

Gabriel Costa Vieira Ferreira, do 10 ano do Ensino
Médio, e Helena Motta Petry, do 90 ano do Ensino

.

Fundamental II, foram os alunos do Colégio Marista São
Luís que se destacaram no Prêmio Aluno Nota 10. O

evento, que é realizado pelo Interact Club, e conta com

o apoio do Rotary Club, tem como objetivo avaliar os

esforços e as conquistas dos estudantes do município

'VÓ, parabéns pelo aniversário
de 97 anos, no. dia 29 de setembro."
São os votos das filhas, genros,

netos e bisnetos

O pai, avô, bisavô, amigo,
Arnoldo Alberto Orto

Gruetzmacher comemorou, n()
dia 29 de setembro, 90 anos. .

A família Gruetzmacher quer
homenagear esse homem

guerreiro;de enorme coração,
com um muito obrigado por
tudo. 'Parabéns, te amamos:

Na segunda-feira, 7 de
outubro, é dia do OpaWilson

Schneider comemorar
aniversário! As netas

Theodora e Gabriella, e toda a

família desejam muita saúde,
felicidade e sucesso nos

negócios! Parabéns!

A família da Escola Municipal
José Pasqualini parabeniza a

coordenadora pedagógica Marcia
Beseke Hermann, que aniversariou

no dia 2 de outubro. Desejam
saúde e muitas felicidades!

One Store Mari�ol está apoiando o Outubro Rosa, da Rede Feminina
do Câncer das seguintes maneiras: durante todo o mês de outubro
usaremos, a tradicional fita rosa para chamar a atenção dos clientes.
Foram compradas camisetas para apoiar a causa. A vitrine da loja
foi iluminada e foral1l cclocadas sugestões de looks rosa, com o

objetivo de chamar a atenção da comunidade

A princesinhaThayná Emanuelle

completará, no próximo dia 17 de outubro,
cinco aninhos, para a alegria dos

pais Fernanda e Ivo Junior

CESAR CASTRO

Jordany e Alceu confirmaram seu amor

perante Deus, pais, familiares e amigos,
no dia 28 de setembro. "Há poueo mais
de três anos 'seus caminhos se cruzaram

definitivamente e, com o passar do tempo,
os noivos descobriram que só poderiam
percorrer juntos a mesma direção; Que
seus caminhos se tornariam um só

caminho, suas almas uma só alma e seus

corações um só compasso. Agora, com
a benção de Deus, seguem juntos unidos

pelo sacramento do matrimônio."
.

'.

_._-

Djair e Marina Garcia foram passar as férias na Europa, com
Muriel, que mora na cidade do Porto, em Portugal. Estão
fazendo tour por Barcelona, Roma, Lisboa e arredores
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Cinquentagoles
de vinho

Noé plantou uma vinha
e tendo bebido o seu

vinho, se embriagou em

sinal de agradecimento".
Embora eu nunca tenha

plantado uma vinha se

quer, sempreme embriago
em sinal de agradecimen
to, como o personagem
bíblico. Mas agradeço ou

tras coisas: a textura, o

cheiro, o sabor, e as �ensa
ções múltiplas do vinho. E

agradeço também quando
tenho dinheiro para com

prar bons vinhos, claro.
Estamosem outubro, mas
o frio ainda insiste, a chuva
ainda sulca: o clima conti-

nua perfeito para o ritual
de namorar o rótulo, sacar
a rolha e deslizar o líquido
na taça. E falando em ri

tual, na semana passada li
uma notícia engraçada. A
escritora britânica E.L. Ja

mes, autora do best-seller
mundial "Cinquenta Tons
de Cinza", decidiu expan
dir sua lucrativa marca

para o ramo da gastro
nomia, lançando vinhos
com o nome do seu livro.

Segundo a autora, o vinho
tem um papel importan
te no enredo do seu livro,
"somando-se à sensualida
de que permeia uma série

de cenas", já que os perso
nagens consomem vinhos
regularmente. Não duvido

que no futuro livros e vi
nhos caminhem juntos,
como "leia o livro, beba o

vinho", ou "beba o vinho,
leia o livro". Bem-vindos
ao ritual do hipercapita
lismo! Aliás, "bem-vinhos"
ao hipercapitalismo!

Mas falemos de coisas

boas, embriagantes. Nun
ca esquecerei o dia em que
tomei umas taças de vinho
com o Luis Fernando Veris

simo, quando ele esteve em

Jaraguá do Sul, em julho de

2009, na Feira do Livro.

Fomos jantar na resi
dência de um casal de ami

gos, que nos ofertou um

Coe au vin (galo ao vinho)
e um bom vinho de bor
deaux. A noite foi muito
divertida e Luis Fernando
deu uma amostra de sua

humildade e erudição.
Confesso que fiquei

muitó nervoso quando
fui buscá-lo no aeroporto,
naquele mesmo dia, e até

pensei em entornar uma

garrafa, para chegar mais
tranquilão. Não que eu

tivesse medo de conversar

com ele, mas me disse
ram que ele era tão tími
do que só falaria quando
lhe perguntassem alguma
coisa. Pronto, imaginei
uma viagem de Curitiba a

Jaraguá cercada no mais
absoluto silêncio. O voo

dele atrasou mais de uma

hora, e a companhia aérea
não sabia me informar

que horas efetivamente o

avião pousaria, e eu tive

que ficar plantado na área
de desembarque. Porfim,
chegou, trocamos umas

rápidas palavras e almo
çamos numa churrascaria.
Entre uma picanha e uma

alcatra, pouco falamos.
Mas rumando para Jara

guá trocamos algumas im
pressões sobre autores que
gostamos, e quando che

gamos no hotel ele estava
até me fazendo perguntas.

No dia seguinte, peguei-
o no hotel, demos um_?
pequena caminhada pelo
Centro de Jaraguá e fomos
para a feira, onde centenas
de pessoas aguardavam a

grande atração da 3a Feira

do Livro de Jaraguá do Sul.
Como havia me pre

parado bem, tinha umas

20 perguntas na manga,
sobre literatura, futebol,
vinhos, política, e princi
palmente, suas obras. E,
como de certa forma es

távamos um pouco entro-·

sados, quem compareceu
à feira pôde conferir uma
hora de conversa com um

Luis Fernando espirituo
so e bem humorado, que
deu um show de simpatia
e humildade, e não se im

portou de ficar uma hora
e meia autografando para
uma fila assustadora.

Depois dos autógrafos
fomos ao restaurante tí

pico do Parque Malwee,
onde fiz a clássica pergun
ta: vamos tomar uma gar
rafa de vinho? Ele sorriu.

www.ocponline.com.br

Outubro Rosa
trabalha autoestima
das mulheres

Vigilância Sanitária flagra irregularidades Transporte mais em

conta para educação
em Jaraguá do Sul

Depois de interditaruma
clínica de massoterapia lo
calizada no bairro Chico de
Paulo, uma padaria (foto)
no Centro e uma comuni
dade terapêutica na Ilha da

Figueira por problemas que
vão do exercício ilegal da
medicina à falta de alvará e

ambientes totalmente insa
lubres e sem a presença de

profissionais habilitados, a

Vigilância Sanitária de Ja

raguá do Sul fechou um res-
, • I

taurante e uma otíca, f
••

Para muitas mulheres que passam pela
cirurgia demastectomia, a retirada damama
causa impacto na autoestima e sofrimento.
Mesmo com a mudança radical no corpo,
Valdete da Silva Deretti, 63 anos, enfrentou
a situação com uma perspectiva diferente.
Com maquiagem, lenços e várias poses, até
mesmo sensuais, ela fez um ensaio fotográfi
co exibindo, entre sorrisos, a cicatriz deixada
pelo procedimento. "Fiz por mim mesma e

para a minha família, eu tirei meu seio e não
minha liberdade eminhas vontades", contou.

-

O projeto de lei aprovado essa semana pela
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul que
garante o desconto de 50% na tarifa de ônibus
para todos os servidores da SecretariaMunici
pal de Educação precisa apenas ser sancionado
pelo prefeito Dieter Janssen para se tornar lei.

Assim, o benefício chegará a mais mil fun
cionários, entre merendeiras, auxiliares admi
nistrativos, serventes e demais profissionais
que hoje pagam pela passagem integral. Entre
tanto, a estimativa é al?enas �oo utilizem efe
tivameritel(l),&nibus bJm� lhei(l)'de tr�porte.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ciclista invade a pista e

morre atropelado na 280
ACIDENTE
Caminhoneiro disse

que não conseguiu
evitar a colisão,
que tirou a vida de

homem de 35 anos

Carolina Veiga

Um acidente envol
vendo um ciclista e

um caminhão resultou na

morte de Marcelo José

Narciso, de 35 anos. Ele
-

pedalava na marginal da
BR-280, em direção à
Jaraguá do Sul, quando
invadiu a rodovia e coli
diu contra o caminhão. O
acidente ocorreu, por vol
ta do meio-dia, próximo à
entrada do bairro Guami

ranga, em Guaramirim.
Segundo o chefe da

equipe dos bombeiros de

Guaramirim, Adalberto
Schneider, com o impac
to da batida, Narciso so

freu politraumatismo nos

.

membros inferiores, su-

WILLIAM FRITZKE

FATAL Familiares contaram que a vítima sofria de esquizofrenia e morava sozinho, no bairro Caixa d'Água

periores e no crânio. De
acordo com a Polícia Ro-

nobra. O caminhoneiro

seguia rumo a Joinville e

foi liberado logo após dar
depoimento aos policiais.
Não foram encontradas

irregularidades no cami
nhão ou com o motorista.

Narciso tinha quatro ir
mãs e morava sozinho em

uma quitinete alugada no

bairro Caixa D'Água, em

Guaramirim. Segundo a

irmã da vítima, Maria Este
la de Andrade, ele não era

casado e não tinha filhos.
Narciso trabalhou como

operador de máquinas e,
há alguns anos, recebia

aposentadoria provisória
devido ao diagnóstico de

esquizofrenia.

doviária Federal, o moto
rista do caminhão tentou

desviar do ciclista, mas o

fluxo de veículos na pista
contrária impediu a ma-

Festas de Outubro

Rodovias terão reforço policial e intensa fiscalizaçãocom radar e bafômetro

Ato-infracional
Jovem terá 45
dias de internação

Um adolescente de 17 anos de Jaraguá
do Sul foi transferido ontem para Florianó
polis, ondevai cumprir45 dias de internação
provisória. Ele responde a três inquéritos
por violência doméstica e ameaça a fami

liares, e ainda teria desacatado os policiais
que o acompanharam até o Fórum, para a
audiência naVara da Infância e Juventude.

As rodovias do Norte
catarinense estão receben
do atenção especial em

outubro por causa das fes
tas tradicionais da região.
Tanto as estradas federais

quanto estaduais terão re

forço no policiamento, au
mento da fiscalização para
coibir excesso de velocida
de e embriaguez ao volante.

A Polícia Rodoviária

Estadual prepara barreiras
nos locais das festas e deve
intensificar o uso de rada
res para punir o excesso de
velocidade. Os postos de
Blumenau e Gaspar vão re-

.

ceber 30 policiais vindos de

Florianópolis. ''Vamos dis
tribuir em todamalha viária
das cidades onde há festas.
As SCs 108, no, 421, 477 e

470 que passam por Blu-

menau, Pomerode, Timbó
e Indaial terão atenção es

pecial este mês", confirmou
o segundo-sargento Daniel

Henrique Cattaneo, da PRE
em Blumenau.

A "Operação Festas de
Outubro" da Polícia Rodo
viária Federal começou on

tem e segue até ameia-noite
do dia 20, com reforço de

fiscalização principalmente

nos finais de semana, nas

BRs 101, 470 e 282. Estas
rodovias dão acesso à região
do Vale do Itajaí, que sedia
aOktoberfest em Blumenau
e a Fenarreco em Brusque,
além das que ainda não co

meçaram como a Schützen
fest em Jaraguá e a Festa do
Imigrante em Timbó.

De acordo com a PRF, o
maior problema das festas é

o forte apelo ao consumo de
álcool. Para evitar acidentes
com motoristas embria

gados, o uso do bafômetro
será intensificado. A polícia
sugere que os participan
tes das festas contratem o

serviço de transporte como

vans ou ônibus e que, mes
mo sem a ingestão de bebi
da, evite trafegar durante a

madrugada.

Fumaça tóxica
Bombeiro piora e retorna a UTI de Joinville
o bombeiro voluntário de

Guaramirim David Marcellino,
59 anos, foi internado nova

mente na UTI do Hospital Re
gional Hans Dieter Schimidt,
em Joinville, ainda por compli
cações devido à inalação de fu
maça tóxica em São Francisco
do Sul, na-semana passada. Du-

rante esta semana ele apresen
tou melhora, Já estava respiran
do sem ajuda de aparelhos e se

movimentava sozinho, e chegou
a ser transferido para o quarto.
Na madrugada de ontem, po
rém, ele teve de ser sedado e en

tubado e voltou para aUTI.
De acordo com informações

do filho do bombeiro, Alexandre
Marcellino, David reclamou de
dores e pediu para ser sedado. Os
médicos disseram à família que
David está com broncoespasmo,
ou seja, contração involuntária
dos brônquios que impede a pas
sagem do arpara o pulmão, o que
dificulta a respiração.

isferidos

Moto e bike
se chocam

A colisão entre uma

moto e uma bicicleta dei
xou duas pessoas feridas
na tarde desta sexta-feira,

. próximo à ponte pênsil da'
Rua João Januário Ayro
so, no Bairro Jaraguá Es

querdo. A ciclista, de 35
anos, sofreu um corte pro
fundo na perna direita,
enquanto o motociclista,
de 39 anos, apresentava
fratura no braço esquer
do e no tornozelo. Ambos
foram socorridos pelos
Bombeiros Voluntários e

pelo Samu e encaminha
dos ao Pronto Atendimen
to do Hospital São José,
por volta das 14h.

Santa_ma

Motociclista
bate em poste

Um motociclista ficou

gravemente ferido após
colidir contra um poste na
Rua Carlos Frederico Ra

mthum, no Bairro Santa
Luzia, na manhã de sex

ta-feira. O homem, de 50
anos, estava consciente,
porém confuso, quando os

bombeiros chegaram ao

local, por volta das nhig .

Ele foi encaminhado ao

hospital com suspeita de
traumatismo craniano e

fratura na perna direita.

Czerniewicz

Briga de casal
paranaDP

A discussão entre um

casal, no Bairro Czer

niewicz, na manhã de

quinta-feira, terminou
na Delegacia de Proteção
à Mulher. O homem de
26 anos e a esposa, de 32
anos, brigava muito, por
volta das nhzo, e a so

brinha deles, de 17 anos,

precisou chamar a Polícia
Militar para intervir. O ca

sal foi encaminhado a de

legacia e liberados depois
de prestarem depoimento.
Segundo a delegada Mile
na de Fátima Rosa, como
não havia lesão aparente;
o acusado vai responder
em liberdade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP22
www.ocponline.com.br FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013

Ajudapara
fazer a reforma
da residência
HABITAÇÃO Famílias com baixa renda podem conseguir até
R$ 5 mil para investir na compra de materiais de construção

Natália Trentini

A partir de segunda-feira,
l'"\abrem em Jaraguá do
Sul as inscrições para ob-

'tenção de recursos para
reforma e ampliação habi
tacional pelo programa Co
hab Cidadã. Famílias com

rendabruta de até dois salá
riosmíniinos, R$ 1.356, po
dem conseguir até R$ 5_mil
emmaterial de construção.

Para tirar o benefício
também é preciso ter a es

critura do imóvel emmãos.
O cadastro pode ser feito na
Secretaria de Habitação até
o dia 31, com apresentação
de C�F, RG, comprovante
de residência e posse, e um

comprovante de renda.

Até 30 famílias pode
rão receber o recurso. Toda

documentação será enca

minhada para a Cohab, que
repassará o dinheiro para os

municípios. As equipes de

habitação ficarão responsá
veis pela compra domaterial
e fiscalização dasmelhorias.

"Já temos um programa
municipal para reforma,
mas poderemos receber até
R$ 150 para dar essa assis
tência. É uma ajuda para o

município e para as famí

lias, que às vezes têm seu

imóvel em condição precá
ria. A manutenção previne
que eles fiquem sem casa"
destacou o secretário, An
tônioMarcos da Silva.

A" busca por ajuda fi-

nanceira para reformas no

município ainda é pouco
expressiva, segundo Silva,
pelos critérios estabeleci
dos para liberação do re

curso. A falta de escritura,
ou localização de casas em

área de risco são os princi
pais fatores que dificultam
a ampliação do programa.

Moradias;
Dentro de 30 dias, a

Companhia de Habitação
,

do Estado de Santa Catari
na (Cohab/SC) vai abrir a

licitação para a construção
de 2,8 mil unidades habi
tacionais em 27municípios
catarinenses. Jaraguá do
Sul será um das cidades

contempladas.
EDUARDO MONTECINO

�MM Segundo Marcos da Silva, o
pedido de verbas para as reformas é baixo

JARAGUÁ .A ampliação dos espaços destinados às bicicletas depende de recursos
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Deputado propõe rede cicloviária integrada
Pesquisas feitas pelo,

Instituto Mapa, a pedi
do da Associação dos Ci
clousuários da Grande

Florianópolis (ViaCiclo),
mostrou que mais 70%
de pessoas entrevistadas

gostariam de usar bicicle
tas em seus deslocamen
tos urbanos nas maiores
cidades de Santa Catarina.

Mas a pouca infraes
trutura e a segurança res

tringem o uso do veículo.
Por conta disso, e com o

apoio da Associação, que
propôs algumas mudan

ças, tramita na Assem
bleia Legislativa um pro
jeto de lei do deputado
Renato Hinnig (PMDB),
criando um sistema ci
cloviário. Se aprovado,
será a primeira lei esta
dual catarinense a consi
-derar que o investimento
na mobilidade ciclística é
também um investimento
na saúde da população.

A ideia também é a de
incentivar o uso da bici-

cleta dentro do serviço
público.

O diretor de Trânsi
to da Prefeitura de Ja

raguá do Sul, Rogério
Kuhmlen, considerou a

proposta do deputado
"como muito boa" e ci-

/

tou exemplos de municí

pios integrados através de
ciclovias: Sorocaba e Itu

(SP), num percurso de 30

quilômetros construidos

em, parceria entre as duas

prefeituras. Em Santa Ca
tarina os· municípios 'de
Saudades e Pinhalzinho, na
região" Oeste, serão interli
gadas por uma ciclovia em

trecho de 10 quilômetros.
"Se levarmos uma ci

clovia até Nereu Ramos,
por que não uma integra
ção com Corupá, que fa

ria a sua parte?", propõe
Kuhmlen. Hoje, Jaraguá
do Sul tem 30 quilômetros
de ciclovias e a proposta
para os pouco mais de três
anos do atual governo é
dobrar o percurso no sen-

tido Leste/Oeste. No caso

de ciclovias margeando a

linha férrea, a ampliação
depende de autorização
da América Latina Lo

gística (ALL). "Não vejo
problema, maior nisso

porque, com seus 3,5 me

tros de largura a ciclovia

ocuparia bem pouco es

paço da faixa de domínio
(20 metros para cada lado
dos trilhos). Como contra
partida o município faria
a manutenção de todo o

trecho, incluindo o siste
'ma de iluminação diferen-
ciado", disse o diretor de
trânsito.

Quanto às ciclofaixas,
que estão sendo implan
tadas neste governo, se

rão ampliadas no sentido

Norte/Sul, ocupando par
te da pista de rolamento
das ruas. Mas, segundo
Kumhlen, a ampliação
dos espaços destinados a

bicicletas e pedestres ain
da depende demais recur
sos orçamentários.
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Jaraguá na rota do intercâmbio
OBJE-TIVO Rotary
Club recebe jovens
de vários países para

aproximar culturas e

conhecimentos

Natália Trentini

A prender uma nova língua,
1"\ter contato com outras

culturas e conhecer lugares di
ferentes. Todas essas experiên
cias estão no pacote de um in
tercâmbio do Rotary Club. Este
ano, nove jovens de diferentes
continentes terão essa vivência
em Jaraguá do Sul, enquanto o

mesmo número de pessoas da

qui enfrenta o desafio de estar

em outro país estrangeiro.
Uma das modalidades de

intercâmbio mais procuradas
na entidade é o programa de

longa duração, destinado a_
jovens, entre 14 e 17 anos, in
teressados em passar um ano

fora do país. Enquanto o grupo
envia brasileiros para o exte

rior, as famílias participantes
se preparam para receber estu
dantes. '!A·mesma quantidade
de intercambistas que vai, vem
para o país. Funciona como

uma troca", explica a oficial de

intercâmbio, Dirce Nunes.
Não é· preciso estar vincu

lado ao clube para participar
do programa. Basta fazer a

inscrição, pass.ar por uma série
de testes, preparar a viagem,
que dura em média um ano,
e arcar com as despesas. Os

gastos giram em torno de R$
6,5 mil com inscrição, taxas de
confirmação, mesada para o

intercambista, seguro de saú

de, entre outros. Ainda deve
ser somada à conta o valor com

passagem, que varia de acordo
com o destino.

Segundo Dirce, o intercâm
bio garante a seguranças dos
estudantes, acomodações em

casa de família e aulas no en

sino regular do país. "A gente
acredita que levando jovens a

interagir com outras culturas
estamos ajudando a promover
a paz entre os países. Nossos
jovens dão o seumelhor fora do
Brasil, e conhecemos quem são
as pessoas de outros países. São
criados laços", ressalta.

José FEAf�AJ'4DO SArieMA, MÉXICO
Crescer como pessoa e ser mais independente. Esses são os desejos do

intercambista José Fernando Bahena, 17 anos. Na cidade onde mora, Tanluca, no
Méxicb, conheceu outros brasileiros e se emocionou ao saber que viria para o Brasil.
Desde então, começou o contato com a família que o receberia em Jaraguá do Sul. "As

pessoas são carinhosas e me receberam muito bem", disse, Das impressões que tinha
sobre o país, muito pouco se confirmou. "As pessoas também são diferentes, muitos
loiros e de olhos azuis. Achei que se pareciam mais com as pessoas do México", contou.

SONJA BRANDT, ALEMANHA

Aqui a cidade é muito

tranqüila, me sinto
seguro caminhando na

rua. Pensava que era

um lugar mais agitado.

,

O Brasil era a primeira escolha da alemã Sonja Brandt, 16
anos. Sua grande vontade era conhecer a América Latina, mas
a diversidade cultural é belezas naturais vistas pelo computador
ajudam a jovem a definir o destino final. Antes de chegar a
Jaraguá do Sul, já sabia das fortes influências germânicas na

região. "Eu sabia que tinha o toque alemão' aqui no Sul", brinca.
Nesses primeiros dois meses, já conversou com muitas pessoas,
principalmente as idosasa, no idioma natal.

As pessoas são amigáveis,
mas também tímidas, não
esperava por isso. O humor

dos brasileiros é diferente. O

beijo no rosto para dizer 'oi'

chama atenção.
. .

.

................................................................................................................................................. � �._ ..

JUAN PEDRO MENOOZA1 eQUADOR
Do Brasil, Juan Pedro, 18, conhecia o futebol e carnaval. Antes disso passou

um curto período na Dinamarca, mas o calor da recepção brasileira foi mais
semelhante com a convivência em seu país. "Minha família foi no aeroporto me

receber, me abraçaram. Gostei muito daqui", conta. A escola e a cidade são muito

parecidas com as existenes na terra natal, e a tranqüilidade nas ruas é um fator

positivo. O único problema é a falta de informações para transitar pela cidade. A
falta de meios de transporte deixa Juan dependente da família hospedeira.

Gosto muito

do Brasil, das

pessoas daqui e
da minha família

brasileira.

"STEFANI AUZIC� ESTADOS UNIDOS
Em menos de dois meses, Stefani Ruzic, 18 anos, já está com o português

afiado. Aprender a língua brasileira era uma de suas maiores vontades. Saber
um pouco de espanhol ajudou na tarefa, já que o idioma da jovem, o inglês, é
totalmente diferente. "Brasil era praticamente minha última opção, mas gostei
por causa da reputação da diversidade 6ultural. Não conhecida nada", diz Stefani.
Mesmo tendo na bagagem muitas experiências internacionais, ela teve surpresas
com o país, principalmente pela diferença cultural entre as regiões Sul e o Norte.

Aqui todas as

pessoas são

simpáticas e

amigáveis.

NATTANON CHAAOENHIRANTORN,TAILÂNDIA

Jaraguá do Sul é uma cidade

"Cultura, comida, economia e a arquitetura das cidades. As diferenças são muitas
entre Samutprakarn, na Tailândia, e a cidade de Jaraguá do Sul. Até mesmo as

pessoas se comportam de forma diferente na hora de se comunicar; Do lado oriental
estão as reverências e cumprimentos à distância. Do jeito brasileiro, os abraços' j I \ muito calma. A forma da

calorosos. Mas nada disso causou desconforto para Natlanon Charoenhirantorn, � n i �I cidade também é diferente,
18 anos. O que ele quer mesmo é experimentar. "Eu gosto de comer as comidas � f a arquitetura, os prédios,
diferentes, quero aprender a língua e a cultura, ver todos os novos lugares", declara. � I não são do mesmo tipo.

......................................................................................................................................................................................................................1 .

"ELISSA SHUE, ESTADOS UNIDOS
A americana de St. Petersburg, Elissa Shue, 18 anos, não quis escolher

seu destino. Pediu para que os oficiais de intercâmbio em sua cidade
indicassem a melhor opção para ela perder a timidez. Foi assim que a

jovem acabou no Brasil. "A maneira com que as pessoas interagem é bem
diferente, mas me sinto confortável com todos porque querem me ajudar",
detalha. Desde que chegou à cidade e teve contato com estudantes de
outros países, Elissa se sente mais conectada com o mundo.

Espero aprender a linguagem,
cultura e experimentar coisas
diferentes. Até agora aprendi
a ser mais globalmente
ligada com o mundo.

'

•• A, ; ; .

SEBASTIAN
A cultura polonesa está muito presente na região, mas Sebastian

Jasiecki, 19 anos, quis ficar longe de tudo que lembrasse seu país.
"No intercâmbio quero conhecer coisas novas e também não que.ro
ficar confundindo a línguá", comentou. O jovem via o Brasil como um ,

�.,país com uma população mais distante das rotinas. "Pensava que \� f '.. 1#\
as pessoas não se preocupavam muito com horários", disse. Ele � i

1.�.�.����:.�.�.. �.i.�:��::.�;:�;�L��.����,�.:.i!��.���.I.�.�.��.�.�:!.!.!.I.!.�.�.U.!J.! .1...l j ..I ;.;��������.�;����:����.� .

Jaraguá do Sul é menor do

que a minha cidade, mas
é difícil de conhecer. O

transporte coletivo é muito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Derrotas e vitórias nos Joguinhos
RESULTADOS

Basquete feminino
é vice, voleibol está
na final e futsal

disputa o terceiro

lugar em Criciúma

Lucas Pavin

Penúltimo dia de com

petição, a sexta-feira foi
marcada por jogos decisi
vos para Jaraguá do Sul na
26a edição dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina,
que acontece em Criciúma
e reúne aproximadamente
4 mil atletas de todo Esta

do, até 19 anos.

Até o momento, a de

legação de Jaraguá do Sul

conquistou dezoito meda
lhas na competição, sendo
três de ouro, oito de prata
e sete de bronze. Destaque
para Bianca Ewald, da na

tação, e Filippi Gonçalves,
'

do ciclismo, responsáveis
pelas medalhas douradas.

FOTOS HENRlQUE PORTO/AVANTE!

Prata no pódio
Em jogo equilibrado, o basquete feminino, comandado por

Julio Patricio perdeu na final da modalidade para Chapec6 por
71 a 66. A equipe ficou com o vice campeonato na competição.
Esta foi a única derrota dasmeninas nos Joguinhos, já que ante
riormente haviam vencido os cinco jogos que disputaram. "Al
cançamos nosso objetivo que era chegar na final. Nossa equipe
era praticamente a mesma da Olesc e tivemos grandes possi
bilidades'de ganhar o jogo. Isso que me deixa mais feliz ainda,
porque sabemos que nos próximos anos vamos ter times, com
petitivos tanto na Olesc como nos Joguinhos", comentou Julio.

Frustação nos pênaltis
o futsal masculino teve um jogo muito equilibrado ontem

contra Criciúma, mas acabou perdendo nos pênaltis para os do
nos da casa, após um empate por 2 a 2 no tempo normal. Para
voltar com o bronze na bagagem, a equipe comandada por Au

gustinho Ferrari enfrenta São Miguel do O�ste neste sábado.

Briga pelo bronze
No período da tarde, foi a vez do bas

quete masculino atuar pela semifinal con
tra Joinville. Sob o comando de Milton

Mateus, os jovens não -conseguiram parar
o forte time de Joinville e foram derrota
dos por 75 a

-

37. Agora, a equipe encara

Florianópolis na disputa pelo terceiro lu

gar e pela medalha de bronze.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AS MELHORES

OFERTAS DO
MERCADO VOCÊ

.

ENCONTRAAQUIl

LEIER
IMÓVEIS

LIIIR
IIIIDIIII • I ..

tS" E-mail: comercial@leier.com.br

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se

A MELHQR. tQUIPE
DE CORRETORES
DE JARAGUÁ DO SUL

i.igue: (47) 2107-0500 www.lei·er.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS .

li (47) 9637-4547
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""
" LEIER

IMÓVEIS

LEIII
Da

www.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS

{iJ (47) 963,7-45A7
----

A
LIGUE AGORA n

Z���)f?iM_a_t�çhaJ OeQdo.ro: da E'onseça, 1698, Jaraguá do Sul - se
t1é' E-mail: comercial@leier.com.br

CONDOMINIO
DAS ÁRVORES
APARTAMENTO COM 02

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR,
COZINHA, BWC, ÁREA DE

.

SERViÇO, E GARAGEM.

RESIDENCIAL COM 02 SALÃO DE "

FESTAS, DUADRA DE ESPORTE, �PORTARIA E ESTACIONAMENTO. '

ÁREA PRIVATIVA: 50,00 m2

MADRI
RI�SJDENCJAl .

APARTAMENTOS COM 02

DORMITÓRIDS, SALA DE ESTAR E
JANTAR, COZINHA, BWC, ÁREA DE ,

SERViÇO, SACADA COM 'J
CHURRASDUEIRA E GARAGEM.

.

RESIDENCIAL CONTÉM SALÃO DE
FESTAS.

PRAZO DE ENTREGA
FEVEREIRO/2014.

$ 145.000,00
RI-63.509,

�'

LEUPRECHT
RESIDENCIAL

APARTAMENTO COM 2
·DoRMITÓRloS + 1 SUITE, SALA
DE EST�R E JANTAR, COZINHA, V
BWC, AREA DE SERViÇO, SACADA. i
FICAM TODOS MÓVEIS SOB 1,1

-

MEDIDA i

3 VAGAS DE GARAGEM

ÁREA PRIVATIVA: 100,00 m2

$ 240.000,00 :
. II

TORREDE LUNA,
RESIDENCIAL \

APTO COM 2 DORMITÓRIOS, \
SALA DE ESTAR E JANTAR, COPA \

E COZINHA, BWC, ÁREA DE
SERViÇO, SACADA COM

,

CHURRASDUEIRA E 1 VAGA DE 'I
GARAGEM. FICAM OS MÓVEIS 1,
NA COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, �CHURRASOUEIRA, BOX BWC E :1ARMÁRIO DO DORMITÓRIO.

"

ÁREA PRIVATIVA: 61,00 m2

DE 8$115.000,00
por

$168.000,00
99

Três Rios do Sul

Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS

TERRENO
DE ESQUINA;

ÁREA DO TERRENO

301,55 m2

$115.000,00

TERRENO

ÁREA DO TERRENO

612,00 m2

DE RS 95.000,00
por

RS 10.000,00

Centenário CASACASA
OM 252m2, 01 SUíTE,03

DORMITÓRIOS, 03 SALAS DE

ESTAR, SALA DE JANTAR,
ESCRITÓRIO, COZINHA, COPA, V
04 BWC, EDICULA, DESPENDA, !

DEPÓSITO, VARANDA, SACADA, ,i'
PISCINA, CHURRASDUEIRA, I
JARDIM, DUlNTAU 04 VAGAS �
DE GARAGEM. ,1

ÁREA DO TERRENO

1.812,00 m2

01,"\11.-10'
Vila Nova Três Rios do Sul

-, -

TERRENOS

GEMINADA COM 02

DORMITÓRIOS, SALA DE ESTAR, I
COZINHA, BWC, ÁREA DE

SERViÇO E VARANDA.

ÁREA DO TERRENO

222,70 m2

$1\\0.000,00

Três Rios do Sul

W E-mail: comercial@leier.com.br

._-6"
.

Czerniewicz

"

li'
I

Amizade

Centenário
Cód: 1824-02 - R$ 600.000,00 - Vila Nova - 3.485,00 m2
Cód: 1823-02 - R$ 250.000,00 - Vila Nova - 464,00 m2
Cód: 1815-02 - R$ 400.000,00 - Vila Lenzi - 660,60 m2
Cód: 1506-02 - R$ 180.000,00 - Ilha da figueira - 581,00 m2
Cód: 1484-02 - R$ 500.000,00 - Vila Lenzi - 582,00 m2
Cód: 1478-02 - R$ 420.000,00 - Centro - 268,00 m2
Cód: 1289-02 - R$195.000,00 - Água Verde - 420,00 m2

,Cód: 1320-02 - R$168.000,00 - Amizade - 360 m2
Cód: 1384-02 - R$110.000,00 � Tifa Martins - 350,00 m2
Cód: 1454-02 - R$180.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 400,00 m2
Cód: 1451-02 - R$ 120.000,00 - Rau - 750,00 m2

V
','
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Quer vender seu
�

.
.

•

Venda com a melhor .
. A Itaivan conta com uma equipe especializada ..
em ovollcçõo de imóveis, sejam eles residenciais,

.

industriais ou comerciais.

itaivan
IMOBILIÁRIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

Design contemporâneo.
Lccolizoçõo privilegiada.

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

Localização privilegiado no Loteamento

Champognat. o poucos minufos
do centro da cidade.

Terraço com salão de-festas decorado.
churrasqueira e piscina com deck

Estrutura pronto para receber aquecimento
o gás e tubulação paro água quente
preparada poro sistemas monccomondo.

Elevador de alta tecnologia com
capacidade para 8 passageiros e
sistema de resgate automático.

Alto requinte em detalhes, decorados
com revestimentos Porcelanosa e

interruptores Simon.

,
,

Area Privativa
de 127.39m2
e 128.54m2.'

L

"':';;"1I �

'"ça"-
o:;

1�30m'

ATENDIMENTO Segu�d.a·a .$���� ,-, 8� às 12� e J 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Locação (
\

-Ref. B-736
=Bairro: Baependi
oSuíte + 02 dormitórios, mobiliado
oR$ 1.980,eO

oRef. B-885
=Beírro: Estrada Nova
003 dormitórios
-ss 1.000,00

oRef. B- 898
oBairro: Czemiewicz
003 dormitórios
oR$ 600,00

oRef. B-818
oBairro: Amizade
003 dormitórios
-ns 1.200,00

"
. , Plantão ..

0

: -�:i,"; .

�

'." LOCAÇÃO","::'o "::'
47 9945-8037 ."

oRef. B-879
oBairro: João Pessoa
002 dormitórios + edícula
o.R$ 750,00

oRef. B-890
oBàirro: Ilha da Figueira
002 dormitórios
oR$ 850,00

oReCB-892
oBairro: Czemiewicz
003 dormitórios
oR$ 700,00

oRef. A- 1 002
oBairro: Amizade
002 dormitórios
oR$ 660,00

Casa Comercial

oRef. A-lOaS
oBairro: Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
-ss 1.250,00

Ed. San Gabriel

-Ref. A-l0l0
oBairro: Vila Lenzi
002 dormitórios
oR$ 570,00 + cond.

-Ref. A-l 021
.flairro: Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.000,00 + cond.

oRef. B-865
oBairro: Água Verde
.01 suíte +.02 dormitórios
oR$ 1.200,00

oRef. A- 1 006
oBairro: Amizade
o 02 dormitórios
oR$ 480,00 + cond.

Galpão Comercial

oRef. A·1 033
oBairro: Vila Nova
o 02 dormitórios
oR$ 500,00 + cond.

oRef. A-971
=Bairro: Amizade
002 dormitório
oR$ 550,00 + cond

oRef.A-l041
=Batrro: Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.000,00 + cond.

oRef. A-l029
oBairro: Centro
002 dormitórios
oR$ 700,00 + cond

•

Res. Ribeirão

o
Iro
u
ro
....

Q)
.±::
ro

'ro
C/)
O
......

:�
::J
C/)

C/)

'(ii
>
'O
E

-Ref. A-924
-Bairro: Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 700,00 + cond.

oRef. A-776
=Beirro: Ribeirão Cavalo
001 dormitório
oR$ 400,00

oRef. A-l027
=Batrro: Czemiewicz
o 01 Suíte + 02 dormitórios
oR$ 1.150,00 + cond.

C/)
O

, :g
W.._-g

......

Q)
"U
C/)
Q)
....

O
ro
>
i<

oRef. A-l036
oBairro: Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.300,00 +.cond.

,'_.,
' ATENDIMENTO Segunda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

MO B Ill.A RI A
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Locação

'Ref. A-988
-Bairro: Czerniewicz
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 900,00 + cond.

'Ref. A-982
'Bairro: Vila lalau
'02 dormitórios
'R$ 730,00

Res. AmJzade

·Ref. A-912
'Bairro: Amizade
.02 dormitórios
'R$ 500,00 + cond.

·Ref. A-952
'Bairro: Centro
'Suíte + 01 dormitório
'R$ 900,00 + cond.

,

'Ref. A-947
• Bairro: Centro
'Suíte + 02 dormitórios
'R$ 1.100,00 + cond.

Plantão
.

LOCAÇÃO
479945-8037

Res.Tulipas

'Ref. A-836
'Bairro: Centro
'01 dormitório
'R$ 560,00 + cond.

-Ref. A-913
'Bairro: Vila lenzi
'02 dormitórios
'R$ 600,00 + cond.

'Ref. A-l037
'Bairro: Vila Nova
'Suíte cJ clost + 02 dormitórios
'R$ 1. 600,00 + cond.

Casa Comercial

Ref.B-761
Bairro - Vila Nova

7 salas + 2 banheiros
Valor: R$: 3.000,00

.Ref. C-185
'Bairro: Nova Brasília
• Area: 660 m2 com 04 banheiros
'R$ 6.500,00

'Ref. C-201
'Bairro: Amizade
·Area: 100m2 e banheiro
'R$750,00+ cond.

'Ref. A-l008
'Bairro: Centro
'02 dormitórios
'R$ 700,00 + cond.

r

Ref. B-859_
Bairro - Centro

Suíte + 03 dormitórios
Valor: R$ 2.350,00

·Ref. C-205
=Bairro: Amizade
.Area: 30,67 m2 com 01 banheiro
'R$ 580,00

o
lCO
o
CO
L-

a>
�
CO

CO

VI
O
.�
.�
:l
VI

.�
a>
>
'O
E

·Ref. B-825
'Bairro: Centro
.02 salas + 02 dormitórios
'R$ 1.500,00

'Ref. C-203
'Bairro: Centro
• Area: 100m2, 02 banheiros
'R$ Consultar.

=Ref. D-78
'Bairro: Agua Verde
.Area: 370m2
'R$ 4.000,00

'Ref. A- 1039
'Bairro: Centro

.

'Suíte+ 02 dormitórios mobiliado
'R$ 1.350,00

VI
O
VI
O
-o
O
.....

�
VI
a>
L-

O
CO
>
-!<

·Ref. C-212
'Bairro: Tifa Martins
.Area: 65 m2
'R$ 600,00

·Ref. D-53
'Bairro: Centro
.Area: 470m2
'R$ 2.800,00

·Ref. A-l012
'Bairro: Centenário
'Suíte+ 01 dormitório
'R$ 950,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

-_.....---".

Res. Villar

oRef. 5039 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios
oArea privativa: 63,91 m2
oA partir de R$ 169.843,26
-Pronto para morar!

rR�e:s;-.-;;S:e;'re::n:it;;á:-'!i.iII'i�··. �
;J

oRef. 5025 - Nova Brasília
oSuíte + 01 dormitório
.Area privativa:79,30m2
.A partir de R$ 295.000,00
.Entrega Setembro/2013

�"n!niàec
í{;!�nee/

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

.Ref. 5091 - Centenário

.02 dormitórios
·Area privativa: 61,47m2
·A partir de R$ 158.000,00
=Pronto para morar!

.Ref. 5307 - Czemiewicz
=Sufte + 01 dormitório
.Area privativa: 77,92m2
oA partir R$ 234.730,00
.Entrega final de Março/2014

.Ref. 4987 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 115)4m2
·A partir de R$ 339.000,00
.Entrega: Novernbro/Zü'ld

oRef. 5382 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 01 dormitório
.Area privativa: 67,53m2
.A partir de R$ 159.000,00
oEntrega' 2014

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

• Ref. 5290 - Nova Brasília
• Suíte máster + 02 suítes
• Area privativa: 157,04m2
o A partir de R$ 785.763)9
• Entregue Março/2014

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

Res. Monte Carla

oRef. 5469- Navegantes
002 Suítes
oArea privativa: 97)3m2
oArea do Imóvel: 147,97m2
oA partir de R$ 262.905,70

� ��s Triuggio

"

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Area privativa: 63,69m2
.A partir de R$.193.000,00
·PRONTO RARA MORAR!

.Ref. 5413 -Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 54,72m2

.A partir de R$ 150.000,00
=Pronto para Morarl

.Ref. 4940 - Amizade
001 Suíte + 02 demi
.Area privativa:119)Om2
.A partir de R$ 433.698,30
E t M

.

/2014

·Ref. 5001 - Piçarras
oSuite + 02 demi
.Area privativa: 124,67m2
.A partir de R$ 497.733,37
·Entrega Maio/2013

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
·02 dormitórios
.Area privativa: 80,96m2
.A partir de R$ 245.471 ,07
.Entrega Maio/2014

______�Nft__�__

Res. Belize

·Ref. 5407 - Amizade
·Suíte + 01. dormitório
.Area privativa: 76,26m2
·A partir de R$ 180.000,00
oEntrega setembro /2014.

oRef.5197 - Amizade
·02 dormitórios
.Area privativa: 64,00m2
.A partir de R$ 155.000,00
=Pronto para morar]

• Ref. 5351- Piçarras
• Suíte' + 02 dormitórios
• Area privativa do imóvel:74)9m2
• A partir de R$ 269.559,99
• Entregue Novembro/20-16

.Ref.4937 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 102,01 m2
·A partir de R$ 453.952)1
=Pronto para morar!

oRei. 5304 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
·Area privativa: 60,07m2
·A partir de R$ 150.000,00
oEntrega Novembro/2014

� Res. Horizon
"

;:
ii'
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g
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?

oRef. 5460 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
.kea privativa: 74, 60m2
·A partir de R$ 246.500,82
=Eritreqa: Dezembro/2014

�es Gracilis II

oRef. 5027 - Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 01 dormitório
oArea privativa: 76,54m'
·A partir de R$ 213.000,00
.PRONTO PARA MORARI

oRel.5405 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Area privativa: 62,47m2
·A partir de R$ 152.000,00
.Entrega Agosto/2014

·Ref. 5435 - Centro
·02 dormitórios'
.Área privativa: 65,65m2
·A partir de R$ 239.500,00
.Entrega julho/2016

Ed.
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•Ref. 5005 - Centro
.Suíte + 01 dormitaria
.kea privativa: 68,23m2
·A partir de R$ 202.482,75
·Entrega: Maio/2014

·Ref.5278 - .Jaraquá 99
.02 dormitórios
okea privativa: 47,83m2
.A partir de R$ 109.920,50
=Pronto em maio/2013

o

ATENDIMENTO Segunda a Sexta -� 8h às 12h e 13h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

•Rei. 5002 - Centro
·03 suítes
.Area privativa: 120,53m2
oA partir de R$ 482.485,89
=Entreqa Abril/2013

oRef. 5042 - Amizade
.02 dormitórios
oArea privativa: 53,37m2
oA partir de R$ 157.296,30
·Entrega Dezembro/2013

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

'I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

oRef. 5054 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 112,00m'
oR$ 350.000,00

Res. Amsterdam

oRef. 5342 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 79,40m'
oR$189.000,00

oRef. 5497 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 109,21m'
oR$ 350.000,00

=Ref. 5231 - Centro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 93,22m'
oR$ 219.000,00

oRef. 5415 - Nova Brasília
o 02 dormitórios
oÁrea privativa: 90,66m'
-ss 200.000,00

=Ref. 5499 - Vila Lalau
=Sulte + 02 dormitórios
oArea flrivativa: 80,00m'
oR$ 260.000,00

oRef. 4862 - Centro
003 Suítes
oArea privativa:390,00m'
oR$ 2.900.000,00

oRef. 5496 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 96,1 Qm2
oR$ 315.000,00

oRef. 5368 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oArea privativa: 56,DOm'
oR$ 133.000,00

oRef. 4871 - Centro
004 suítes sendo 01 com doset
oÁrea privativa: 244,62m2
oR$l.l00.ooo,OO

oRef. 5489 - João Pessoa
002 dormitórios
oArea privativa: 57,38m2
oR$ 140.000,00

-Ref. 5287 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios, mobiliado
oÁrea privativa: 126,14m'
oR$ 595.000,00

oRef. 5491 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios,
oArea privativa: 182,33m2
oR$ 447.000,00

oRef. 5097 - Amizade
o 02 dormitórios
oÁrea privativa: 57 ,SOm'
-ss 125.000,00

__.c

oRef. 5430 - Centro
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa:81 ,SOm'
-ss 280.000,00

oRef. 5467 - Centro
o Suíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 165,730m2
oR$ 430.000,00

oRef. 5445 - Vila Nova
002 dormitórios
oArea privativa: 79,85m'
oR$ 244.000,00

oRef. 5450 - Centro
oSuíte com closet + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 117,25m2
oR$ 255.000,00

oRef. 5369· Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 58,35m'
oR$'140.000,00

oRef. 5037 - Vila Nova
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 111,32m'
oR$ 450.000,00

oRef. 5476 - Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 1011 ,25m'
oR$ 320.000,00

oRef. 5129 - Centro
003 suítes + 01 suíte máster
oÁrea privativa: 319,OOm'
oR$ 1.650.000,00

oRef. 5227 - Centenário
.

002dormitórios
oÁrea privativa: 61 ,23m'
oR$ 165.000,00

oRef. 5463 - Ilha da Figueira
oSuíte + 02 dormitórios,
oÁrea privativa: 76,17m'
oR$l90.ooo,OO

I

! 5466 - Vila Nova
! 02 dormitórios

i 'Ficam móveis sob medida I

I Área privativa: 51,42m2 II'R$ 125.000,000
I......._.__� J
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MOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS

PRONTOS

oRef. 7662 - Barra do Rio Molha
oSuíte máster + 02 dormitórios
oArea imóvel: 210,00m2
-ss 550.000,00

oRef. 76S4 - Amizade
oSuíte cJ closet + 02 dormitórios
oArea imóvel: 329,34m2
oR$ 900.000,00

oRef. 7501 - Czemiewicz
003 dormitórios
oArea imóvel: 118,00m2
oR$ 290.000,00

oRef. 7553 - Massaranduba
oSuíte + 02 dormitórios
=Área imóvel: 243,03m2
oR$ 380.000,00

o Ref. 7656 - Rau
=Suite + 02 dormitórios
oArea imóvel: 230,00m2
oR$ 300.000,00

Plantão
PRONTOS
47' 9210 0808

oRef. 7664 - Amizade
=Sulte cJ closet + 02 dormitórios
oArea imóvel: 219,00m2
oR$ 470.000,00

oRef. 7564 - Czemiewicz
=Suíte + 03 dormitórios
oArea imóvel: 326,90m2
oR$ 595.000,00

oRef. 7646 - Rau
003 dormitórios
oArea imóvel: 87,00m2
-ns 140.000,00

oRef. 7648 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 128,80m2
-ss 260.000,00

oRef. 7661 - Barra Velha -Itajuba
002 dormitórios
oArea imóvel: 112,00m2
-ss 180.000,00

-----

oRef. 7643 - Barra Velha.
o Suíte cJ closet + 02 dormitórios
oArea imóvel: 270,00m2
oR$ 750.000,00

oRef. 7645 - Três Rios do Sul
003 dormitórios
oArea imóvel:120,00m2
oR$ 234.000,00

oRef. 7647 - Nova Brasília
=Suite + 05 dormitórios
oArea imóvel: 410,00m2
oR$ 650.000,00

oRef. 7623 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 202,OOm2
oR$ 320.000,00

oRef. 7345 - Três Rios do Sul
003 dormitórios -

oArea imóvel: 111 ,00m2
oR$ 158.000,00

o R·ef. 7644 - Centenário
oSuíte cJ closet + 02 dormitórios
o Area imóvel: 229,65m2
o R$ 400.000,00

o Ref. 7624 - Vila Lalau
o 03 dormitórios
o Area imóvel: 285,12m2
o R$ 530.000,00

o Ref. 7204 - Piçarras
o 03 dormitórios.
o Area imóvel: 160,73m2
o R$ 250.000,00

o Ref. 7655 - Rau
=Sobrado com vários-dormitórios
o Área imóvel: 322,00m2
o R$ 450.000,00

o Ref. 7474 - Guaramirim
o Suíte cJ closet + 02 dormitórios
o Area imóvel: 342,00m2
o R$ 500.000,00

Sobrado Geminado em Três

Rios dei Sul

Suíte + 02 dormitórios

Área imóvel: 140,00m2

Complemento: Loteamento

Jardim Europa

oRef. 7351 - Guaramirim
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 142,00m2
-ss 350.000,00

oRef. 7493 - Amizade
002 dormitórios
oArea imóvel: 90,34m2
oR$ 250.000,00

oRef. 7534 - Rio Cerro II
003 suítes
oArea imóvel: 243,34m2
oR$ 550.000,00
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oRef. 7666 - Ilha da Figueirá
oSuíte + 02 dormitórios
oArea imóvel: 149,OOm2
oR$ 390.000,00

oRef. 7490 - João Pessoa
003 dormitórios
oArea imóvel: 110,00m2
oR$ 130.000,00
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oRef. 7495 - Saliinas, Barra do Sul
002 dormitórios
oArea imóvel: 86,00m2
oR$125.ooo,00

oRef. 7516 - Jaraguá '84
002 dormitórios
oArea imóvel: 38,00m2
-ss 65.000,00

-!C'
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MOBILIÁRIA.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

o Ref. 7437 - Amizade
o Suíte closet + 02 dormitórios
o Área imóvel: 194,17m'
o R$ 610.000,00

o Ref. 7684 - Amizade
o Suíte + 02 dormitórios
o Área imóvel: 189,00m'
o R$ 405.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
oSuíte com hidro + 02 suítes
oÁrea imóvel: 242,00m'
�R$ 675.000,00

oRef. 7697 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea do imóvel: 168,39m'
oR$ 280.000,00

oRef. 7696 - Centro
=Sulte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 150;00m'
oR$ 795.000,00

oRef. 7698 - Corupá/ Bomplandt
002 dormitórios
oÁrea imóvel: 46,04m'
-ss 160.000,00

o Ref. 7703 - Centenário
o 03 dormitórios
o Área imóvel: 167,00m'
oR$ 377.000,00

oRef. 7692 - Três Rios do Sul
-Suíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 124,00m'
oR$ 335.000,00

oRef. 7610 - Schroeder
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 130,00m'
oR$ 210.000,00

oRef. 7446 - Centro
003 dorm itórios
oÁrea imóvel: 290,00m'
oR$ 990.000,00

oRef. 7521 - Água Verde
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 224,90m'
-ss 389.000,00

°Ref. 7691 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 113,85m'
oR$ 450.000,00

oRef. 7694 - Jaraguá 99
=Suite d closet + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 122,40m'
-ns 286.000,00

oRer 7611 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea imóvel: nO,OOm'
-ss 159.000,00

oRef. 7581 - Guaramim
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 160,00m'
oR$ 430.000,00

oRef. 7667 - Vila Lenzi
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 128,98m'
oR$ 275.000,00 .

oRef. 7700·- Amizade
002 suítes + 02 dormitórios
oÁrea do imóvel: 295,90m'
oR$ 750.000,00

oRef. 1693 - Vila Lenzi
004 dormitórios
oÁrea imóvel: 190,00m'
-ss 450.000,00

-Ref. 7532 - Três Rios do Norte
001 dorm d closet + 02 dorm.
oÁrea imóvel: 145,25m'
-ss 215.000,00

oRef. 7632 - Jaraguá 99
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 120,00m'
oR$ 165.000,00

Geminado

* Ref. 7519
* Bairro: Três Rios do Sul
* Área do Terreno: 224,24m2
* Área do Imóvel: 73,60m2
* 02 dormitórios

oRef. 7585 - Amizade
=Suite + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 117,11m'
oR$ 318.000,00

oRef. 7531 - Água Verde
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 220,14m'
oR$ 385.000,00

.

oRef. 7582 - Vila lenzi
003 dormitórios
oÁrea imóvel: 98,00m'
oR$ 255.000,00

oRef. 7659 - Jaraguá Esquerdo
o Suíte + 02 dormitórios
oÁrea imóvel: 200,47m'
-ns 900.000,00
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oRef. 7674 - Amizade
oSuíte máster + 02 dormitórios
oÁrea terreno: 185,DOm'
oR$ 430.000,00
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oRef. 6708 - Czerniewicz
003 suíte + 01 dormitório
oÁrea imóvel: 345,00m'
oR$ 1.300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul

TERRENOS

·Ref. 2466 - entro
·Terreno Residencial c/ 0210tes
·Área do Terreno: S'69,68m'
.R$ 200.000,00

·Ref. 24S0 - João Pessoa
•Terreno Residencial e comerciais
.Área do Terreno: 347,3Sm'
•R$ 89.000,00

p� a nt ã o
PRONTOS
4792100808

.Ref. 2424 - Nereu Ramos

.Terreno Residencial
·Área doTerreno: 418,S1m2
·R$ 120.000,00

·Ref. 2645 - Chico de Paulo
·Terreno ResiGlencial
·Área do Terreno: 420,00m'
·R$ 140.000,00

·Ref. 2550 - Amizade
-Terreno comercial
.Área imóvel: 456,53m2
·R$ 245.000,00

·Ref. 2430 - Três Rios do Sul
·Lotes residenciais
·Área do Terreno' 332,45m2
·R$ 95.000,00

·Ref. 2660 - Amizade
·Terreno Residenciai
·Área do Terreno: 362,SOm'
.R$ 145.000,00

·Ref.2592 - Três Rios do Norte
·Terreno Comercial
·Área do Terreno: 437,26m'
.R$ 90.000,00

·Ref. 2628 - Amizade
,-Terreno de esquina

.,.
•.Área imóvel: 139,97m'

..

.R$ 170.000,00

.Ref. 2609 - João Pessoa

.Área 32S,00m'
·Ótima Localização
·R$ 90.000,00

·Ref. 2462 - Chico de Paulo
·Terreno Residencial
.Área do Terreno: 325,00m2
.R$ 82.000,00

.Ref. 2284 - Três Rios do Norte

.Terreno Residencial

.Área do Terreno: 331 ,37m' .

·R$ 87.000,00

Loteamento Ville D' France
* Ref. 2414
* Bairro: Amizade
* Rua asfaltada
* Terreno de esquina com a área de 481,18m2
* Ideal para Geminados e pequenos prédios!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

REF. 2106 - CENTENÁRIO - RES. PIRÂMIDE (PROX. TRAPP).
Apto. com 02 dorm�órios, bw( social, sala estar, sacada çom
churrasqueira, cozinha, lavanderia, Ol vaga garagem. Area

privativa: 61 ,49m2.lncorpora�ão sob matrícula nO 48.902. Preço
RS 145.000,00. financiado pelo plano Minha casa minha vida.

A&v DHASJ

Rei. 2243IANCAMENID
- RESIDEN(I�l ABU

DHABI
(entro

Apartamentos com suíte
mais 02 donn�órios,
lavabo, cozinho,

lavanderia, bwc sooal,
socado com churrasqueira

integrado o solo
com fechamento estilo

Reiki, solo em dois ambi
entes, 01 ou 02 vogas de
garagem. Acabamento
com gesso rebaixado,
porcelanoto, laminado
em madeira nos Huartos,
tubula\õo de spht e de

águo quente.
Entrego - Julho 2016. R.I
73591.A�tosaJlartir de

RS 375.000,00

REE2230 - JARAGUÁ ESQUERDO - RES. TORRE DI SOLl
Apto com 02 dormitórios, bw( social, sala estar, sacoda

com rhurrasqueirn, cozinha, lavanderia, Ol vago estacionamento
..

coberto. Area privativo: 6O,70m2 e 67,04.lnwrporoção sob
matrícula nO 5.340. VALOR A PARTIR DE RS 150.000.00

Rei: 2252 - EDIF.MONTE CARLO - Centro
Apto com 01 suíte, 02 dormit., sala de jantar, sala de Iv,
cozinha, lavanderia, bwc social, sacada com churrasqueira

e fechamento em vidro, 02 vagos de garagem.
Ficam os móveis sob medido da cozinha, lavand., suíte e banheiros.

Preço: RS 315.000,00 - Aceita financiamento bancório.

- j

Ref. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com

121,00m2 privativos, Dl suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen., 02 vogas. ÚlTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

Rei. 2150 - BAEPENDI- RAZIEL RESIDENCE - Aptos 03 suítes, lavabo,
solo estar e jantar, sacada com churr., cozinho, lavanderia, 02 vogas
de garagem. Area píivativo 12B,72m2 02 elevadores, espaço fitness,
brinquedoteco, hal! de entrada decorado e mobiliado, 02 a�ortomen-

tos por andor. RJ nO 25132. Valor a partir de RS 375.000.00

,

Rei: 2225 - ESIDENClAL BELIZE - Amizade - Apartamentos com Ol
suíte, Ol dormitório, bwc social, solo esto� socado com churrosqueira,
cozinha, lavanderia, Ol vogo garagem. Area privativo de 76,26m2 e

BO,66m2.lncorporação sob matriculo n.o 6350B.
Valores o partir de 190.000,00.

Ref: 2235 - RESIDENCIAL DOM PEDRO - Vila Lenzi'"
Apto com 74,85m2 privativos sendo;suíte'com sacada,
01 dormnório, sala de jantar, sala de estar, cozinhá,

lavanderia, bwc social, sacada com churrasqueira. R.l3.2B.379.
. Preço: RS 165.000,00 - Ace�a financiamento bancário.

Lot. Dona Marta

Lot. Paineiras

,.
Ln

� Lot. Marzan
<3
.......
a:::
C-"

(47) 3275-0100
PloANTÃ'O (47)' 9'176'00"64 -' D(jMJ'NSOS B FSã.iAOOS Cond. Horizontal J.D. Cristina

Lot. Ville de Lion
AMIZADE - Apartamento com sala, sacada, 1 suíte
+ 2 quartos, banheiro, cozinha, área serviços,
Garagem coberta. Aluguel R$700,OO + taxas.

TIFA MARTINS - Casa com 3 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, garagem
coberta. Aluguel R$750,00 + Txs. Lot. Paim SpringsCENTRO � Ed. San Rafael- Apartamento com

2 quartos, sacadinha no quarto e na sala,
churrasqueira, cozinha, banheiro, área de serviços,
garagem coberta. Aluguel R$660,OO + T)(5.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos, sala/
cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$S60,00 + Txs,

Terreno
BARRA DO RIO CERRO - Apartamento com 1 quar
to, sala, sacada, cozinha com móveis, banheiro,
área de serviço. Aluguel R$ 570,00 + Txs.

CENTRO - ED. VERGINIA- Apartamento lsuite + 2

dormitórios, piso porcelanato e laminado, banheiro,
sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de

serviços, g?ragem coberta. R$950,OO + txs.

NEREU RAMOS· Casa com 2 quartos, sala!
cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$612,00 + Txs.

'

Terreno

CENTRO - Marcatto Center - Excelentes
salas com{rciais. Consulte-nos!

Lot. Constantino Pradi "
CENTRO - Ed. JADE - Apartamento lsuite 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.

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas
comerciais novas prontas - de 107m2 e

129m2 (com mezanino). Estacionamento
fácil. Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas
comerciais novas (em construção - previsão
de obra pronta setembro/20l3), salas de
129,20m2 a 283,36m2 (com mezanino).
Estacionamento fácil. Consulte-nos!

Terreno
CENTRO - ED. SAN GABRIEL· APARTAMENTO

SAlAjCOZINHA.l QUARTO, BANHEIRO. ÁREA
DE SERViÇOS, GARAGEM COBERTA ALUGUEL

R$4S0,OO + TXS. ESTARÁ DISPON[VEL NO FINAL
DE SETEMBRO.

Lot. Floresta

Terreno (comercial)BARRA - Rua Luiz Satler esquina com

Feliciano Bortolini, aproximadamente 40m2•
Estacionamento fácil. R$700,OO+taxas.

VILA lENZI- Sala comercial 40m2• Aluguel
R$ 450,00+lxs. Terreno

ILHA DA FIGUEIRA - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem, quintal grande. Aluguel R$
1.000,00+txs.

CENTRO - Casa com 2 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, garagem.

. Ótima localização. Aluguel R$700,OO + txs,
Cond. Horizontal J.D. CristinaJaraguá Esquerdo - Galpão com 600m2 com

2 banheiros. Aluguel R$ 6.000,OO+txs.

Nereu Ramos 300m2 R$ 80.000,00

Três Rios do Norte 325m2 R$ 82.000,00

Nereu Ramos 322m2 R$ 85.000,00

São Luiz 325m2 R$ 90.000,00

Jaguá Esq. 352m2 R$ 95.000,00

Amizade. 420m2 R$ 110.000,00

Jaguá Esq. 405m2 R$ 116.000,00

Rau 371m2 R$ 117.000,00

Tifa Martins 670m2 R$ 150.000,00

Jaguá Esq. 385m2 R$ 155.000,00
\

Vila Nova 400m2 R$ 159.000,00

Jaguá Esq.
-

348m2 R$ 172.623,27

Nereu Ramos 883m2 R$ 205.000,00

Jaguá Esq. 1097m2 R$ 300.000,00

Jaguá Esq. 548m2 R$ 350.000,00

U

Lot. Waldomiro Hruschka

I � •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013 IIMOVEIS I 15

COMPRA - VENDE _. ADMINISTRA
Fone: 47 3276·1003

CrecVSC 2 S07.J imóveis
4796852442

Plantio
7 9608 0943

Rio Cerro' .'
. �249'�

Lot. JOAQUIM GIROLLA
ACEITA FINANCIAMENTO

Com 425..18m2

RUA SEM SAíDA,
ASFALTO, LOCAL
TRANQOILO,
ÁREA NOBRE.

.Ç@!� e4.00mZ
sUÍJf + 1. DORMlTÓfUO, .

BANHE'1l0, SALA DE
ESTAI I JAmAl,

COZINHA., IAVANPSUA,
fACADACOM

CHURRASQUIIM.
1 VAGAPfGMlAGDt,

Lot. RIVIERA

Fundos com
.

Recreativa do Brasão

.i

0Qm 94m7 > SyfV.l ... 2 OormltórloG. 6anhQiro.
1 Vaga Garagfilfl, Qozlnnlil MooilladEl. Siílla ce
Estar/JQntar, SaIu d@ TV, Afilai para Piscina,

Ár€liíl da P�$tas.

Com 90m' • 1 Suít@ +- 2 Oormitórioo.
SanMfm, Sala d@ Estar / Jant!lr. Cozinha,
Áma d� Servico e Z Vagas g� Gafª�m,

RS 180,000,00

COOl17Om1 • 3 P9fm��,�'Q,�ija 00
�§mr / )�n!.lif, C9ZjllM, Ároo 00�i®.,
CnMrrj§Cj!.l@jm. 2 V����fª�,
PRÓXIMO AO POSTO MIME MATRIZ

RS 350.000,00
Barra do Rio Cerro E 242

Com 523,66m2

RS 370.000tOO

Com 89.1.06m2 " Rua FeliclanQ Sortolinj
AO lADo' DA LATOARIAJARAGU.4

Com 3t9,0í)m2
�.,UmlG4�

CONSULTE"NOS
. R$ 79.900,00

Cotn 59. 'r0I11� ·2 Dormitórios. Oant1Ulro. Sala de
I:stflr I Jí:lIllllr, Cozinha. Áree de servco, Sacada

00111 Churm 'queira. i Voga tlt� Gamgem.

Com 1..2001' • 3 D��ml(ór;OG, 2 6aol�j'Q�.
Sola de Estar, Cozinha. Li.lv8ndarla. 1 y.,�

de Garagl1l1'1. Prlilçljo com E1!W1:Irlor,

Com 4Q!if,l2. :t �mit�r�.. �!;;,oo lE-;t�I
J8IlW. C!:)l.iN�, tla�i;r;o, k���� i

y� 00 GW�€lIí11l,

R$ 137.900,00 RS 200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

�lENZ'

CÓD. 913 - Sobrado c/219m2 c/1 suite

master, 2 dorm., bwc, área de festas c/
churrasq. + Sala.coml c/24m2 com bwc.

R$ 595.000,00

CÓD. 892 - Casa c/400m2 em amplo
terreno, 3 suite, salas integradas, linda
área festas, excelente acabamento.

R$690.000,00 FINANCIÁVEL

mar, c/6 dorm., cozinha, bwc social, sala,
copa/cozinha, churr. e gar. p/ 4 carros.

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

AMIZADE

CÓD. 877 - Sobrado c/1 suíte,
2 darm., sala estar/ jantar, copa /
cozinha, área de festas c/ churr.

JARAGUÁ ESQUERDO

CÓD. 882 - Casa c/1 suite + 2 dorm.,
cozinha, sala estar/jantar, bwc social,

área de festas c/piscina, gar. p/5 carros.

CONSULTE-NOS

VILALENZI

.JARAGUÁ ESQUERDO

CÓD. 113 - Casa c/5 dorm., 3 bwcs,
cozinha mob., sala estar/jantar, 3
vagas gar., amplo terreno c/618m2.

R$420 MIL - ACEITAAPTO.

CÓD. 908 - Lindo sobrado c/210m2,
1 suite master c/ sacada, 2 dorm.,
piscina, 2 vagas gar., aquec. solar.

R$ 535.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO

CÓD. 889 - Geminado c/129m2
área, c/1 suite + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

R$ 380 MIL - ACEITA PERMUTA R$ 270 MIL - FINANCIÁVEL

"M;I;I M � [.t.-ij I ,'. [·WM@tJ.·nIM;$'ii@jl
� SCHROEDER RAU �

_.�

CÓD. 852 - Terreno de esq. com exc.

visão comi, c/1.500m2 sendo 20 metros
frente p/ rua Mal Castelo Branco,

R$ 350.000,00

BARRA RIO CERRO

CÓD. 899 - Residencial Arvoredo,
lotes c/800m2 área total com 16

metros frente, casas de alto padrão.

A PARTIR DE R$ 260.000,00

CÓD. 768 - Amplo terreno plano
c/ 1.119,70m2 próximo a Católica, ideal

p/ prédio e casas geminadas.

R$ 765.000,00

VILALALAU

..

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

CÓD. 504 - Casa c/1 suíte, 2 dorm., bwc
social, sala estar/jantar, amplo terreno,

cozinha mobiliada, aquec. solar.

R$ 425.000,00 -

BALNEÁRIO PICARRAS

CÓD. 726 - Lindo terreno
c/ 331,25m2 (12,50 x 26,50)

á 400metros da praia

R$ 85.000,00

BR 280 - ESTRADA NOVA

CÓD. 867 - Terreno c/7.378m2 com
68,80m frente p/ BR + Galpão de 438m2,

pé direito 7,80m e piso reforcado.

CONSULTE-NOS!

JGUÁ ESQUERDO
(RESID. FLAMBOYNT)

CÓD. 917 - Lindo
sobrado c/1 suíte master
closet + hidro, 2 dorm., bwc
social, mesanino, 1 suíte,
home office, sala estar/
jantar c/churrasq. interna,
demais dependências, linda
-área de festas c/piscina,

amplo terreno
.

em condomínio fechado.

CONSULTE·NOS!

CÓD. 711 - Lindo sobrado c/1 suite
master c/hidro, sacada, 2 dorm, sala
intima c/ sacada, gar. p/ 2 carros.

CÓD. 888 - Casa cl1 suíte + 2 dorm.,
bwc social, churras., gar. p/ 2 carros,
laminado, gesso, móveis planejados.

R$900.000,00

SCHROEDER

R$430.000,00

TRÊS RIOS SUL

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno.
140m2 área constr., 3 dorm., cozinha c/
fogão lenha, 2 bwc, gar. p/2 carros.

CÓD. 895 - Casa c/1 suite +

2 dorm., Bwc social, sala
estar/jantar, amplo terreno.

R$ 225.000,00 'R$ 335.000,00

Amplo terreno ct
219.000m2• rio

com cachoeira.
plantacão eucalipto
cf 7.000 pés com 6

anos idade, árvores
frutíferas. Escriturado
e com reserva legal

constituída.

CONSULTE-NOS!

CZERNrEWICZ (COMERCIAL) RAU

CÓD. 668 - Amplo terreno c/777m2 (21
x 37), plano pronto para construir, próx. á

-

escolas, grandes lojas, supermercado.

CÓD. 896 - Amplo terreno c/ 747m2
área útil com 24 metros frente p/rua,
fundos do Residencial Atlantis.

R$ 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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plurNi%H,
.

VILA NOVA
.

BAEPENDI'
/_

CÓD. 596 _ Resid. Torri di Luna.
apto. c/52,80m' priv., 2 dorrn., bwc

social, sala estar, cozinha, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira e 1 vaga.

R$164.000,00

CÓD. 687 _ Resid. Colinas·apto.
c/ 55m' priv., 2 dorrn., cozinha,
sala estar/jantar, bwc social,
sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$165Mil - ACEITATERRENO

ILHA DA FIGUEIRA CENTRO

CÓD, 662 _ Residencial Di Fiori,
apto. c/52m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
cozinha integrada, sacada c/churrasq.,

bwc social, lavand., 1 vaga.

R$190.000,00

CÓD, 836 _ EDIF. GRAN
RAMÁ _ 1 suíte + 2 dorm., c/

120m' prív., porcelanato e rebaixe

gesso, excelente localizacào.

R$275.000,00

CENTRO BAEPENDI

CÓD. 650 _ Residencial Gomes, apto.
c/95m' c/l suite + 2 dorm., sala estar/jantar,
sacada cf churrasq., demais dependências,

1 vaga, próx. Angeloni novo.

R$190.000,00

CÓD. 902 _ Resid. Caribe, apto. c/100m'
priv., 1 suíte, 2 dorm., sala estar/jantar, bwc

social e demais dep., 2 vagas, apto. mobiliado
e com janelas acústicas nos quartos.

R$ 340.000,00

CENTRO

CÓD, 718 _ Resid. Marquardt.
apto. c/52m2 priv., 1 dorrn., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente localizacào.

R$130.000,00

VILA NOVA

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

C�ERNIEWICZ
...

CÓD, 633 _ RESID. JAESER II _

Apto. c/ll0,55m' priv., 1 suite + 2 dorrn.,
estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00

DRIESSEN.
RESIDENZ - CENTRO

co
'"
"l

Excelente locallzacâo no centro
U1
co

da cidade. O empreendimento a:
oferece,salão de festas
e hall decorado, fitness,

brinquedoteca, 2 elevadores, 12
pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes,
área privo A partir de 75,ê2m2,
com 1, 2, ou 3 dorm (com suite),

sala estar/Jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada
c/churrasq., 1 ou 2 vagas de
garagem, ótimo acabamento

com padrão PROMA

CONSULTE-NOS!

DÉll EMíW\."
JGUÁ ESQUERDO e-,

;:!;
CÓD. 861· Tipo 01 _ Apto �

•
com 57,53m' privativo com 1
suite, 1 dormitório, sala estar/
jantar integradas, sacada

com churrasqueira, cozinha,
.. área serviço, banheiro social,

1 vaga. Prédio oferece: 4
pavimentos, 15 apartamentos,

sacada revestidas com
pastilha, hidrômetro,

energia e gás individual.

A PARTIR DE

R$159.000,00

'LANTÁO!P
OS ABERTOSESTAM SÁBADOSAOS
M AS 12M.

DAS',

VILA NOVA
CÓD. 918 - Resid.

Mariscai,? apto. C! 79,85m2
priv. 2 dorm., sala estar!

jantar, lavabo, bwc social,
cozinha, lavanderia, 1

vaga garagem, excelente

acabamento, ótima
localizacão.

�
R$ 245.000,00

BAEPENDI

CÓD. 922 _ Edifício D Espanha, apto. c/
71,68m', c/l suíte, 1 dorrn., bwc social, Sala
conjugada, saco c/churrasqueira e 1 vaga.

CÓD. 849 _ Res. Reinaldo Bartel, apto. cl
90m' prívat., 1 suíte + 2 dorrn., sala estarl
jantar, bwc social, coz., lavanderia, 1 vaga.

R$190.000,00 R$159.000,00

CÓD. 860 _ Res. Vasel, aptos. c/ 74,90m'
priv., 1 suite + 1 dorm., sacada c/ churrasq.,
área servico, 1 vaga. Prédio oferece 2

elevadores, playground e área festas.

APARTIR DE R$ 215.DOO,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

HORIZON RES..
JGÜÁ ESQUERDO
Situado no inicio do bairro

Jguá Esquerdo, possui
elevador, linda vista
da cidade e excelente
acabamento. Aptos com

1 suite + 1 ou 2 dorm.,
sacada cl churrasqueira,
ambientes integrados
e 2 vagas de garagem,
Entregue com espace

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

ED.RAZIEl
RESIDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke • Baependi
(Próximo ao Clube Baopendi)

APARTAMENTO:
• 3 suites � sendo 1 Master
• Lavabo • Cozinha integrada
• Ampla sacada com churrasqueira
• Sala de estar J jantar
• Área de servico • 2 vagas de gaL

APARTIR DE

R$ 265.000,00

VITAllÉ
RESIDENCE-
VILÁRAU

CÓD. 906 _ Aptos. cf 1
suite, 2 donmitórios, sala
estar I jantar, cozinha cf

churrasqueira, bwc social,
ár.ea di' servico, 2 vaçasde
garagem Prédio oferece:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrônico, portôes
automatizados, elevador,
salão de festas decorado,

fitness montada, playground,
piscina, paisagismo.
Entrega: Mala 2015

MILAflio RESIDENCIAlE
- NOVA BRASíliA

CÓD_ 102 _ Aptos c/l suite master,
2 suites, 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, hall social, salão
de festas, espaço gourmet, sala de

jogos, brinquedoteca, fitness, piscina,
gazebo, vestiários, recepção, guarita.
Área Privativa: 155m'.·Obs.:Preparacão

completa para cllmatlzacào.

CONSULTE-NOS!À PARTIR DER$195.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

�ua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h l13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

aVILANOVA ICZERNIEWICZ I TRÊS RIOS DO SOL IJVILA LALAU / IIJARAGUÁ ESQUERDO II CENTENÁRIO

REF 2363 • Casa 300m', 03 surres, área de festas,
03 vagas de garagem. Terreno 580m'.

RS 690.000,00
closet, 03 dorrn, área de festas e duas vagas de

garagem. Terreno 525m'. RS 520.000,00

I BARRA

REF 1644 • Apto
90m' . 01 suíte, 02

dorm, sacada cf

ehurraq e garagem.

RS 190.000,00

I fI] CENTRO II]RAU I]BAEPENDI

Rel.8000·01 suãe + 02 dorm., sacada cf
ehurrasq., piscina. RS 1.000,00

Ref.940 • 02 dorm., cozinha cf mobilia,
churrasqueira. RS 1.000,00

Ref.8001 ·03 dorm., sala e cozinha e
.

garagem.R$ 850,00
Ref.984· 02 dorrn.; sala e cozinha, sacada cf

churrasqueira .• R$ 660,00'

Ref.1000· Sala C/ 255m'. Ólimª localização. R$
11.000,00 NEGOCIAVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30'às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

I

I
'1

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;), I
2° pavimento: garagem, salão de festas e playground, 2 elevadores, 24 í
apartamentos (4 por andar), 106m' Privativo Suíte + 2 dorm .. Apto Tipo 1 106,73 !
m' - Privativo - 86m' Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira, 1
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha. Hall de entrada, Área de I
festas e Playground decorados. ,

-Ótima

localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por
andar;
- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Apartamentos
com 103,40m' de

r
R3 -445"

I

i - REF.l� .. _

I � Ótima localização, rio. Bairro Ilha da

! Figueira;
i � 60,75m2 de área privativa � 2

1 Dormitórios;
1 � 67, 18m2 de área privativa � 1 Suíte +

l lDormit�ri��.� �__

. 0:1 vaga de garagem:
� Sala em doi!> Ambientes:
" Sacada com Churrasqueira;
- Cozinho;

localizado no bairro

Amizade

- REF.1470

" 77,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha
- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira

- Banheiro

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)

.

- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- 76m' de área

privativa
- apartamentos cam:
01 suíte + 01

dormitório

- apenas 02

apartamentos por
andar

- pédiocom

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

Localizado na Rua: Bertoldo

Hort, Bairro Rau
- 83m2 de área privativa
- 01 suíte + 02 dormitórios

- 02 vagas de garagem
- Prédio com piscina
- Salão de festas mobiliado
- Sala de ginástica equipada
- Playground
Entrega para maio/2015. )

Um local privilegiado,
um excelente investimento para você!

Lotes a partir de

R$ 89.776,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
13 anos

47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - Nova Brasília
04 Dormitórios Casa � Jaraguá Esquerda

Casa - Barra do Rio Cerro
2 dormitórios

Casa - Vila Nova
03'Dormitórios (01 suítes)

Casa - São Lu is
03 Dormitórios (01 suite)

Ref:1707 Ref: 1732 Ref: 1549

Terreno - Jaraguá Esquerdo
R$28Ó.000,00

Terreno - Barra do Rio Cerro

R$185.000,00

R$290.000,OO

.

,,-

Ref: 18Ô2 '. , .

Ref: 1793 '

,'" : Rêf: 1809
Casa - Água Verde

03 Dormitórios (01 suíte)

Schroeder 1 'Terreno - Guaiamiril)1

R$ 7.000.000,00

R$130.000,00 R$160.000,00
Nereu Ramos - 852 m2

R$180.000,00
, ,Ref: 1688 . Ref: 1670

-

....
.

'Ref: 1763 .

R$194.800,OO
Rau - 2.407 m2

R$800.000,OO
Terreno - Três Rios do NorteBarra do Rio Molha 360m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CA0003 - VILA NOVA

Você escolhe sua conquista

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem paraZ carros.

R$ 380.000,00

CAOOO6 - JARAGUAESQUERDO

Casa residencial com suítemas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.106.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala! .

cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground... R$ 123.000,00.
IncorporaçãoR1-67.60 1

CA0001- BARRA DO ruo CERRO

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga"
ragem p/ 2 carros, piscina, lavanderia, área de festas e dispensa. R$ 750.000,00

Galpão com 150m2 (com 2 pisos)
em terreno de 500m2 no centro
da cidade. R$ 250.000,00

CA0047 - SCHROEDER

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

CAOOSl- SANTOANTÓNIO

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha,Javan
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 de empregada. Ex- -

celente localidade. R$ 880.000,00

S00001 - BARRADO SUL

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em'p/ 4 carros, poço arteciano,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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APOOl8 - VILA LENZI
Reg. Incorp. R.l-72.311

Apartamento com 1 suite +1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
com churrasqueira. À partir de R$ 145.000,00

CA0004- CENTRO AP0030 - VILA NOVA

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC e demais dependências.
R$ 192.000,00

Incorporação R.2-Q6.608

Casa com 113m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.
R$ 150.000,00 (Estuda proposta)

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 89251-040 - Jaraguá do sul/se

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 150.000,00

TeOOI7-TRÊSRlOSDONORTE

Terreno com 300m2 no Lotea
mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

Terreno com 15.111,18m2.
R$ 300.000,00

PROOOI- JARAGUÁ 84

Prédio comercial já alugado, com
espaço para moradia, cliente
aceita"imóveis como parte de

pagamento. R$ 700.000,00

CA0045 - RIBEIRÃo CAVALO

Duas casas em rua asfaltada,
arribas com dois quartos e com

retorno de alugueL Excelente
.

oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00

Sobrado com 2 apartamentos in
dependentes com 1 suíte, 5 quar
tos, BWC, área de festas e demais.
dependências. R$ 485.000,00

TEOOO3 - CHICO DE PAULA

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00.

.

c!
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ii 20 ANOS CO·M VOCÊI
www.girolla.com.br

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

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com 760m2 - 30,40metFos de frente, c/ casa alv. c/ 3
quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. cl
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vi�ta. R$ 700mil

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO CENTRO. C/670m2, terreno
c/2300m2. Pode ser financiado. (terreno dos fundos todo livre, permitindo
ampliação ou outra construção).

1344: TIFAMARTINS - CASAALV. c/
suíte + ;2 qtos, piscina, churrasquei
ra. R$ 170mil- estuda proposta en
volvendo apto de menor valor, carro

1268: VILA LALAU - CASA ALV. c/ 1199: BARRA DO RIO CERRO -

100m2 - 3 quartos. R$ 31 Omil CASA ALV. c/ 2 qtos, terreno c/
367,50m2. R$ 200mil

1227: JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV 1014: CENTRO - CASA ALV c/
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suíte máster + 3 160m2 - 3 quartos, terreno com
qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m2. Es- 420m2. R$ 450mil
tuda proposta envolvendo apartamento.

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

1386: TRÊS RIOS DO SUL - CASA
GEMINADA C/70m2 c/ 2 qtos.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada +

parcelas + financiamento.

2427: GUARAMIRIM - TERRE
NO c/ 1.056,75m2, de esquina.
R$ 690mil

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com
erciai) c/ casa e sala comercial.
R$ 580mil

1230: JARAGUÁ ESQUE'RDO - SOBRA
DO COM EXCELENTE PADRÃO - suíte

1253: RAU - CASA ALV cl suíte + 2 ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
qtos, churrasqueira. R$ 275mil churrasqueira, garagem par") 2 carros. Em

fase final de contrução. PREÇO ESPE·
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER- ALV cl 200m2 _ suíte + 2 qtos, terreno cl
RENO COM CASA- ÓTIMO TERRE- 510m2. R$ 530mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

1341: SÃO Luís - CASA ALV. c/
219m2, terreno c/378m2 - suíte 2 qtos,110m2 - 3 qtos. R$ 258mil
churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
c/ 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa c/3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mil

10n: CHAMPAGNAT - SOBRADO
c/290m:; - suíte+ 2 quartos, área de 1141: CHICO DE PAULA- CASAALV cl 1347: SÃO Luis - CASA ALV cl suíte
festas. Otima vizinhança. R$ 600mil- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
aceita troca com apartamento. carros. R$ 299mll garagem pi 2 carros. R$ 300mil

I i
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IMóvets
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. .

.

L IA N ç A.M E N r o s
PLANTÃO 147' 99797750

·VENDA·LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

ras unidades a serem
vendidas com condições
especiais .

..�ONSULTE.

R.l23.260. ,

Suíte+ ? qtos ou 1 qto.
Consulte-nos.

3116:

JGUÁ ESQUERDO

(bem no inlcie)
RES. HORIZON - aR

tos c/ suíte T 1 quartq.
e suíte + 2 quartos .•
Todos 01' apartamentos
cf 2 vagas de garagem.

Entrada facilitél&:l +
parcelas +fírtarrela
mentô bancário.

3007:

li AMELHOR VISTA
!. '

..

i DACIDADE ESTA.

APARTAMENTOS PRONTOS

.8
c
Q)
E
o
E

3204: AMIZADE - APTO ED. AL- 3207: DOLCE VIDA - 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 c/ 1 qto. Pré
dio c/ elevadores, hall decorado, área
de festas,espàço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

, �

Q)
:::J

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN �
FLOWERS C/ SUíTE + 2 QTOS, 2 GARA- 5-
GENS, CHURRASQUEIRA, SACADA - SOL ro

DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ,g
FRAESTRUTURA. �

2
Oi
ro'
<J) •

.8
'ãj
.S'
<J)

o'
'ro
Uí
Q)
<J)
o
"O
'"
'0
C
:::J
C
'"

<J)

e.>
o
Oi
>
<J)

p

3024: CENTRO - APTO (PRÓX.
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 QTOS.
R$ 135.000,00

3417: OPORTUNIDADE : VILA NOVA -

TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

c/ 2 qtos. R$ 140mil- pode ser financiado

3016: CENTRO - APTO cf 3 qtos,
2 bwcs - ótima localização.
R$ 199mil

3410: VILA NOVA - APTO ED.
MARISCAL cf 2 qtos, semi-mobiliado,
ótimo acabamento. R$ 245r,nil

_'.

3152: ILHA DA FIGUEIRA -ED. EU
GÊNIO TRAPP -Apartamentos novos, c/
suíte + 2 quartos. Prédio c/ 2 elevadores,
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRONTO PARA
MORAR. Entrada + parcelas+ financ.

II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



26 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013

9973-9586 I 8829-9188

L
Locação: 8829-9188

PLANTÃO

L2366 - Apartamento - Com 1 suae, 1
dormitório, sala de estar/jantar, cozinha,

banheiro, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel: R$680,00 + R$80,00 cond.

---�'i
. :��.!n:-I�. I

L2358 - Apartamenlo· Com 3 dormüórios, sala de
eslar, sala'de janlar, cozinha, banheiro, lavanderia,
sacada, dependencia de empregada e 1 vaga de
garagem. Aluguel R$780,00 + R$140,00 cond.

.. DEIXE-NOS ADMIIIISTRAR SEtllMOVEl.
PROCURAr�OS IMOVEIS RESIDtNCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�Zl.

oe ÇAO
Apartamenlo - Centro - Amplo apartamenlo oom tres

quartos (sendo uma surre), sala, oozinha, area de
serviço, banheiro. sacada e garagem. Valor.R$ 900,00 +

cond.

Sala oomercial- Centro - Sala oomercial oom
aproximadamente 6Om' e dois banheiros.

-

Valor R$1.000,00

Casa - Ilha da Figueira - Casa oom dois quartos, sala,
oozinha. area de seNiço. area de festas, garagem e

amplo palio. Valor R$ 800,00

AmizadelChampagnat - Saint Antoine Residence - 1 Suíte com sacada, 1
Dormitório, Sacada com churrasqueira e demaís dependências. Prédio com

elevador e Salão de festas. Excelente acabamento com Massa corrida + piso
porcelanato. Valor a partir de R$ 16.5.00,00

Apartamento - \I1la lalau - Apartamento novo oom dois
quartos, sala, oozinha, area da selViço, sacada e

garagem. Valor R$ 720,00

1 Suite. 2 Dormitórios, Apto semi
mobiliado. R$ 220.000,00

Apartamento:- Centro - Apartamento oom tres quartos
(sendo uma surre), sala, cozinha, area de servço, sacada

com churrasqueira, terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond.

- Galpão - Guaraminm . Galpão oom 262m' em
Guaramirim.

Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com tres

quartos (sendo uma surte), sala, cozinha, area de

serviço, banheiro, sacada oom churrasqueira e duas.
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond .

Três Rios do Sul - Geminado
NOVO, ótimo acabamento, 1 suite, 2

dormitorios. R$ 240.000,00

Amizade/Champagnat • Sobrado
alto padrão, 3 Suites, mobilia, piscina.

R$ 890.000,00

Jaraguá Esquerdo· Res. Acre,
NOVO, 1 Sulle, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00

.I ,-,.
Jaraguá Esquerdo

Casa, 1 Suite, 3 Dormitórios.
R$ 260.000,00

Nova Brasilia - Ed. Aquarela, 1
suíte, 2 Dormitórios, cozinha
mobiliada. R$ 268.000,00

Apto· Centro· Apartamento com dois quartos. sala.
rolinha, area de servço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem ..

Valor R$ 680,00 + cond.
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]RICARDO
i

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

CÓO 492 CASA DE ALVENARIA.
Terreno 325m2.Bairro Três Rios do Sul.

2 ütos/: Banheiro e demais
dependências. Pode ser Financiada.

Valor RS 127.000,00.

CÓO 485 • APARTAMENTO. Bairro Nova
Brasília. Imediações "Atacadão Lux"l

Suíte/1 ato./1 Banheiro Social e demais
dependências.1 Vaga de Garagem.

Valor RS 190.000,00.

COO 470· APARTAMENTO> Ed�.Alber1o
Marangoni.Bairro Vila Nova.2 Otos.!2 Banheiros

e demais dependéncias. 1 Vaga de
Garagem.Valor RS 213.000,00.

f
i

! ' ,

: I
l. �_>b_J
CÓO 476 -, CASA DE ALVENARIA.Bairro Estrada

Nova.2 atos .1Banheiro. e demais
dependências. Móveis sob medida da Cozinha e

Banheiro.2 Vagas de Garagem.
Valor RS 165.000,00.

COO 474 - CASA ALVENARIA.Bairro
Czerntewicz. 2Suites.1 ato.1 Banheiro Social e
demais dependências.Sacada.Área p/lestas.

2 Vagas de Garagem.
Valor RS 490.000,00.

COO 486 - APARTAMENTO C/Elevadol
Condominio das Árvores.Bairro João Pessoa. 2
OIos. 1 Banheiro e demais dependências.1 Vaga

de Garagem. Valor de R$l35.000,OO.

.. ,t}l � • J ) I t. :1

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
! 3275.1100 I'

SPACO Plantão ••21.5515
i

._

MÓVEIS
CRECI3326 J

Rua Bernarqo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila lalau (após a Marisol) i

Jaraguó do Sul I se i

(suíte ct closet), cozinho cf móveis..
socado ct churrosq. e garagem.

_...........�.,." �mil
Ed. Porto Belo: 2 dormitórios e 2

vagos de garagem. Móveis no
cozo . dormito Prédio cf piscina.

I

Apartamento - Baependi ô j
�'>l
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•• > _. mll.,1
Localizado no Centro l,o,",ojdo'uo28} �icada povirnento composto por ti :
2 dormitórios. Área consto 280 m'. >:

.

!
--------------------- !

I

I
i
1
i

'mil
Resid. Niemeyer: Novo, 1 Suite +

2 dormitórios, demais depend.,
socada grill e 2 vogas garagem.

Cosa- Três Rios do Sul Sobrcdo- Czerniewicz Sobrado - Guaramirim

1

i
: '"'-iõiíioIiiiJ"

I"
li:, R ·'dl o •

3 d
'.,.

(
. m) ileSI encio orrnitórios suíte).

seminova, ótim? padrão de

i _acabamento Area 160 rrr

CONQUISTE SEU ESPAÇO!

1::,
Apartamentos
02 dormitórios

Últimas unidades à
i
1 RS 107.000,00
i Entrada facilitada e

i saldo financiado.

i f' Parcelas MENORES

! =:����.: que seu aluguel!
i

L

f'
1 mil

Moderno arquitetura! 3 suítes.
possui móveis planejados.
Aceita imóvel na negociação.

Imóveis para locação
BARRA - Ed. Hibiscus - Aport. 2 dormitórios. Aluguel R$ 680,00
CENTRO· Resid. das Tulipas - Apart. I dormito Aluguel: R$ 560,00
CENTENÁRIO - Apart. 1 dormito (próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00
FIGUEIRA· Apart. 2 dormit., demais dependo Aluguel: R$ 650,00
FIGUEIRA· Ed. Astral- Apart. 3 dorrnit.] I suíte). Aluguel: R$ 700,00
VILA LALAU - Galpão órea 300 m'lIdealp/d.pó,nO}, Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA - Resid. Dono Woll- Apart., 3 dorrnit.] l suíte) ct móveis
VILA RAU· Solo comercial órea 70 m'"��,,,,,.�,,,,",. Aluguel: R$ 750,00

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃOWWW.SPACOIMOVEIS.NETAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imobiliarialuna.com.br
imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

PLANTA-O HELENA - 9122-8728
MARCOS· 9122-2015 Rua Governador Jorge Lacerda, nº23�. I

�ffiua em fnZ!nte a Casas Qa Aglila� I Janagua ÔQ SlJ

- -

TUDO 10 ! APARTAMENTOS COM ENTRADA DE RS 10.000,00

Ref: 0413 - Res. Spazio Bella
Vita - Vila Lenzi, .

Residence - Nereu Ramos -

apto pronto

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987
depíne@depineimoveis.com.br

Ref: 046Ó - Pronto - Res.
Pieske � área útil 70,50 m2,

Ref: 36:._ Res. Florde Liz
- Czerniewiczapto cf suíte + 1 dorm.

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

,DELL �
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

!ii===::::;;;;;=:;-� !COTf-AIiIHlmIllRliOill--l'M[IlR-O
.u�RJ\lltfAI8'4

�2 IíURlilfTO'RI(fS$AIiAíllElEgrAR
J.JANTARJIfO"ZINHAIINTJ!llRAOA,
;aWc:I:lI:AVANDUIA. UMA v,(S"A

DE GARA"GliM.:G(fBERTA.
'AREA DE 84;4GM'.

mo N'Ol- DfSPONlm

2 DORMITORIOS, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA IHTEGI1ADA 8WC E
LAVANDERIA. VAGA DE GARAGEM COBERTA.
APART: 102,202,302 COM ARfA 82,73MZ

VALOR: RS 125.000,00 COM DOCIJMEIiTAÇÃO INctIISA.
APART:l0l,201,301 COM ÁREA DE 90,70M2

VALOR: RS 128.000,00 COM DOCOMfIiTAÇÃIlINCUlSA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 5 E 6 DE OUTUBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 29

(�'_\
Seu imóvel está aqui.

J�ABITAT
1�

-

CREC' ""-J iwu)�
www.lmobiliariahabitat.com.br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO'

H0105 Apartamento,com81,05m R$180.000,00
Vila Nova.

Ed. Talismã 01
suíte + 02 quartos Centro .

R$ 300.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
l.enzi R$169.000,OO

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau
.

Bela Paisagem. Área 20.000
m2• R$:990,OOO,OO Amizade

MJ65.925

H0066 Ed. Le Petít 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

f .ln DF BONS NFGÓClOS

hab i tat@1mobil iariahab itat.com.b r

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau -

R$ 145.000,00

H0079 Apartamentocom
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$106.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00

I.R 25-5,357

H0015 ED: Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

H0076 Terreno com 390 m2

Chico de Paula R$ 95.000,00

ResidenCial Montreal, lotes a partir de
R$ 90.000,00 com 320m2•

APTOS PROX: WEa E MARISOL

H646 �:�I��R�o6�,�artos.
H667 Ed. Leticia Ap 403 Vila Lalau 02 quartos

R$ 590,00+ cond

H679 Ed. LetíR� tta,�\V����U 02 quartos

APTOS ÓTIMA LOCAUZAÇAol
H696 Sobrado (somente piso superior)

R$ 800,00 centro.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 Vila Ienzi

H695 Ed. C'Rioà5�i:�o�d�rtos Centro

H692 03 quartos, Centro R$1.100,00 sem Cond.

H651 Aléssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$1300,OO + Cond.

H635 Ed. Dona WaU, 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$: 620,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
no Calçadão)

H416Quitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$ 490,00

H38 Casa Comercial R$ 1.800,00 + IPTU, Centro

H660 Apartamento 03 quartos, Nova Brasilia
R$ 620,00

H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTII a partir
de R$ 80.000,00

DIA
t'Q"'�·A7'';l·,.7iln\i

BAIRROS
H700 Condomín�:nd�������rtos R$ 630,00 +

H693 Ed. Santo Pio Rau, 02 quartos
R$ 650,00 + Cond.

H40 Casa de Made�$ ��O:O�rtos, Nereu Ramos

H685 Apart'amentR��aog,��igueira 02 quartos

H686 Residencial Árvores Ed. Araucária
quartos R$ 490,00 + Cond.

H691 Apartamento fundos Ilha da Figueira 02

quartos R$ 650,00

H44 Casa de Alvenaria 01 suíte + 03 quartos
R$ 1.500,00 Jaraguá Esquerdo .

H698 Ed. Anibal Gomes, Amizade
R$ 750,00 + Cond

H45 (DISPONIVEL EM OUTUBRO) Casa de
Madeira R$ 700,00 Estrada nova

H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

R$ 220.000,00, Centro

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$ 1'47.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,OO

H0101 Casa com 196m2
, R$ 595.000,00 Baependi

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

H0010 - Terreno com
471,90m2Vila Lenzi

R$188.000,00

Totalmente residencial
Excelente llõ1calítação

!lU;!, e ealçadas paVimentadas
Lotes com 348m2 a 420m2

j,OI&m2 de área verd_ preservada

H523 Sala�CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2

Nova Brasilia, R$: 500,00

H50S Galpão 750m2
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. R$ 1.700,00

H514 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$ 700,00

H518 Sala Cml117M2
Nova Brasília, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro - 60m2,
R$ 490,00 + Cond.

HS22 Sala CML 40 m2 Firenze
R$ 800,00 + Cond.

HS24 Sala CML SOm" Nova Brasilia.
R$1.000,OO

Ha11 Sala CML 32m2 centro
R$ 600,00 +IPTU .
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A vida acontece aqui.
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Venha morar em

r m

47 3273-5443

478 84-5501
CAI,..A

Rua João Ropelatto, 183 c, Nereu Ramos (1 o trevo)
www.s-

•

'O· a.com.br
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INTER
J M ó E s

LOCAÇÃO
v

·Apart. SCHROEDER - 02 dorm. prox. Marisol R$ 550,00
'AQart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00
·Apart. Vila Rau, 02 dormitórios. Ed.Veneto 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.llha 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

ALUGA R$ 1.300,00
CENTENÁRIO - 01 suíte + 02 dormitórios, 02 Sala

Cozinha, Área de Festa e Garagem 03 carros.

Prox. DG WEG. NEGOCIÁVEL
"Mais condorntnio

Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elieseé
1 suite, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,

cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
depósito, escritório, lavabo,

Valor à consultar. Matrícula 55.873

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FlORE

Apartamento
térreo com área

; de 60m2.

I
R$ 165.000,00

Matrícula
nO 73.746

Residencial
Abu Ohabi

Centro

Aptos a partir
de

. R$ 375.000,00
N° da

incorporação:
R.1-73.591Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul

Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$ 165.000,00. Matrícula nO 70,950. Apartamento com dois

quartos. R$ 135.000,00. Matrícula 70,956.

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$157.000,OO.lncorporação nO R.3-59.358

VAL Df FIEMME

Apartamento com dO'is dormitórios, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento, Prédio com área de festas, Metragem do

apto: 59,OOm2,
Valor: R$ 145.000,00

Registro da incorporação N° 62.174 R-1

CENTRO -

Residencial Itália
\ APARTAMENTOS

com 121m2
A partir de

R$ 365.000,00.

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com

dois dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha,
lavanderia,

sacada integrada
com churrasqueira
e uma vaga de

garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,00

Incorporação
nO R.8-26.047
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IMOBILIÁRIA

RESIDENCIAL

MONTREAL
473501.1000 473055.3412

Plantão

479210.0808
Plantão

47 8864.4021
www.imobihariabeta.com.br .

www.ítaívan.com.br
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• VENDA. COMPRA. 'CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO

• •

www.santertmóvets.com
•

SANTER
l�'t'�

'"'0"'''

Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

faceboolt.com/santerimoveis

Avaí/Guaramirim
Casa com 2 quartas, sala de estarjjantar,
cozinha, banheiro, Iavanderta e garagem,

aprox. 85m' e terreno 360,02m'.
Valor R$ 160.0.0.0.,0.0.

Centro/Guaramirim:
Casa com 02 quartos + 01 suite com hidra,

banheiro social, garagem 2 carros, sala de estar,

cozinha, área de festas com lavabo

R$ 350..(10.0.,00

Vila lenzi I Jaragua do Sul
Casa com 3 quartos, cozinha e sala integradas,
banheiro, área de serviço, 2 varandas, 2 garagens

Valor RS 180.0.00,0.0.

Avaí I Guaramirim
Casa com 02 quartos + 1 suíte, 2 banheiros e

2 garagens. Sobrado alvenaria nos fundos com
2 apartamentos de 70m2 cada.

R$ 480.00.0.,00.

Corticeira I Guaramirim
Casa com 3 quartos, cozinha, sala de jantar/estar,
banheiro, área de serviço, churrasqueira, garagem

Valor RS 220.000.,0.0

Terreno bairra Avaí I Guaramirim'
Terreno com área de 3Z2,OOm' ,

comercial e residencial

R$ 150..000.,00

Chácara com área de 115.893,60 m',
com área de plantação, mata e água.

R$ 160,000,00

Centro/Jaraguá do Sul
Apartamento no Residenciaf Imperial no 32 andar. com 01 '

suíte + 02quartos, 01 banheiro, lavabo, sala de estar, sala

de jantar, cozinha, lavandería, sacada Com churrasqueira,
dependência de doméstica e duas garagens. Condomínio

com elevador, área de festas e playground.
R$ 395.000,0.0

Edificio Tom Jobim
Apto 1 (1 suíte), Aptõ 2 (1 suite), Apto 3 (2 quartos)

Sala jantar/estar. cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, portão eletrônico. salão de festas,
playground e garagem.

Valor sob consulta

Villa Catânia Residencial (Piçarras)
Apartamento 1 suíte + 2 quartos cf banheiro americano

(demi-suíte), sala jantar/estar, cozinha, área de serviço,
churrasqueira, portão e porteiro eletrônico, piscina, espaço.

fitness, 2 garagens e playground.
Valor sob consulta

Centro Guaramlran I Residencial Mollet
1 suíte + 1 quarto, sala jantar/estar, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueira, portão e

porteiro eletrônico, salão de festas e garagem.

R$'165.000,00

Ilha da Figueira I Jaraguá do Sul
Casa piso inferior: 2 quartos, banbelro, sala_, cozintla,

área de serviço.
casa piso superior: 3 quartos, banheiro. sala. copa e

cozinha, área de serviço. banheiro.
Casa fundos: 2 quartos, bànhetro, sala.cozjnha,

área de serviço, 3 vagas de garagem

R$ 480.000.,00
---�

Ilha da Figueira/Jaraguá do Sul
(asa Madeira:5 Quartos, sala, cozinha, banheiro.
Casa Alvenaria: 3 quartos, sala, cozinha.ibanhetro,

área de serviço, garagem

R$ 170.000,00

Terreno bairro Avaí I Guaramirim
Terreno com área de 2.796,00m'

R$ 160.000,00

C,Ilác;na - Bi!irro Rio Branco IGúaramirim
Terreno com área de 20.000 m', área de

plantação, mata virgem, duas lagoas, luz elétrÍ€a
e escrituada. RS 175;000.,00

Terreno Centro I Guararniriril
Terreno com área de 360.80 m'

R$ 11S.000.,00

Terreno João Pessoa I Jaraguá do Sul

Terrenos no loteamento Marajoara 2.

A partir de R$ 115.000,00

Bairro Amizade I Jaraguá do Sul

Apartamento com ]1 quartos, cozinha, salas de estar
e jantar, banheiro, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem ceberta.

R$ 129.00.0,00

Jaraguá do Sul- Bairro Nereu Ramos

Residencial Hausgarten
Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,

área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de garagem

A partir de R$ 107;00.0,00.
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• Franquia de cursos

profissionalizantes seleciona
professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

de limpeza. Marcar entrevista
pelo fone 3054-1682 em horário
comercial.

• Trabalho com construção, do
alicerce ao acabamento. Contato

9967-9245/9954-5019.
• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo TlG . 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 .ernail carlixtof@
yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem
no processo MlG/MAG. Carga
horária de 50hrs; Horário das
19hOOminhàs 22hOOminh,
segundas e quartas feiras; Custo
de R$ 600,00 em 3x de R$200,00;
Inscrições e Informações fone
3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE email

mauro.paganini@terra.com.br;
ou 9174-1270, falar com Carlixto,
email carlixtof@yahoo.com.br.

• Precisa-se de pedreiros
e serventes de pedreiro.
Interessados tratar 9967-9245

(Tim).
• Serviços de miniescavadeira,
drenos, rebaixo de terreno,

. nivelamento. Temos a máquina
que entra na porta da frente de
sua casa e sai pela porta dos

fundos, 68 centímetros de largura,
esteira de borracha. Adir 8848-
4905 Oi / 9979-0605 Tim.

• Compra-se ouro, mesmo se estiver
danificado. (Correntes, anéis,
brincos, pulseiras, .. .). Vou até você,

.

faço avaliação e paga-se à vista.
Adir 8848-4905 Oi / 9979-0605
Tim.

• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório em

Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de

Jaragua do Sul está contratando
atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@
gmail.com. Maiores informações
falar com Vivian fone (47) 3273-
0673

• Precisa-se de babá com

experiência e referencias para
trabalhar o dia todo no bairro Rau.

Precisa ser uma pessoa que goste
de criança. Maiores informações
tratar no fone 47 8818-2211 após
as 18h.

• Vendo tapetes de crochê, semijoia,
panos de prato, cachecol e

artesanatos em geral. Também
vendo Natura e Avon. Contato

3370-0946/8845-4693.
• Viagem Terra Santa e Turquia
com pacote especial, saída
20/10/2014. Mais informações
com Maria fone: 3370-0003 ou

maria.pincegher@gmail.com.
• A empresa Usivila Indústria e

Comércio Ltda. Está com vagas
em aberto para seguintes áreas e

horários: Fresador Convencional

(2° turno), Torneiro Convencional
(2° turno), Operador de Centro
de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador
Torno CNC, comando MACH
8. Almoxarife. Contratação
imediata; Salário a combinar;
Disponibilizamos Refeitório
próprio, Plano de saúde e

convênio com Farmácia. Necessita
ter experiência na área. Contato:
473275-1655,473275-0357
ou 47 3371-2627 com Tailane
Lorenzi Rosá. E-mail: usivila@
usivila.com.br

• Pintor de casas. Toldos e

estruturas metálicas, telhas.
Orçamento também no fim de
semana. 8890-9854 Marcos

• Vende-se adubo de frango, faço
entrega em toda região. Qualquer
quantidade. 3275-2354/8813-
5808.

• Contrata-se dentista clinico geral
p,ara trabalhar em clínica de

Odontologia na Cidade de [araguá
"
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 88'69-7701.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo

para volteasorrirjaraguadosul@
hotmail.com ou ligar no telefone
(47) 3372-0246

• Comida da Hora oferece marmitex
e os mais deliciosos lanches em

geral. Com serviço de tele entrega
de segunda a sábado. Localizada
no centro de Schroeder. Tratar

(47) 3374-0741 / 9221-0087 com

Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e

condomínios. Limpeza de toldos e

vitrais. Tratar fone (47) 8427-
5016 com Daniela.

• Serviços de corte e podas de
árvores. Telefone 9158-0019.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• Trabalho como diarista, 20 anos

de experiência, ótimas referências.
9178-1437/8436-9283

• Vende-se máquina de sorvete
americano e milkshake. Valor a
combinar. 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 com Adernar
9942-8890.

• Vende-se bicicleta 18'marchas,
nova. Valor a combinar. 3370-
1064.

• Novidades: Cadeira do papai c/
massagem, cama com massagem,
tecnologia única no Brasil.
Assento p/ carro, escritório e

uso doméstico, c/ massagem.
Demonstração sem compromisso.
Tel 47 9633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica -

repuxo (duplo efeito). Prensa com
excelente estrutura com painel de
controle novo, mesa de 1.000 x

400mm, 150 toneladas. Máquina
para metal, utilizada para extrair
cubas de pia em aço inoxidável e
outros produtos. Tratar no fone 47
9239-1042 e 47 3379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB

(USA) + estante para teclado Stay,
tudo por R$245,00. Tel 3374-0282
/ 9603-2449 Carlos ou Ane.

• Vende-se carrocinha 4 rodas, para
chácara. Preço a combinar. 3370-
1064.

• Vende-se filhotes de cães da raça
Border CoIlie. Valor a combinar.
Te19934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas
rústicas. Valor a combinar. Tel

· 9934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original,
2 controles, Kinect, 8 jogos (3
de Kinect). R$ 1.100,00. Cicero
(47)9155-3124 cidemark@gmail.
com

• Vendo: Carabina de pressão
CBC f-22 5,5mm pouco uso, sem

arranhões/ferrugem. R$ 600,00.
Cicero (47)9155-3124 cidemark@
gmail.com.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-
9954 ou 3376-1481.

• Vende-se plantas ornamentais,
200 pés de fêníx, de 1 a 2 mts de
altura (tronco). Tel 3375-1.5-36.

• Vende-se.rolImops R$8,50 o vidro.'
TeI3370-1064.

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.

COMPRA-SE

• Compra-se moto elétrica infantil.
3273-6534 Elsi.

APARTAMENTO

• Troca-se apartamento 'no Amizade,
quitado e com escritura, por um
apartamento no Centro. Tel 3370-
5945.

• 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 eluz. É
necessário somente os móveis

para o quarto a ser alugado.
Interessadas entrar em contato

pelo e-mail sandra@empresas.ind.
br ou no fone 3274 2332 (horário
comercial) ou 9115 9126 e 9603

. 0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no centro,
livre de água luz e internet. Valor
R$300,00. Contato 9954-5019.

• Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. Tel 9116-8781

• Vendo ou troco 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 internet. Valor
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).

• Vende-se apartamento novo

em Camboriú, 2 dormitórios, 2
vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Tel 9957-1216 / 8465-6600.

• Aluga-se apartamento, 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 a Weg 2. RS 300,QO + água
e luz. Fone: 9608�4484 e 3635-
4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2
quartos. R$500,00. 9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau,
2 quartos e garagem. R$565,00.
Sandra 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro,
2 quartos, R$700,00, mais

.

condomínio e despesas 9101-
7885.

Vende-se terreno
no Amizade

Rua Irma Forster, Lotea
mento Itacolomi 2, área de

375m2•
Lindo terreno, rua sem

saída, excelente rua
residencial!

R$ 165.000,00
Tr: 9131-0680

Manutenção residencial

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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».

3084-0408 (47) 9655-5663 ..
(47) 9103-7819�,
(47) 8429-9334 (ii

(47)

contato@dauerimoveis.·com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.A vida acontece aqui.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone47 3371-1500 - Fax47 3275-1500
Plantão 419915-1500 - chale@chaleimobiHaria.com.br

www.chaleimobiliaria.com.br

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen:77 - Centro-Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões intemas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga d�aragem.

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAÓSS
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.

13144 -SOBRADOALVENARIA C/ SALA COMERCIAL
Rua Rio-de Janeiro, 193
Czerniewis€z - Jaraguá do Sul
Área do terreno: ,270,00m2. - Área construída aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos cJ 9,00m, lado direito e esquerdo c/30,00m.

13127- TERRENO - Rua: José Narloch
Chico de Paula - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 598,56m2. Sendo: frente e fundos cf
15,OOm, lado direito cl40,20 e esquerdo cf 40,30m.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com Irmão Leandro.
Vila lenzí - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente c/27,47m curva 7,85, fundos com 31,00m, lado direito c/
19,89 e esquerdo com 32,75m.

1307 - P;PARTAMENTO- Rua: Arthur Gonçalves de Araújo, 460.
João Pessoa - Jaraguá do Sul. Edíficio Araucária - Residencial das
Arvores - Área total: 48.35m2.
Divisões internas: 02 dormitórios, sala estar/cozinlla, bwc, área de serviço,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga de estacionamento.

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frentesaíão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente..
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,OOm2.
Sendo frente e fundos com 100,OOm, lado direito e esquerdo com 100,OOm.

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovidio Spézia, esquina c/ Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do Sul
Área total construída 01: 174,73m2 e 02: 147,85m
Divisões Intemas: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar/jantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 331'3.34041 wwwJmoveisws.com I Bua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil - Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

Ret. 422

Terreno de 577.65m2 - R$ 120 mil
Amizade em Guaramirim

Pré-Lançamento - Residencial
Dona Zenaide - Bananal do Sul

em Guaramirim

Casa 80 m2 - Terreno com 3.808 m'
R$115 mil

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 Guararnirirn

Lote com 361,42 no Loteamento
Malibu, R$ 90 mil - Ilha da Figueira

Casa Alvenaria 163m' - 2 Quartos
R$ 320 mil - Centro Guaramirim

Terreno de 1.428m' - R$ 750'mil
Centro Guararnirim

Terreno com 652,82 m' no
loteamento Santa Catarina

R$ 160 mil

Casa Alvenaria 142m'
1 Suite e 2 Quartos - R$ 350 mil

Centro Guaramirim

Terreno com 1.250m'
R$ 300 mil

no bairro Avai

Lote com 360m' no loteamento
São Luis, R$ 120 mil

Casa Alvenaria 1DOm' - 3 Ouartos
R$ 140 mil - Ilha da" figueira em

Guaramlnrn

Chácara de 82.123m' com uma

Casa de 90m' - R$ 350 mil
Rio Branco em Guaramirim

Casa com suite + 2 dois quartos,
R$ 250 mil - Ilha da Figueira Amizade em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 119m'
A partir de R$ 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul

QUAL É O TAMANHO 00 SEU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROCURANDO UM IMÓVEL PARA

VOCÊ E SUA FAMíliA?

AQUI VOCÊ ENCONTRA!
--. � ---

I
i
l :
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" � - J
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I

- A vida acontece aqui.
.

I'
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,

MOBILIARIA

PRESENÇA
CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977

-,

DESTAQUES DA SEMANA

Chácara 92,500m2 (140m x 660m), com pastagem, 1 casa de alvenaria,
1 casa de maderra e 1 galpão para gado, Pedra D'Amolar; Corupá/SC,

.

R$ 250,000,00,
VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

""'�!J!!.!!3.�����'iffj!fi$,,,,'fI!f!Ii!"'i!i1!!i-�m'"""'Iií/J!f!,'!r!!f!)7I!ti!!fJj"ff!f.!!lJ,"'"!f!i/!/I;;''trJ!;".''!i!!f!!.�1!t:�-iJ};'iIfIffPf,I!'''"i"'""'1f!JI!!J,'rf;;'"'fi�
, ,i!!Jfi""�"",""",i",,'iJil..,,.��,_ .�,)fj"'jjH, - ")!fi,iliJjtL,";iJjf;'!Wi!Ifii!<"'i!/IiiJj�,,, ,.,
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� ;" t
Terreno 2.197m2, de I

�lff!t
frente para o asfalto, I
Rua Sizino Garcia. r�
Três Rios do Norte, ;�
Jguá do sul/se. ii

�fiI,""I'!i!/:.1�r;J.�WifYf1!i'llNiJ<!flj$:f1!ii1íJi-;�il!!í!{�k'íf:l!JJr�íil'l/i:"lt:Ií'B'J!/IIIJ.'l{fiJ#a'I'_li'

Casa Nova 63,75m2, 2 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de serviço.
Seminário, Corupá/sc. (Aceita lote

como parte de pagamento).

Sobrado 287m2, 1 suíte, 3 quartos, sala de estar, sala
de TV, cot., despensa, área de serviço, churrasq., área
de festas, varand<l e 3 vagas.de garagem. Terreno

380m2, Lençol, São Bento do sul/se.

Apartamento Novo aprox. 52m2, Resid. Brasilia Relnam!nl, 2:
quams, sala, cozinha, bw� lavanderia e uma va� de
estacionamento. (MabíUa não inclusa). Excelente Infra:
estrutura, salão de festas, playground. Ótima loealização,.

próximo a Católica, Água Vel'de, Jguá do sul/se.
Investimento"mensal: R$ 550,00.

.

041-Três Rios do

Sul, terreno com
·522,90m2

\

R$130.000,OO 062·Barra Velha - casa de madeira e 028· Ilha da Rguéira, terreno com
terre�$�5�O���Ó�om" 35.518.80m2, R$1.600.000,OO

011·Massaranduba terreno com 1oo.000,00m"""".",,,.,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,., " "R$135.000,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375,00m" " " " " ,.""" ".,.""." """ ,." .. ,R$ 65,000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475,650,00m" " ,.", " "."."",., "".".".,.""."."".""" R$ 960.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371,0011)" "",."."""."""""""." .. """ .. "." ",."" ".".,.""."." ".R$ 96.000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m"."" " " " " "., " " "."" ".R$ 90.000.00
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m"" " " " , .. " "."""." .. """ "" """",."""" R$ 2.QOO,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 A36,95m"." ",,,,,,,,, ,, .. ,, ,,,.,,.,, ,, ,,.,,.,, ", 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$145.000,00
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m'" ., "."." :,.""." .. "".""" .. "" " .. " , .. " "" " R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11 A70,00m" (ótimo pi indúsbia). Aceita imóveis"""" , " " R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m" ""., "."" .. ".,.".".", " " " ", .. "."""" ",.R$140,000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m' ".,,,.,,,,, ,,, ,, , , , .. "" " "",,, R$ 90,000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m" " , , .. "., """, """""".""." "."""."""" R$500.000,OO
156 - Chico de Paula; terreno com 723,60m" "., " ""." " """ , " ",.".,." "R$.150.000,00

TERRENOS

CASAS

002 - Vila Nova, casa de avenara com 70,00m" e terreno com 300,01m" " " .. "" .. R$ 280.000,00
OOB-Amizade-Casa com 168,00m' e lerreno com 370,00ni'. (aceila apartarrento de rrenorvaJoc corro forrm. de pagarrenID) R$ 550.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m". (aceita sitio de menorvalor) "."" "."R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de avenaia com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' , " , R$140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m" e terreno com 350,00m" " " , R$ 120.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m" e terreno com 390,60m" "" ""R$ 250.000,00
074- Nereu Ramos casa com 181 ,DOm" e terreno com 2A97,00m" " , " 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 alvenana com 199,00m" "."" .. """"" .. " "" " .. ".", .. , "" " "." ,,,R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cl aprox. 280,00m" mais galpão. Terr. c/l.574, 10m" (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de aJvenana com 129,00m" mais edicula. Terreno com 660,00m" ,,,,, .R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m" e terreno com 2.033,45m"." ,." .. """.", .. "."R$180.000,00

SíTIOS
,

007 - Nereu Ramos, Sítio cl casece madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - cl casa de aJv., rancho, lagoa, cl área de 175,000,00m". aceita imóvel de rnenorvãot.. .. R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m" e terreno com 56.000,00m' .. , " .. ",."." , "R$ 650.000,00
APARTAMENTO

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m" " " .. ""."." " , " " .. R$120,000,00
010-Apartamento com área total de l00,OOm" " , , ,." " .. " " , ,,, ,, R$180.000,OO
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m" " " .. " .. " " " "."." , .. R$11 0.000,00
06Q - Centro - apartamento com área total de 153,63m" ,,, , ,,,,,,.,,, .. ,,,,, , , " " .. "R$ 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m" " ",,, ,, ,,,,.,,, " """" R$175.000,OO
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m" ,,,.,, .. ,,,, ,,,, , """".""""R$ 220.000,00
I

LOCAÇÃO .

Sobrado, Nereu Ramos , ,., , " ".,., .. ,." ,.,." , , ,., R$ 700,00
Apartamento Centro , , , ,., , ,.,.,., , , ,., .. ,,. .. ,.." .. , R$700,00

, ��:r7aar:���oÁ�����;d�:::.·.·'.·.·:::::::::.··.::::::·:::.::::::::':'.. ::::::::::.'.. :::::::.:::..... :::::::: '.::::::::::: .. :::::�: ...:':.. :::::::::::.�:���:��
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Residencial

Afrodite
Residencial .

Pegasus
� Imóvel pronto.

*Area de festas mobiliado
* Acabamentos Yatif Construtora
* Decoração com lago ornamental
* Sistema de portão e porteiro eletrônico

Céd.; 378001
Barra do Rio cerro
Jqragtlá do Sul

RL>t2.304
Bairro: Vila NOVa

* Imóvel em construção Jan3guá do Sul
* Elevador, previsão de TV a cabo
* Sistema de portão e porteira eletrônico
� Hall de entrada mobiliado e decorado
* Espaço qourrnet decorado cf churrasqueira

01 suíte + 01 quarto - A. I nt.: 71 m2
03 suítes -Alnt: 141m2
Apartamentos a partir
de R$ 230.000,00

01 suíte + 01 quarto - Alnt: 68m2

Apartamentos a partir
de R$ 145.000,00'

Residencial
Monte Olimpo

Resiâencial .'
,

Ghampagnat
* Imóvel pronto
* Ótima localização
* Área de festas mobiliado
* Hall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora

01 suíte + 01 quarto - Alnt.: 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 Yatil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decorado

01 suíte + 02 quartos - Alnt.: 121m2

Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

Apartamentos é\. Venda
.� R�C3IST!:<O.JlE!NCORl'ÓF3.AçÃq,tU:ll�

""
..

�"""
Cód.: 398001 • Bairro: Nova Brasllia

..... . .> .J Área:4:0m2 R$190.000,OO" lo;o.... ..._._�•• _. _
_ ,Sondomío!o Jardim Cristina I Ár.ea 548m� RS350000,O_g, b,..__ . .

,

. ____..iI

�,ac.ofd.o coro 8'lei,l1" 4�i,�.. tnf�rmamos<1ilLle;a51(\fr.mnaçÓ:es.J:!jiN;$trações.tle$oie'�lerktHtêm('(;a!âcter�",olustvamente rll:9mO:Ci!)tlJ!I, ((teoa:cot:do.;eom,olmem.orlakles.eri;tl<ro:Os móveis, assim como alguns materi<lis de acabamento representados nas ilustrações e plantas.não constituem parte integrante do Contralo. - Valores sujeito ii alterações sem-av!so prêvio.
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Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul

joinville • Florianópolis

The Power to Surprise

J�raguá do Sul: 47 3275 ..0808 Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependi

Quantidade de 5 unidades para Kia Picanto. modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/09/13. Crédito sujeito a aprovaç&l. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km. o que ocorrer
primeiro. para cobertura básica. Frete não incluso no valor de RS 1.500.00 para o Kia Picanto. Fotos ilustrativas.

Cinto de segurança salva vidas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÉDITO
R$ 35.000;00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

R$ 150.000,00
R$ 160.000,00.

R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

"

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$ 1.411,11
R$ 1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECIAL CQM!M,E
OITO CONTEMPLAÇê)_J:,s

MENSAIS

'213,47PARCELAS A PARTIR DE R$

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC-

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195_000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,OÓ
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.0511,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio

<
TE L: 47 9693-5560 18426-2019

E-mail:juaresgsix@yahoo.com.br
.

.

'

'. . :

47 a�10-49�6/-96'1Õ�4�'fS/ 964,8�(jPJ
(C>ón"tato Gíébef) E-'mãll:"dêt>êf.-rapé@gmall.<:9m
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

CITROEN
C3 PICASSO 2014

NOVO
CITROEN C3 2014

ClTROEN
C4 HATCH 2014
SÉRIE ESPECIAL COMPETlTION Á VISTA

KM
-

20.000 30.000 40·00010.000

4XR$81,OO .4XR$135,OO 4XR$127,OO 4XR$135,OO
PARA TODAS AS OFERTAS CITROtN LlNHAC4 4XR$100,00 4)(R$153,OO 4X R$139,00 4X'R$153,00

ê��,�� 4XR$99,OO 4XR$152,OO 4XR$132,OO 4XR$152,OO

_,,___'�_.r_ �_.... .._.._�_��,�.��=�__ �. ..,�_�_,_� .. _.��� ��_,__

FLORIANÓPOLIS - Rua Liberato Bittencourt, 1426A, Estreito - NOVOTEL. (48) 3954-4646 _

. LE mOnDE . BLUMENAU(47)3901-3901 I CRICIÚMA(48) 3462-5151 I ITAJAí(47)3390-5858 I JARAGUÁDOSUL(47)3270-18J8"�'J ,�,�
•

• • '. <>.' _ JOINVILLE (47) 3402-3636 I LAGES (49) 3221-6363 I TUBARÃO (48) 3631-2727. .
._

. "

._j
, A D o R E C.I T R oEN·. .

'. .' _ �WWW.LEMONDE.COI.fI.BR-.iJ;..•.; ri�.'_ � \
..

•

• •

�
" .�;..,;». :.••• :�? .... J ...;�:'", � _"_:·,,.; . .,.�":�.��·_�:4_�'

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% +
24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m
+ IOF. Citroên C4 - Série Especial Competition - Tendance BVM 1.6 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99%
a.m + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 662,00.Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo banco PSA Finance. Financiamento��� emm�_ttl!d�mcs;rm!dlal�

.

simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/10/2013 ol,l enquanto durarem os estoques. Imagen,s Ilustrativas .•.� . � .

""""'8!1 ' .
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Semi Novos
Kia Power Imporls

�"asutc

\lnell,
comerrh.\.

tnglla

Vende-se
• Vende-se fábrica de alimentos. atuando no
mercado há mais de 8 anos. temos mais de

300 clientes ativos.
- Equipe de vendas;

- Veículo para entregas;
M.=1.rea. patenteada e reconhecida no mercado.
Valor negociável. Aceito como ento

.

veículos e inióveis. (47)9992-0476/ (47)9165-
0999/.(47)9147-9003/ (47)9734-3560 Sílvio.

ônia! Argelllll"'!
• Excursão: Patag

3 02/05/13-Chile de 20/04/1. �aindo de Port
13 dias e 12 n_Oltes; �uenos Aires 1Alegre e segul�do

/ EI Calaf"Ushuaia/Punta Arenas
terre'

Pacote inclui aéreo/hotel/iiiC0l11 rodoviárlo e todos os )

_ .. <_o. �

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

Comida da Hora

• Comida da Hora oferece marmitex e

os mais deliciosos lanches em geral.
Com serviço de tele entrega de seg-
unda a sábado. Localizada no centro
de Schroeder. Tratar (47) 3374-0741 /

9221-0087 com Sidnei.

Serviço
• Serviços de miniescavadeira,

drenos. rebaixo·de terreno, nivela
mento. Temos a máquina que entra
na porta da frente de sua casa e sai

pela porta dos fundos, 68 centímet
ros de largurll.; e�teir;J. de borrach��. '

Adir 8848-4905 Oi / 9979-0605 Tim�

A artamentO St!IIH .......�.--

P
I R$375 00 aluguelAlugue I

, •

R$60 00 de condomlfilO• c

;nt�re�sadas ligar: sandra)911Y9126 OU 9603-12S0 (Fran

artamento com 2
• Alugo ap

rn garagem, nanuartos. 75 mt'; co
__ �1 ...... lIP\

. I
CHACARA

.
. I

1 ácara no Ganbaldl/
• Vende-se c 1

Z casa
São Pedro. 240.000m .

a
-

t ranchos, cercas, lago
,

l���:�o�rente, 6_�OO pés de

to. oportunidade de

mento- Aceito troca
veículo. Tratar: 91S

variedades você

,

Procurando por um automóvel?
As melhores ofertas e

J''''

3q
port
Pró"
1\$1

COI\

• Alu
S3\
ba
Pr'

C<
C,

SALA COMERCIAL
• Alugo sala comercial co

[
quithH!.tcS. valor R$

1..2

No. Rua Valden1o.r gnu,

Te\: 3371-696B. �• Á venda. franq\lia de 1_
�_"(,.1-."., »c:.!':adOs.:;1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A cidade de GU8rsmirim 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

sentimos orgulho por estarmos com nossa

Concessionária Itinerante em Guaramirif{l!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para revender garantia
de reparo WorldCar. São os

seguintes planos: GARANTIA
GOLO: R$ 449,00. Garante até R$
2.000,00. GARANTIA PLUS: R$
649,00. Garantia até R$ 6.000,00.
GARANTIA PLUS: R$ 949,00.
Garantia até R$ 10.000,00.
Ganho de 10% sobre o pacote
vendido. Informações com Gilson:

(47) 9935,9307 ou com Gilceli

(47) 9655-8551 ou pelo email:
gilsonborba@gmail.com

• O que você faria se batesse o seu

carro hoje?Worldcar - Essencial

para quem não tem seguro.
Cerca de 80% dos acidentes são
considerados leves e estão dentro
dos valores das garantias de

reparo. "Inclui carros antigos, que
o seguro não cobre". Excelente

para quem tem seguro. Além de

garantir a franquia de seguro
do seu veiculo, você ainda pode
economizar na renovação do
seu seguro. Garanta seu carro ou

obtenha nossa franquia rentavel.
http://www.worldcar.com.br/
gilson. Maiores informações pelo
email gilsonborba@gmail.com ou

pelo fone (47) 9935-9307.

• Fretes e mudanças p/ [araguá e

região, atendendo todos os dias.
TeI9737-4789.

• Franquia de cursos

profissionalizantes seleciona
professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

de limpeza. Marcar entrevista
pelo fone 3054-1682 em horário
comercial.

• Trabalho com construção, do
alicerce ao acabamento. Contato

9967-9245/9954-5019.
• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo TlG . 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.corn.br: ou 9174-1270,falar
com CARLIXTO .emaíl carlixtof@
yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento

Indústrial) curso de soldagem
no processo MIG/MAG . Carga
horária de 50hrs; Horário das
19hOOminh às 22hOOminh,
segundas e quartas.feiras: Custo
de R$ 600,00 em 3x de R$200,00;
Inscrições e Informações fone
3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE email

mauro.paganini@terra.com.br;
ou 9174-1270, falar com Carlixto,
email carlixtof@yahoo.com.br.

• Precisa-se de pedreiros

e serventes de pedreiro.
Interessados tratar 9967-9245
(Tim).

• Serviços de miniescavadeira,
drenas, rebaixo de terreno,
nivelamento. Temos a máquina
que entra na porta da frente
de sua casa e sai pela porta
dos fundos, 68 centímetros de

largura, esteira de borracha. Adir
8848-4905 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 Oi /
9979-0605 Tim.

• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório
em Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de

[aragua do Sul está contratando
atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@
gmail.com. Maiores informações
falar com Vivian fone (47) 3273-
0673

• Precisa-se de babá com

experiência e referencias para
trabalhar o dia todo no bairro
Rau. Precisa ser uma pessoa
que goste de criança. Maiores
informações tratar no fone 47
8818-2211 após as 18h.

• Vendo tapetes de crochê, semijoia,
panos de prato, cachecol e
aftesanatos em geral. Também
vendo Natura e Avon. Contato

3370-0946/8845-4693.
• Viagem Terra Santa e Turquia
com pacote especial, saída
2tJ/10/2014. Mais informações
com Maria fone: 3370-0003 ou

maria.pihcegher@gmail.com.
• Pintor de casas. Toldos e

estruturas metálicas, telhas.
Orçamento também no fim de
semana. 8890-9854 Marcos

• Vende-se adubo de frango, faço
entrega em toda região. Qualquer

. quantidade. 3275-2354 /8813-
5808.

• Contrata-se dentista clinico geral
para trabalhar em clínica de

Odontologia na Cidade de [araguá
do Sul. Cantata com Juliano fone

(47) 9176-9625

• Vende-se bicicleta feminina de
marchas em bom estado. R$
90,00.3370-1064

• Vende-se filhotes de Pastor

Alemão, puros, já vacinados e

desverminados. Com 45 dias.
Valor R$750,00. Tratar 3275-
0009 Gilmar.

• Vende-se máquina de sorvete
americano e milkshake. Valor a

combinar. 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 com Ademar
9942-8890.

• 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.
TeI479633-9465.

• 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

(USA) + estante para teclado Stay,
tudo por R$245,00. Te13374-
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 Collie. Valor a combinar.
Te19934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas
rústicas. Valor a combinar. Tel
9934-4300

• Vende-se telhas coloniais. 9917-
9954 ou 3376-1481. .

• Vende-se plantas ornamentais,
200 pésde fêníx, de 1 a 2 mts de
altura (tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro.
TeI3370-1064.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento no Vila

Nova, 2 dormitórios, mobiliado, 1
vaga de garagem. R$ 168.000,00.
TeI9103-7772.

• Vende-se apartamento noAmizade
(Arsepum), com 70 m", 2 quartos,
banheiro, lavanderia, cozinha,
sala, copa, garagem. Área de festa,
portão eletrônico com senha.
CRECI 11831. Valor R$ 60.000,00.
Tel47 3371-6069 Moreira.

sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Troca-se apartamento no Amizade,
quitado e com escritura, por um
apartamento no Centro. Te13370-
5945.

.

• 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.
br ou no fone 3274 2332(horário
comercial) ou 9115 9126 e 9603
0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no 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

[araguá ou Schroeder, ou na

praia de Barra Velha ou Piçarras,
apartamento mobiliado sob
medida, 1 suíte + 2 quartos, 2
garagens, no Vila Nova. Te19170-
9686.

• Aluga-se quarto para pensionista,
livre de água, luz' e internet. Valor
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).

• Vende-se apartamento novo

em Camboriú, 2 dormitórios, 2
vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Te19957-1216 / 8465-6600.

• Aluga-se apartamento, 2 quartos,
garagem, sacada, churrasqueira,
no Centro. R$ 700,00 mais
condomínio. Fone 3371-6623 ou

9101-7885.

• Aluga-se apartamento no Rau, 2
quartos. R$500,00. 9993-2131

\

• Aluga-se apartamento no Rau,
2 quartos e garagem. R$565,00.
Sandra 99'9"3-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro,
2 quartos, R$700,00, mais
condomínio e despesas 9101-
7885.

• Vende-se Apartamento no Bairro

I Y,i,la Nova com 2 quartos, cozinha,

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 129.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482

CASA

• Vende-se Residencial esplanada,
Vila Nova, 40 mil de entrada, 10
mil em espécie, aceito carro até 30
mil Fipe, restante no financiamento
bancário, 8412-4712.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua
GuilhermeWegner, 720- Gravatá,
Navegantes. 600 mts da praia.
Terreno 13x20_mts. 4 quartos, 2
bwc. Casa mobiliada, com mesa de
sinuca. R$150.000,00. TeI3371-
6069

• Vende-se casa na Vila da Glória _

São Francisco _ c/90m2 + garagem.
Terreno com 1500 m2a 50 metros
da praia, c/ tanque de peixes. Valor
R$150.000,00. Vende-se ou troca

se por casa em [araguá, 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, lavanderja e garagem,
não mobiliada. Livre de luz e água.
R$ 350,00. 10 Km da Malwee. 200
mts do ponto de ônibus. Estrada
Garibaldi. Te13055-8262 / 8480-
8262.

.

,. Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2 WCs), 200 m da

praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur, 195 -

ltajuba, Barra Velha - SC, com 3
dormitórios sendo 1 suíte, sala
e cozinha integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área
construida 84 mts2 - Valor: R$
177.000,00. Contatos: (47) 3379-
5232; 8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

• Vende-se Casa geminada nova, em

Piçarras, com 3 quartos (1 suíte),
cozinha, WC, sala, garagem, área de

serviço: 100m2, acabamento com
porcelanato, mármore e gesso, a
150m da praia mais limpa de SC, R$
190.000,00 Fone: 47 3345-0780/
499932-3581

• Vende-se casa no Vila Lenzi, 2 casas

no mesmo terreno, terreno de 360
m", Valor 230 mil. 8412-4712.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHÁCARA
• Vende-se chácara com 2 casas

e 2 lagoas, no Barro Branco em

Guaramirim. Aceita troca porcasa
também. Tratar fone: 3373-6337
com Arno,

SALA COMERCIAL

• Vende-se padaria em Schroeder.
TeI3275-0697.

• Aluga-se galpão novo na Barra
do Rio Cerro, com 330 m2 ou 660
m2, próximo à Leison Malhas,
excelente localização. Tratar 9185-
4615 19655-6743.

• Vende-se loja montada (somente
ponto comercial) de moda íntima,
e sex shop estilo boutique. Ótima
localização e ambiente agradável.
Valor a negociar. Te19656-6122

• Aluga-se sala comercial de 30m2,
c] banheiro. Perto da Câmara
de Vereadores. Valor R$ 450,00
mensal. TeI3275-2264.

TERRENO

• Área industrial de 8.000 m2
no bairro Vieiras. Próprio
pI empresas e recreativa.
Totalmente plano. R$
860.000,00.9103-7772 - CRECI
23040.

• Vende-se terreno com 350 m2,
possui casa de alvenaria com

160 m2• (Casa dividida em

5 quitinetes). Rua Francisco
Hruschka, Bairro Tifa Martins.

(Rua asfaltada). Valor R$
180.000,00. Interessados tratar:
(47) 3273-0910, (47) 9676-
7017 ou (47) 9644-9157.

• Vende-se terreno de 65.000
m2, no Garibaldi, próximo à
Comunidade Santa Cruz. Valor
R$ 150.000,00. Tel 9944-9033.

• 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 I 3376-0081.

• Vende-se terreno no Água Verde,
rua Alfonso Nicolluci, próximo
à Católica. 341m2• Comercial.
Valor a combinar. Tel: 9642-
1720

• Vende-se terreno no Amizade,
Rua Irma Forster, Loteamento
Itacolomi 2, área de 375m2•
Lindo terreno, rua sem saída,
excelente rua residencial! R$
165.000,00. Tel: 9131-0680

• Vende-se 2 terrenos em Barra do
Sul e Quiriri de 29.000 m", Valor
530.000,00 cada. CRECI 5878.
Te19957-1216 I 8465-6600.

• Vende-se terreno no bairro Água
Verde de 1.000 m", sendo 650m2
área útil. R$215.000,00. 9953-
5554.

CHEVROLET

• Vende-se Corsa Sedan, 2003,
prata, emplacamento sendo pago.
Entrada de R$5.500,00 + 26

parcelas de 506,00. Te18849-3145
Erolt.

PEUGEOT

• Vende-se um Peugeot 207 XS 1.6,
ano 2009, completo, trio elétrico.
IPVA pago, 4 pneus novos, som;
sensor de chuva e sensor de farol,
ar digital. Valor R$25.900,OO,
aceito proposta. TeI9170-9686.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, ano
20Q8. Completo, IPVA pago, valor
R$18.500,00. Te19931-9410 I
8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano
2008, completo, 4 portas, prata.
IPVA pago. Valor R$ 19.000,00. Tel:
9931-9410 I 8406-5033.

VOLKSWAGEN

• Vendo Polo Sedan, 2012, 68.000
Km, ar digital, vidro elétrico,
assento do motorista com

regulagem de altura, sensor de
estacionamento, 4 pneus novos,
estepe novo, emplacamento
201� pago. Valor tabela FIP
R$ 38.000,00, vendo por R$
36.000,00. Contato: 8426-4937
com Gerson

• Vende-se Gol LO, ano 97, tratar
9924-1423.

• Fox 1.0 I-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com

Bluetooth, R$35.500,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch I-motion

(automatizado), 2010, prata,
completo, R$34.600,00. Tel. 3275-
4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

• Vende-se Siena 2001, cl ar
condicionado. Te13373-0190 I
8855-2072

• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004,
branco, com chave geral corta
combustível, R$13.700,00. Tel.
8812-8522 - Roeston Balsanelli.

• Vendo Fiat Uno Mille Fire
2008 1.0 4p, completo (vidro
elétrico, direção hidráulica e ar

condicionado) por R$15.500,00.
Tratar: t47) 9979-0403.

FORD

• Vende-se Ford Ka Class 2013,
branco, completo, valor
R$23.000,00.9103-7772.

• Vende-se FI000 ano 91,
direção hidráulica, 5 marchas;
vermelha. Te13373-0190 I
8855-2072.

• Vende-se Escort SW 1.8 ano

1998, ar condicionado, direção

r,' "

� .' VEICULOS
,

.

hidráulica, vidro e trava

elétrica, abertura interna do

porta malas. Valor: R$ 9.000,00.
Tratar: 3376-0331 com

Lourival.

OUTROS 120.000,00. TeI3370-7144.
• Audi A3 branco, 4 portas,
roda liga, ano 2002, motor
1.6 gasolina, IPYA pago
R$22.800,00, só à vista. E Audi
A4 preto, motor V6 gasolina,
IPVA pago, 4 portas, completo,
automático, roda liga. R$
24.900,00 só à vista 8890-9854

19192-8887 Marcos.

• Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,
4 portas, GNV, R$ 6.900,00. Fone
(47) 9145-6290 (Marcos)

• Vende-se Kombi 2010. Valor R$
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 Volvo NH12 380,
cavalo trucado, pneus novos. R$

• Vende-se Audi A3 1.8 aspirado,
prata, 4 portas, ano 2000, airbag
duplo, ABS, completo, 72.000
km, original super conservado.
Valor R$ 20.500,00. Te18410-
3499.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2008,
airbag duplo, valor R$20.000,00.
Falar com Celso na parte da
manhã. TeI3373-8543.

• Sandero 1.0 Authentíc, 2009,
prata, completo, R$22.700,00.
Tel. 9979-1460 - Osnir
Balsanelli.

CAMINHÃO • Vende-se Viúva Negra RD 350
Yamaha, preta, escape esportivo,
IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.500,00,
somente à vista. Tel 8890-9854
Marcos.

• Vende-se Rotativa e Caminhão
Baú, Ford 712 2007 modelo
2008. Valor a combinar. 3376-
1255
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DESCUB{tA PREÇOS ECONDIÇÕES
IMPERO VEIS NA REDE CHEVROLET.
o JvlÁXl1vl0 EM TECNOLDGIA, PERFORj4ANCEE
INOVAÇAO PORMENOS DO QUE VOCE IMAGINA.

FIND

-;

COBALT1.4 LTZ (R7J) 2014TOP DE LINHA

TAXA ZERO
48XDER$386 E ENTRADA DE
R$27.288

, i
[

CRUZE (R7D) 2014COMPLETO
TAXAO,49%
24XDE R$1.321 E ENTRADADE
R$44.090-

• • CLASSIC LS (R6R) 2014 .

TAXAO,99%
48XDER$379 E ENTRADADE
R$-11.790 '

.

-

"_- ,.�;.' -

QassicLS1..o��"FiIe!;p0Er(5lfl�9fEqxiíoo;iIRBR;,mm�IJlUIWilÍOI!alà'liSlaapá'deR$25.490,oual!avésdeplaoodefnarláameflD.QlIlI45.33%del!Jlffalla�1U!lO"oo�• .m�measaisdeR$319.!4•.I:JilIIi��99"kam. ;;,

0ET:1516%aa�IiI:taI:léiarJD:1R$3!UiJDU!i.((;lo;&U1.J8iE®1Ji1ec�NlI3mI4,��Rnij,oomprelpp!tll1llli)lral,àvísfaapallirdeR$12..!lOOJlOlltIalhMísdeplaoode.tmal1Qajl1oofDOOIIiOO.OO%>�emfllooa{R$4UOO;II0).24presta<çõesn.-deRS"t3ll,3Vmmtm1<ilejurnsdetl_ameGEl: 9,,419baaV_WIinar:xiíaI!b: R$15.J!Gl.,99. CddllZH armmJel'o201Jl2014.Emno.Jk!x (Sai!!XE cpdmíaIRIJ). aJIIIprç� à vislaa-p3mr deR$ «,Soo';OI!,waIJavés de
p!imdeJíaliim!dkJ.oom6Q.Bdeenllat!al{li$11..aP.1�a�lIlleIlSaÍSdeR$l8S.6Y,icomIalaZEroamCET:2.23%aaV_�IimI:iaOO:R$45.800.18.�vãrdaspamveiaJl'gsClIemJ!etOfml�Í1Ieís�esiIlquescfas�ãríaspa!í:ipltes, rãlWifasparalOOdalíl!ladede'VSlll'ladílBlodafi:b'ila, tDiislasepurJullnuratTodms'csJimsIllSlllimdosestrioSIj!iIosaJIévia�de ÍIéIÜJ.CoIdçiiesde 1JIl!Ii1D'� pm!l1fiÇÕE!S váIflIasapeuas!lli) pemro d'e1l!il1U/2j)1300 llfl(jtJaIllodm'aroseslçlesmÉstd.JdeSariIa cataim.Os�ChelmiIIeIesfIDem lDlb.tJ:idIÉlllIlJoPROOOHVf-AvamadeCmImIedaPoüçãodo IV porVeiab.Aullxnolm!es. Pn!seIwama iJse'oÓII!Ddi! segtIIlIllÇ8..AÕITa!II!IlI c!o-w1aJfD é ilUsfraIlva. não
GDIilenIeu!ll!$Sdiãu"",Jtewmoillll!ldBfe<ll!lll.1liialhIllaisÍÍlifmlDJaljiesp!Ítosíle11WlW�.OoosOIIeCDlllçõesnasmalllCl!SSÍJltáiap!Ití:.iparEljIiIIIIoapreço.laXasdejllroseall1lliçõesdefillanãameltfoaqlli�.SAC:08007024200. 0IJvi-doIíaGMAC:18lO11l6Q22_

Conte Co.migo
GMAC •

lllitli1li:lliN
RESPEITE OS LIMITE'S DE VELOCIDADE.
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ATLETAS Evento em Jaraguá deve reunir mais de 150 competidores de Santa Catarina, Paraná e São Paulo

'lriathlon é a atração
no Parque Malwee
ATRAÇÃO Largadas iniciam às 14h30 e os visitantes poderão acompanhar as provas

Lucas Pavin

T ugar propício para a

4rática do Triathlon,
o Parque Malwee recebe
neste sábado (5) a tercei

ra edição da Copa Malwee
da modalidade, também
conhecida entre os atletas

como a quinta etapa do

campeonato catarinense

no esporte. O evento é pro
movido pela Federação de

Triathlon de Santa Cata

rina (Fetrisc), com patro
cínio da Malwee, e deve
reunirmais de 150 compe
tidores, oriundos de vários
municípios catarinenses,

além de outros estados
como Paraná e São Paulo.

Os atletas serão divi
didos em categorias por
faixa etária: que são os

amadores, e os de elite

que terão pela frente 1,5
km de natação, 40 km de
ciclismo na Avenida João

Ayroso, e 10 km de cor

rida. Os catarinenses fe
derados na Fetrisc ainda
correm atrás da premia
ção de R$ 4 mil para os

cinco primeiros coloca

dos, tanto no masculino
como no feminino. Além

disto, todos os participan
tes receberão .brindes que

serão entregues pela equi- virou um evento consoli

pe de Jaraguá, liderados dado em Jaraguá do Sul.

pelo organizador da com- As largadas iniciam às

petição e atleta Jonathan 14h30, onde os visitantes

Mandalho. do parque podem acom-

"A expectativa é que panhar as provas e in

novamente o evento seja centivar os competidores.
um grande sucesso, pois Além dos atletas amado

tivemos aumento no nú- res e os de elite, a organi
mero de inscritos e é a zação deve realizar uma de

prova mais bonita do ca- Aquathlon (natação e cor-:

lendário do Campeonato ' rida), -destinado somente

Catarinense de Triathlon, ao público infantil. A pro

porque todos sabem as óti- gramação para os compe
mas condições do Parque tidores começa a partir
Malwee para estes even- das ioh com simpósio e

tos de grande porte", dis- segue, com a retirada dos

se Mandalho ressaltando klts até às uhgo e "bike
ainda que a Copa Malwee check-in" às 13h30.

Liga Jaraguaense de Futebol
Bola rolapela semifinal da SegundaDivisão

Promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol

(LJaF), o Campeonato
Regional da Segunda Di
visão chegou a sua reta

decisiva e tem seus jogos
de ida da semifinal na

tarde deste sábado, tanto

na categoria "Aspirante"
como na "Titulares". O

campo do Flamengo, re
cebe as partidas entre os

donos da casa e Operá
rio, às 13h30, pelo Titu

lares, além de Rio Molha
versus Ponte Preta, às

lSh30, pelo Aspirante. Já
no campo da Vila Lalau,
as equipes do Atlético e

do Guarani se enfren
tam pelas duas catego
rias. Primeiro, jogam os

Aspirantes, às 13h30, e

na sequência é a vez dos

Titulares, onde a bola co

meça a rolar às lSh30.
Os confrontos da volta
acontecem no próximo
sábado (12), quando se

rão definidos os times

que estarão na final, que
deve ocorrer no dia 19.

Jaraguá Breakers
Partida é cancelada

Devido às chuvas nos

últimos dias na região, e

a previsão de mais tempo
instável para o fim de se

'mana, o confronto entre

Jaraguá Breakers e Ipa
tinga Tigres que aconte

ceria neste sábado, no Es-

tádio João Marcatto, pelo
Torneio Touchdown, um ,

Campeonato Brasileiro
de Futebol Americano foi
cancelado. Em breve, os
dirigentes irão anunciar

a nova data e horário da

partida.

SCJaraguá
Duelo é adiado para terça

A previsão de tempo
instável também provocou
o adiamento do duelo entre

SportClub Jaraguá e Blume
nau. O jogo, que seria neste

domingo pelo Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso, foi transferido para
a próxima terça-feira (8), às
20h, também no João Mar

catto. A solicitação para o

adiamento do jogo foi feito

pelo próprio clube jaragua
ense e aceito pela Federação.

.'-6'"
.

Copa Interbairros

Jogos decisivos no domingo
Neste domingo, a bola

rola para os jogos de ida das

quartas de final da Sa Copa
Interbairros de Futebol. No
Cruz deMalta, se enfrentam
Rio Cerro I e II versus Santo

Antonio, às 8h1S, e Rio da

Luz contra Braço Ribeirão

Cavalo, às lOh1S. Já na Vila
Lalau, jogam Água Verde
versus Santa Luzia, às 8h1S,
e os donos da casa contra os

atuais campeões, Três Rios
doNorte, às lOh1S.

Copa Xoxo IO/Studio FM

A Copa Xoxo 10/S.tudio FM prossegue no próximo
dia 20, na cidade de Corupá, com as semifinais de

duas categorias. Pelo Sub11, se enfrentam a Escola,

Evangélico Jaraguá contra Jangada, às 9h, e Adesc/
Schroeder versus Xoxo 10/Nevasca Alimentos, às
9h45. Já pelo Sub9, jogam Adesc/Schroeder contra
Evangélico Jaraguá, às 10h30, e Xoxo 10/Lavanderia

Bonavita versus Pae/Corupá, às 11 h15.
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Dunga é demitido
do Internacional
POSiÇÃO Treinador

deixa o clube na

11 ª colocação
do Brasileirão,
com 34 pontos

Otécnico Dunga foi de
mitido do Internacio

nal, assim como o prepa
rador físico Paulo Paixão
(que trabalha na seleção
brasileira), o auxiliar An

drey Lopes, o preparador
de goleiros Rogério Maia

e o auxiliar da preparação
física Mauro Cruz, confir
mou o clube colorado atra

vés de nota oficial em seu

site, nesta sexta-feira.
A gota d'água foi a der

rota para o Vasco por 3 a

1, na quinta, em Macaé, a

quarta consecutiva. O ex

goleiro Clemer assume a

equipe interinamente para
o duelo com o Fluminen

se. "O Colorado agradece
os serviços prestados e pa-

Surfe

Brasileiro
Mick Fanning venceu o

QuiksilverPro, a oitava eta

pa do circuito mundial, que
aconteceu em Hossegor,
'na França. O australiano

bateu o brasileiro Gabriel

Medina em uma finalmui

to disputada. Com a vitó

ria,Mickdispara na corrida
pelo titulo mundial, colo

cando pressão sobre Kelly
Slater e Joel Parkison.

rabeniza o treinador pela
conquista do Campeonato
Gaúcho 2013", diz o Inter
nacional no comunicado

em seu site oficial.

O treinador deixa o

clube na 11a colocação do

Brasileirão com 34 pontos,
sete atrás do Atlético-PR,
atual quarto colocado e que
estaria garantido na liber

tadores de 2014. Desde o

começo de 2013 no time do

qual é ídolo, o ex-técnico da
seleção brasileira teve um

início empolgante com o

título estadual, mas o Cam
peonato Brasileiro compli
cou sua situação: sem casa

definida por causa da re

forma do Beira-Rio, o Inter
pouco conseguiu se impor
como mandante. Foram

12 jogos, sendo quatro
vitórias, quatro empates
e quatro derrotas. Dunga
comandou o Inter em 53

jogos, com 26 vitórias, 18

empates e nove derrotas.

Tênis

NadaI vence
O espanhol Rafael Nadal

esteve perto da eliminação,
mas se recuperou de um pri
meiro set ruim e, de virada,
venceu o italiano Fabio Fog
nini (190 do ranking), por 2
sets a 1, com parciais de 2-6,
6-4 e 6-1, em partida váli

da pelas quartas de final do

ATP 500 de Pequim, ficando
a uma vitória de voltar a ser

o número 1 domundo.

Palmeiras

Perto da renovação
A permanência de Leandro no Pal

meiras por mais uma temporada depende
apenas do Palmeiras e do próprio atacante.
Detentor dos direitos do jogador, oGrêmio
confirmou que irá liberar a renovação do

.

empréstimo por mais uma temporada.
Agora, o time paulista precisa apenas che
gar a um acordo salarial com o jogador.

FORA Dunga não resiste
às últimas quatro derrotas
seguidas e deixa o clube

Conmebol

Estatuto

A exemplo do que pede
'a Uefa desde 2003 e mas

sificou a Fifa em 2007, a

Conrnebol passará a exigir
em seu novo estatuto que os

clubes apresentembalanços
financeiros e não acumulem

dívidas para que possam

participar de suas competi
ções. A informação foi reve
lada nesta sexta-feira pelo
jornal Folha de S. Paulo.

Fluminense

Fred quase não veio
Ídolo da torcida, capitão do time e bi

campeão brasileiro pelo Fluminense, o

atacante Fred por pouco não chegou nem
a vestir a camisa tricolor. Em entrevista à

revista inglesa FourFourTwo, ele revelou

que já tinha tudo acertado para ir do Lyon,
clube pelo qual jogou entre 2005 e 2008,
para o Tottenham, da Inglaterra.

BRUNO CANTINIICAM

CONTRATA-SE
Professores de Inglês, Administração

e Promotores de Vendas
c.v. para jaraguadosul@petcursos.com.br ou na R:
Josef Fontana, 42 - Centro ( Próx Antiga Prefeitura).

NOTA DE
AGRADECIMENTO

A Família ainda consternada com o falecimento do

Sr. Marcus Adam Raboch

agradece familiares e amigos,
a equipe médica do Hospital
e Maternidade Jaraguá,
Dr. José Zapata Montano,
Dr. José Zapata Jr,funcionários
e enfermeiros. Convidamos

a todos para o Culto em Memória

que se realizará neste domingo ( 06/10)
às 9 hs na Igreja Luterana Apóstolo Pedro (Centro).

Sérgio Kuchenbecker

Secretário Municipal da Administração
Antonio Marcos da Silva

Secretário Municipal da Habitação e Regularização
Fundiária e Coordenador do FROHAB

Estado de Santa Catarina

Município de Jaraguá do Sul

Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária

Fundo Rotativo Habitacionãl - FROHAB

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 007/2013

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de um veiculo automo

tor para transporte de pessoas com capacidade para no minimo 9 pas

sageiros (incluindo o motorista), novo, zero quilômetro, apto a trafegar em
rodovias e vias urbanas, em conformidade com as normas do CONTRAN,
de acordo com as especificações descritas no item I do edital e minuta de

contrato.REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.DATA, HORA

e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia

16 de outubro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguà do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra

do Rio Molha.O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos

envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição:
R$ 50.930,00 (cinquenta mil novecentos e trinta reais). INFORMAÇÕES:
A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet

no endereço www.jaraquadosul.sc.qcv.br, Jaraguá do Sul (SC), 20 de

setembro de 2013.

"

.'

','"VENDEDOR�s'JA.S) J�EVEZADORES(AS)

-
-

ruIlill)l]� �I:m�ID0!ID�&1TlIJlL\�

o QUE BUSCAMOS:

DOS CANDIDATOS(AS):
• Temos vagas para a região da grande Florianópolis
• Para inscreverem·se no processo seletivo, os(as) candidatos(as) deverão ter:

Ensino médio completo, experiência em vendas OU forte identificação com a atividade, domínio dos principais
aplicativos de informática e muita disposição para oferecer um excelente atendimento ao cliente e obter resultados de vendas.

• Disponibilidade para viagens na região em que irá atuar.

DO PROJETO:
• A admissão será, imediata após o processo seletivo.
• Os candidatos(as) receberão capacitação profissional, logo após a admissão.

O QUE OFERECEMOS:
• Remuneração variável com possibilidades de ganhos conforme os resultados;
• Possibilidade de crescimento pessoal e profissional;
• Benefícios: Auxilio Educação, Vale transporte, Vale refeição entre outros;
• Ações de endomarketing sintonizadas com o mercado.

Candidatos(as) interessados devem enviar currículo até o dià 10/10/2013 para

currículo@koerich.com.br , indicando no campo Assunto: Vendedor(a) Revezador(a).
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No-mundo dos esportesMANECA

(NELSON COMIN)
ao esquadrão do "Mole
que Travesso" de nossa

Jaraguá, permanecen
do neste clube até1979.
quando passou a jogar
pelo Esporte Clube Es

trela de Nereu Ramos.

Permaneceu no clube

dos italianos até o final

de 1982. No ano seguin
te atuou pelo G.E. Cruz

de Malta. Em 1985 de

fendeu a S.E.R. Alvora
da. Jogou também pelo.
Floresta de Pomerode e

Gérmer de Timbó.

Aos 14 anos, Mane

ca ingressou nas cate

gorias de base do E.C.

Comerciário de Cri

ciúma, hoje Criciúma

Esporte Clube. Jogava
futsal e futebol de cam

po. Em 1973 foi para
o Rio de Janeiro para
trabalhar na empresa
Elevadores Otis e jogar
nos Juniores do Bangu.
Veio para Jaraguá do

Sul em 1977,aceitou o

convite do técnico Adão

Goulart, e integrou-se

o Esquadrão Classe "N'
Aldinho, Gomes, Nilo, Lara,
Nelo, Moacir, Tonho, Gerson,
Chicão, Gariba, Vargas,Tato,
Edinei, Jadir, Pelezinho, Jorge
Cancellier, Zé Carlos, Valdir,
Zequinha, Pimentel, Palmito,
Márcio Gava, Piava e Maneca,
este um meia-armador eclético

que alternava classe e pegada.
Destacava-se pela força, ocupa
ção dos espaços, recuperação,
antecipação e jogo coletivo.

Entre os anos de 1976 a

1980, o Grêmio Esportivo
Juventus montou um grande
time, talvez o maior de sua his

tória. Sob.a batuta do treinador
Adão Goulart e as bênçãos do
Padre Elemar, desfilaram pelos
gramados catarinenses joga
dores que levaram o "Moleque
Travesso" a figurar entre os

grandes times do Sul do País:

Zecão, Dalbérgio, Celso, Adi,

"""

E.C. ESTRELA - CAMPEÃO COPA NORTE 1979

Em pé: Pedro Garcia (Presidente), Perolo, Idézio,
Floriani, Maneca, Juvenal, Schuster, Dalbérgio,
Arno Zimmermann (Diretor), e Gustavo Mathedi

(Presidente). Agachados: Edi, Burgrinho,
Serginho, Moli, Eraldo e Emílio.

Causos

&Histórias
Conquistas

Atuando nas categorias de

base do Comerciário de Criciú

ma, Maneca sagrou-se Campeão
Estadual na categoria Juniores.

Em Jaraguá do Sul, pelo E.C.

Estrela foi campeão da III Copa
Norte Catarinense em 1979. A

equipe foi campeã invicta atuan
do com os jogadores: Perolo, II
domar, Juvenal, Bugrinho, Ver
gílio, Serginho, Maneca, Mole,
Jair, Adi, Aldinho, Ziza, Osmair,
Jairton, Emílio, Eraldo e Edi.

Técnico, Pedro Garcia.; Presi

dente, GustavoMathedi; Diretor
de futebol, Arno Zimmermann.

Em 1983 foi Campeão da Pri
meira Divisão da Liga Jaragua
ense de Futebol jogandopelo
G.E. Cruz de Malta. A final acon

teceu no dia 15 de outubro de

1983 no Estádio Eurico Duwe,
contra o Cruzeiro de Massaran

duba. O placar apontou: Cruz de

Malta 2X1 Cruzeiro. O time cruz

maltino formou com: Renato,
Waldir e Celso; Sídio, Claudio e

Ivanir; Ademir (Curt), Maneca e

Cóli; Milton e Pomerode. Os gols
foram marcados por Cóli e Mil

ton para o Cruz de Malta e Gegê
descontou para o Cruzeiro. Em

1985, jogando pela S.E.R. Alvo
rada foi campeão da 2a Divisão

da Liga Jaraguaense de Futebol.

Na final o Alvorada derrotou o

Avaí de Guaramirim pelo placar
de 2XO. O campeão jogou com:

Ronald, Ginho, Rubens, Osnir,
Ademir, Miro, Maneca, Elói, Ga
riba e Arildo. Marcaram para o

time campeão, Gariba e Elói.

Família e estudos Até hoje ninguém entende

o porquê de o Nelson Comin,
ser conhecido por "Maneca".

Encontrei-me com um amigo de
infância e coleguinha de aula do

Maneca, lá de Criciúma, o An

tenor, que por sinal são paren
tes... Foi inevitável perguntar:
- No tempo de escola o Nelson

já era conhecido por "Maneca"?

Ele respondeu-me rindo:
- No primeiro dia de aula, quan
do a professora fez a apresen

tação de cada aluno, chamou:

Nelson... Nada, ninguém se ma

nifestou. E,.a professora insistiu,
Nelson Comin, quem é o Nelson

Comin? Como ninguém falou

nada, a professora contou os alu
nos, tinha vinte alunos e vinte

constavam no diário de classe...

Alguém não foi chamado? Então

o Maneca levantou amão e falou

timidamente, talvez seja eu este

tal de Nelson, mas lá em casa,
. ninguémme disse que quando eu
entrasse para aescola iammudar

omeu nome paraNelson...

Nelson Comin, mais conhe
cido por Maneca, nasceu em

Criciúma no dia 23 de março
de 1956. É filho de Benjamim
Comin e Maria L. Comino Tem

seis irmãos: Walmor, Antônio,
Augusto, Jorge, Paulo e Wil-

sono Maneca casou-se comNeli

Reck e tem dois filhos: Patrícia
e Nelson Júnior; dois netos:

Everlin e Duda. Iniciou e con

cluiu os estudos, primário, gi
násio e ensino médio, no Colé

gio Marista de Criciúma.

GRÊMIO ESPORTIVO CRUZ DE MALTA

Campeão da Primeira Divisão
daWF - em 1983
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2014 I Completo
A partir de

"

R$'37.530
-2014 I Completo
A partir de

R$33.960

www.vw.com.br.Protnoçaoválidaaté05/10/2013paraveiculas com pintura sóHda e custo de frete Inctuso.Voyage ccmcretc zota à vista a partir de R$33.960, Entrada R$ 16.980,00 saldo em 24xde RS 799,00 juros
0.49%. Fax 1.0 4 POrt�5 Completo 2014, à vista a partlr de R$ 33.780,00. Entrada R$ 16.890,00. saldo em 60)( de R$ 399,00, Fax: 1.6 4 Portas Completo ?014, à vista a partir de RS 37,530,00. Entrada 50%. saldo,
em 24x.juros 0.49%.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de RS 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O,Q%.Amarok Trend CD AT à vista a partir de R$121.990,OO. Entrada 50%, saldo em 24x, juros
0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CeT máximo para esta operação! 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação

. e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no calculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais

modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente ti: 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 BO.OOOkm). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de

manutenção
Duvidaria: 08007012834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: D800 77D 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.aufoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 ��7t 6000, 1

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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