
Política
Ideia da çuarda
armada e avaliada

Social
Garotada
em festa

Minuta de projeto para
instalação de grupo de

segurança municipal foi
apresentada pelo vereador
Jocimar Lima ao prefeito
Dieter Janssen.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO,
PÁGINAS4E5

A criançada é a bola da vez
no Restaurante Típico
Malwee.Além do buffet

especial, a casa terámesa
cheia de guloseima
e outros quesitos.
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11

.
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SÁBADO/DOMINGO, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013
EDUARDO MONTEClNO

Divisão de Acesso

Jaraguá enfrenta
o InterdeLages.

OCP.94 anos

Exposição vai
para aCatólica

Equipe recebe o campeão do primeiro
turno da competição amanhã, a partir das
lSh30, no Estádio João Marcatto. Time
está desfalcado de dois atletas. PÁGINA 24

Mostra que faz o resgate histórico de
Jaraguá do Sul, através dos anúncios
do jornal O Correio do Povo,
fica aberta até novembro.
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COMENTÁRIO, PONTO DE VISTA
-'"

E de enlouquecer
ROMEO PIAZERA JÚNIOR

Qque ignoramos não nos afeta,
não nos abate.Aliás, dessa ver

dade nasceu um dito popular: "um
ge dos olhos, longe do coração".
Ou então, dito de outro modo, "O
que não é visto não é lembrado" ...
E antes de entrar no assunto, é
bom lembrar que rico não entra

em fila de lotérica. Quando um

rico quer fazer uma "fezinha",
uma aposta qualquer, manda al

guém em seu lugar.
Pois bem, se é assim, então

deve ter sido um "pobre" o sujei
to que teve o talão da Mega-Sena
premiado com 23 milhões de re

ais em Ponta Grossa, no Paraná,
mas que vai morrer pobre por ter
ignorado seu bilhete premiado. O
prazo foi vencido esta semana. O
bilhete ficou esperando pelo "tra-

louquecer. Só que o sujeito, esse de
Ponta Grossa, nunca vai sentir esse

desespero, ele é um desses tipos que
faz a aposta mas não confere, não
está nem aí para o prêmio... E se

equivoca quem pensa que esse tipo
de gente não existe, digo até que é o

quemais existe, e a razão é simples:
a pessoa aposta mas não crê que

possa ganhar.:. Mas é aquela coisa,
não sabendo que ganhei, não sofro.
Agora, de uma coisa tenha certeza:

quem fez essa aposta "esquecida"
é um pobre. Rico não se esquece
de nada e sempre se vê como uma

pessoa de sorte. O trágico é que esse

sujeito que ganhou e não levou os

23 milhões deve agora estar na fila

para fazer outra aposta, pensando
que um diavaiganhar.Que ele nun
ca saiba que já ganhou...

• Advogado

Raça desgraçada!
LUIZ CARLOS PRATES

Nffitasemana, apopulaçãobrasileiraquejánãosesurpreende
commais

nada quando o assunto é o péssimo uso do dinheiro e patrimônio
público e o abuso cometido por autoridades, ficou sabendo que a lulo

petistaministra Ideli Salvatti, que ocupa apasta das Relações Institucio
nais, utiliwu um helicóptero que pertence à Polícia Rodoviária Federal
- costumeiramente usado à remoção de pacientes graves resgatados em
acidentes e que necessitam de transporte rápido - para visitar obras e

participar de inaugurações. Essa criatura não aprende?
Não é demais lembrar que aministra Ideli Salvatti, que sequer sabe

distinguir a diferença entre um anzol e um puçá, foibanida doMinisté
rio dapesca, onde também jáhavia feito das suas estripulias. Todo cida
dãoque temmemóriapoderáse lembrardo casodo contratodecompra
das 28 lanchas-patrulha. Ora, qualquer catador de concha na areia da

praia sabe que fiscalizar a pesca ilegal não está entre as atribuições do
Ministério da pesca. Desse total de embarcações, pelo menos 23 ainda
não entraram em operação ou estão com avarias no pátio da empresa,
naGrande Florianópolis. Só três de um total de 28lanchas estavam em

funcionamento no primeiro semestre deste ano. A licitação ocorreu

na gestão de Altemir Gregolin CPD, que ocupou o cargo de secretário

da Pesca de 2006 a 2010. O então secretário da Pesca também esteve

metido em falcatruas, quando usou o cartão corporativo para pagar ali
mentação e hospedagem no Rio, durante o carnaval. Estemiserável do

Gregolin teria dito que esteve no Carnaval carioca a serviço (é mole?),
uma vez queum dos desfiles tinhaportema .. obacalhau!

A imprensa também jáhavia revelado que o dono da fabricante das
lanchas, a Intech Boating, doou a pedido doMinistério da pesca - capi
taneado pelamaruja Ideli Salvatti - R$ 150mil ao comitê financeiro do

PT de Santa Catarina, que bancou 81% dos custos<àa campanha derro
tadade Ideli ao governo catarinense.

Ou seja, quando não é com lancha, aministra apronta comhelicóp
tero! Alguém duvida que aministra, um dia desses, vai pedir empresta
do um submarino.à marinha brasileira para atravessar as águas nada
profundas do lago Paranoá, que abastece de água a capital federal?Nin
guémouse duvidar! Essaministraéprotagonista deum caso quenem o

maior dos exorcismos resolvemais, infelizmente.

palhão" e acabou sendo colocado no
bolso do governo. O governo vai usar

o dinheiro em obras de assistência

social. Dizem ... E o "trapalhão" vai
morrer sem saber que foi rico ...

A questão é que se uma pessoa
sabe que ganhou esse dinheiro todo
mas perdeu o bilhete, não tendo
como colocar o dinheiro no bolso, isso
é motivo para entrar em parafuso.
Como você reagiria sabendo que 23
milhões lhes foram dados por um bi
lhete de Mega-Sena mas você nunca
os vai poder tê-los para gastar? De en-

• Livros
Quantos pais, avós, pior que tudo, quantos deram

ou vão dar ao filho ou neta um livro na celebração do
Dia das Crianças? Quantos? Raríssimos, Dão todo

tipo de bobagem, incentivam as crianças a serem

frívolas, consumistas baratas, chatas, dengosas. Isso
sem falar em quem comprou boneca para as meni

nas. Por que não compraram bonecas para os guris,
ou eles não vão ser pais? Livros mudam a cabeça, a
vida. Levante o dedo quem deu um livro! Hummm ...

Estado de São Paulo. Acho que os padres não vi

ram os vagabundos incendiando tudo pela frente e

quebrando agências bancárias. E se fosse o Banco

do Vaticano, hein, ainda ficariam contra a PM? São

os hipócritas a que se referia o Cristo. Acho que os

"religiosos" queriam que a PM enfrentasse os ban

didos com spray de água benta ...

• Falta dizer
Não dizem que concordamos com quem pensa

igual a nós ... Pois então vou repassar uma frase do

publicitário Washington Olivetto, do seu livro "O

Que aVidame Ensinou": - "Empreenda na área que
você gosta. Não empreenda no que está na moda

ou naquilo que dizem dar mais dinheiro". Ouviste

bem, guri? Deixa de ser bobo, cai na real, cara!

• Hipócritas
A arquidiocese do Rio de Janeiro parece que

não tem o que fazer, alistou-se entre as instituições
que criticam a atuação da Polícia Militar nos pro
testos de rua iniciados em junho ... Li a notícia no

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3313
02 - 15 - 45 - 54 - 80

COTIDIANO Schroeder

2aparcela
doauxíIio

Infraestrutura

Recuperação
de rodovias

Paraparticij;;:r desta seção envie suasfotos e sugestões
paraU· redacaotipoconeiodopooo.com.br

Região
EventosnlovUnentar.n
Schroeder

Até dia 15 de outubro,
a prefeitura de Schroeder
recebe inscrições da 2a par
cela do ano para auxílio fi
nanceiro de estudantes, ser
vidores municipais ou não,
que moram no município e

que freqüentam cursos do
ensino superior. O valor
será pago em novembro.
Interessados devem se diri

gir ao setor de protocolo, de
segunda à sexta-feira, das

8 horas às 12 horas e das

13h30 às 17 horas.

Na segunda-feira, 14, será
assinada a ordem de serviço das
obras de pintura de faixas, co
locação de tachões, roçadas e

tapa buracos das rodovias SC-

108 (Guaramirim a Massaran

duba e na Rodovia do Arroz) e
SC-415.(Massaranduba a São

João do Itaperiu). A empresa

Paviplan Pavimentação venceu
licitação aberta pela Secretaria
do Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul. O valor é de

R$ 249,9 mil. Os trabalhos de
vem durar quatromeses.

Evento

Igreja promove
Noite do Pastel Grupos de música gospel se apresentám

nó ginásio dos Imigrantes, em Schroeder 1,

no domingo, entre 15 horas e 19 horas. No

dia 20, festival de rock no ginásio Alfredo

Pasold, das 15 horas às 21 horas. Com entra

da franca. Antes, no dia 18, a BandaMunici

pal de Schroeder faz apresentação rio palco
da Sociedade Cultura Artística, de Jaraguá
do Sul, às 20 horas. Os convites devem ser

retirados com antecedência na secretaria da
Scar ou na Prefeitura de Schroeder.

A Igreja Luterana da Barra do Rio

Cerro realiza hoje, a partir das 19 horas,
a Noite do Pastel. O evento vai oferecer

cinco tipos de sabores. O valor é R$ 2 a

unidade. As pessoas que desejam fazer

encomendas antecipadas podem ligar
para 3373-3277 (Trude) ou 3370-9780
(Clara). No evento haverá espaço para
diversão das crianças, com cama elástica.

A Igreja Luterana fica na Rua Co�córdia .

• • fi I',
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EDITORIAL

Vanws valorizar a Schützen
A Schützenfest é um evento que sim
Í\.boliza a essência cultural de Jara
guá do Sul. Durante as 25 edições, essa
festa passou por vários períodos que
representaram um momento áureo e

também períodos de menor reconheci
mento.

Cabe agora voltar a estimular a ci
dade a ser reencontrar com essa nobre
festa. Embora Jaraguá do Sul tenha
passado por uma mudança demográfi
ca bastante significativa nos últimos 15
anos, com a chegada de pessoas de fora
e que talvez não tenham uma identifi
cação mais próxima com a Schiitzen
fest, os costumes locais não' podem ser

menosprezados. Eles representam a

alma dessa região.
Estimular a essência dessa festa,

que é li' valorização de uma cultura -

ressaltada pelas sociedades de tiros
- ajuda a integrar a comunidade e as

futuras gerações a assumir o compro
misso de manter essa celebração cada

vez mais forte. Cabe também uma mo

bilização dos organizadores a propa
gar ainda mais a Schiitzen dentro da
própria cidade. Precisamos evoluir um
pouco mais nisso. Na rodoviária, que é

chegada de muitos visitantes, tem ape
nas um cartaz - praticamente escondi
do - citando o evento.

,
'

CEsce
QUEES�JA
SóBRIO!

"
Estimular a essência dessa festa

ajuda a integrar a comunidade.

A festa precisa chamar a atenção da
cidade para que os moradores sejam

envolvidos no clima e para quem vem

de fora saiba que aqui temos um evento

que nos orgulha muito. As pessoas têm
de sermotivadas a conhecer essa festa e,

assim, ela se fará aindamais importante
para todos. Afinal, a Schützen é um dos
nossos símbolos. Vamos aproveitá-la.

4,44Dfo
AUDIENCIA

,<7'7. .
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Educação
Direito daCatólica
é bem avaliado

o curso de Direito da Católi
ca de Santa Catarina em Jaraguá
do Sul alcançou nota 4 no Exame
Nacional de Desempenho de Estu
dante (ENADE), em uma escala de
1 a 5. O exame é promovido pelo
Ministério da Educação (MEC) com
o objetivo de avaliar o rendimento
dos alunos dos cursos de graduação,
ingressantes e concluintes, em rela
ção aos conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes curriculares
dos cursos em que estão matricula
dos.'A nota é referente ao exercício
de 2012 e vale por três anos.

tOBITUÁRIO
• EIZAKLEINSCHMIDTBORCHARD morreu na última

terça-feira, dia 8, em Schroeder. Ela tinha 87 anos e deixou
enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos,
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no
cemitério municipal da Vila Lenzi.
• ELVIRAMARKlEWICZ CORREIAmorreu na última

terça-feira, dia 8, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 58 anos e

deixou enlutados quatro filhos, genros, noras, enteados,
netos, demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério da Barra do Rio Cerro.
o LEANDROBASSANImorreu na última terça-feira, dia 8,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha 81 anos e deixou enlutados esposa,
filhos; genro, noras, netos, bisnetos, demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado no Cemitério do RioMolha.
o MARCELO JOSÉNARCIW morreu na última sexta-feira,
dia 4, emGuaramirirn. Ele tinha apenas 36 anos e deixou enlutados
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no CemitérioMunicipal deGuaramirirn.

ERRATA:
• O nome correto
da cidade onde
aconteceu a

Conferência para
o Bem Estar
da Criança é
Genebra e não

Gênova, como
foi publicado no

texto da página
15, da edição
deste sábado.

" o País está sendo travado

.. Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asfiorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe este jornalpara outro leitor.

por um excesso de
burocracia. No entanto, me parece
que o desenvolvimento natural das
sociedades democráticas
não é corrigir
isso, mas
agravar.

Demian Fiocca,
economista e .

ex-presidente do
Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e

Social (BNDES}
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Colaborou Carolina Veiga·

Interferência
"O poder judiciário tem de

entender seu espaço, não pode
substituir os outros poderes,
está invadindo esfera que não é

sua". A crítica foi feita por Rogé
rio Duarte da Silva, professor de
Direito Constitucional, durante
evento promovido pela Avevi.

Segundo ele, há uma interferên
cia exacerbada do judiciário nos

outros poderes. Ele cita a Ficha

Limpa e diz que o instrumento

altera a lógica, não sendo mais

necessário comprovar a culpa,
mas sim a inocência.

Vagas nas
creches

O Ministério Público

deu prazo de 90 dias para

que a Prefeitura zere a

fila de espera por vagas
nas creches de Jaraguá
do Sul. Hoje são cer

ca de 850 crianças fora
. dos centros de educação
infantil. De janeiro até

. agora, 500 novas vagas
foram criadas, mas a fila

não para de crescer. Se

quiser avançar mais rapi
damente, a Secretaria de

Educação vai ter que cha
mar as empresas para au

xiliar. Modelo de parceria
público-privada adotado

no setor em São Paulo

merece ser avaliado.

12 DE (JU "UBRO
I

CRIANÇA�NÃo
FIQL\tM CE tJtAL!

Sem tempo e fundo
A criação de cláusula de barreira .de 3% dos votos nacionais,

para um partido ter direito a tempo de TV e ao Fundo Partidário,
será adotada pelos grandes partidos na Câmara. A comissão criada

para propor uma reforma política vai aprovar emenda constitucio
nal com este fim. O texto incorpora tese do DEM: parlamentar que
trocar de partido não leva tempo de TV nem o Fundo.

Contra taxas
A semana deve ser de movimentação da Fiesc contra o projeto do

governador Raimundo Colombo (PSD) que aumenta as taxas estaduais

em várias áreas entre 8% e 54%. Com o impacto avaliado, a pressão será

para que a proposta seja rejeitada ou retirada daAss�mbleia Legislativa.

No caldeirão
Com pedido de vistas

que impediu a votação do

projeto que reajusta o salá

rio dos médicos da rede pú
blica, os vereadores devem

analisar a matéria na próxi
ma terça-feira. No mesmo

dia em que acontece home

nagem aos professores no

plenário da Casa.

EM FOCO
A Câmara aprovou

requerimento do vereador
Jair Pedri (PSDB) para que
o presidente do Procon,

Luis Fernando Almeida, fale
sobre as ações do órgão em

plenário.
+.

No que depender de
José de Ávila, o acordo
firmado para eleição da
Mesa Diretora da Câmara
será seguido á risca. Sem
chances para a oposição.

+ + +

Depois da votação que
assegurou o poder de
polícia ao Corpo de

Bombeiros Militar e aos

Voluntários, a proposta de
reajuste salarial para PM,
Polícia Civil e Bombeiros

deve pautar o debate na AL

na próxima semana.

www.imoveisplaneta.com.br :

(47)3275-0100

A SEMANA

1. A Saúde vai piorar muito
em Guaramirim e eu quero
deixar claro que isso não

é culpa do Paulo Veloso.

Do \flCe�pl feito, P4 ute Veloso.

qUct levantà li possibUidnde
de renunciar ao cargo.

"
2. Ele (Veloso) tem carta

branca na Saúde. Mas até

agora não mostrou trabalho.

t.auro Frõhlich (PSD} sobre
as queixas do vice de que
não tem autonomia para

comandar a pasta.

"
3. Eu, como professor, me

envergonho da falta de

educação de vocês.

Do vereador Arlindo Rincos

(PP), aos manifestantes do

Sinsep que o vaiaram quando
defendia na tribuna o projeto
de reajuste dos médicos.
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Prefeito recebe sugestão
para im.plantar aGuarda

Depois de ter indicação
aprovada pela Câmara na quin
ta-feira, o vereador Jocimar
Lima (PSDC), apresentou- na
manhã de ontem ao prefeito
Dieter Janssen (PP) a minuta
de um projeto que visa a im- .

plantação da guarda municipal
armada em Jaraguá do Sul. Tal

serviço, nas palavras de Lima,
"daria suporte ao efetivo da Po
líciaMilitar e ajudaria a coibir e
diminuir a criminalidade".

Para detalhar o projeto, Lima
viajou e conheceu guardas mu

nicipais de outras cidades da re

gião, como Balneário Camboriu,
Florianópolis e Blumenau e ficou
entusiasmado. "Em dois anos de

atuação na Av. BeiraMar, os de
litos praticados no local reduzi
ram em mais de 99%. Diminuiu
o tráfico de drogas, os assaltos

GuardaMunicipal
o projeto proposto dá à guarda as competências de proteger

o patrimônio público, como escolas, unidades de saúde, prédios
utilizados por órgãos municipais, ruas, praças entre outro�, por
meio do patrulhamento ostensivo e preventivo. Ela atuaria em

colaboração com os fiscais municipais, com a Defesa Civil e
atenderia a população quando necessário. "Quando há brigas
de adolescentes em frente às escolas. Essa seria uma ocorrência
que poderia ser atendida pela guarda e não pela PolíciaMilitar,
que tem outras obrigações", defende Lima. O efetivo também
atuaria como agente de trânsito com a função de educar, orien
tar, fiscalizar e controlar o tráfego de veículos.

à mão armada e a prostituição",
argumenta.

Para instalar órgão seme

lhante em Jaraguá do Sul, os cál
culos do vereador indicam que
seria necessário investimento
inicial de R$ 300 mil. A quantia
financiaria a realização de um

concurso público para a con

tratação de 30 agentes civis e a

aquisição de equipamentos.
Ao receber a proposta, Dieter

Janssen ficou de estudar a possi
bilidade, e disse que a busca dos
vereadores por informações que
possam contribuir é positiva. Mas,
sua implantação ainda precisa de
debate. "Acho que os vereadores
estão certos em buscar alternati
vas. Mas, esse é um assunto que
precisa ser debatido com as de
mais secretarias, as entidades dos
bairros e a população", concluiu.

Em documento enviado à
Câmara, a Associação Comer
cial já se posicionou contra
a proposta. Um dos temores
é de que com a estrutura, o

município isentaria o Esta

do, responsável por investir
em segurança, e teria menos

recursos para outras áreas.
No site do OCP você pode
mostrar o que pensa sobre a

implantação da guarda mu

nicipal em Jaraguá do Sul.
Participe da enquete no www.

.
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Confortável. Moderno. Funcional.

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 210
Centro, Jaraguá do Sul - se

DORMiTÓRIOS
COM SUíTE

12.'ou

VA6ASDE

GARAGEM

�. Disponível no
(;("'ll"P'<lY Google Play

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

CRECl 12556.

www.proma.com.br
comercial@proma.co.m.br

Ô facebook.com/PromaConstrucoes

POLÍTICA
FIM DE SEMANA, 12 E

13 DE OUTUBRO DE 2013

PM tem críticas
à proposta

O subcomandante do 140
Batalhão da Polícia Militar
de Santa Catarina, Rogério
Vonk, é enfático ao afirmar:
"a preservação da ordem pú
blica, constitucionalmente, é
missão exclusiva da Polícia
Militar". A única finalidade
da guarda proposta seria a de

proteger o patrimônio públi
co. "O patrulhamento osten- .

sivo é tarefa exclusiva da PM.
A abordagem de suspeitos na
rua só pode ser realizada por
policiais militares. A guarda
municipal não tem poder de
polícia", pontuou. Além de
falar sobre a inconstituciona
lidade, Vonk questiona se há

argumentos que subsidiem
esse investimento. "Não esta

mos dando conta?".
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Efetivo da PM
émenor hoje

De acordo com os núme
ros repassados pela Polícia
Militar, em 2002, Jaraguá
do Sul contava com 115 mil
habitantes, uma frota de 46
mil veículos e efetivo de 189
policiais militares, foi acio
nada 49 mil vezes e registrou
4.267 crimes ou contraven
ções. Uma década depois, a

população subiu para 146 mil
habitantes, a frota de veícu
los é de 100 mil e o efetivo

policial caiu para 160. Foram

registrados, em 2012, 4.385
crimes ou contravenções e a

.

PM foi acionada 95 mil vezes.

Opiniões da
comunidade
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
ABRH foca a qualificação
profissional na região
A falta de mão de obra

Il.qualificada tem sido ar

gumento freqüente no meio

empresarial quando se fala
de projeções de expansão
dos negócios na região do
Vale do Itapocu. Há ofer
tas de empregos, mas nem

sempre as vagas são preen
chidas na velocidade dese

jada. Aliada à questões de
infraestrutura e de logística,
e da burocracia na'abertura
de empresas, essa condição
tem levado muitos empre
endimentos a se transferir

para outras regiões. AABRH
- Associação Brasileira de
Recursos Humanos atua no

sentido de valorizar a gestão
de pessoas, promovendo no

meio corporativo as iniciati
vas que estimulem a melhor

capacitação profissional e a

retenção de talentos, como

enfatiza Cristiane Leal da

Silva, chefe de- treinamento
daWeg e desde janeiro deste
ano presidente da entidade
em Jaraguá do Sul.

Mercado - Como a

ABRIl de Jaraguá do
Sul atua. no sentido de

nossas expectativas.
Mercado - Como as

empresas podem ter

uma gestão de pessoas
moderna e que leve as

companhias para me

lhor competitividade?
Cristiane - Primeira

mente, precisa contar com

pessoas criativas e inova
doras nesta área RH. É fato

que com mais opções de
trabalho' os colaboradores
ficam mais exigentes e sele
tivos também em relação às

empresas, portanto é neces

sário, além de atrair, manter
através do que as pessoas
estão valorizando mais nas

organizações. Mas esta ex

pectativa não diz respeito
somente àgeraçãoY, isto en
volve os bons profissionais,
que procuram um lugar que
ofereça oportunidade de se

desenvolverem, de serem

ouvidos, de inovarem e cres

cerem como profissionais e

como pessoas. As empresas
que estão se preocupando
com esta questão têm mais

promover avanços na

gestão. das pessoas nas

empresas da região?
Cristiane Leal da

Silva - Nossa atuação está
mais focada em levar co

nhecimentos, atualização e

integração dos nossos asso

ciados e a comunidade em

geral a respeito de assuntos

ligados a recursos humanos,
gestão de pessoas, liderança
e inovação.

Mercado - Como
tem sido a resposta
das empresas?

Cristiane - Promove
mos palestras e reuniões
em que, além de ouvinte, as
pessoas podem participar
ativamente e ainda promo
ver a integração e troca. de

experiências com outros as

sociados e não associados.
Temos tido um resultados
muito bons, pois todos os

nossos eventos estão com
uma participação além das

EDUARDO MONTECINO

oportunidade de atrair os

melhores talentos.
Mercado - Qualifica

ção do trabalhador tem
sido um problema para
as empresas. Como isto

pode ser revertido?
Cristiane - Ainda ou

vimos muito a queixa da
falta de mão de obra quali
ficada, mas por outro lado
a nossa região já tem ofere
cido muitas oportunidades
de qualificação, inclusive

gratuitas através de ações
. do governo como o Pro

natec, Algumas empresas
também investem forte
mente na qualificação de
seus colaboradores e da co
munidade. Portanto, ainda
temos um grande número
de pessoas que não querem
se qualificar ou procuram
somente a qualificação em

áreas administrativas. Este
é o grande desafio, mostrar
oportunidades nas· áre
as produtivas. e técnicas e

atrair pessoas para este

tipo de qualificação.

Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808
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íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% . 9.00TUBRO.2013

TR +0,07% 11.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013
BOVESPA +0,29% 11.0UTUBRO.2013

NASDAQ +0.83% 11.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,10 -0,28%
- VALES 31,02 +1,51%

BVMF3 12,57 +0,64%

POUPANÇA 0,5210 12.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,87% US$112,110
OURO +0,03% US$ 1271,450

CÂMBIO COMPRA . VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1771 2,1779 -0,16%
DÓLAR TUR. 2,1000 2,2400 0,0%
EURO 2,9468 2,9486 0,0%
LIBRA 3,4686 3,4704 -0,33%

Cozinhas 1 Balcões 1 Pias
Banheiros 1 Rodapés 1 Soleiras

Túmulos 1 Jazigos

Menos

empregos
A geração de empregos

formais caiu pela metade
de 2011 para 2012.No ano

passado, foram criados
cerca de 1,1 milhão de pos
tos de trabalho - tanto em

regime de carteira assina
da quanto no serviço pú
blico. No período anterior,
foram aproximadamente
2,2 milhões. O resultado
de 2012 foi' ainda pior se
comparado ao de 2010,

quando foram criados 2,8
milhões de empregos. Os
dados são da RelaçãoAnu
al de Informações Sociais
(Rais) 2012, divulgada
nesta sexta-feira pelo Mi

nistério do Trabalho e Em

prego (MTE). Em 2012, o

emprego formal com car

teira assinada teve cresci

mento de 3,46%.

Cartões
de crédito

O faturamento domer
cado de cartões de cré
dito e débito atingiu R$
468,4 bilhões e R$ 237,4

bilhões, respectivamen
te, no ano passado, com
expansões de 16,3% e de

21,2% em' relação a 2011.

De
.

acordo com relatório

divulgado nesta quinta
feira pelo Banco Central,
no segmento de cartões de
crédito, houve 4,5 bilhões
de operações, ou 16,6% a

mais que em 2011, com

predominância da bandei
ra Visa, responsável por
50,5% das transações, en
quanto a MasterCard mo

vimentou 41,'1/0 do mer

cado. Os demais cartões

movimentaram 7,8%.

Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraquá do Sul/Se'

(47) 3273-75941 9652-8847

'_.'� '._-� ---_ -- ,-- - .--_.,
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Você, tranquilo.
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Salários atrasados. e
nenhuma satisfação
CÚiLTURA
Terceirizados

da Prefeitura

de Guaramirim

reclamam da falta

de transparência
Débora Remor

Os ..
ex-funcionários da

Casa da Cultura de
Guaramirim receberam a

visita de um representante
da empresa Minuta na tar
de de ontem. Os 65 traba
-lhadores, contratados pela
empresa que presta serviço
para a Prefeitura, ouviram a

garantia de que na próxima
semana devem receber o

salário do mês de setembro.
Mas para fazer o pagamento,
a empresa espera receber o

repasse de R$ 200 mil pro
metidos da Prefeitura para

terça-feira.
.
Os trabalhadores foram

demitidos quando a Prefei
tura interrompeu o contrato

Agr�são
Marido ferido

Umamulher de 28 anos

esfaqueou o marido depois
de uma briga e ligou para
a Policia Militar para pedir
ajuda, por volta das 19h45
de quinta-feira, na RuaAve
lino Floriano de Borba, na
Ilha da Figueira, O Samu
foi acionado. A vítima ficou

gravemente ferida.

Compá
. Jogo do bicho

Uma banca de jogo do

bicho, que, funcionava em

Corupá, foi desmantelada

pela Policia Civil na tarde de

quinta-feira. Os policiais da
Divisão de InvestigaçãoCrimi
nal receberam uma denúncia
anônima e monitoraram o

local. Eles abordaram os sus

peitos no momento em'que
as apostas e o dinheiro eram

.

recolhidos. Três pessoas fo
ram denunciadas. , I j

EDUARDO MONTECINO

REVOLTA Professores se reuniram ontem para reclamar da falta de pagamentos

com a empresa, mas depois
de cwnprir o aviso prévio

.

de trinta dias eles ainda não
receberam o salário e nem o

.

valor da multa de rescisão.
"Vocês são funcionários da
Minuta e viemos das uma

satisfação a vocês. Pedimos

desculpa pelo que está acon
tecendo, mesmo sabendo

que desculpas não pagam as

contas", disse o representan
te da Minuta, que não quis
se identificar.

"Falararn de corte de gas
tos, mas até agora ninguém
da Prefeitura veio dar satis- .

.

fação. Nos sentimos desres

peitados e desvalorizados

profissionalmente", disse a

professora Marcia Luciana

Lopes. O colega e instrutor

de violão, Alexandre Altini
Neto completa: "Como tem

muita informação desen

contrada, não sabemos se a

Prefeitura é que não repas
sou o dinheiroà empresa ou
se é a empresa que não quer
nos pagar! A secretária de fi

nanças do município, Maria
Kuszkowski, não foi localiza
dapara falarsobre o.assunto.

Jogos de azar

Justiça autoriza destruição demáquinas
Um mutirão promovido

ontem pelo Juizado Especial
Civel e Criminal (JECrim),
em conjunto com oMinisté
rio Público e alunos da Uni
versidade Católica; analisou
360 processos de crimes de
menor periculosidade e con

travenções. Três caminhões

lotados de equipamentos :

eletrônicos, entre monito

res, televisão, impressora,
telefones, foram doados a

entidades ou encaminhados
como lixo eletrônico. O res

tante, cerca de 50 máquinas
de Caça níquel ou material
de jogo do bicho, foi destruí-

EDUARDO MONTECINO

<�,
SOS O ROLO Equipamentos usados em jogos ilegais
foram destruídos ontem à hilrde 1:I.tr1'jaraguá do Sul

do comum rolo compressor,
cedido pela Prefeitura. "Pre
cisávamos agilizar a tramita
ção de alguns processos e o

mutirão serviu para adequar
tanto a parte processual
quanto o espaço físico", dis
se o juiz do JECrim, Rafael
Maas dosAnjos.

Rede de Franquias de alimentação em expansão!
Expediente Seg à Sáb (tarde/noite)..

Salário fixo + VariáveJ/Resutt.adQ da loja
CV pa.ra�vininha..:CDm.br

V'N'Ntf�� mini sanduíches

PROMOTOR TÉCNICO ABRASIVOS

Cursandó técnico ou conclUído em mecânica, elétrica,�.
soldagem, funilaria, segurança d� trabalho C/cilurro pr�.

"Experiência em processos produtMis metaltiírgims;
'Pe1ii1 comunicativo;

-

"Sallálfio+.VT+VR+beneicios;
De 20 a 35 aOO5.

!Enviar mmcu!o C/foto para:
yuri@aJpescmnunicacao..mm
(43)3339-3745,

OPORTUNIDA,DE
'

11;::- ESTAOO DE SANTAcATARIJIA
�. MUNICíPIO DE JARAGUÃ 00 SUL
'i""" .•.��,.

�m_
BlIITAÍ. PREGÃO PRESENC!IIl PARA REGISTRO DE PREços INI'"
31h2013. IFUNDO MUNICIPALDE SAÜDETrpo: IMletOOlr� lfWlI' liI!amnL
OBJETO:: CclllSliui�o da presetflte lí��" a�.1PIi�
Ias"� ao Regis!ro de� à <lÍlIiIlliÍSl� de 1!iiras;• gliiretl1nia e
� ao Qrgo .12(doze)meses. 001!1111 fl!lff1eCÍ�.Wi�1I!II1IIt-
1m;; e �taclIares a titulode�,���in!rJilI!n
to l!lJ8S 1!JIrn� de saúde e padentes da Rede��
� eq� esIimadas oo�., 1IImrr�1!a daAlla.
Reg&$li!o de Preços 00Arelto III e MiirwIa de�de� 00

AIfre)lo IX�e ediIaI. REGIMENTO: leiF� 8.1iiI!i6. 211/,00',$3" lL,eiÍ
FI!Ider.iI1€JJ.52O'l2OO2, de 17 de juI1I1o de 2002 e DECREro 6..73ifQOO$
de 00 de ji.uIlo de 2flO9. DATA" HORAe LOCAlIPH\IAA ENlf1REGI\«lias
Ei!IiVEl.OIPES:Me às 08:45 hratras do dia 25 de�de 2Jl)13,; 00Se
b'de�da Prefeillll'a� de� doSW!, SllIi!IIlIlia�
lMIIller� n� 1.111" bairro: Barra do Rio lIIlIoIra.O CIRBllEINICIIA
MIENTO,�depre.çose�dkIIS��i�__

.

Iaic as 00:00 domesmo dia" na sala de� <dia�ate 1I.il:Iba

çiõ1es e�VAlOR ESTIt.WlO DAAQUISiÇAo:'1R$ 356.6Il1ID"OO .

� e Qnqi'.lenta e seis nri e� 1Ieaiis)- INfOIRIW\Çoes::
A� do EdiItaII podefà sef aIblidIJI 00��w�a l!rnI!iemnIat
llIQ)� _"',janlgllildosutsc.gov.k� do SiujI (Se),. � de
�de2fJ13,

Somos uma empresa que acredito e valoriza a contribuição
única de cada profissional, Venha fazer parte da nosso equipe!
Angelaní seleciono para trabalhar em suas unidades de Jaraguá do Sul:

VAGA PARA LIDERANÇA NO VAREJO (Perecível e Não Perecível)
Oferecemos: .

- Possibilidade de crescimento profissional;
- Seguro de vida;

- Refeição no local:
- Vale Transporte;

- Prêmio Assiduidade;
- Assistência Médica;

-Assistência Odontológica.

Requisitos:
- Ensino Superior Completo Será um Diferencial;

- Experiência em coordenação de equipes;
- Habilidade com gestão de processos

- Disponibilidade de horário e trabalho
aos finais de semana,

Envie seu currículo para o e-mail isolete.ponticelli@angi?!oni.com.br
com pretensão salarial até dia 22/10/2013. Telefone para contato 473274·3700
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Expo�ição

Viajante do Tempo chega à Católica SC
AexposiçãoViajante doTem

po, do jornal O Correio do Povo,
desembarcou no Centro Univer
sitário da Católica de SantaCata
rina. A partir deste sábado, o pú
blico terá ummês para conferir a
mostra itinerante na Biblioteca
Padre Elemar Scheid.AVisitação
é gratuita e aberta à comunida- ,

de de segunda a sexta-feira, das
7h30 as 22h30 e aos sábados,
das 8h às 13h.

As quatro caixas' da mostra

reúnem a seleção de anúncios pu
blicados nos primeiros 50 anos de
O Correio do Povo. Eles estão se

parados pelos temas "Propaganda
é a alma do negócio", "Lazer e So
ciabilidade", "Aparência e Saúde"
e "Produção eConsumo".

"Para as pessoas que cresce

ram na cidade, é um momento

de nostalgia. Para quem não é

daqui, dá para conhecer bastante

a história e perceber as mudan
ças na grafia. É histórico", co

menta a assistente de biblioteca,
CleusiAmaral.

A montagem da exposição é

das historiadoras Silvia Toassi

Kita e Ellen Annuseck Bona. An
tes de chegar à Católica SC, Via

jante do Tempo passou pela 7a
Feira do Livro de Jaraguá do Sul,
Museu Histórico Emílio da Silva
e Uniasselvi/Fameg,

•oCORREIO 00 POlO

FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013
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··BODldia!
Bom dia, urbe sorriso! Su

per sábado, dia 12 de outubro
de 2013, Dia da Criança. Mais
um dia especial em nossas vidas,
basta crermos. Acreditar sempre
que estamos mais vivos do que
nunca, que tudo na vida passa
.e que existem dois times: o dos

. homens e o Dele. E neste sen

tido, se assim nos permitirmos,
entenderemos os delírios da vida
e caminharemos de maneira es

petacular .sobre todas as coisas,
afinal, estar aqui materializado
é um enorme presente! Muita
luz a todos e vamos que vamos

à coluna, que será lida por mais
de 30 mil pessoas, fora os virtu
ais. Antes, uma frase para você
curtir: "Sorrir faz bem a pele, te
deixa mais jovem. Sorria"!

Dia do vinho
, No próximo dia 18 de outu

bro, na Epic, rola Wine Day. O
evento começas às 16h30 e será,
degustado mais de 150 rótulos

seleção especial.

(47) 3375 .. 3624
RuaMig_lunam. 29 • .corupá _ se

O· I1••••

O meu amigão, Jacson Sie

ga, e sua Neila mandam notícias
do solo estrangeiro. Eles estão
fazendo um circuito que teve

início em Dubai e passou por
Pequim, entre outras cidades
da China. Aterrissam em nossa

terrinha somente dia 28. de ou

tubro. Inté, amigo!

'"

'.',

EIN PROSIT O prefeito Dieter Janssen, com avental da sangria do 1!! barril da
25� Schützenfest, o deputado estadual Carlinhos Chiodini e a esposa Manu Wolf

Schützen
.'

. Agito,
Logo mais a noite todos os

caminhos têm uma direção.
O sentido único são os pavi
lhões da 2Sa Schiitzenfest. Lá
você terá todos os ingredien
tes para uma grande noitada.
Música, comida típica, chope
e muita alegria. De nada!

Amanhã à noite um dos me
tros quadrados mais concorri
dos de Massaranduba, leia-se
Divino Club, tem agito certo. No

, comando do som, a bola da vez

fica para Pérola Negra, que de
verá arrebentar a boca do balão.
Anotem aí darlings. De nada!

FOTO NILTO

CASÓRIO Casam-se neste sábado, na Igreja Santos Anjos em
Guaramirlm, Diogo Stringari e Mônica Aparecida Rausis. A festa
será na Soci,edade Vi�qr,i� em �,chproeç:ler. A lua de mel em Cancun

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Norberto Gaulke, o popular
Mono, é o mais festejado
aniversariante de hoje. Ele

festeja em família seus 82 anos.

Os cumprimentos da coluna.

.' ..

Fiquei sabendo que a decoração
de Natal do Jaraguá Park

Shopping ficará linda de morrer,
se é que você m'e entende!

• • •

A dupla Jian Carlos & Marcelo já
está afinadíssima para subir no

palco da 13ª Feijoada do Mo�.

Vôlei
v. Ô Dias 26 a 27 deste mês ocor-

@):YJtCl.l[uulIe e rlYfi;ana,
.

re alaCopa Beira Rio de Volei-
bol Feminino - Outubro Rosa.

3370-3242
Bombou!

Como a Epic sempre é assun
to na coluna, vale comentar que
na noite de ontem a casa soltou

gente pelo ladrão.

"
Cada um só sabe de si.
Dos outros, só o que se ...

lmaqlna ... Não julgue sem

saber, só pelo que achas ...

Rita Trevisan

�
\�

DIPIL
IMústrla Qu!mica

� ". <, -�:� ;.d. �800 702 5152"' � � �������
Rua .José .Jeeutno Correta, 1300. Km13' d
:

-

Industrial Zeferino Kukiinski � 2f:-��
""-::,, Massaranduba - se - Brasil

� ���

: .� www.dipil.com.br.;��it;.
'" ���-��'�""'" "��, -', �':':;"';:�=-�",� ,,�;«��«

O objetivo do torneio é confra
ternizar e conscientizar sobre a

prevenção ao câncer de mama.

A iniciativa é da Ludis Eventos

Esportivos e do Beira Rio Clube
de Campo. As inscrições estão
abertas na secretaria do clube!

Fotos
Quer curtir as fotos da 2Sa

Schutzenfest? Então acesse o site
Moa Gonçalves. Os fotógrafos
da Revista Nossa e da Coluna do

Moa,MauricioHermano eCleiton

Metzger estão batendo ponto to

dos os dias namaior festa domo.

f
KAY�ÓS
H O T f

VARIED_ADES
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OrvULGAÇÃO

TípicoMalwee
Hoje, a criançada é a bola

da vez no Restaurante Típico
Malwee. Marlize Hersing, a dona
do pedaço, vai proporcionar mo
vimentado o Dia daCriança.Além
do buffet especial, a casa formata
rá mesa recheada de guloseima e

outros quesitos. Imperdivel!

Dizem por aí que a festa de aniversá
rio do empresário Chico Cavigliolli, dia
19, no Spa Ribeirão Grande Resort, deve
reunir 300 pessoas. O encontro serámar
eado pela presença da dupla sertaneja
Milionário & José Rico..

TE CONTEI
• Infelizmente tem nova separação no high!
• As festas de final de ano já começam a

pipocar a press de nossa terrinha.

.. A A&E Outlet Chie está com a loja lotada
de novidades!

• O· barzinho do Ferrazza anda fazendo o

, maior sucesso.

• Domingo tem Pegada Certa no Aloha
Lanches. Anote!

• ,O valor do ingresso no dia e no local da
13ª Feij,oada do Moa poderá chegar a R$
80. As vendas estão superando todas as

expectativas.
• Um feliz Dia da Criança, principalmente
para os meus filhotes, João e Joaquim
Gonçalves. Mil vivas!

.

• Crie tempo para as pessoas importantes
na sua vida.

.. Com essa, fui!

Vai ser show!

BODAS DE OURO Tarcísio e Ida Rech Schappo, famosos pais
dos amigos Odinei Lisete Shappo comemoram neste sábado
50 anos de vida conjugal. Festão daqueles na Arweg

TI-TI-TI ParkAurora
E o clima entre aquele diretor de importante empresa da urbe e a secre

tária, hein? Ela resiste ao máximo. Receia virar um troféu de conquista do
poderoso chefe e se expor, leviana. Mas entre os dois há mais do que desejo
- uma química especial como o paladar da minha cerveja preferida. Por
favor, Sr. Bruno, urgente uma bem gelada na mesa 12.

Vai almoçar no domingo? A dica é o

Restaurante Park Aurora. Um excelente

lugar para quem quer reunir a família.
Ambiente aconchegante e comida de pri-,
meira aliada à natureza. Muito bom!

Confin; a progrfJ1TJ,(l,(JikJ oonlpf,e� n.(t'S'itIJ.,.·

www.scba..�fesl.CfJII.1r
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Nunca prenda
um artista plástico

1

Uma máscara feita com restos de sabo
nete foi encontrada na terça-feira (8), numa
cela na Penitenciária Padrão de Santa Rita,
na-Região Metropolitana. de João Pessoa,
na Paraíba. A máscara tem a face de um dos

agentes penitenciários do local. Ela foi encon
trada após a investigação da polícia paraiba
na. "Ficamos sabendo que os presos estavam
fazendo máscaras para fugir, mas o detento
nos informou que é artista plástico e queria
apenas homenagear o agente", disse o secre

tário deAdministração Penitenciária do Esta
.do,Wallber Virgolino.

�\\\\\\lIIUlIlIlIlIIlIIlIlIllIlIl1I1IIUIIIIIIIIIIJlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11111111111111111111111111111111I1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1I1I1I1I1I1I1I11I1I1I1111I1111I1IUII/11.
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-

,

Mouse". A encenação pode ser assistida pelo público no 10 piso, das 18h às 19h30.A inicia
tiva integra a programação especial em comemoração ao mês das crianças. O espetáculo é

gratuito e todos estão convidados!

\ . /
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Poucas experiências na música se com

param à de presenciar a reunião da for
mação clássica de uma banda lendária
há muito afastada dos palcos. A raridade

.

desse tipo de acontecimento, além do esgo
tamento dafonte de artistas com status de

"lenda", só contribui para valorizar ainda
mais tais ocasiões. Em se tratando da volta

-BLACK

Rigobello, O inspetor geral
Nos dias 16 e 17 de outubro o espetáculo "Rigobello,

o inspetor geral" desembarca no teatro do Sesc Jaraguá
do Sul paramais duas apresentações. Na peça, um jovem
aventureiro é confundido pelo prefeito corrupto de uma

pequena cidade do interior como um inspetor geral envia
do pelo governo federal para fiscalizar. Na peça são abor
dados temas corpo corrupção, suborno e impunidade.'
Tudo de forma cômica e divertida. A história foi adaptada
para a realidade brasileira dos anos 30.A classificação é 12

anos e a entrada é gratuita.

do Black Sabbath, o impacto é ainda maior,
mesmo diante das. circunstâncias adversas:

após diversos encontros e desencontros ao

longo dos últimos 15 anos, o grupo retornou

à estrada em dfifinitivo no ano passado, com .

um novo disco gravado por três quartos do
line-up original - o baterista Bill Ward fi
cou defora por "razões contratuais". Houve

um drama a mais pelo caminho: o guitar
rista Tony Iommi revelou sofrer de [infama
e atualmente passa por tratamento, mas à

grande estrela da companhia é o Sr. Ozzy
Osbourne. Sua esposa Sharon reclamou que
o cara voltou a endoidar depois da volta. da
banda. Esse Ozzy não vai tomarjeito nun

ca! Vida longa ao Black Sabbath.

No inverno de 1949, King se apresentou num sa

lão de dança em Twist, no Arkansas. Com o intuito de

aquecer o salão, acendeu-se um barril meio cheio de

querosene no centro do salão, práticamuito comum na

época. Durante a apresentação, dois homens começa
ram a brigar e entornaram o barril que imediatamente

espalhou chamas por todo lado. Durante 'à evacuação,
já fora do estabelecimento, King percebeu de que ti
nha deixado a sua guitarra de 30 dólares no edifício
em chamas. Voltou a entrar no incêndio Rara reaver

a sua Gibson, escapando por um triz. Duas pessoas
morreram no fogo. No dia seguinte, soube-se que os .

dois homens tinham começado a briga devido a uma

.

rriulher chamada Lucille. A partir dessa altura, passou
a designar as suas guitarras por esse nome, para "se
lembrar de nunca mais fazer uma coisa daquelas".
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Dia da Criança! 'COIDO anda a alimentação de seu filho?
Dia da criança é uma datamuito come

morada e esperada por todas as crianças.
Além de presenteá-las neste dia é bom

parar e refletir em como estão os hábi
tos alimentares de seu (sua) filho(a)? Dia

da criança na alimentação é todo dia. É a

partir daí que seu filho ou filha vai se de
senvolver saudável e você é responsável
por incorporar uma alimentação correta

no seu dia a dia. As crianças vão seguir
o que sua família, pais, avós, cuidadores
consomem. Nenhuma criança vai as com
pras, quem faz isso é um adulto da casa e

nada melhor que colocar na despensa de
casa alimentos que vão proporcionarmais

. Evitar usar a comida como recompensa

por algo ou tentai suprir a falta de sua

companhia com alimentos nada nutriti

vos. Se você tem dificuldades em introdu

zir estas mudanças alimentares, procure
ajuda de um profissional nutricionista

para auxiliá-lo nesta tarefa. Hoje é o dia

das crianças, aproveite para preparar um
lanche bem gostoso e bem saudável para
os seus pequenos. Faça "carinhas" colori

das no prato de refeição de seu filho. Com

alimentos bem nutritivos do almoço, com
certeza vai estimulá-lo a comer com mais

vontade. Use e abuse de sua criatividade!

No lanche prepare uma sobremesa com sor

vete, frutas e cereais (sucrilhos, castanhas,
amendoim, granola). Convide-as para par

ticipar da preparação, isso vai enganjá-Ias e

tomarmais apetitoso o prato. Faça desse dia
ummomento gostoso de carinho e com cer

teza será o início de umamudança alimentar
navida das crianças!

saúde a todas as crianças. Na cartilha do
Ministério da Saúde sobre introdução de
alimentos na primeira infância, consta nos
passos 6,7 e 8 estimular a criança a co

mer uma variedade de alimentos e uma

alimentação colorida. Estimular frutas
e verduras diversas diariamente e evitar

alimentos industrializados. Evitar açúcar,
, café, enlatados, frituras, refrigerantes, ba
las, salgadinhos e 'outras guloseimas, nos
primeiros anos de vida. Usar sal com mo

deração.Você pai, mãe, avós têm cuidado

com este detalhe? Lembre-se que educar

não é somente ensinar à criançabons prin
cípios, mas dar a ela condições também
de se alimentar corretamen-

te, sem exageros.

Uma nova pesquisa realizada por cientistas ho-,
laiuleses mostra que o diabetes está ligado a um ris
co maior de desenvolver câncer de mama e de cólon,
além de auinentar Q risco demorte relacionado a esses
dois tumores. Apesquisafoi apresentada no Congres
soEuropeu de Câncer de 2013 realizado emAmsterdã,
Holanda.

Segundo os pesquisadores, estudos anteriores já
haviam detectado uma associação entre diabetes e a

morte por câncer, mas não haviam sido capazes de

distinguir tipos especificas de tumor. "Nosso estudo é
oprimeiro a combinar a incidência e mortalidadepor
câncer de mama e de cólon, excluindo todas as outras
causas de morte", diz Kirstin. De Bruijn, pesquisadora
do CentroMédico da UniversidadeErasmus deRoter

dã, naHolanda, e autora do estudo.
Para chegar a seu resultado, os pesquisadores

analisaram os dados de vinte pesquisas realizadas
entre 2007 e 2012, envolvendo mais de 1,9 milhão
de pacientes com câncer de mama ou de cólon, com

.

e sem diabetes.
Os cientistas descobriram que os pacientes com

diabetes tiveram um risco23% maior de desenvolver
câncer de mama, e um risco 38% maior demorrer da

doença emcomparoçõo compacientes não diabéticos.

Diabetes aumenta risco de desenvolver câncer demama e cólon
Além disso, os pacientes diabéticos apresentaram um

risco 26%maior de desenvolver cãncer de cólon, e um
aumento de 30% no risco de morte em relação à doen

ça. "Ospacientes com câncer que são obesos e diabéti
cos são um grupo mais vulneráveljá no momento da

cirurgia, pois eles têm um risco maior de desenvolver

complicações durante e após oprocedimento", afirma
De Bruijn.

Segundo a pesquisadora, o número de

pacientes obesos que desenvolvem dia
betes não para de aumentar em todo o

mundo - o que aumenta ainda mais a

importância de conscientizar os pa
cientes sobre os malefícios dessa do-

ença. "Nossa meta-análise fornece
uma evidência forte para a asso

ciação entre o diabetes e o risco

de desenvolver e morrer câncer
de mama ou de cólon. Deve-
mos tornar as pessoas mais
conscientes deste problema
e esperamos que as cam-

panhas de . prevenção
voltada a pacientes obe- I
sos e diabéticos passem

"É extremamente importante que as campanhas
de prevenção sobre obesidade e diabetes sejam inten

sificadas e que também incidam sobre crianças, para
impedi-las de se tomar obesas e desenvolver esses cân
ceres mais tarde nà vida", diz apesquisadora.
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Livro

Start. - Autor: Jon Acuff
o mundo mudou e, embora ne

nhuma das etapas para o sucesso

possa ser pulada, elas podem. ser
encurtadas e aceleradas. É fácil
viver no caminho da média, por
que tudo o que você precisa fazer
é ficar parado. O caminho sobre o

qual esse livro fala, o da excelência,
é mais desafiador. O medo poderá
incomodá-lo, mas ele só faz isso

quando você trabalha em algo re-

CD

Artpop - Deluxe Edition - Artista: Lady Gaga
"Artpop" é o mais novo e

aguardado álbum do fenômeno .

pop Lady Gaga! "Artpop" traz o

sucesso "Applause", que é pri
meiro single do álbum e já tem '

mais-i milhão de cópias vendi
das. "Applause" estreou.em nú
mero 1 nas paradas de mais de

Clique animal

35 países. Lady Gaga é uma das
maiores artistas da atualidade
e a grande revelação da músi
ca pop nos últimos anos. Lady
Gaga também acumula prêmios
importantes em sua carreira,
como 5 prêmios Grammy e 13

prêmiosM1VMusic Awards.

Jogo/PS3
Call OfDuty: 'Ghosts

Em desvantagem e desarma

dos, mas nunca derrotados. Call
of Duty: Ghosts é uma evolução
extraordínária de uma das maio
res franquias de entretenimento
de todos os tempos. O novo ca

pítulo de Call of Duty conta com

uma nova dinâmica em que os jo
gadores lutam ao lado de uma na-

almente interessante. "START"
dá instruções práticas e eficazes

para alcançar definitivamente sua

satisfação pessoal e profissional.
Não importa se você tem vinte ou

sessenta anos, esse livro vai mu
dar a maneira como você vive seu

trabalho e sua vida! Essencial para
empreendedores e todas as pessoas

que desejam se dedicar às suas ver
dadeiras paixões.

ção debilitada que não batalha por
liberdade, mas por sobrevivência.
Para deixar a nova experiência a

todo vapor, a engine de próxima
geração apresenta níveis fantás
ticos de desempenho e imersão,
além de manter a velocidade de
60 quadros por segundo em todas
as plataformas.

A AJAPRA FIRMOU PARCERIA COM AS CLíNICAS ABAIXO:

As mesmas dispõem de valores mais
acessíveis às pessoas de BAIXA
RENDA (até 2 salários minimos)
e PROTETORES DE ANIMAIS

INDEPENDENTES que possuam cães
e gatos ADOTADOS ou RETIRADOS
DE MAUS TRATOS.

Para obter o beneficio do desconto
em castrações, vacinas, consultas
e outros tratamentos, a pessoa,
interessada deverá enviar um e-mail

para iljapra@ajapra.org.br e informar
os dados abaixo:

* Nome do animal:
* Espécie do Animal: (cão ou gato)
* Raça do animal:
* Nome de quem levará o

animal a clínica:
* Procedimento a ser feito:

(castração, vacina, consulta ... )
,; Condições em que o animal

chegou: (abandonado, maus
tr.atos, adotado)

* Clínica a ser autorizado:

(Clínica de preferência)

Lembrando que estes benefícios
são para pessoas que realmente
.não podem pagar pelo valor
normal. Contamos com a

colaboração de todos.

Os descontos nas clínicas citadas
só serão fornecidos mediante

autorização prévia, conforme
especificado acima.

'

• Jaraguá do Sul:
• Pet Shop I Clínica Veterinária Amizade
Rua Roberto Ziemann, 2756,
Czerniewicz, Jaraguá do Sul, SC.
(47) 3275-1887

• Real, Pet Shop Clinic Ltda
Rua Marina Frutuoso, n!! 856, Centro,
Jaraguá do Sul, SC.
Fone: (47) 3372 3955

• Guaramirim:
• Clínica Veterinária e Pet Shop
Filhotes e Mascotes
Rua 28 de agosto, Amizade,
Guaramirim, SC.
(47) 3373 6946

• Corupá:
• Clínica Veterinária de Corupá.
Rua Jaraguá, 49, Centro, Corupá, SC.
(47) 33751005

Lembrando que o procedimentol
tratamento não é gratuito, e sim
com descontos. Antes de levar
seu animal, veja as condições de

pagamento.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.brou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

12110
Ademir M. Etkert

Alessandra Mara Kuester

Alessandra Parker

Anita Wackerhagen
Antonio V. Stringani
Arleia Ficher

Beatriz Rodrigues Martins
Carla Fritz

Caroline A. Lennert

Daiane Merlin Lindemann

Denise Muller
Emanuel Venero Krutsch
Eriam Demarchi
Francisca Soares
Graziele dos Santos Ropelatto
Heinz Richter
Irio Volkmann

Jaime Giese
.

Jair J. Dalprá
Jean Carlos Dalcastagne
Jenifer A. Hernacki
Jonatan A. Steinol

Judite Dumke
Julio César dos Santos

Laurita Viebrantz

Luis Claudio Siewerdt

Maria Aparecida
Lopes de Moura

Maria H. S. Porto
Marlete A. Zoz

.

Marlete Ap. Zoz
Marlon T. Martim

Marlon Tonizete Martim

Norberto Gaulke

Oliberto Fritzke

Orgalina Stuber
Pedro Barcelos -

Rita'Teeilla
Rosa da Silva

Rosimeri Ap. R. Richter
Simone Ap. C. Klitzke
Thales J. da Luz
Uérica Batistão

Valdemir S. da Silva

Valter Hafermann
Vaudair Pereira

Yonaci Aparecida Nunes

Sérgio Mallandro -

Apresentador

13/10
., Amanda Caroline Stinghen
Eduardo da Silva
Gerso Zilli

Gislaine Petris
Heinz Richter
Lina Arndt Fachi
Luiz Lauro dos Santos
Mar-isa Eskelsen
Matheus Jantz
Milene Rebelatto

Suelen Priscila Berri

Taysa amorim

Tecla Krawulski
Valdecir Gonçalves fernandes
Valdemar Dalagnolo

Fagner - Músico

14110
Andressa Gabriela Kuester

Ani Nienow
Artur Zanella

Benedito M. dos Santos

Bruno Lewrenz
Carine Kamke

Carine Oloskamke

Cristian daCruz
Dornesto Ropp
Eduardo Sidnei Muller
Elaine Aparecida Sbrogi
Eleonor Urbam
Eloir Soares
Emanoeli dos Anjos
Emerson J. Vbllz

Glaucia Garghetti
Gracielle Meldau
Guido Zilse

Gustavo Henrique Kanzler

Henry Grandberg
Hiltraudt Franz
lolanda Perin

Isabel Maquardt
Isabela V. N. Poglia
Ivete Elisio Hintz

Josiane R. G. Garcia
Juliana Fernandes
Letieia Maise Kleine.

Usandra Enke

Lizandra de Araujo
Lorenz B. Júnior

Lucas Davila

Luíz M. Conrado
Marcia K. Lennert

Mareio Kamer Lopes
alivio Langer •

Orlarido Leitholdt

Paulo Clugue
Rosangela Gnewuch
Rosimeri Longisnki Tyski
Rovino Bloedorn

Simone Weífurter

Stefany de Campos Lange
Taíná F. R. Machado
Thais C. Danas
Vander G. Guetz
Vaneíde Mueller

Vauder Gumz,
Verani Terzinha Tremea
WanderGumz
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Jaraguá do Sul - sc

www.bertaimoveis.co.m

Aluga-.se

REF. 13005 - Galpão com 686 m2 - Pé direito

com 5 metros - 02 banheiros.

REF. 13006 - Galpão com 272,87 m2 - 02

banheiros.
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

]P{AVJENNA
O.R.! - Jaraguá do Sul

R de s e n c e

1 Suíte + 2 Dormitórios
.

-Area privativa Ill,OOm1
- Lavabo Social

- Cozinha I!' churrasqueíra
integrada ao lívíng
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugénio Nícoliní - Centro

r----iiíõáíüÁJÜÁ-----

i �\ChílJle/
! C'IECIeUJ

3275-1594

0142 - Centenário - Apartamento
com 1 quarto, bwc, sala, cozirna, la
vanderia e sacada com churrasqueira

- R$ 110.000,00
.

CÓD. 250 - Centro - Villa Soleggiata
- 120m2 privativo, 1 suíte + 2

dormitórios, lavabo, sala, copa, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, 2
vagas conjugadas - CONSULTE-NOS

Cód. 0179 - Nova Brasília -

Apartamento 3 quartos, 1 bwc,
sala, cozinha, lavandeira e.

garagem - R$ 150.000,00

Cód. 0146 - Centro - Apartamento
2 quartos, bwc, bwc serviço, 2
sacadas - R$ 185.000,00

Cód. 126 - Vila Nov(i - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

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

R$249mil

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

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

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

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

conjugadas - R$ 398.000,00
dormitórios, cozinha, bwc, sala 'de
estar e jantar - R$ 130.000,00

Cód. 0193 - Chico de Paulo - So
brado a�o padrão com 1 suíte com

closet, 2 dormitórios com sacada, sala
ampla, área de festas, escritório e 2
vagas de garagem - R$ 790.000,oq

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com closet e hidra 1:
2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00

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

vaga para 2 carros - R$ 790.000,00

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

_ garagem. R$ 550,00
Ret. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com apro�madamente §00m', sala,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa. sala com churrasqueira, 02 suíes 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 - CENTRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
W'ea de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carrosH$ 2.200,00 .

Ret. 1007 -ESTRADA NOVA- Com 01 sune + 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.

APARTAMENTllS
Ret. 2001 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada(n tem chunrasqueira),

banheiro, cozinha, área de serviço com garagem.R$ 600,00.
Ref. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com chunrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz intema relógio inóMdual. R$ 700,00.
Ret. 2004 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, banheiro, cozma área

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ref. 2005 - Centro - Com 01 suãe, 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozma área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.250,00.

Ret. 2006 - Gentro - Com 01 sune + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagemH$ 900,00
Ref. 2007 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugada, banheiro, área de

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

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ref. 2011 - Centra - Com 02 quartos, sala com sacada (não tem chunrasqueira),

cozinha, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 720,00.
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartôs, sala com sacada, cozinha,

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

copa, co�nha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com

garagem.R$ 900,00 ..
Ref. 2014- Baependi- Com 01 sute, 02 quartos, saacom'sacada copa, co�nha,

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$1.100,00.
Ref. 2017 - CENTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NÃO lEM GARAGEM. R$ 350,00
Ref. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidrO e coset + 02

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

garagem:R$ 1.200,00
Ref. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem óMsónas),com banheiro, não

tem garagem.R$ 360,00.
Ref. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira, banheiro,

co�nha. área de serviço com 01 vaga de garagemR$ 550,00.
Ret.2023 - Centro - Com 01 quarto sepamdo, sala e cozinha conjugadas, bwc, não

tem garagem R$ 380,00.
Ret. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem, prédio com elevador e salão de festas.
R$ 600,00.

Ret. 2026 - Água Verdi - Com O� quartos, sala com uma pequena sacada, cozinha.
área de serviço, com 01 vaga de garagem. R$ 550,00.

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

Ret. 2031 -: Ilha da Rgueira - Com 02 quartos:sala com sacada e churrasqueira,
banooro, cozinha, área de serviço e garagemH$ 630,00.

Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem R$ 700,OU

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.
Ret. 2036 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira, banheiro,

cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem R$ 650,00:
.

Ret. 2038 - BAEPENDI - Com 01 surre + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagemR$ 700,00.

Ref. 2039 - CENTRO - Com 01 su�e + 02 guartos, banheiro social, sala com
sacada, cozma, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

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

serviço, banheiro e garagemR$ 700,00.
Ref. 2041 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Ret. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
Ret. 2044 -Ilha da Rgueira - Com 01 sune, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00.
Ret. 2045 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa e cozinha conjuga
das, área de serviço, dep, de empregada sbwc, não tem garagem. R$ 800,000.

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

Ret. 2048 - Barra - Com 01 surre;: 01 quarto, sala com sacada e chunrasqueira,
cozinha, banheiro social, área de serviço com 02 vagas de garagem. R$ 900,00.
Ref. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Ret. 2057- BAEPENDI- Com 02 qu<lrlOs, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

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

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3001 - CENTRO - Com apro�adamente 9Om' e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3004 - Vila Leníi - Com apro�madamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00 -.

Ref. 3005 - CENTRO - Com apro�madamente 80m' com banheiro. R$1.200,00..
Ret. 3007 - CENTRO - Com ap�madamente 170m' com banheiros. R$·3.300,00

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

Ret. 3011 - CENTRO - Com apro�J1ladamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ret. 3012 - BARRA - Com apro�madamente 400m' com 04 banheiros.R$ 6.500,00
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CÔO. 251- TERRENO, Bairro Baependi, com área
de 452,02m', com casa de alvenaria de 100m'.

lR$}50000,00. Aceita outro imóvel na!g�c��: .J
1U!iíOllwt)

Cód. 144- SOBRADO, Bairro Vila Lalau com

I
304m' e terreno com 351 m', Imóvel dividido em 3
residencias, sendo duas com 2 dormitórios e uma
com 3 dormitórios, cadauma com 1 banheiro sala,
cozinha, e 1 vaga de garagem. R$ 450.000,00

.,..,. ...."'.,---'.,.--:""'"',.,, .. <'..."'- .. ' ,,,,,,,,-,-.,,,,...,,.:,.,- ..=

Estrada Neva /

Ref. P3952 Casa 2.dormitórios, bwc, .

sala, cozinha, área de serviço, copa,
vaga de garagem, R$ 137,000,00,

Plantão:
9135-8601
9636-6160

3371-0099

,

arClmOy s
www.parclmoveis.com.br

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

.�==���........�����=-����

Cód.1 08 - CASA DE ALVENARIA, Bairro Centenário,
com 200m2, 1 suite + 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem e área de festas com churrasqueira e

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

Cód. 534- APARTAMENTO Residencial Pirâmide,
Bairro Centenário, com 61 m2, 2 dormitórios, 1
banheiro, sacaca com churrasqueira, 1 área de
serviço e 1 vaga de garagem. R$145.000,00

r�""'·J"""···;t!/i! _

...

LOCAÇA0
CONsum NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕES!

, CÕif 72: SALA COMERCIAL, Bairro Centro, com 185m', 2,
.

banheiros, cozinha. RS 3.600,00.

Cód.18-CPSA,l1adafiweiraoom2_,salaCOlinha,ãrea

I de serviço_'a j bani'<ioel vagadegar. R$576,40. J.,
CixI.84 cIoSA, Saino _da Nova com 2 do!mi1iJrios, sala, cOlinho

..

, 1 banheio, 1 área de serviço e 1 vaga de'garngem. R$ 485,00 .

CixI.15 -Apartamento, Baino Centro, com 1 sute 2 dormITórios,
1 área de serviço, sala, cOlinha, 2 banheiros, sacada e 1 vaga

de garagem. R$l.ooo,OO + condominio.

Cixl92: GALPÃO, Saino R� Ceno I, com 200m'. RS 2.000,00.

Cód. 58 APARTAMENTO, Bairro '"Ia Nova, 1 suite + 2

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

���hii������i�i�h���r����ad�a:���:� ��utr8.Õ'ol
CixI. 94 APARTAMENTO - Centro, 62111', 2 dorrnitOOOs, sacada
com cturrasquera e 1 vaga de garagem R$ 700,00 + cand.

Códe 95 - CASA COMERCIAL - '"Ia Lenzi, com 450111',
terreno com 1.100111'. R$ 4.500,00.

Cód: 36 - SALA COMERCIAL - Centro, com 30m'.
R$ 1.100,00 . DE FRONTE COM A PRINCIPAL.�

I Cód 61- APARTAMENTO, Bairro Cernenârío. com 1 dormITóno,

ChJ���':r��1�:g�OS���g��$ �����' !a������TniO.
Coo. 86- GALPÃO,Saino Barra do Rio Ceno, com 1500"",

terreno com 6.118,86111'. RS 9.000,00 Proximidades da Ciluma

Cód. 141- CASA DE ALVENARIA, situada em
Schroedet, Bairro Centro, com 60,62m', 2

dormitórios, sala, cozinha, 1 área de serviço e
1 banheiro sem garagem. Casa com projeto de
ampliação. Terreno com 330m2• R$ 170.000,00

IIVIOBILIÁRIA

Pierrnann
LOCACÃO

Galpão 370 m" + bwc, Agua Verde, RS 4.400,00.

Galpão 98m' + bwc.Baependi, RS 1.000,00.

Galpão 400ml + bwc, ilha da Figueira, R$ 2.600,00.

Sala Comercial60ml +bwc, Vila Lenzí, R$ 600,00.

Sala Comercial62 m2 + bwc, VIla Lenzí, R$ 650.00.

Sala Comercial43 m2 + bwc, Vila Lenzí, R$ 800,00.

Apto 4 dormítóriosísuíte), bwc, sala, cozinha. área de
serviço, garagem, sacada, Vila Lenzi, R$ 1.000,00 +

R$ 130,00 Cond.

Apto 2 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem, sacada, }araguá Esquerdo, RS 750,00

+ R$ 30,00 Cond.

Apto 3 dormítónosfsuíte), bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem. sacada, Vila Lenzí, R$ 830.00 + Corid

Casa4 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de serviço.
garagem, varanda, TImMartins, RS 800,00.

Chico de Paulo

Ref. P8343I terreno área 426 m"
loteamento Viena I de alto padrão,

R$ 158,000,00

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

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

Loteamento Adelina - Lotes - Schroeder à
partir de R$ 70.000,00

C6d. 450- Chácara em Guaraminm, Bairro Jacuaçú,
com área total de 27.000 m', com uma casa de madeira
de 100m', 2 dorrrüonos. 1 banheiro, sala, cozinha e 3
vagas de garagem. 2 La�oas, Pastagem para gado. R$

230.000,00

Cód.240- Terreno, Bairro Ilha da Rgueira, com área total
de 771m' R$ 480.000,00

C6d. '244- Terreno, Bairro Santa Luzia, com área total de

� 899.058,30m'. R$ 650.000,00

I C6d. 245- Terreno, Bairro Baependi, contendo uma casa

de madeira, 325m'. R$ 230.000,00

C6d. 246- Terreno, Bairro Santa Luzia, com área total de
6.703,10m'. R$ 300.000,00

C6d. 248- Terreno, Bairro Água Verde, com área total de
9.284,50m', um galpão de 200m', 2 apartamentos de

100m' cada, 2 casas de alvenaria sencouma de 100m' e
outra de 70m'. R$ CONSULTE- NOS.

C6d. 249- Terreno, Bairro Vila Nova, com área total de
8.256m'. R$ CONSULTE-NOS.

e 2 suítes, bwc, sala, cozinha, lavabo,
área de serviço, área de festa, vagas de

garagem, R$ 580.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

REF: 6444. CASANO BAIRROCHICO DE

PAULA ÁREACONSTRUíDADE 186,00M'.
EXCELENTE ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO,
03 QUARTOS, 01 BWC, COZlNHNSALA DE

ESTAR, SALADE VISITAS, EDíCULACOM
CHURRASUQUEIRA, LAVANDERIA, BWC.

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

REF: 6438: RESIDENCIALTUBS. APARTA

MENTOS NO BAIRROAMIZADE. EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO. 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC, CHURRASQUEIRA, VAGA DE

GARAGEM, EXCELNETEACABAMENTO. 64,00
M' DE ÁREAPRIVATIVA. ENTREGA EM DEZlEM

BRO DE 2014. CONDiÇÕES DE PAGAMENTO
FACILlTIDAS. INCORPORAÇÃO: R-622.920.

VALOR: A PARTIR DE R$ 140.000,00

REF: 6230: CASA NO BAIRRO VILA

RAU. ÁREA CONSTRUíDA 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: 6433: CASA NO CENfRO. ÁREA
CONSTRUíDA DE 136,00M' E TER

RENO COM ÁREA OE 364,00M'. 01

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

GARAGEM.
VALOR: R$ 484.000,00

REF: 6452. APARTAMENTOS COM 01 SUiTE
MAIS 02 QUARTOS. RESIDENCIAL ACRE,
NO JARAGUÁ ESQUERDO. 01 SUiTE MAIS

02 QUARTOS, SACADA COM CHUR

RASUQUEIRA. POSSIBILIDADE DE DUAS

VAGAS DE GARAGEM. PRONTO PARA

MORAR!!!. INCORPORAÇÃO: R-7 21.072 ..
VALOR: A PARTIR DE R$ 252.000,00

REF: 6440. APARTAMENTO NA ILHA

DA FIGUEIRA. RESIDENCIAL CLAUDE

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

VALOR: R$ 170.000,00

REF: 6466: CASANO BAIRRO VILA

RALI. CASADE;ALVENARIACOMÁREA
DE 233,00, TERRENO COM ÁREADE

546,00M'. (21X26). 02 SUITES;01 QUARTO;
1 BW SOCIAL;01BWC;CHURRASQUEIRA;G
ARAGEM PAlRA02AUTOMÓVEIS;CANIL;C
OPA;COZINHA;LANDERIA;DEPENDENCIA
EMPREGADA VALOR: R$ 550.000,00

REF: 6467.

TERRENOS NO BAIRRO
,.,

JOAO PESSOA.

RUA ASFALTADA.
,.,

NOBRE LOCALIZAÇAO.
VALOR: RS 95.000,00
INCORPORAÇAO: R-5 25590

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

À PARTIR DE R$107.000,00. ÁREATOTAL CONSTRUíDA ENTRE 50 M2 E 60 M2. opçÃO
'DE DUAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO. ÁREADE LAZER APARTAMENTOS COM DOIS

QUARTOS, BWC, SALNCOZINHNÁREA DE SERVlÇO.FINANCIADO PELACAIXA CON

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

RUA MARCEW BARBI. N" 314 - 02QTOS. SI., Cal, BWC. LAV

E GAR.RI 440.00
RUA JOSE EMMENDOERFER,N°122 SUITE, 02QTOS, SI.,

Cal, BWC. LAV, CHURRASQUEIRAGAR RI 850.00 EDIF.LAS

VEGAS

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

Cal, BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RI 910,ooEDIE

BELA VISY.

BAIRRO T1FA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA - 2QTOS, SI., Cal, BWC. LAV EGARRl380.oo

BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

·02QTOS. SI., Cal, BWC. LAV EGARRI 350,00

RUA EMMERICH RURSAM. 1'" 45 -OI SUITE, 02 QTOS, SI.,

Cal, BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 8s6,00 'EDIE
Dl-IAWAL

RUAANGELO TORINEW,1'" 199'01 SUITE,OI QTO,SI.,COz,
BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ no.OoEDlE COPEN

HAGEN

-RUAWALDOMIROSCHMITZ.N"I60-2QTOS,SI.,COz,BWC,

LAV E GARR$55O,00
BAIRRO AMIZADE ·RUA ARTHUR GUlNTER. 1'" 225"

2QTOS, SI., Cal, BWC. LAV EGARR$ SOO,OO

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280. 1'" 1570 '2QTOS, SI.,

Cal, BWC. LAV E GÁR.RI 550,00 EDIE BRASlLIA BELmA

MINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280. 1'" 1570 -2QTOS, SI.,
COz,BWC.LAVEGAR.R$48Q,ooEDIEBRAstUABELTRAMIN

TRO ILHAS BAIRRO CZERNIEWICZ 01 SUíTE +

02 QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEI

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

SÀLÃo DE FESTAS.COM CHURRASQUEIRA,
ÁREA EXTERNA COBERTA E PLAY-GROUND,
ELEVADOR DE ÚLTIMA GERAÇÃO, SISTEMA
ECOLÓGICO DE CAPTAÇÃO DE ÁGÚAS

PLUVIAIS.VALOR: R$ 345.000,00

REF: 6352: RESIDENCIAlLELZA(ÚLTIMAS UNIDADES). APARTAMENTOS NOTRÊS
.'

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

DE 59,70 M'. 02 QUARTOS;SAILA-COPA- COZINHA;LAVANDERIA;BWC, SACADA COM

CHURRASQUEIRA FINANCIÀVEIS PELO MINHA CASAMINHAVIDA. ÚLTIMAS UNIDADES,
VENHA CONFERIR OS PREÇOS PROMOCIONAIS. ENTREGAEM DEZEMBRO DE 2015.

INCORPORAÇÃO: R-363823VALOR: R$119.000,OO

MUITAS OPORTUNIDADES NOWWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

·CASAS,

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI. N 37-

02QTOS, SI.,Cal, BWC. LAV,R$ 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA jOAO JANUAruo AIROSO.

1067 -OI SUITE.02 QTOS, SI., Cal, BWC. LAV E GARAGEM.

R$1.2oo,00
RUA ASSIS CHATEAUBRIAN,N" 219 -02QTOS. SI.,Cal, BWC,

LAV E' GARAGEM.R$ 600,00
RUA ANTONIO PEDRI -02QTOS, SI., Cal, BWC. LAV E GA

RAGEM.RI 750.00.
BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -Rl!A WALDEMAR RAU. 1'" 2438

FUNDOS-02QTOS,SI.,COz,BWC.LAVE GARAGEM.R$360.oo

CASA CORUPA - RUAANO BOM. 1'" 1380 -02 QTOS, SI.,Cal,
BWC.LAVEGARAGEM.R$45O,00

RUA IRMAO LEANDRO. 181� -02 QTOs, SI., Cal, BWC. LAV

.R$655.oo
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA FRANCISCO HEMPCK·

EMAIR,loo ·OSQUARTOS.SALA.COZINHA.LAVANDERIA.BA

NHEmo EGARAGEM R$ 640.00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBINI,N" 994 -02 SUITES.02

QTOS, SI.,Cal, BWC. LAV E GARAGEM.R$ 4.SOO.oo.

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

SUITE,02 QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 950.00
.

APARTAMENTOS,

·MAL DEODORO DA FONSECA,855 -02QTO,SI.,Cal, BWC.

LAV, EGAR. R$6OO,oo EDIEMENEGOTTI

'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SU�ElTOS ÀALTERAÇÃO SEM AVISOPRÉVIO.

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

CHURRASQUEIRAGAR R$ 700,00 cEIllEFERRETTI D
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 ·01 SUITE, 02

QTOS. SI.,Cal, BWC. LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00
-EDIE JUUANA
-RUA NELSON NASATO. N 46 ·02 QTOS, SL. Cal, BWC. LAV,

SACADA,GAR R$ 630.00 -EDIE FERRET.TII
·RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV,

SACADA, GAR R$ 600,00 EDIF JARAGuA I

'RUA'GOV,JORGE LACERDA.1'" 310 -02 QTOS, SI.,Cal, BWC.
LAV,SACADA.GAR R$ 700,00 -EDIESTA. LUZIA

-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -OI SUITE, 02 QUARTOS. SI., Cal,

BWC, LAV, GAR R$ 8S0.ooEDIE ATLANTA

-RUA BARAO DO RIO BRANCO,553 ·01 SUITE, 02 QTOS, SI.,

Cal, BWC. LAV,GAR R$ 1.1'iO,00 -EDIF. BAJiAO
-RUA roxo PICOW,1'" 104 -04 QUARTOS, SI., Cal, BWC.

LAV,SACADA.GAR R$ 850.oo-EDIE CARLOS SPEZIA

-RUAOSCARMOHR.1'" 77 -01 QTO. SI.,Cal, BWC, LAV,GAR

R$ 450.00 EDIFNATALIA SCHIOCIlET

BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N" 960 - 01

QTO. SI., Cal, BWC. LAV EGAR R$ 480.00EDIEGUILHERME
-R. FRANCISCO TODT. N" 960 - 02 QTOS, SI.,Cal, BWC. LAV

EGAR R$ 650.00EDIE GUILHERME

RUA PARANA,N" 108, 02 QTO, SI., Cal, BWC, LAV,E GAR. R$

450,00
-BAIRRO VILA LENZI. RUAMARIA UMBELINA DA SILVA. 1'"

SOO -IQTO, SI.,Cal, BWC. LAV, R$420.oo

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BINEN. 1'" 87 '2QTOS, SI., Cal, BWC. LAV,SAC Ó CHUR

RASQUEIRA EGAR.R$590,00
RUA JOSE PICOLLI,522 ·2QTOS. SI.. Cal, BWC. LAV EGAR

R$53O.oo

BAIRRO TRÉS RIOS DO SUL -RUAADAMANDO FREDgRlCO
JOSEKLEIN,N"85 2QTOS, SI.,Cal, BWC. LAV,SAC Cf CHUR

RASQUEIRAE GARR$SOO.OO

RUA PREE JOSE BAUER,N" 131 ·01 SUITE, 02 QTOS. SI., Cal,

BWC. LAV, SACADA GAR.RI 750,00 EDIE ATLANTIS
-

RUA WILLY BARTEL;No 250 ·01 SUITE, 02 QTOS. SI., Cal,

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

RUA REINaLDO BARTE!.,N" 3'iO -03 QTOS. SI., Cal, BWC.

LAV, SACADA GAR R$ 1.050.00 EDIF.ESPLENDOR
-

BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILLIAN,N 424

·2QTOS. SI., coz.swc, LAV EGARR$ 500.00

RUA jOAO PLANICHEIC,N:' 1045 '03 QTOS, SI., Cal, BWC.
LAVEGARR$540,oo EDIEMATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643·01·QTO. SI.. Cal, BWC.

LAV EGAR R$ 600.00 EDIF.EMILlO

·RUA ALFREDO CARLOS MAIER, 59 - 2QTOS. SI., Cal,
BWc.sACADALAVEGARR$620.oo

-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SUITE.OJ QTO, SI.,

Cal, BWC. LAV,SACADAGAR R$ 95O,ooEDIEVENEZA

BAIRRO JOAo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚJO. 2QTOS. SI., Cal, BWC,SACADA LAV E GARRI

SOO,OOCOND. DAS ARVORES

'RUASTA)ULIA ·2QTOS,SI.,Cal, BWC, LAVEGARRI 600.00
·RUAMARIAA DA MASCARENHAS.I 10·01 SUITE .1QTO.SI.,

COZo BWC, LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GAR.RI762.OO

EDIEMARIAALICE

·RUA GUILHERME BEHLING,N" 60·01 SUITE .2QTOS. SI.,

Cal, BWC. LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GARR$725,00

EDIF. CLAUDEMONET

KITlNETE .

BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, WTE

148 -sxoLVIi-OI QTO ECOZ JUNTO.BWC.R$ 2S0.OO

BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA. 1'" 916

-IQTO, SI., coz, BWC, LAV E GARR$ 530,00
BAIRRO - VILA RA� - RUA CARLOS ZENKE.N" 224- OIQTO.
COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO,
•

RUA jOSIl THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA .

.

30X60 M2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, 1'" 258 -03 QTOS,
SI.,Cal, BWC. LAV EGAR.R$1.8oo,00·100M2

SALA COMERCIAL -AV,MAR DEODORO DA FONSECA, 1'"

1594 - 32M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L KASSNER. 1'" 91 - 90M2

R$1.2oo,00
GALPAOGUARAMIRIM -RUAMARIAWPESDA SILVA,N ISS

-154M2 R$I.OOO,OO
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Children's Day

I��"" W_ M. Conceição K. da Silveira
•

This Saturday is children's day in Brazil. Este

sábado é dia das crianças em nosso país. It'also
the day ofOur LadyAparecida. Também é o dia de

Nossa Senhora Aparecida. That's why it's a holiday
in Brazil. É por isso que é feriado no Brasil, que tem
N.S. Aparecida como sua padroeira. Você notou
que a palavra "why" apareceu, vamos dizer assim,
numa expressão: "that's why...

" (é por isso que ... )?
O outro uso mais comum de "why" é nas perguntas,
significando "por que"? E a resposta, "because"

(porque): Why is it a holiday in Brazil today? (Por
que é feriado no Brasil hoje?) Because it's Our Lady
Aparecida's Day (Porque é dia de N. S. Aparecida).
Children's day is commemorated in different
dates around the world. O dia das crianças é

comemorado em datas diferentes pelo mundo.
TheWorld Conference for theWell-being of
Children in Geneva, Switzerland, established

Mestre em Inglês t)mce@aptatum.com.br

June ist as the International Children's Day in

1925. A ConferênciaMundial para o bem estar da

Criança, em Gênova, Suíça, estabeleceu o dia 10

de junho como o dia Internacional da Criança, em

1925. The UnitedNations proclaimed November
zoth as the Universal Children's Day. E as

Nações Unidas proclamou o dia 20 de novembro

como o Dia Universal da Criança. Outros países
comemoram em dias diferentes. Take a look at:

http://www.educationscotland.gov.uk/resources/i/
internationalchildrensday.asp)
However, the most important is the reason of such
a date: promoting the welfare of children around
the globe. Entretanto, o mais importante é a razão

de tal data: promover o bem estar das crianças no
Globo.What can we do? O que nós - você e eu

podemos fazer? Today, what about .spending some
timewith children we know: our kids, nieces and

OCPl5

nephews, our neighbors' kids. Hoje, que tal passar
algum tempo com crianças que nós conhecemos:
nossos filhos, sobrinhas e sobrinhos, os filhos do
vizinho (why not?! Por que não?!).

Cheers!

INGLÊS PERSONALIZADO

A partir do que você sabe

para o que você quer!

custornized lijJJguage learning

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

A uckland não é a capital, mas é, sem
l"\.dúvida, a cidademais importante da
Nova Zelândia. A descoladametrópole é

o principal centro financeiro do país e

um dos destinos preferidos dos turistas

que decidem dar um pulo na Oceania.
Mesclando beleza natural emoderni

dade, Auckland é uma boa pedida para

quem é urbano, mas não dispensa o con
tato com a natureza. As atrações da cida
de vão das galerias de arte aos vulcões,
passando por um zoológico imperdível e
cassinos disputados.

Representando o espírito aventurei

ro da Nova Zelândia (o país é conhecido

como capital mundial dos esportes radi- .

cais), Auckland oferece atividades como
o bungee jump. A queda livre pode ser

realizada em vários pontos da cidade,
mas é no edifício Sky Tower que amaio

ria quer se arriscar. De lá, os corajosos
saltam de uma altura de 192 metros.

Para os que preferem programas me

nos emocionantes, Auckland reserva pas
seios históricos e culturais imperdíveis.
EmWaitakere, região a oeste do centro da

cidade, lião dá para deixar de entrar nas

butiques e galerias de arte ou parar para
comer nos restaurantes dedicados à culi

nária internacional e nos charmosos cafés.

Já em Manakau, deixe-se perder nas boas
lojas especializadas em vinhos e dê uma

olhada na vila histórica de Howick.
Auckland é também a "Cidade da

Vela". Apelidada assim por ser sede da

tradicional regata mundial America'a
.

Cup, a cidade tem o maior número de

barcos por pessoa do mundo.

Quando o assunto é natureza, a me

trópole também não deixa a desejar. As
praias e os mais de 50 vulcões inativos

espalhados pela cidade fazem a alegria
dos que não dispensam passeios ecológi
cos. Do'porto, os mais animados podem
escapar para as ilhas do golfo Hakurai,
como Rangitoto eWaiheke.

Como se não bastassem tantas atra

ções, Auckland tem um clima agradável
e povo amistoso. Ou seja, motivo é o que
não falta para aparecer por aquelas ban
das, por isso, prepare-se para uma via

gem agradável e cheia de aventura!

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Novelas

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Sílvia observa Pérola, mas não a ajuda. Mundo diz a Amé

lia que ainda ama lolanda. Amélia se desespera ao saber que
Pérola sumiu. Sílvia mente para Manfred e Ernest dizendo que
Pérola não estava no lugar combinado com a baleira. Pérola

se lembra do sonho e tem a certeza de que Sonan vai achá

Ia. Manfred descobre que Sílvia deixou Pérola sozinha. Com

medo de ir para o orfanato, Peteleco diza Laura que Odilon é

seu tio. Ernest culpa Amélia pelo sumiço de Pérola. Hilda con

segue um emprego de camareira no cabaré. Sonan encontra

Pérola e a leva para o cortiço.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bárbara defende Amora. Malu decide contar a verdade

sobre o exame de DNA para Plínio. Giane tenta convencer So

corro a revelar o que sabe contra Amora. Plínro fica chocado

com o que Malu conta sobre Amora. Bento acredita que quem

empurrou Malu foi Wilson. Socorro confessa que trocou os

exames de DNA a mando de Amora. Glória sonha com Lívia.

Tábata leva um fora de Perácio e se arrepende de ter aJuda
do Amora: Irene fica radiante com a notícia de que Fabinho é

seu filho. Amora pensa em sequestrar Madá para chantagear
Malu, mas Giane a salva. Damáris é expulsa do estúdio e de

cide voltar como Gládis. Natan perde mais uma conta, e Edu

. pede demissão. Verônica grava ocío para divulgar na internet.

VARIEDADES

Sangue Bom

Bárbara Ellen abandona Amora e a it-girl fica sem mãe Am�ra
(Sophie Charlotte) está em um beco sem saída depois que

Malu (FernandaVasconcellos) descobriu tudo sobre a farsados
exames deDNA MasAmora ainda enxergauma solução e pede
a ajuda de Bárbara Ellen (Giulia Gam): sequestrar Madá (Fa:fy
Siqueira) para intimidar Malu! "Se a gente.jogar tuamãe numa

clínica no inferno e deixá-la incomunicável, aMalu vai ficar com
medo do que a gente possa fazer e não vai abrir a boca!", trama
a it-girl. Por incrível que pareça, Bárbara fraqueja e teme fazer

algo contra a própriamãe. MasAmora falamais alto e convence

a ex-diva a seguir com oplano.

Edu procura Júlia no Cantaí. Plínio e Irene discutem com Socor

ro. Gládis invade a gravação do seriado de Vitinho. Cléo conta

para Érico que Edu seduziu Júlia para espionar a Crash Mídia.

Renata fala para Rosemere que vai ficar com Érieo até que ele
não a queira mais. Verônica decide deixar Natan acompanhar
a gravação de seu clip. Glória fica penalizada com o estado de

Wilson. Charlene avisa a Salma que Bento foi atrás de Wilson

na casa de Glória. Amora é abandonada pela mãe. Fabinho

implica com Bárbara. Salma e Gilson contam para Wilson e

Bento que eles são pai e filho.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H .

Paulinha não conta de quem ganhou o tablet, mas acei

ta conversar com Paloma em seu consultório. Félix pede para

Glauce descobrir o endereço de Rebeca. Ignácio oferece di

nheiro para Carlito deixá-lo registrar Marijeyne. Atnio procura

Vega e acaba ficando com ela. Neide convida Daniel parajan
tar em sua casa: Rafael encontra Linda na lanchonete. Silvia

beija Guto. Olenka ajuda Nicole a se comunicar com Thales.

Ignácio conta para Valdirene e Márcia que Carlito registrou Ma

rijeyne. Paulinha conta para Paloma que tem se encontrado

com Ninho. Bruno se surpreende com a presença da filha em

casa e eles decidem cozinhar para Paloma. Paloma vai à pista
de patinação encontrar Ninho.

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

.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Diabetes de Hanks se
transforma em tipo 2

. Tom Hanks foi diagnosticado com diabe
tes tipo 2. O ator tem lutado contra os sinto
mas da doença ao longo da vida, o que ocorre
quando o corpo não produz insulina suficien
te para funcionar corretamente, desde que
ele tinha 36 anos. Porém, só agora recebeu o

diagnóstico completo de um profissional. Os
médicos alertaram o ator para tentar emagre

cer, numa tentativa de controlar um pouco os

sintomas. Hanks áceitou reduzir o seu peso,
mas também assumiu'para si mesmo, que
deverá conviver com os sintomas da doença
para o' resto da sua vida. "Bem, a doença é

controlável através de uma dieta. Meu médi
co disse: 'se você conseguir voltar ao peso que
tinha na faculdade, vai ter uma vida comple
tamente saudável e sem os problemas do dia
betes do tipo 2'. E eu disse: 'bem, eu vou ter o
diabetes tipo 2"', completou o ator, sinalizan
do que ele não conseguiria perder tanto peso.

I

Galisteu apresentará
programa na Record

Longe da tevê aberta desde o final de seu

contrato com a Band, em maio, Adriane Ga

listeu já tem trabalho pela frente. A apresen
tadora acertou sua participação em uma das

edições do Domingo da Gente, novo programa
da Record que irá ao ar até o final do ano, ten

do uni rodizio de apresentadores. Trata-se da

segunda passagem da loira no canal de Edir
. Macedo: entre 2000 e 2003, Adriane Galisteu

apresentou o programa É Shaw, na Record,
após deixar a RedetV!, na qual comandava o

SuperPop, que teve como substituta Luciana

Gimenez, até hoje na atração. "A Adriane vai

mesmo apresentar uma das edições do Do

mingo da Gente. Ela ainda vai gravar, assim

como os outros apresentadores. Por enquanto
estão sendo feitos os pilotos,mas nas próximas
semanas devem acontecer as gravações pra va
ler e Adriane será a apresentadora de um dos

programas", explica a assessoria da Record.

Horóscopo

�Áries .

.... 20/3 a 19/4 - Fogo
Aproveite a manhã para termi

nar algumas tarefas que estavam

pendentes ou para organizar a vida.
À tarde, � hora de curtir os amigos
e se divertir! Não recuse os convites

que receber, pois pode conhecer �
guém interessante. Lute pelos seus

sonhos com quem ama. Cor: lilás.

-- Touro

Li 20/4 a 20/5 - Terra

Se tiver a chance de viajar, vá em
frente! Mas faça isso na parte dama
nhã. À tarde, você vai se preocupar
mais com a sua imagem ,e com a opi
nião dos outros. Aproveite para fazer

'

planos, inclusive com o par, pois se

tiveremmetasemcomum, vãoforta

lecer o romance. Cor: verde.

Gêmeos
21/5 a 20/6-Ar

Pela _manhã, é,melhor ficar na
sua e evitar provocações, pois vai ser
fácil perder a calma. Mas, à tarde, o
clima muda e você estará a fim de

aventuras. Viagem em alta. Na pa

quera, alguém de fora pode balançar
seu coração. Se tem alguém, saia da
rotina. Cor: tons claros.

fJI1 Câncer
ff..i

'

21/6 a 21/7 - Água
Aproveite a manhã para curtir a

companhia de quem ama. Passeio ou

programa a dois pode sermuito gos
toso. Mas, à tarde, é melhor ter cui
dado com quem não conhece direito.

Na paquera, tenha cuidado para não

se envolver com alguémproblemáti
co. Cuidado com brigas. Cor: vinho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Aproveite a parte damanhã para
colocar a casa em ordem e terminar

as tarefas pendentes. À tarde, você
estará mais interessado(a) em cur

tir o romance. Se está saindo com

alguém, é hora de assumir compro
misso, Na paquera, não vai se inte

ressar por aventuras. Cor: laranja .

'Virgem23/8 a 22/9 - Terra
. �'" � Seu magnetismo estará em evi-

dência. Depois do almoço, em tudo

vai acontecer como você gostaria,
mas não se chateie. Se está só, alguém
do trabalho pode mexer com seu co

ração e há boas chances de conquista
à noite. No romance, é hora de ofere

cer apoio ao seu par. Cor: vinho.

A arrogância e afalta de
humildadeaceleram a queda.

Anônimo

Libra
23/9 a22/10 - Ar

Aproveite amanhã para ficar em

casa e dar atenção à sua familia, que
anda sentindo a sua falta. Depois, a
Lua entra em seu paraíso astral e re
força seu magnetismo. É hora de se

divertir, paquerar e usar seu charme.
É tempodeespantar amonotoniano
romance. Cor: vermelho,

Escorpião
.23/lOa21/11-Água

Umaviagem rápidapode animar
essamanhã. Se não for possível, faça
um passeio e aproveite para entrar

em contato com quem não vê há um

bom tempo.À tarde, a familiavaipre
cisar de atenção. Um parente pode
apresentar alguém interessante. A

dois, controle o ciúme. Cor: pink.

I!tI. Sagitárioli 22/11 a 21/12 - Fogo,

Aproveite a manhã para cuidar

das suas contas, acertar pagamentos
e colocar assuntos financeiros em or

dem.À tarde, você não terá dificulda
de para se expressar. Um bom papo

vai ser a melhor maneira de fisgar
quem deseja. Passeioouviagem rápi
da vai animar o romance, Cor: preto.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra.

Você começa o dia com muita

disposição. Aproveite para fazer os

seus programas preferidos. À tarde,
vai'se preocupar com a sua seguran

ça, principalmente material. Talvez

não tenha muita disposição para
aventura.No campo afetivo, cuidado
com a possessividade. Cor: pink.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Talvez seja melhor ficar no seu

canto nesta manhã, mas depois do

almoço, a Lua entra em seu signo e

ressalta suas qualidades. Você vai

querer afastar a rotina e numa des

sas pode conhecer alguém interes

sante. Se já tem um amor, use o seu

charme para encantá-lo. Cor: bege.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite a parte da manhã para
resolvet assuntos pendentes e se

encontrar com as pessoas queridas.
À tarde, o clima fica tenso e a Lua

inferniza seu astral. A vontade de se

isolar no seu canto deve crescer. Sua

desconfiança pode atrapalhar a har
monia com quem ama. Cor: verde.
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

WiUtirando

Piadas

Ganhando na loteria
Marido chega para a esposa e pergunta:
- Querida, seja sincera... O que você faria se eu ganhasse na loteria?
E a esposa respondeu:
- Eu pegaria metade da grana e cairia fora.

Ai omarido pegou o bilhete:
- Taí, ganhei 12 reais. Pega 6 e vaza...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPlEX 1
• Elysiurn- Ficção- Legendado . 109 min . Censura: 16 anos- sessões: 14h40, 16h50,
19h,21h10

ARCOPLEX2
• Tá Chovendo Hamburguer 2· Animação- Dublado- 95 min . Censura: livre· sessões:

14h, 16h, 18h
'Gente Grande 2 . Comédia- Legendado . 101 min- Censura: 12 anos- sessão: 20h

ARCOPLEX3
• Meu Malvado favorito- Anmação- Dublado- 98 min - Censura: livra- sessão: 14h
• Aviões- Anrnação . Dublado- 92 min . Censura: livre· sessão: 17h

'Invocação do Mal· Ierror - Legendado ·112 mn- Censura: 14 anos- sessões: 19h1 0, 21h20

TáChovendo

Hambúrguer 2
Após a desastrôsa
tempestade de comida
no primeiro filme,
Flint e seus amigos são
obrigados a deixar a
cidade de Boca Grande.
Sem saída, ele aceita
o convite de seu ídolo)'
Chester V, e junta-
se à The Live Corp
Company, que reúne
os melhores inventores
do ml:lllj.o. Porém,
quando descobre que
sua máquina ainda
funciona e agora cria

perigosas comidas
animalescasmutantes,
Flint decide retornar e

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:30,15:30,17:30· 3D DUB·

Animação
• Gravidade ·19:30, 21 :30 . 3D . LEG . Ficção
• Riddick3 ·14:00,16:30,19:00,21 :30· LEG· Ação
• Dragon Ball z . a Batalha Dos Deuses 13:50, 15:45, 17:45, 19:45

. DUB . Animação
'Invocação-do Mal 22:10· LEG . Terror
• As Bem-Armadas 19:20 . LEG . Comédia
• Família do Bagulho· 22:00 . LEG . Comédia
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:20,15:20,17:20· DUB·

Animação ,

• Mato Sem Cachorro- 13:40, 16:15, 18:50, 21 :20 . NAC .

Comédia
. -

• Gravidade· 14:20, 16:50· 3D . LEG . Ficção
• O Tempo e o vemo- 19:10,21 :40 . NAC· Drama
• GNC MUELLER
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:30,15:30,17:30,19:30· 3D
DUB . Animação

• O Renascimento do Parto- 21 :20 • NAC . Documentário

• Mato Sem Cachorro- 13:45, 19:00, 21 :30 . NAC . Comédia

• O Tempo e o Vento· 16:20 . NAC . Drama
• É o Fim • � 4:1 O, 19:40, 19:� P, 2,1 :4@c I..!EGa· Ço�ésiW

VARIEDADES

Sudoku
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números' em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Mudança com
pancadas de chuva

Tempo instável, com predomínio
de nuvens e pancadas de chuva,
alternando com períodos
de aberturas de sol. Risco de
temporal isolado, com chuva
.forte e passageira. Temperatura
mais elevada, com sensação de ar
abafado devido à umidade do ar.

r
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

01 ",,, Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: l8°C

MÁX: 3l°C Parcialmente
Nublado

r .1"-

4 iI'iI' In;tã�el
SEGUNDA
MíN: ie-c
MÁX: 33°e

Nublado

.I LUAS r-

. • NOVA 4/10
4 .'

Chuvoso

.CRESCENTE 11/10
J .1,,:

Ir.T�RÇA
CHEIA 18/10 MIN: l8°e

.MINGUANTE 26/10 MÁX: 28°e Trovoada

2 7

VERTICAIS
1. Fazer desaparecer ou cessar 10 oposto de menos

2. Sufixo diminutivo / Incompetente, incapaz
3. A primeira metade da viagem / (Ingl.) Arma de arre

messo dos primitivos habitantes da ALlstrália
4.lnstrumento ofensivo ou defensivo / (lngl.) Comando

muito utilizado em programas de computador / O

fim de ... Hitler

5. O astro do cinema Brad, de "O Curioso Caso de
Benjamin Butlon" / Órgãos que regulam aquantida
de de sal em nosso organismo

6. Mover-se de um a outro lugar I O artista plástico
Chagall / O número cardinal logo acima de um

7. Provido novamente de habitantes, de plantas etc. /
As letras entre o M e o Q

8. Planta que produz flores azuis, muito pequenas e

delicadas / A terceira letra do alfabeto grego
9. Aquela lá! / Crepitar, produzir ruídos secos e segui

dos.

HORIZONTAIS
1. 502, em algarismos romanos I Estável, sólido
2. (Pop.) Até agora / O cantor e compositor de pop

rock Nando
3. Grande multinacional de eletroeletrônicos / Ternpe

ros

4. Que sofre de um estado de abandono espiritual e
afetivo / Espécie de acácia, cultivada como orna-. 4
mental

5. O habitante da Holanda

2

3

5
6, Voz dos pássaros / Troça feita ao telefone, sem iden-

tificação de quem chama 6

7. Aniversário / Parte do porto em que atracam os na-

vias
8. Procurar a assonância dos versos / Doença Sexual

. mente Transmissível
9. O que é objeto de uma dívida ou de uma obrigação
10. Que tem a pele amarrónzada / As iniciais da atriz

Antonelli
11. A modelo Hickmann / Som de sineta ou sirene, nas 10

escolas, para indicar o início e o término das aulas

12. A unidade monetária japonesa / Uma das opera- 11

ções da aritmética
13. O pai do marido / Duas coisas usadas juntas, como

12

os sapatos ou as meias.

7

8

9

13

3 4 .5 6 8 9

•
•
•

•
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•
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•
•
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CASA E DECORAÇAO

Tapetes são itens elegantes e fazem
toda diferença no ambiente! Seja persa,
tibetano, dhurries, sintético ou de fibras
naturais, . a peça necessita atenção na

hora da limpeza.

· Os modelos tibetanos (com lã e pelo
cortado) e os dhurries (trama fina de al
godão) podem ser aspirados todos os dias

· Você precisa girar os tapetes uma

v�z por ano e lavá-los a cada dois anos,

dependendo do uso. Se preferir, leve a

lojas especializadas neste tipo de limpeza

Produtos usados normalmente,
como Veja e Vanish, estão proibidos nas

peças! Devido aos agentes químicos eles
tiram a cor da fibra.

· Nem esfregar nem usar aquela esco
va de dentes velha; ó ideal é apenas lavar
com água

· Para tirar manchas, comece retiran
do o excesso do que foi derrubado, utili-

zando apenas água

FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013

cha. Isso ajuda a absorver a gordura. Se
ainda houver resquícios de gordura, re
pita até não ter mais. Aplique uma gota
de detergente neutro com um pano úmi
do e limpe a mancha suavemente

passando levemente sobre a mancha.
Depois, seque com outro pano seco, re

petindo o procedimento até a saída da
mancha.

. Nunca aplique sabão, detergente
nem esfregue o tapete

. Café: retire o excesso com papel to
alha ou um pano seco e, com água mor
na, ap�ique um pouco de sabão neutro,

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na função.
ANALISTA DE PROCESSOS

Ensino Superior em andamento, vivência na

função.
ANALISTA FISCAL

. Vivência em lançamentos de notas fiscais e

conhecimento de fretes; apuração de ICMS;
apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DE 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.
ESTÁGIO CONTABILIDADE

Cursando ensino superior.

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 veículo próprio.
VENDEDOR

Disponibilidade para atuar em horário
comercial.
VENDEDOR EXTE�NO
Vivência na função. Disponibilidade para
atuar em Jaraguá e micro região.

VENDEDOR INTERNO

Vivência na função.

i SUPERVISÃO :
'"" ,...·�.',...,'....,.r_"".. �_� " .. �- ��- .,,,. ''''....._''''''''�

COORDENADOR TRIBUTÁRIO
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 Tt:CNICO
Curso Técnico em eletrotécnica ou
eletrónica. Disponibilidade para viagens.
CRONOANAL]STA
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·' 0,
curso Técnico em Elétrica / Automação
Industrial / Eletrotécnica (cursando ou
completo).

.

INSPETOR DE QUALIDADE
Ensino técnico. em andamento, desejável
vivência no ramo metalúrgico.
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia na função

•

. Gordura: após retirar o excesso com

papel toalha ou pano seco, aplique em

seguida talco ou maizena sobre a man-

. Vinho: é importante secar todo o

excesso imediatamente, evitando uma

mancha permanente. Pressione um pano
seco sobre amancha e coloquemeio copo
de água, utilizando um novo pano para
secar. Com vinagre branco misturado
com água, aplique sobre o tapete, sem
pre secando e pressionando para evitar
que o local fique úmido

. Urina de cachorro: assim como o

vinho, o xixi do seu bichinho tem que
ser retirado na hora! A concentração de
ureia queima o tapete, deixando a mar

ca permanente. Coloque um papel toa
lha embaixo do tapete e derrame meio
copo de água para diluir a urina. Passe
sabão neutro e novamente o pano seco .

Faça quantas vezes necessário até sumir
a mancha.

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 MECÃNICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

ZELADOR

.

A META RH EM PARCERIA COM A
MECANICO DE CAMINHÃO
Vivencia na função.
MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função.
MECÃNICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
TÉCNICO INFORMÁTICA
Desejável curso técnico.
TÉCNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

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

Desejável vivência na função.

OPERACIONAIS '

...�,_",� ._"\ _ .. "'..... ...,,�"'_,....__ �.,_"_-"",__ �,_,,,,,_ .. o

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 PRODUÇÃO
(CONTRATAÇAo IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas
para Jaraguá, Guaramirim e Corupá.
Disponibilidade para atuar' °,2° e 3° turno.

aJOIIEII
Al_�"'"

CONT ATA:

AÇOUGUEIRO/ AUX. AÇOUGUE
. ... ' ... � .... -_ ��

AUX FRIOS/ FIAMBREIRO

AUXILIAR CONFEITARIA
.

"".
�.

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR SUPERVISÃO CAIXA
,. "� .. _',

AUX. SUP. AÇOUGUE/FRIOS
ATENDENTE DEPADARIA

,.

ATENDENTE DE SAC

CONFERENTE

FISCAL DE CAIXA

MONHOR DE CFTV

OPERADOR DE CAIXA

RECEPCIONISTA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR MERCEARIA
»:

CONTRATA:

ATENDENTE

AUXILIAR DE LIMPEZA
. AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE LOJA

. CONFEIJEIRO
OPERADOR DE CAIXA

..... � "-,---- .. -

OPERADOR DE DEPÓSITO
OPERADOR DE FLV

OPERADOR DE FRIOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gc0ntato@beatrizsasse.com.br.
.

,
'.

Servidores Públicos do Issem de Jaraguá: do Sul participando do Outubro Rosa 2013

VARIEDADES,
FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 20l�

O ferínha Renan

LonguiHenn
completou um

aninho ontem

(11), para a

felicidade dos

pais Roberto
Ademir Henn
e Lúcia

Regina Longui
Henn.Toda
família deseja
felicidades!

Parabéns
Osmar

Konell,que
aniversariou

no dia 7.
Receba

o abraço
carinhoso de
sua esposa

e seus filhos
Arthur e
Amanda

Um parabéns
para todas
as crianças,
inclusive a essa

galerinha e para
o meu

filhão Enzo

Henrique de

Freitas, que
completou um

ano no dia 16 de

agosto. Essa é a

foto do
aniversário com

seus amigos!

Felipe, nosso gatinho, já está
completando 3 aninhos. "T� amamos

,

muito! Parabéns e muitas felicidades".
Primos ,e Idindos Deodo[o e Hanelore

Neste domingo comemora mais um
ano de vida nossa querida Marisa
Eskelsen, que também faz parte

da equipe do Café Colonial Strudel
Haus, toda a equipe do café e seus

familiares lhe desejam muitas

,e,licj����s. � ""limo� ,�n<?s ��i y,iR�'" '

A Girolla Imóveis também participa
e apóia o Outubro Rosa

'Papai Emerson, eu ainda não sei te chamar,
mas quero desejar a você muita saúde,

felicidades, ainda muitos anos de vida e muita

paciência comigo. Amor não preciso desejar'
pois eu (Thaeme) e a Mamãe (Tamara) temos

de sobra todos os dias para lhe oferecer'. Feliz
Aniversário!

ocP 19'
www.ocponline.com.br

Patrícia Santos e Gustavo
Tomelin completaram um

ano de namoro no dia 11.

"Gustavo, você tem me feito
muito feliz, mudou minha

vida, me mudou ... para melhor.

Espero que este seja apenas o
primeiro de muitos anos juntos.

. Amo muito você!"

Bruno Deretti completou _

20 anos, no dia 8. A namorada
e seus amigos desejam
muitas felicidades!

Vitoria completou seis

anos, no dia 9. Quem deseja
felicidades são os pais,
Alnir e Dalila; seus avós,

Françisco eWali',
e o irmão Fabricio

'Manuella, você enche
nossos corações de alegria.'

Parabéns pelo seu dia!
Te amamos! Papai Volnei

emamãe l\IIara
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carlos Henrique Schroeder

Otocrô nic�FIMDE_SEMAN��_13D�?r�_BROD��
.e carlos.schroedertg'grnail.cçm

exposto à violência não são
os ricos que se enclausuram
atrás dos muros altos de con-

domínios fechados, protegidos
por cercas elétricas, segurança
privada e vigilância eletrônica,

. mas os pobres confinados em

. favelas e bairros de periferia, à mercê

de narcotraficantes e policiais corrup
tos." Passa. pela intolerância, que tem

se mostrado cada vez cruel: "Machistas,
ocupamos o vergonhoso sétimo lugar
entre os países com maior número de
vítimas de violência doméstica, com

um saldo, na última década, de 45 mil
mulheres assassinadas. Covardes, em

2012 acumulamos mais de 120 mil de
núncias de maus-tratos contra crianças
e adolescentes. E é sabido que, tanto em
relação às mulheres quanto às crianças
e adolescentes, esses números são sem

pre subestimados.

Hipócritas, os casos de intolerância
em relação à orientação sexual reve

lam, exemplarmente, a nossa nature-

za. O local onde se realiza a mais importante parada gay
do mundo, que chega a reunir mais de três milhões de

participantes, a Avenida Paulista, em
São Paulo, é o mesmo que concentra

o maior número de ataques homofó
bicos da cidade."Passa também pela
educação (um país que solta a polícia
para bater em professores não deve

ser' levado a sério, em hipótese algu
ma): "O sistema de ensino vem sendo

ao longo da história um dos mecanis

mos mais eficazes de manutenção do
abismo entre ricos e pobres. Ocupa
mos os últimos lugares no ranking
que avalia o desempenho escolar no

mundo: cerca de 9% da população
permanece analfabeta e 20% são clas

sificados como analfabetos funcionais
-ou seja, um em cada três brasileiros
adultos não tem capacidade de ler e

interpretar os textos mais simples. A

UmBrasil de verdade,
para alemão ver

Qescritor Luiz Ruffato esteve em Jaraguá do Sul em

agosto do ano passado, a convite deste calvo escriba,
para falar sobre seus processos criativos e seu trabalho
com contos, para uma plateia diminuta mas atenciosa.

Provou da hospitalidade jaraguaense (almoço alemão e

chope gelado) e se encantou com os recursos naturais da

região. Na última terça-feira, dia 8, ele foi a grande estrela
da constelação que abriu a maior feira editorial do mun

do, a Feira de Frankfurt, na Alemanha, que este ano ho

menageia o Brasil. Ruffató fez o discurso de abertura do

evento, e leu quatro páginas em que não aliviou no tom, e
fez até aministra da cultura corar.A verdade é que Ruffa

to disse um caminhão de verdades, e expôs as fragilida
des de um país que vende sua alegria para o mundo, mas

engole seu choro, baixinho, todas as noites. Abaixo, re
produzo alguns pequenos trechos de sua leitura, e assino
embaixo de tudo que disse. Ele começa criticando a de- .

sigualdade e a violência: "A taxa de homicídios no Brasil

chega a 20 assassinatos por grupo de 100mil habitantes,
o que equivale a 37mil pessoas mortas por ano, número

três vezes maior que amédia mundial. E quem mais está

festl'lal
n, Clonill
do
conto

perpetuação da ignorância como instrumento de domi

nação, marca registrada da elite que permaneceu no po
der atémuito recentemente, pode sermensurada."

E vai direto no cerne da questão: "Ora o Brasil sur

ge como uma região exótica, de praias paradisíacas, flo
restas edênicas, carnaval, capoeira e futebol; ora como

um lugar execrável, de violência urbana, exploração da

prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e

desdém pela natureza. Ora festejado como um dos países
mais bem preparados para ocupar o lugar de protago
nista no mundo --amplos recursos naturais, agricultura,
pecuária e indústria diversificadas, enorme potencial de
crescimento de produção e consumo; ora destinado aum

eterno papelacessório, de fornecedor de matéria-prima
e produtos fabricados com mão de obra barata, por falta
de competência para gerir a própria riqueza. Agora, so
mos a sétima economia do planeta. E permanecemos em

terceiro lugar entre os mais desiguais entre todos ...
"

,

A carta de Ruffato, pela repercussão que teve no

mundo editorial, nos jornais brasileiros e estrangeiros,
expôs, mais uma vez, as muitas caras deste Brasil que só

quer sorrir, mas não quer olhar para suas feridas.

DESTh�ESDASE��_w_�_.o�_on_�_.�_.br�_

Plenário Entrevista � .

Vereador Zé da Farmácia
No Plenário Entrevista desta semana, a

jornalista PatriciaMoraes entrevistou o ve

reador José de Ávila, mais conhecido como
Zé da Farmácia. Ele falou sobre assuntos

polêmicos, como sua abstenção na votação
pelo fim de recesso, aumento do número
de vereadores, e o processo por ter contra
tado uma assessora supostamente em troca

de uma parte do salário dela.

Schützenfest 2013 -, Jaraguá do Sul
Principal evento cultural

da região foi aberto n� noite

de quinta-feira com a presen

ça dos representantes dos clu
bes de tiro. Desde essa data vi

.gora urn decreto assinado pelo
prefeito Dieter Janssen que
determina que deve imperar
na cidade a alegria, a amizade

e a confraternização. A simbó
lica formalidade assinada no

Parque Municipal de Eventos,
realça o espírito da maior fes
ta cultural de Jaraguá do Sul e

.

região. ré!: abertura do ano em

que a Schützenfest celebra o ju
bileu, com a realização da 25a
edição, os destaques foram as

sociedades de tiro do Vale do

Itapocu. Elas são as motiva
doras da manutenção desse
evento. ,j " jIJ 1111

Jovem 'de 15 anos morre após,
capotamento em Guaramirim

Por volta das 20h30 de tar ele estava embriagado.
terça-feira (8), urn motoris-

.

O acidente ocorreu pró
ta de 19 anos que dirigiaum ximo à sede do ,ÇOlJ>O de

Corsa, perdeu o controle do Bombeiros Voluntários. No
veículo ao fazer urna curva veículo estav� seis jovens.
na rua 28 de Agosto, saiu Um deles,: jdentificado
da via colidiu num poste e como Jonathan Cristiano

capotou junto a um barran- ' Agostín de 15 anos, morreu

co. Segundo a Polícia Mili- 'no local. '
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Meu s rin o

que fez meu
•

o •

.,.iT
.

u xe a � em a sua e

as mã s de em entende
assunto e fu la o

.

bta bla bla ...
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Parece fácil, mas ter o tiro certeiro não é para qualquer um. Algumas dicas

básicas podem ajudar o visitante a fazer bonito na Schützenfest

Natália Trentini

Manter a postura, concen

tração, alinhar a arma com

o alvo e disparar. Essas são as

orientações básicas para quem

quer ser um verdadeiro atirador

durante a 25a Schutzenfest. Ao

todo, 2'8 estandes de tiro e mais

110 mil unidades de munição
aguardam os visitantes no Parque
Municipal de Eventos.

"Nos clubes, atiramos livre.

Aqui os participantes terão o

apoio para firmar a carabina. O

tiro é pela diversão. As pessoas fi
cam nervosas pelo desafio, na ex

pectativa de acertar o alvo", des
tacou o coordenador de tiros da

Comissão Organizadora Central,
João Amazonas.

Este ano, toda a estrutura de

•

tiro ganhou destaque. Ao entrar

no parque, logo no lado direi

to, os visitantes já encontram os

estandes das três modalidades:

chumbinho, seta e tiro silhueta.

Para a primeira categoria, a mais

popular segundo Amazonas, fo

ram destinados 19 espaços. "A·

postura e a técnica é basicamente

a mesma, o principal é concentra

ção para conseguir alinhar amira,
que temdiferença entre as moda

lidades", destacou o coordenador.

Apesar de o objetivo ser o

mesmo, existe leves diferenças
(confira box completo). Enquanto
no chumbinho, a arma tem mira

circular que permite maior preci
são, para atirar com a seta é preci
so alinhar a alça demira, na parte
de trás, a massa demira na frente
ao centro do alvo. já no tiro si-

. TIR-O CARABINA CHUMBINHO
19 ESTANDES
• Munição: chumbinho metálico em

formato cilíndrico, feito de chumbo com 4,5
milímetros de diâmetro
• Alvo: cartão com três alvos de 4,1 centímetros

• Distância: 10 metros

TIRO CARABINA SETA
7 ESTANDES
• Munição: seta formada por uma ponteira de

aço e cerdas de nylon. São 4,5 milímetros de

diâmetro e quatro centímetros de comprimento
• Alvo: cartão com três alvos de 6,7 centímetros
• Distância: 7 metros

lhueta, a dificuldade émaior por
que o atirador precisa empunhar
a carabina sem nenhumapoio.

Cada tiro disparado durante a

festa é contabilizado pelos orga

nizadores, qúe tem controle rígi
do sobre os participantes na hora
de atirar. Ninguém segura a arma

sem a supervisão de um membro

das sociedades de atiradores:
Além de diversão, a festa ofe

rece aos visitantes a oportunida
de de conhecer a prática esportiva
que deu origem à principal festa
típica da região. "Esse é nosso di

ferencial, somos a Festa dos Ati

radores e assim que vamos conse

guir trazer pessoas de fora para a

cidade. Quem gostar de praticar
também vai encontrar as socie

dades de portas abertas durante o

ano", concluiu Amazonas.

Chumbinhos e a cartela de

alvos usadas para marcar

a pontuação do atirador FOTOS EDUARDO MONTE(

DICAS: O atirador irá se posicionar lateralmente. As pernas devem

estar afastadas e alinhadas com os ombros. A arma fica apoiada

em uma estrutura de madeira. É importante não encostar a arma

nos ombros. Para mirar, é preciso concentração e firmeza nos

braços para manter amira alinhada. A principal dica é trancar

a respiração no momento do disparo. Os mínimos movimentos

desalinham a pontaria. Entre as duas categorias, as principais

diferenças estão na distância, tamanho dos alvos e sistema da

carabina. No tiro chumbinho, a arma é mais moderna cOfl mira

circular, enquanto na seta o atirador precisa alinhar a alça de mira,

na parte de trás, a massa de mira na frente ao centro do alvo.

PREMIAÇÃO: Nas duas modalidades o atirador paga R$ 3

e tem direito a três tiros. Quem atinge a pontuação 10,8 no

tiro chumbinho e 10,7 no tiro seta leva uma medalha para

casa. Todas as noites, o melhor tiro é premiado com troféu.

A aferição é feita por uma máquina que calcula o ângulo

atingido pelo tiro. Quanto mais próximo do centro, melhor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PREPARADOS Atletas do Jaraguá treinaram forte durante a semana para mais um jogo contra o Inter, o campeãodo primeiro turno

o adversário
Campeão Catarinense em

1965, o tradicional Interna
cional de Lages tem como

objetivo em 2013 se reerguer
no futebol do Estado e voltar,
em breve, a figurar na elite.

Empurrado pela sua fanática
torcida e com o maior inves
timento entre' os clubes da
Divisão de Acesso, o Colorado
Serrano fez ótima campanha
no turno e venceu o 'próprio
Jaraguá na final, sendo derro
tado no primeiro jogo fora de

_

casa por 1 a 0, mas igualando
o placar no jogo da volta,.e
ficando com a taça após em

pate na prorrogação. A equipe
comandada pelo experiente
técnico Nasareno Silva tem

como principal destaque o

atacante Brasão, ex-Brasil de
Pelotas, que foi contratado,
no .inicio do mês passado e

vem marcando gol em prati
camente todos os jogos com a

camisa colorada.

da nossa vida e do ano. Se
vencermos varrios dar uma

passo grande para chegar a
final do returno e se perder
a vaga irá ficar muito lon

ge", disse o goleiro Darci.
"o, Inter vai jogar no

mesmo estilo que vem jo
gando que é muita bola al

çada na área e chutões da
defesa para o ataque, mas
apesar do gramado do João
Marcatto não estar bom,
vamos tentar colocar a bola
no chão e trocar passes que
é a nossa principal caracte
rística", afirmou o lateral
direitóMaicon.

O Jaraguá está na quin
ta posição do returno com

quatro pontos, mas tem um

jogo atrasado contra o Na

vegantes que ainda não foi
remarcado.

Jaraguá precisa
dos três pontos

CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- PEC 2013

"INCORPORACÃO DE EDIFíCIOS (NBR 12.721)"

OBJETIVOS: Apresentar todo processo que compõe uma incorporação imobiliária,
detalhando cada uma de suas etapas e mostrando a visão do empreendedor, além da

legislação e documentação pertinente, visando orientar tanto aqueles que-pretendem
iniciar um empreendimento quanto a0S que buscam uma atualização de todo pro
cesso, Também serão apresentados conceitos de viabilidade econômica � financeira
de empreendimentos,
PÚBLICO ALVO
O Curso está dirigido a Engenheiros Civis, Técnicos em Edificações, Arquitetos, Em
presários e Profissionais que atuam na Execução e Gestão de Obras e Incorporações
de Edifícios,

Duração e LacaiO Curso terrrduração de 12hs: 21/10 4hs noite e 22/10 8hs Dia)
21/10 17:00 até 2t:00 e dia 22/10 08:00-12:00 e 13:30 -17:3Q
Local Curso: Auditório do CPL- Rua Donaldo Gehring, 175 Centro - Jaraguá do SuL- SC
TÓPICOS DO CURSO

.

Conceitos principais da incorporação imobiliária
A lei 4591/64

Requisitos da NBR 12721

Definições de áreas '

CUB (custo unitário básico de edificações)
Projetos padrão
Quadros de áreas
Exercícios sobre frações ideais, quadros de áreas
Outros indicadores de custos'

, Fatores a considerar na composição de custo e VGV do empreendimento
Inscrições até 15/10/13 - 30 Vagas:
Na AEAJS\47 3371-0863 ou via e-mail: aeajs@netuno.com.br
Sócios AEAJS em Dia R$ 150;00 - Não Sócios e Outros Profissionais R$ 300,00,

JOGO DURO Equipe enfrenta o Inter de Lages no João Marcatto
Lucas Pavin

Depois de empatar a

partida decisiva con

tra o Blumenau por 13: 1, na
última terça-feira, o Sport
Club Jaraguávolta a campo
neste domingo (13) preci
sando de uma vitória. Isto
porque, a equipe comanda
da pelo técnico Mozart en

cara outro candidato forte
ao titulo, o Internacional de
Lages, às 15h30, no Estádio
João Marcatto, pela quarta
rodada do returno do Cam

peonato Catarinense da Di
visão deAcesso.

Para esta partida, Mo

zart ainda não poderá con

tar com a dupla de volantes
titular Nêgo e Piter, que se

recuperam de lesões. Sa

bendo do ponto forte do ad-

versário que é o jogo aéreo,
o treinador pode mudar a

escalação do time colocan
do jogadores mais altos
e fortes fisicamente para
combater esta característica
do rival. Porém, ele só de
cidirá isto no treinamento
deste sábado, o último an

tes da partida. Caso resolva
manter o esquema tático do

jogo contra o Blumenau, o
Leão do Vale irá atuar no

4-4-2 com: Darci; Maicon,
Ricardo, Neto e Jefinho;
Wilhian, Rafael, Guilherme
e ZéVitor; Vandré e Eric.

"A expectativa é grande.
Esse jogo é o nosso divisor
de águas, principalmente
pra nós porque eles já estão
com a vaga garantida na fi
nal e vem mais tranquilos
do que nós. Esta é a partida

INSTRUTOR CURSO
Dr, Eng. Marco Arancibia Rodríguez - CREA 042522-0/SC
Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e Mestre em Engenharia pela UFRGS,
Engenheiro Civil pela PUC - Perú
Professor de Cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas - FGV
Professor do Curso de Engenharia Civil da Católica da Santa Catarina.

Realização: AEAJS e CREA - Se

CIIA-SC
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AS MELHORES
OFERTAS DO

l\'IERCADO vocâ
ENCONTRA AQUI!

LEIER
IMÓVEIS

APARTAMENTO
·02 suítes (sendo 01 master, 01 suíte)
• 02 demi-suítes
• Sacada com churrasqueira
• Até 04 vagas de garagem
• Living
• Lavabo
• Cozinha
• Área de serviço
• Sacada técnica

• Piscina externa
• Parque aquático infantil
• Lan house e sala de jogos
• Bar interno/ externo
• Academia externai interna
• Quiosques com churrasqueira a gás
• Brinquedoteca
• Salão de festas infantil

PLANTÃO DE VENDAS

ti (47) 9637-4547,
·nIRENDI

LEIER
IMÓVEIS

'80.000,00 - Jarag,á J$querdo .. 432,00
SQI.TE,..N,OS - Vila .. ,5.4Õ�iâj in2

'�,08 ..

',' i ..

1.00 ml
.O�O,OO .. lia

.

m2 .:
Cód: 1200.. $450.000,00 .. João $,a .. 27.163,00 m2
Cód: 1232-02"" 11$ 455.000,00 - Barra do Rio Cerro -1.214,00 1112
Cód: 1653-02 ""R$ 250.000,00 - Chico de Paula - 153,00 m2
Cód: 1113-02 .. R$ 216.000,00 .. Vilá Leuzi .. 480,00 m2
Cód: 1141-02 - R$ 200.000,00 - Vila L""zi - 450,00 m2
Cód: 1823-02-R$ 250.000,00 .. Vila Nova - 464,0� m2 -

Cód: 1850- $ 29Q�000,OO .. Ilha d.
.

.

ueira - 900,00: m2

Cód: 1111 ...02 .. R$ 4DO.OOO,OO .. Vila Nová .. 523,00. m2
tód: 1355..02 380�000,00,,- SãO' ..il$1,OO m2

, tód; 160'..0 318.000,00, .. tet1J �O.O m2
Có�: 1138-0 .••..•"" 381.880,00 .. Vila. 18,00012
Cód: 1118-02' 895.000,00 .. Água VeJ!de -1.023,30 m2,
Cód: 1138-02 - RS 391.680,00 .. Vila Nova - 51&,00 m2 ,

Cód: 1141t-02 .. R$ 315.000,00 - Vila Nova .. 151,62 m2
Cód: 1815-02 - R$ 400.000,00 .. Vila Lenzi .. 660,60 m2

� Cód: 1594-02 - R$ 250.000,00 - Vila Nova .. 301,55 m2
Cód: 1864-02 .. R$ 350.000,00 - Czerniewicz .. 19.200,00 m2
Cód: 1813";02-8$ 330.000,00 .. Três Rio�.do Norte -1.06&',00 m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jd>(47) 9637-4547 _ Av. Marecha,l Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul· se ... E-mail: comercial@leier.com.br

CENTRO

IMÓVEL COMERCIAL
COM 3 SALAS - LOJA E SOaRE

LOJA

ÁREA DO TERRENO

1.119,53 m2
APTO COM 01 SUiTE, 02 DORM, SALA DE

ESTAR E JANTAR. COZINHA. awc, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

AREI PRIVADVA 88,00 m2

Cód: 1866-02 R$ 220.000,00

APTO COM 02 DORMI, SALA DE ESTAR,
COZINHA. awc. 02 SACADAS (UMA COM

CHURRASQUEIRAJ E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 68,00 m2

Cód: 1874-02 R$'165.000,00

APTO COM 02 DORM. SALA DE ESTAR E
JANTAR COZINHA. awc,AREI DE SERViÇO

01GARAGEM.
AREI PRIVADVA 91,51m'

Cód: 1869-02 R$ 350.000,00

Vila Lenzi _

TERRENO DE ESQUINA
ARIA DO TERRENO: 301,55 m2

R$ 215.000,00

COM 05 DORMITORIOS. SAlA DE ESTAR.
COZINHA. awc.LAVABO, AREI DE SERVIÇO E

GARAGEM.
.

AREI DO TERRENO: 374,62m'
Cód: 1849-02 R$ 348.000,00

"

LIGUE AGORA

Centro·

R. Treze de Maio, 320 • Jaraguá do Sul- se

Vila Lenzi
,

AmizadeÁgua VerdeRau

APTO COM 01 SU Tl 02 DORM.SALA DE
ESTAR E JANTAR. COZINHA, BWC. SACADA

COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 92.60 m2

Cód: 1872-02 R$ 275.000,00

Três Rios do Sul Três Rios do Sul .

Vila Nova Rau Amizade

COM 160 m2,1 SU TE DEMI + 2 DORM.
COZINHA. BWC, SAlA DE ESTAR E JANTAR.

CHURRASQUEIRA E UMAVAGA DE GARAGEM
AREA DO TERRENO 326.00 m2

Cód: 1411-02 R$ 420.000,00

COM 01 SU Tl 03 DORM. SAlA DE ESTAR E
JANTAR. 02 awc. AREIDE SERViÇO.

CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREA DO TERRENO 450.00 m2

Cód: 1833-02 CONSULTE-NOS

www.leier.imb.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R. José Theodoro, 2999 - Jaraguá do Sul - se

LIGUE AGORA

3 E 4 DORMS COM SUiTE
129M' A 152M' PRIVATIVOS

COBERTURAS DE 258M' A 306M" PRIVATIVOS

MAT-N'19,615,

CONSULTE-NOS

APTO COM 02 DORMI, SAlA DE ESTAR E
JANTAR. COZINHA MOBILIADA. BWC, SACADA

COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 68.00m'

Cód: 1857-02 R$165.000,00

APTO COM 01 SUfTE MASTER, 02 DORM.
SAlA DE ESTAR/J�NTAR, COZINHA. BWC.

CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 93.00m'

Cód: 1571-02 R$ 195.000,00

APTO MOBILIADO COM 01 SUITE, 02 DORM.
SAlA ESTAR/JANTAR, LAREIRA. COZINHA.

IWC, SACADA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 85.80m'

Cód: 1865-02 R$ 460.000,00

CONSULTE-NOS

COM 01 SUfTE MASTER COM CLOSO, 03
DORM, SAlA ESTAR/JANTAR, SAlA DE TV.
COZINHAMOI, E 02VAGAS DE GARAGEM.

AREADO TERRENO: 790,00 m2
Cód: 1853-02 CONSULTE-NOS

COM UMA CASA DE 103m2•

AREI DO TERRENO: 1.224,85m2

R$ 450.000,00

Centro

R. João Franzner, 201 - Jaraguá do Sul - se

João PessoaNova Brasília

APTO DE ALTO PADR 0.3 DORM. + 1 SUfTE
MASTER, SACADA COM CHURRASQUEIRA,

04VAGAS DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 200,00 m2

Cód: 1283-02' CONSULTE-NOS

APTO COM 02 DORMITORIOS, SALA
ESTAR/JANTAR, CHURRASQUEIRA NA

SACADA. 2 VAGAS DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 62.41 m2 ,

Cód: 1541-02 R$145.000,00

Centro ,- SchroederlSC Rio Hern - Schroeder/SC Centro

COM 02 SUfTES + 2 DORM, SAlA DE ESTAR.
SALA DE JANTAR, COZINHA, 2 IWC. AREI DE

SERViÇO E 4VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO: 150.00m2

Cód: 1511-02 R$ 530.000,00

LIGUE AGORA

João Pessoa Centro

Ilha da Figueira Amizade

I '

COM 02 DORM. SAlA ESTAR/JANTAR.
AREI DE SERVIÇO.VARANDA.

CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 180.00 m2

Cód: 1516-02 R$145.000,00

COM 03 DORM. SAlA ESTAR/JANTAR.
LAVABO. ESCRITORIO. COZINHA. COPA. 02

BWC, E 03 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 360.00 m2

Cód: 1682-02 CONSULTE-NOS

www.leier.imb.br
'

COM 01 SUfTE C/ HIDRO E ClOSEI. 02 DORM.
SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, IWC,

CHURRASQUEIRA E 03 VAGAS DE 'GARAGEM.
AREA DO TERRENO 398,00 m"

Cód: 1695-02 CONSULTE-NOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.lTAIVAN.com.br (47) 3-055 3412

IMOBILIÁRIA
. Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n" 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC .

m ITAIVAN imobiliária

Rua Olívio Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul - se

47 3370.0300 I fenpar.com.br Inspirados em você
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IMOBILIÁRIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - [araguá do Sul- SC

.

D ITAIVAN imobiliária

De-sign contemporâneo.
Localização privilegiada.

Acabamento de afta padrão.
------RESIDENCE------

lLocm'<.roçõo pdvllegíodano Loteclrnento
ChompagMt a poucos mÍl1ulO'$
do cenfJo 00 éldade,

terraço com sowde festas decorado,

d'lurrosqooÍl"a e pOCrna com oeck.
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Es.tru1iom ploofa para receber aque<jmen�b
a gás. e fub!\Jf:oção pIOra águo. quente
prepofOda pom ,,!$temas monocomcndo.

Elevador de alta tecnofogia com
ccpocícoce-ooro 8 passageiros e
sistema de resgate automático. .

Afta req:uinte em detalhes. decorodos
com revesffmenfos Porcelonosc e

interruptores Símon.
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INCORPORADORA

Área Privativa
de 127.39m2
e 128.54m2•MÜLLER & MARQUARDT
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IMOBILlÁR.IA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3.412

VE'NDAS - Lançamentos
Residencial Gracilis I � Residencial Elegans

i
Res. Fontainebleau,

!i.Iii'

Res. Torre di Spli

-Ref. 50.25 - Nova Brasília
-Suíte + 0.1 dormitório
-Area privativa: 79,3Dm2 •

-R$ 292.0.0.0.,0.0.
-Pronto para morar

f Res. Bolgari

f
�
O'

�
?
'"

�
:s

-Ref. 50.29 - Barra do Rio Cerro
-0.2 dormitórios
-Area privativa: 66,19m2
-A partir R$ 196.0.0.0.,0.0.
-Pronto para morar

-Ref. 4940. - Amizade
-Suíte + 0.2 demi suítes
-Area privativa: 119,7Dm2
-A partir R$ 445.199,30.
-Entrega em maio/2o.14

=Ref, 4987 - Baependi
-suíte +'0.2 dormitórios
-Area privativa: 115,74m2
-A partir R$ 339.0.0.0,0.0.
-Entrega em Novembro/2D14

.-Ref. 50.26 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 0.2 dormitórios
-Area privativa: 81 ,58m2
-A partir R$ 249.0.0.0.,0.0.
-Pronto para morar -

! Montserrat Residence
s

i
ii-

I
�
?

�

s

f
�
[
o
?

�
__n;.;_!

rtiiiriiiiiíi...ii Oi

-Ref: 530.4 - Jaraguá Esquerdo
-0.2 dorm itórios
-Area privativa: 6D,D7m2
-A partir R$ 150..0.0.0.,00.
-Entrega em Novembro/2D14

.

=Ref. 530.7 - Czemiewicz
=Sulte + 0.1 dormitório
-Area privativa: 77,92m2
-A partir R$ 234.730.,0.0.
-Entrega em Março/2D14

-Ref. 5278 - Jaraguá 99
-0.2 dormitórios
-Area privativa: 47,83m2
-R$1D9.92D,5D

=Ref, 50.94 - Nova Brasília
- 0.3 dormitórios
-Area privativa: 148,45m2
-A partir R$:43D.ODD,DD
-Pronto para morar

-Ref. 5158 - Centro
-Suíte + 0.2 dormitórios
·Area privativa: 99,13m2
-R$ 339.667,49
=Entreqa em Outubro/2D14

Res. Soberano

-Ref. 5313 - Vila Nova
-Suíte + 0.1 dormitório
-Area privativa: 96,5Dm2
-A partir R$ 285.0.0.0.,0.0.
=Pronto para morar

-Ref. 5328 - São Luís
-Suíte + 0.1 dormitório
-Area privativa: 77,68m2
-A partir R$ 170..0.0.0.,0.0.
-Entrega em fevereiro/2D14

-Ref. 540.6 - Amizade
-Suíte + 0.1 dormitório
-Area privativa: 8D,DDm2
-A partir R$ 185.00.0.,0.0.
-Entrega em setembro/2D14

-Ref. 5413 - Amizade
-0.2 dormitórios
-Area privativa: 54,72m2
-A partir R$15D.DDD,DD
=Pronto ara morar

-Ref. 5435 - Centro
-0.2 dormitórios
-Area privativa: 65,65m2
-A partir R$ 239.50.0.,0.0.
-Entre a em Julho/2D16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

-Ref. 5224 - Rau
-02 dormitórios
-Área privativa: 56,05m2
-R$ 148.000,00

-Ref. 5287 - Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 126,14m2
-R$ 560.000,00

.

=Ref. 5363 - Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 82,40m2
-R$ 252.000,00

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC
ITAIVAN imobiliária

VENDAS Prontos

-Ref. 5083 - Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 63,93m2
-R$ 149.000,00

-Ref. 5431 - Vila Lenzi
=Sufte + 02 dormitórios
-Área r:>rivativa: 81 ,00m2
-R$ 210.000,00

Res. Dolce Vitta

-Ref. 5054 - Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 112,00m2
-R$ 350.000,00

-Ref. 5116 - Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 82,92m2
-R$ 220.000,00

Res. Munique
_

.
-Ref. 5240 - Centro
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 81 ,50m2
-R$ 240.000,00

-Ref. 5369 - Amizade
-02 dormitórios
-Área r:>rivati.va: 58,35m2
-R$ 140.000,00

Res. Atlanta

-Ref. 5227 - Centenário
-02 dormitórios
=Área fJrivativa: 61 ,23m2
-R$ 165.000,00

-Ref. 5231- Centro
-02 dormitórios
-Área privativa: 93,22m2
-R$ 219.000,00 .
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.(ii
>
'o

E

-Ref. 5298 - Vila Nova
-02 dormitórios
-Área fJrivativa: 86,99m2
-R$ 188.000,00

-Ref. 5342 - Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 79,40m2
-R$ 189.000,00 .

III

O
III

O
""C
O
+"

-Ref. 5355 - Czemiewicz
-Suíte + 02 dormitórios
-Área fJrivativa: 112, 13m2
-R$ 367.000,00

III
Q)
....

O
ro
>

-Ref. 5346 - Centro
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área privativa: 139,02m2
-R$ 650.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan

oRef. 5445 - Vila Nova =Ref. 5456 - Czerniewicz oRef. 5472 - Centro oRef. 5496 - Centro oRef. 5499 - Vila Lalau O
Ira

002 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios u

oArea privativa: 79,85m2 oArea privativa: 100,00m2 oArea Rrivativa: 126,14m2 oArea privativa: 96,1 Om2 oArea privativa: 80,00m2 ra
....

oR$ 244.000,00 oR$ 290.000,00 oR$ 423.000,00 oR$ 315.ÓOO,00 oR$ 260.000,00 aJ
�
ra

ra
."
O
.....

:!i!
::J
."

."

°iii
>
'o
E
."
O
."
O
-o
O
.....

oRef. 5506 - Centro oRef. 5510 - Vila Novà =Ref. 5507 - Centenário oRef. 5479 - Vila Lenzi oRef. 5477 - Vila Nova
aJ
-o

001 suíte máster c/ closet + 02 demi =Sulte + 02 dormitórios 002 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíte + 01 dormitório 0."

suítes oArea privativa: 89,00m2 oAreatsrivativa: 59,01 m2 oArea j:lrivativa: 90,98m2 oArea privativa: 75,82m2 aJ

oAreatcrivativa: 122,00m2 oR$ 235.000,00 oR$ 1 9.000,00 oR$ 260.000,00 -ss 190.000,00
....

O

-ss 4 0.000,00 ra
>

.,.",

IMOBILIÁRIA

VENDA - Prontos
Res. Mont Vermont

oRef. 5404 - Amizade
oSuíte + 01 dormitório
oArea privativa: 73,19m2
oR$ 240.000,00

=Ref. 5422 - Ilha da Figueira
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 89,45m2
-ss 190.000,00

oRef. 5386 - Barra do Rio Cerro
002 dormitórios
=Área privativa: 57,53m2
-ss 230.000,00

<'

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

Res. Gamaliel

oRef. 5433 - Centro
002 dormitórios
oArea privativa:' 72, 10m2
oR$ 220.000,00

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

ITAIVAN imobiliária

oRef. 5415 - Nova Brasília
002 dormitórios

.

oArea privativa: 90,66m2
-ss 200.000,00

oRef. 5432� Czerniewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 11 0,56m2
oR$ 265.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan

-Rei. 7697 - Três Rios do Sul -Ref. 7585 - Amizade -Ref. 7689 - João Pessoa =Ref. 7637 -Amizade -Ref. 7619 - Centenário O
.re

-Suíte + 02 dormitórios -Suíte + 02 dormitórios -Suíte d hidra + 02 dormitórios -02 suíte sendo 01 d doset -Suíte + 02 dormitórios u

-Área privativa: 168,39m2• -Área privativa: 117,11 m2 -Área;fcrivativa:136,00m2 -Área privativa: 170,60m2 -Área privativa: 204,00m2 re
.._

-R$ 280.000,00
.

-R$' 318.000,00 -R$ 3 0.000,00 -R$ 365.000,00 -R$ 390.000,00 Q)
�
re

re

Vl
O
.1:
.�
::J
Vl

Vl

'<ii
>
'o
E
Vl

O
Vl
O
-o
O
....,

=Ref. 7517 -Ilha da Figueira -Ref. 7543 - Barra do Rio Cerro -Ref. 7601 - Jaraguá Esquerdo -Ref. 7691 - Jaraguá Esquerdo -Ref. 7684"" Amizade
Q)
-o

-Suíte + 02 dormitórios -Suíte + 02 dormitórios -Suíte d doset + 02 dormitórios -Suíte + 01 dormitório -Suíte d doset + 02 dormitórios Vl

-Áreatcrivativa: 300m2 -Áreafcrivativa: 203,37m2 -Área privativa: 197,50m2 -Áreatcrivativa: 113,85m2 -Área privativa: 189,QOm2 Q)

-R$ 5 0.000,00 -R$ 4 0.000,00 -R$ 480.000,00 -R$ 4 0.000,00 -R$ 405.000,00
. .._

O
re
>
-l<

IMOBILIÁRIA

.

VENDA - Prontos

·-Ref. 5404 - Amizade
-02 dormitórios + sacada
-Área F'rivativa: 63,93m2
-R$ 149.000,00

-Ref. 7640 - Três Rios do Norte
-02 dormitórios
-Área F'rivativa: 52,00m2
-R$ 165.000,00

-Ref. 7574 - Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 58,3&m2
-R$ 139.000,00

-Ref. 7506 - Três Rios do Sul
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 140,00m2
-R$ 275.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

-Ref. 7519 - Três Rios do Sul
-02 dormitórios
-Área privativa: 73,60m2
-R$ 155.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

CJ ITAIVAN imobiliária

VENDAS - prontos

o
'lU

oRef. 7603 - Jaraguá Esquerdo'
v

=Ref. 7437 - Amizade =Ref. 7686 - Jar,&uá Esquerdo oRef. 7248 - Vila Lenzi =Ref. 7680 - Chico de Paulo lU
....

oSuíte d closet + 02 dormitórios 02 suítes + 01 dormitório 002 suítes + 02 ormitónos oSuíte máster + 02 suítes oSuíte d closet + 02 dormitórios Q)

oÁrea privativa: 194,17m2 oÁrea §rivativa: 260,00m2
.

oÁrea fJrivativa: 327,26m2 oÁrea!crivativa: 333,00m2 oÁreacfcrivativa: 240,00m2 �

oR$ 610.000,00 -ss 1. 50.000,00 oR$ 960.000,00 oR$ 8 0.000,00 oR$ 7 0.000,00
lU

lU
1/1

ii'
O

"'Ç
•.

.t:

''"", Q)
" ':;

"' 1/1

1/1

'Qj
>
'o

.ê
1/1
O
1/1
O
-c
O
+'

Q)
-c

oRef. 7674 - Amizade oRef. 7446 - Centro oRef. 7615 - Amizade oRef. 7695 - Jaraguá Esq��rao . oRef. 7682 - Centro
1/1
Q)

oSuíte rnáster + 02 dormitórios 003 dormitórios 001 suíte d closet + 02 suítes oSuíte máster +. 02 dormitórios oSuíte + 04 dormitórios
....

oÁrea privativa: 185,00m2 oÁrea privativa: 290,00m2 oÁrea f.rivativa: 313,00m2 oÁrea�rivativa: 279,81 m2 oÁrea privativa: 188,00m2
_Q
lU

-ss 430.000,00 oR$ 990.000,00 oR$ 1. 95.000,00 -ss 1. 50.000,00 oR$ 730.00Q,00 >

oRef. 7683 - Três Rios do Sul
.Suíte cf closet + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 190,00m2
-ss 595.000,00

oRef. 7375 - Amizade
oSuíte d hidro + 02 suítes
oÁrea privativa: 242,00m2.
oR$ 675.000,00

=Ref. 7673 - Ilha da Figueira
.

oSuíte d closet + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 279,99m2
oR$ 750.000,00

oRef. 7333 - Nova Brasília
003 suítes
oÁrea privativa: 284,00m2
oR$ 780.000,00

.

°Ref. 7700 - Amizade
002 suítes + 02 dormitórios
oÁrea'privativa: 295,90m2
oR$ 750.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-Ref. 2699 - Centro
-Terreno comercial
-Área imóvel: 886m2
-R$ 950.000,00

itaivan
IMOBILIÁRIA

VENDAS TERRENOS

-Ref. 2534 - Amizade'
-02 Terrenos
-Área imóvel: 1.715,05m2
-R$ 290.000,00

. -Ref. 2458 - Centro
-Terreno com uma casa mista
-Área imóvel: 774,00m2
-R$ 410.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

ITAIVAN imobiliária

-Ref. 2414 - Amizade
-Terreno de esquina
-Área imóvel: 481,18m2
-R$ 130.000,00

'o
.ro
u

-Ref. 2689 - Chico de Paulo -Ref. 2701 - Barra doRio Cerro =Ref. 2702 - Nova Brasília -Ref. 2703 - Centenário -Ref. 2687 - Centro ro

=Terreno sem benfeitorias -Terreno residencial/comercial -Terreno de es�uína -Terreno contendo 03 guitinetes -Área imóvel: 600,00m2
�

Q)

=Área imóvel: 480,00m2 -Área imóvel: 588,12m2 -Área imóvel: 4 8,00m2 =Área imóvel: 350,00m2 -R$ 450.000,00 �.

-R$ 128.000,00 -R$ 300.000,00 -R$ 690.000,00 -R$ 229.000,00
ro

ro

fi)
O
....

:�
::J
fi)

fi)

"ãi
>
'o
E
fi)

O
fi)
O

"""C
O
....

Q)
"""C

-Ref. 2682 - Estrada Nova -Ref. 2680 - Nereu Ramos -Ref. 2656 - Garibaldi -Ref. 2647 - Schroeder - Bracinho -Ref. 259.1 - ÁJ,ua Verde
'fI)
Q)

-Terreno com casa de madeira =Terreno sem benfeitorias -Terreno com casa mista =Terreno sem benfeitorias -Terreno Resi encial
�

-Área imóvel: 341 ,25m2 -Áreatcrivativa: 17.751,61m2 -Áreatcrivativa: 230.000,00m2 -Área�rivativa: 498,22m2 -Área privativa: 420,00m2.
O
ro

-R$ 110.000,00 -R$ 6 0.000,00 -R$ 7 0.000,00 -R$ 7 .000,00 -R$ 200.000,00 >

., ,-

-Ref. 2700 - Chico de Paulo
-Terreno com galpão
-Área imóvel: 4.000,00m2
-R$ 800.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
'IMOBILIÁRIA

LOCAÇÃO

oRef. A-1005
oBairro: Czemiewicz
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.250,00

Residencial Riviera

oRef. A-1 037
oBairro: Vila Nova
=Sulte cf closet + 02 dormitórios
oR$ 1.600,00 + cond.

oRef. A-1054
oBairro: Centro
061 dormitório
oR$ 950,00 + cond.

oRef. A-1006
oBairro: Amizade'
002 dormitórios (um deles mobiliado)
oR$ 480,00 + cond.

=Ref. A-1036
oBairro: Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oR$ 1.300,00 + cond.

,0Ref. A"1012
oBairro: Centenário
oSuíte + 01 dormitório
oR$ 950,00 + cond.

www.lTAIVAN.comobr (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

oRef. A-1009
=Baírro: Rau
002 dormitórios
oR$ 750,00 + cond.

=Ref. A-1035
=Beirro: Vila Nova
002 dormitórios
oR$ 700,00 + cond.

=Ref. 0-83
oBairro: João Pessoa

=Galpão cf aprox. 820m2
oR$' Consultar

oRef. A-1016
=Bairro: João Pessoa
002 donmitórios
oR$ 500,00 + cond.

oRef. A-1029
oBairro: Centro
002 dormitórios

. oR$ 700,00 + cond.

,

'. "',;:".� �.k,� ,:;+' �

.�"" '

..,..�
�·t!("lrV"li iW ;j."

oRef 0-84
oBai�ro: Vila La'lau
=Galpáo d aprox. 850,00
oR$ Consultar

=Ref, A-1024
oBairro: Amizade
002 dormitórios
oR$ 550,00 + cond.

o
1(13
U
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O
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oRef. A-1027
=Bairro: Czemiewicz
oSuíte + Q2 dormitórios
oR$ 1.150,00 + cond.

oRef. O-53
oBairro: Centro
=Galpâo com 470m2
-ss 2.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

www.ITAIVAN.com.br
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

KJ ITAIVAN imobiliária

.Ref. B-870
·Bairro: Centro
·01 dormitorio + closet mobiliado
• R$ 5.000,00

·Ref. B-892
=Bairro: Czerniewicz
.03 dormitórios
·R$ 700,00

.Ref. C-219
·Bairro: Centro - Corupá
=Sala comecial com banheiro
.R$ 800,00

·Ref. B-861
=Bairro: Centro
·02 suítes master + 01 suíte
·R$ Consultar

·Ref. B-898
=Bairro: Czerniewicz
·03 dormitórios
·R$ 600,00

-Ref. B-862
=Bairro.Schroeder - Rancho Bom
-03 dormitórios
-R$ 600,00

-Ref. B-856
-Bairro: Jaraguá Esquerdo
-03 dormitórios
-R$ 950,00

-Ref. B-885
-Bairro: Estrada Nova
-03 dormitórios
-R$ 1.000,00

-Ref. B-903
-Bairro: Amizade
-03· dormitórios
-R$1.180,00

=Ref, B-893
-Bairro: Ilha da Figueira
-Suíte + 02 dormitórios
·R$ 755,00

o
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LOCAÇÃO

=Ref. B-818
=Bairro: Amizade
-03 dormitórios
-R$ 1.150,00

·Ref. B-877
·Bairro: Nova Brasília
·01 suíte + 02 dormitórios
-R$ 2.000,00

.Ref. B-899
·Bairro: Nova Brasília
·03 dormitórios
-s 1.050,00

-Ref. B-886
=Bairro: Centro
-03 dormitórios
-R$ 4.400,00

VI
O
VI
O
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O
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--Ref B-905
-Bairro: Amizade
-suíte com closet + 02 dormitórios
-R$ 1.100,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3 Quartos

,
;. .

Res. Santo Pio
Res. Triuggio
Res. São Luiz
Res. Ilha Bela
Res. Belo Arvoredo
Ed. Mathedi II
Res. Viítar
Res. Santo Pio (suíte)
Res. Horatta Residence
Ed. Jade (suíte)
Res. São Luiz
Ed. San Rafael
Ed. San Miguel
Res. Verginia

Czerniewicz
São Luiz
Centenário
Amizade
Nova Brasília

Jaguá Esq.
Rau
Nereu Ramos
Centro
São Luiz
Centro
Nova Brasília
Centro

Res. Moradas da Villa
Eê. Chrlstiane Munique
Res. Stlelen
Res. Palorria

'Centro
foimizade
Centro

RUA BARÃO DO 'RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

Oferias válidas afê: 19 de outubro de 2013

ReI. 2243IANCAMENTO
. RESIDENCIÀl ABU

DHABI
(enlro

Aportamentos cam suíte
mais 02 dormilórios,
lavabo, cozinho,

lavanderia, bwc sodal,
socado com churrasqueira

integrado o solo
cam feihamento estilo

Reiki, solo em dois ambi
entes, OI ou 02 vogas de
garagem. Acabamento
com gesso rebaixado,
porcelanato, laminado

em madeiro nos guartos,
tubulalão de spht e de

águo quente. '

Enlrego -Julho 2016. RJ
73591. Aptos o_partir de

RS 375.000,00

Ref.2232 - Amizade - Residencial Genes� - Aportomenfos com 02 quartos,
solo em do� ambientes, cozinho, lavanderia, bwc, socado integcada o solo com

múrrasqueira. Acabomento com mosso corrido, rebaixo em gesso, tubulalão
de splH e laminado em nos quartos, porcelonoto. Edifído com elevador, enlrego

pom março de 2014. 04 fipos de plantos com melragens entre 60,46m2 o
63,18m2 privofivos. Valores o portir de RS 157.000,00 - RI359.358

.... Ref. 2142 - Borra do Rio Cerro - RESIDENCIAL MARGARIDA SCHERER-REF.2230 - JARAGUA ESQUERDO - RES .. TORRE DI SOU
Apartamentos tipo 01, 02 e 04 contendo 02 dormitórios. Apartamentos

Apto com 02 dormitórios, bwc 50001, solo estar, sacada tipo 03 contendo 01 suíte + 02 dormitórios. Apartamentos tiijo 05
com (hurras�ueiro, colinha, lavanderia, 01 vaga estacionamento contendo 01 suíte + 01 dormitório e demais dependências. Area

coberto. Area privativo: 6O,lOm2 e 67,04.lncorporoção sob privativa de 66,00m2 a 83,50m2. Prédio com elevador. Incorporação
matrícula nO 5.340. VALOR A PARTIR DE RS 150.000.00 ., sob l1)atríwla p:o!Q8.7S31 Volor61 al�arti�lde RS 159.000,00., ,1I'I'!Il1dl"tlll III tldlllllll 1111,,1111111

iIoiiíiii�"""".:: .�

Rei. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com

121,00m2 privativos, 01 suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

Ref. 2250 - Centro - RES.VANCOUVER 11- Apto cOI1\ suíte mais 02
dormitórios, solo de jantar, solo de IV, bwc social, socado com chur

rosqueiro e fechamento com sistema relki, cozinho, lavanderia e 02 vogas
de garagem. Móveis sob medido no cozinho e bwc' s. Matriculo 60.106 .

Valor RS 395.000.00 aceita financiamento bancário.

,_

Ref: 2225 - ESIDENCIAL BELIZE - Amizade - Apartamentos com OI
sUÍ1e, �I dormitório, bwc soaol, sala esto� sacoda com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, OI vaga garagem. Area privativa de 76;J.6m2 e

BO,66m2.lncorporação sob molrÍrula n.o 63508.
Valores a partir de 190.000,00.

Rei. 119 - strada Nova - CASAALVENARIA - (asa rom
Of dorniitórios, bwt social, sala e,star, rozinha, lavanderia.
Area aprox. da casa: 54,00m2. Area terreno: 156,90m2.

Condomínio fechado MI5B.07B. Valor RS 150.000.00 aceita
financiamento bancário.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE • ADMINISTRA li'

Fone: 47 327fi...1003 �l
Creci/SC 2.807-J imóveis

4196852442
Plantão

41 9608 0943

Jaraguá 99 E 257 Rio Cerro I E 255

Com 58,93m2 • 2 Dormitó,rios,
Banheiro Mobiliado, Sala de

'Estar / Jantar, Cozinha
Mobiliada, Área de Serviço,
Sacada com Churrasqueira, 2

Vagas de Garagem.

Apartamento Área do Rancho 200m2• Área de Festa 70m2•
Casa com 2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala de Estar /
Jantar, Garagem, Ampla Área de Festa com Fogão a Lenha

Chácara com 4 Lagoas: Rancho para Animais, 2 N'àscentes,
Defumador, 1000 Pés de Eucalipto, Toda cercada.

Barra do Rio Molha E 254

Com 120,OOm2 - 1 Suíte, 2 Dormitórios,
Banheiro, Sala de Jantar, Sala de Estar,
Cozinha, Lavanderia, Área de Festa

R$ 228.000,00

: Sâó I;;uis ",; ,,'.': 'Ef180". ,"" -" �, . .., � �
- - - - - ---

=se= - - ---

Residência

Com 269,73m2 • Suíte com Closet 2,
+ Z Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha,
Banheiro, Área de Serviço, Área de Festa com
Churrasqueira, Piscina, 3 Vagas de Garagem.

PRÓXIMOA PREFEITURA

R$ 550.000,00
Com 360m2

PRÓXIMO AO MERCADO DO MANO

R$ 49.000,00

Com 378,75m2
PRÓXIMO A SEARA

DE RS 85.000,00
POR RS 79.000,00

Com 165.000m' + Casade Alvenaria com 170m2.com
Suite + 2 Dormitórios, Sala de Estar, Cozinha, Banheiro,
Área de Festa com Lareira e Fogão a Lenha e Garagem.
Nascente, Riacho, Trilha, Lagoa, Quadra Poliesportiva,

Sistema de Tratamento de Esgoto.

R$ 440.000,00
I

, www.entrelar.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

�lENZl

CÓD.913 . Sobrado c/219m' c/1 suíte
master, 2 dorm., bwc, área de festas c/
churrasq. + Sala comi c/24m' com bwc.

RS 595.000,00

CÓD. 892 - Casac/ 400m' em amplo'
terreno,3 suíte, salas íntegradas, línda
área festas, excelente acabamento.

R$ 690.000,00 FINANCIÁVEL

CÓD. 600 - Sobrado á 100 metros do
mar, c/5 dorm., cozínha, bwc social, sala,
copa/cozínha, churr. e gar. p/ 4 carros.

RS 380 MIL - ACEITA PERMUTA

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

CÓD. 927 - Casa

com 140m2 privativo,
c/1 suíte, 1 dorm., bwc

social, sala c/lareira,
cozinha, área de festas

c/bwc, terreno c/705m2,
próximo ao DGWeg.

RS348 MIL
FINANCIÁVEL

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125-9001
atendimento@megaempreendimentos.com

AMIZADE

CÓD. 877 - Sobrado c/1 suíte,
2 dorm., sala estar/ jantar, copa /
cozínha, área de festas c/ churr.

SÃO LUís

CÓD. 924 - Casa c/330m' construído,
1 suíte + 2 dorm., sala estarjantar, coz.,
2 bwc, lav., área de festas, garagem.

RS300MIL

BALNEÁRIO PICARRAS

--�..;...;...

CÓD. 601 - Casa c/3 dorm., 1 bwc,
sala, copa, cozínha, lavandería e

garagem p/ 4 carros.

RS280MIL

CÓD. 908 - Lindo sobrado c/210m',
1 suíte master c/ sacada, 2 dorm.,
piscina, 2 vagas gar., aquec. solar.

RS 535.000,00

CÓD. 889 - Geminado c/129m'
área, c/1 suíte + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

R$ 270 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 852 - Terreno de esq. com exc.
visáo comi, c/1.500m' sendo 20 metros

frente p/ rua Mal Castelo Branco,

RS 350.000,00

CÓD. 899 - Residencial Arvoredo,
lotes c/ 800m' área total com 15

metros frente, casas de alto padrão.

A PARTIR DE R$ 260.000,00

CÓD. 866 - Amplo terreno na José
Emmendoerfer c/1.530m', possui

víabilidade de constr. junto a Prefeitura.

R$950MIL

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m' (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.

RS 425.000,00

CÓD. 912 - Amplo terreno c/
219.000m', rio com cachoeira,
plantação eucalipto c/7.000 pés.

CONSULTE·NOS!

CÓD. 867 - Terreno c/7.378m' com

58,80m frente p/ BR + Galpão de 438m',
pé direito 7,80m e piso reforçado.

CONSULTE-NOS!

master c/hidro, sacada, 2 dorm, sala
íntima c/ sacada, gar. p/2 carros.

master closet + hidro, 2 dorm., área de
festas c/piscina, condomínio fechado.�

CONSULTE-NOS!R$ 900.000,00

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno.
140m' área constr., 3 dorm., cozinha c/
fogão lenha, 2 bwc, gar. p/2 carros.

CÓD. 931 - Casas geminadas
c/7'4m' privativo, c/ 2 dorm., sala,

cozinha, Bwc, lavanderia e garagem.

R$145MIL - ENTR. + FINANC.R$ 225.000,00

Imóvel comercial
c/118m2 privativo c/
estacionamentô
para 5 carros,c/
2 salas, 2 bwc, 2

escritórios, excelente
visibilidade comercial.

Oportunidade de
negócio.

R$260MIL
ACEITA CARRO

CÓD.668 - Amplo terreno c/777m' (21
x 37), plano pronto para construir, próx. á
escolas, grandes lojas, supermercado.

CÓD.896 - Ampl� terreno c/747m'
área útil com 24 metros frente p/rua,

. fundos do Residencial Atlantís.

RS 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 596 - Resid. Torri di Luna,
apto. c/ 62,80m' priv., 2 dorm., bwc

social, sala estar, cozinha, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira e 1 vaga.

R$164.000,OÕ

ILHA DA FIGUEIRA

CÓD. 687 - Resid. Colinas apto.
c/ 65m' priv., 2 dorm., cozinha,
sala estar/jantar, bwc soéial,
sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$165 MIL - ACEITATERRENO

ILHADAFIGUEIRA

CÓD. 718 - Resid. Marquardt,
apto. c/ 52m' priv., 1 dorm., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente localizacão.

R$130.000,00

CENTRO

CÓD. 933 - Resid. Belle

Vie, com 122m2 privativo,
1 suite máster sacada c

reiki, 2 demi-suítes, sala
jantar/estar, lavabo, Bwc
social, cozinha, ampla

sacada c/churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas.
Excelente padrão
acabamento.

R$ 430.000,00

VILANOVA BAEPENDI

CÓD. 662 - Residencial Di Fiori,
apto. c/ 62m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

cozinha integrada, sacada c/churrasq.,
bwc social, lavand., 1 vaga.

R$190.000,00

CÓD. 929 - Resid. Don Rochell,
c/73,80m' priv., 1 suite, 1 dormit.,

sala estar/jantar, sacada c/churrasq.,
cozinha, bwc social, 1 vaga.

R$ 215.000,00

CÓo. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. c/
79,85m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localização.

R$ 245.000,00

CÓO. 922 - Edificio O Espanha, apto. c/
71,68m', c/1 suite, 1 dorm., bwc social, Sala
conjugada, saco c/churrasqueira e 1 vaga.

CÓO. 849 - Res. Reinaldo Bartel, apto. c/
90m' privat., 1 suite + 2 dorm., sala estar/
jantar, bwc social, coz., lavanderia, 1 vaga.

R$190.000,00

CÓD. 902 - Resid. Caribe, apto. c/100m'
priv.,1 suite, 2 darm., sala estar/jantar, bwc

social e demais dep., 2 vagas, apto. mobiliado
e com janelas acústicas nos quartos.

CÓD. 633 - RESID. JAESER II -

Apto. c/110,56m' priv., 1 suite + 2 dorm.,
estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00

• f
• I

_ -c t t,

CÓD. 860 - Res. Vasel, aptos. c/74,90m'
priv., 1 suite + 1 dorm., sacada c/ churrasq.,
área serviço, 1 vaga. Prédio oferece 2

.

elevadores, playground e área festas.

A PARTIR DE R$ 215.000,00

t

r

CÓD. 876 - Flat Saint Sebastian, com
70m2 prtvativo.f-suite master c/ hidra,

sala/cozinha conjugadas.

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/98,70m' priv., 2 suites + 1 dorm., sacada
c/churrasq. e reike, 2 vagas, porcelanato,

gesso, excelenteacabamento.

R$ 265.000,00

HORI;ZON Rê$.. �

JGUAESQUERUb
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 c/ churrasqueira,
ambientes integrado.s
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espaço

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

A PARTIR DE
R$ 265.000,00

ED.RAZIEL
RêSIDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mielke • Baependi
(próximo ao Clube Baependi)

APARTAMENTO:
• 3 suítes � sendo 1 Master
• Lavabo s Cozinha integrada
• Ampla sacada com churrasqueira.
• Sala de estar I jantar
• Área de serviço • 2 vagas de gar.

VITALLE
RESIDENCE
VILARAU

CÓO. 906 - Aptos. cl1
soite, 2 dormitórios, sala
estar / jantar, cozinha c/

.churrasqueira. bwc social,
área de serviço, 2 vagas de
garagem. Prédio oferece:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrónico, portões
automatizados, elevador,
salão de festas decorado,
fitness montada, playground,

piscina, paisagismo.
À PARTIR DER$195.580,00 Entrega: Maio 2015

MILANO REStDENCIALE
- NOVA BRASíLIA

CÓD. 102 - Aptos c/ J suite master,
2 suites, lavabo, área de servico, 3

vagas de garagem, depósito individual, .

sala de estar e home theater, sala de
jantar, ampla varanda c/ churrasq.,
cozinha (opcão integracão com

jantar), home office(opcional). Prédio
Oferece: 2 elevadores, hall social, salão

de festas, espaco gourmet, sala de
jogos, brinquedoteca, fitness, piscina,
gazebo, vestiários, recepcão, guarita.
Área Privativa: 156m2• Obs.:Preparacão

completa para cllmatízacão.
CONSULTE-NOS!
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

VILA NOVA II CZERNIEWICZ

REF. 5201 • Casa 200m2, 1 suíte cl
closet, 2 dorm, 2 vagas de garagem,
Terreno 376m2, • R$ 595.000,00

I BARRA

I CENTRO

Ref.393 • 01 dorrn., sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Chico de Paulo' R$ 430,00
Ref.!iOO • 02 corm, sala, cozinha,

, I lavanderia, varanda, garagem. Czerniewicz •

R$ 600,00
Ref.8002 • 03 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Nova Brasãa- R$ 880,00
Ref.B012 • 01 suíte + 02 dorrn., cozinha,
àrea de festa, 3 vagas de garagem, Estrada
Nova- R$ 970,00 c

I, Ref,940· 02 dorm., COZinha, cl mobília,churrasqueira. Centro - R$ 1 ;000,00
Ref.813 - 01 suíte + 02 dorm" cozinha,
área de festa, garagem. ,ChiCo d� Paula -

R$ UOO,OO "",,'
Ref.822 - 03 (jorm" c<!?inhas6mi-mobiliadíl,
garagem - Nova Brasllia - R$l .400,00
Ref.915 - 01 suíte, 02 dorm .• área de festa
cl piscina, 02 vagas garagem. Vila Nova -

R$ 3.000.00
.

REF 1644 • Apto
90m2 - 01 suíte, 02

dorm, sacada cl

churraq e garagem.

R$ 190.000,00

Apartamentos:
Ref.542 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc.
Centro - R$ 430,00
ReI.780 - 01 dorm., saJa ,e cozinha, bwc e

garagem. Centro-H$ 450,00
Ref,955 ·02 dorm; sala, cozinha, área de

serviço. João Pessoa - R$ 450,00
.

Ref.997 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
Água Verde - R$ 470,00
Ref.8010 - 02 dorm., sala, cozinha, área de

serviço. João Pessoa - R$ 500,00
Ref.946 - 02 dorrn., cozinha, lavanderia, sala,
bwc. Centro - R$ 500.00
Ref.924· 02 dorm. sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Centro (loq.OO ,

Ref.680 - 02 por e cozinha, bwc,
va - R$ 630,00

Ref.947 ·03 suítes, sala e cozinha,
churrasqueira, 02 vagas garagem. Centro -

R$;2.200,00

Ref.937 - Sala comercial cl ?02m2 e 02 bwc.
Centro - R$ 2.700,00
Ref.980 - Sala comercial cf 256m2, 0,1 b.....c e

estací?nameoto. Jaraguá Esquerdo- 13$ ,00
Ret.977 - Sala comercial c/550 nino

cl escritório, 02 bwc e estacionamento.
Jaraguá Esquerdo- R$12.000,OÓ

•

Ref.984 - D2 dorm., sala e cozinha, sacada cl
churrasque(ra. Saependi - R$ 660,00
Re1.975,- D2dorm., lavanderia, cozinha, sala.
Centro - 13$ 680,00
Ref.a003 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada cl
churrasqueira. Vila Lalau - R$ 700,00
Ref.982 - 02 dorm., sala, cozinha mob,
sacada c/churrasq., bwc, garagem.
Baependi- R$ 780,00
Rel.991 - 01 sUíte + 01 dorm., cozinha cl
mObilia,-sala estar e jantar, sacada, garagem.
Centro - R$ 800,00
Ref.819 ; Ol�yíte + D2 dorm., escritóüo, 02
vagas gar�,ge o de Paulo - 13$ 800,00

,Ref.5'71-?$ ','. \!
lavanderia, cozinha, $,ala"

,sacada, garagem. Centro - R$ 850,00
Ref.595 - 03 dorín., layànderia, cozinha, sala,
sacada, garagem. Centro - R$ 950,00.
Rel.969 - Oi' suíte Master + 02 dorm.,
cozinha, sala, garagem. Centro - R$ 1.300,00

Ref]61 - Sala c/32m2, sem condomínio,
estacionamento rotativo, bwc. Centro - R$ 600,00
Ref.629 - S.ala c/32m2, sem condomínio.
estacionamento rotativo, bwc. Centro - R$ 850,00
Ret574 - Sala comercial cl 114m2 e 01 bwc.
Ilha da Figueira- R$ 1.000,00
Ref.978 - Sala comercial cl 100m2, 01 bwc e

estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$ 1.100,00
Ret.935 - Sala comercial com aprox. 90m2

,çentro - R$1.500,OO·
Sal� comercial c/70m2 ,11,9
oiR$1.700,00

Galpão:
Ref.792 - Galpão com 550m2 + escritório +

02 bwc. São Luís- R$ 4,850,00
Ret8007 - Galpão com 600m2 + 02 bwc e

estacionamento - Guaramirim- R$ 6.000,00
l3ef.988 - Galpão com 1300m2 - Cqnd.
Industrial - Rau - R$ 8.000,00
Ret.1'70 - Galpão cj .t.125lÍ1� e

SR 280- H$ 11.000,00
.

garagem, Centro
Ref.967 - 02 dorm., sacada cl churrasqueira,
cozinha, lavanderia. SEM CONDOMíNIOl

Terreno:
Ref.910 - Terreno de esquina cl 640m2•
Amizade - R$ 650,00

Ref.931 - Çasa comercial cl 03 salas, cozinha·
cl mobilia, sacada. Centro - R$ 2.500,00

Rel.8004· 02 dorm., sala e cozinha, sacada
cl churrasqueira, SEM CONDOMINIOI

R$ 650,00

Rel.1000 - Sala cl 255m2• Õtlrna localização.
R$11.000,00 NEGOCIAVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGAVIVENDA
I M o Vc' 'E I Sf(l'C;P::.

� �,....",.
" ADMINISTRA

(reei 2354-3J

Rua Jorge Czerniewicz, ne 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: Sh30 às 12h I 13h30 às lSh30 I Sábados: Sh30 às 12h

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

Osmari 9981-1122 I Drika 9654-6534

Ruda 9927-6069 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

Apartamentos <> podlr de IR$ 237.000,00
Apartamentos o ptmlr de

R$ 252.000,00

REF.1413 - Ótíma localização, na Rua 25 de Julho (ao lado do Posto Mime Matriz;),
20 pavimento: garagem, salão de festas e playground, 2 elevadores, 24
apartamentos (4 por ondor), 106m' Privativo Suíte + 2 dorrn., Apto Tipo 1 106,73
m2 - Privativo - 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm., Ampla sacada com churrasqueira,
Sala de Estar e Jantar conjugadas, Cozinha, Cozinha, Hall de entrada, Área de
festas e Playground decorados.

- REF,1524

-Ótima

/,/ Localização, no
Bairro Jaraguá
Esquerdo;
- 02

Apartamentos por

andar;

.

- Apartamentos
com 1 Suíte + 2

Dormitórios;
- 02 vagas de

garagem;
- Aportomentos
com 1 03,40m2 de

I
! - REF.l __

I - Ótima localização, no 8alrro Ilha da

I'
Figueira:
- 60,75m2 de órea privativa - 2

Dormitórios;

j - 67.18m'2 de área privativa - 1 Suíte +

1 Dormitório:

- Dl vaga de garagem;

- Sola em dois Ambientes;

- sccoao com Churrasqueira;
- Cozinha;

- Área de Serviço:

- 76m2 de área

privativa
- apartamentos com:
01 suíte + 01

dormitório
- Banheiro- REF.1470

- 77,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha
- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira

- 01 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- apenas 02

apartamentos por
andar

- pédiocom

I
Rei 1545 - Ótima Localização, na Rua João

Manoellopes, Bairro Jaraguá Esquerdo.
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m'

Prlvotlvos Suífe + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suite + 1

- Sala em Dois Ambientes;
- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;

1- 04 pavimentos

1-
16 apartamentos

- Apartamentos com 67 ,53m2 de área privativa - suíte + 01 dormitório.

1- sacada com churrasqueira 1,"'90 em
; - Excelente acabamento �os\o17PJ.'"
l-Bairro Jaraguã Esquerdo

I REF 1610

I Localizado na Rua: Bertoldo

I Hort,
Bairro Rau

- 83m' de área privativa
- 01 surte + 02 dormitórios

- 02 vagas de garagem
- Prédio com piscina
- Salão de festas mobiliado
- Sala de ginóstica equipada
- Playground
Entre a para moio/2015.

LOTEAMENTO·MONTREAL

Um local privilegiado,
um excelente investimento para você!

Lotes a partir de

R$89.776,40

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Imóvel prontCl C0rll Registrp
* Área de festas mobllládo
'!t Acabamentos Yatil Construtora
* Decoração com Iªgo ornamental
* Sistema de portão e porteiro eletrônicp'

* Imóvel pronto com Registro
*·Ótima localização
* Área de festas. mobiliado
* Hall de "entràda mobiliado'
* Acabamentos Yatil Construtora
01 suíte + 01·�uarto- A.lnL 80m2
02 suítes +Ofquilrto .:'A.lnt: 167m2

Apartamentos a partir
déR$ 435.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você escolhe sua conquista

tEn

-

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.

R$ 380.000,00

AP0006 - JOAO PESSOA

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwcs, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas,lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground. .. R$ 123.000,00.
Incorporação R.1-67.60l

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga
ragempl 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

SOOOO2 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria' bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

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.

SOOOOl - BARRADOSUl;

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

APOOOP- João Pesso

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608

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
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www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 8925'-040 - Jaraguá do Sul/SC

Apartamento com 1 suite + 1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
com churrasqueira. A partir de R$ 145.000,00

.

.

CA0004- CENTRO S00006 - VIEIRAS

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

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

Casa com 113m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.

R$ 150.000,00 (Estuda proposta)·

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.

R$ 150.000,00

TeOO17 -TRÊSRIOSDONORrE

Terreno com 300�2 no Lotea
mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

TE0016 - GUARAMIRIM

Terreno com 15.1l1,18m2.
R$ 300.000,00

PROOO 1 - JARAGUÁ 84

Prédio comercial já alugado, com
. espaço para moradia, cliente
aceita imóveis como parte de

pagamento. R$ 700.000,00

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

reforno 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

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

•
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20 ANOS COM 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 760m> - 30,40metros de frente, c/ casa alv. c/ 3

quartos. QTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. c/
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. 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. d 1199: BARRA DO .RIO CERRO -

100m" - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV. c/ 2 qtos, terreno c/

367,50m2. R$ 200mil

1227: JGuÁ ESQUERDO - CASA ALV 1014: CENTRO - CASA ALV. c/
NOVA órwo PADRÃO c/ suíte máster + 3 160m2 - 3. quartos, terreno com

qtos, área de restas, terreno ri 614,88m>. 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. d 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

1253: RAU - CASA ALV cl suíte + 2

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

1341: SÃO uns - CASA ALV. c/
219m2, terreno c/ 378m2 - suíte 2 qtos,

110m2 - 3 qtos. R$ 258mil
churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1230: JARAGUÁ ESQUERDO - SOBRA
DO COM EXCELENTE PADRÃO - suíte

ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros. Em

fase final de contrução. PREÇO ESPE
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

1113: BÀRRA DO RIO C.ERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
c/ 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa c/3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil

.

....._.

1233: JARAGUÁ ESQUERDO _ TER-
1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA
ALV ri 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,OO

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO ----------

d290m" - suíte + 2 quartos, área de 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cl 1347: SÃ0 LUiS - CASA ALV. c/ suite

festas. Ótima vizinhança. R$ 600mi� suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,

aceita troca com apartamento. carros. R$ 299m Ii garagem p/2 carros. R$ 300mil
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llilral ii
(,MÓVE,I,S

LANÇAMENTOS

APARTAMENTOS PRONTOS
. ,

l I G U E

PLANIÀD l 47 9.979 7750

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

t' 319�: " ,',',', CZERNIEWICZ rvtO-
R13DADE MADR,IP
(Muller & Marquârdt) -
SOmente 2 aptos�r
andar. Aptos com 128m2
de âreaprivati\la ";,,suitâd
sacada+ 2 demi-sUítes,
2 vagaséle gâragém.
E><pelente área social nC)
último andar, com espaÇo
gO�rme!,pisyina, Wçlo
entregue mobiliadó e
decorado. Acabamento
Alto Padrão. Primei-
ras unidadesa serem

,or vendidas com conçlições

3204: AMIZADE - APTO ED. f\L- 3207: DOLCE VIDA - Novo. Suite
GARVE cl 2 qtos,. semi-mobiliado. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 140mil R$ 350 mil

3009: CENTRO - ED, VIRGINIA

-Apto c/1 qto. R$ 145mil- pode
ser financiado

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto cf 1 qto. Pré
dio cf elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fltness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

.8
c
Q)
'E
o
E
ii;
"

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN E

����E��UC�R���GE�RÃ, ��CSÁD� �A��� !
DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ,g
FRAESTRUTURA. �

.lB
Ci'i
'"

. .9
'ãi
'5'
'"

o

�.

3016: CENTRO - APTO cl 3 qtos, 3410: VILA NOVA _ APTO ED.

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. TORRE DI LUNA'-- apto pronto para morar
.

2 bwcs - ótima localização. MARISCAL cf2 qtos, semi-mobiliado,
HOSPITAL SÃO JOSÉ) C/2 QTOS. c/ 2 qtos. R$140mil- pode ser financiado R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil

R$ 135.000,00

'"
o
'O
'"
'u
C
"
c

3152: ILHADAFIGUEIRA -ED. EU- �
G�NIO TRAPP -Apartamentos novos, c/ �
suite + 2 quartos. Prédio c/2 elevadores, �
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRQNTO PARA

MORAR. Entrada + parcelas + financ.

H i!! :Jti fi iH!l J IHlUlUillhJ !HUlI, nnu nHIH IU.IIII.IHIHIJlIIHHIIIIIIIItIIlIIIII i !lI I iUJJL�
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COMPR.Â - VENDE - ALUG·A ..

I I
PLANTÃO

IMÓVEIS

ÁGUA VERDE

Imóveis comerciais:

ILHA DA FIGUEIRA

ADMIHISTR·

I

9973-9586 I 8829-9188 Locação: 8829-9188

L4015 • Galpão· Com 350m2• Aluguel
R$ 3.900,00

BR280

(
• • •

BAEPENDI BAEPENDI

�

L2360 • Apartamento· Com 2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com
churrasqueira e 1 v�ga de garagem. Aluguet:

620,00 + R$120,00 cand.

12368 • Apartamento· Com·1 suite, 2 dormitórios,
sala de eslarnanlar, coiinha, sacada com

churrasqueira, banheiro, lavanderia e 1 vaga de

garagem. Aluguel: R$1.050,OO + R$150,OO cand,

L3096· Sala Comercial • Com 2 Bwc,
2 depósitos, estacionamento· Aprox.

100m2 '. Valor a negociar.

AMJZ,AOE j

L4023· Galpão· Com: 160 m2, escritório e

banheiro. Aluguel: R$2.20o,OO

L2366 . Apartamento· Com 1 sufie, 1
dormitório, sala de estarflantar, cozinha,

banheiro, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel: R$680,O� + R$80,OO cond.

L4025 . Galpão· Com 1.500 m', 2 banheiros.
Valora negociar.

L1104· Casa· Com:3 dormitórios,
sala de estar, cozinha, copa, banheiro,

lavanderia, jardim e 1 vaga de garagem ..

Aluguel R$1.200,OO

.}Zst/l(}J n:al!:mnd-; efonJ ll�aOJ

ln! . ��!��a��Zr�!.com
I M O 8 I � I A R I A 3 Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

1-----------..·, Apartamento- Cenlro -Apartamento oom Ires quarios
(sendo uma suite), sala, oolinha, area de servço, sacàda

oom churrasqueira, terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond .

Nova Brasilia • Ed. Aquarela, 1

suíte,2 Donnítórios, cozinha
mobiliada. R$ 268.000,00

----�

DfIXE·NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATG COIiO�r.IJ.
-

LOCAÇAO
Apartamento - Centro - Amplo apartamento com Ires

quartos (sendo uma sufte), sal<l, oolinha, area de
serviço, banheiro, sacada e garagem. Valor R$ 900,00 +

cond.

Casa - Ilha da Figueira - Casa com dois quarios, sala,
oolinha, area de servço, area de festas, garagem e

amplo patio, Valor R$ 900,00

Sala oomercial - Centro - Sala oomercial oom

aproximadamente 6Om' e dois banheiros.

Valor R$ 1.000,00

Apartamento - Vila lalau - Apartamento novo oom dois

quartos, sala, oolinha, area de serviço, sacada e
garagem, Valor R$ 720,00

• Galpão· Guaraminm - Galpão com 262m' em
Guaraminm,

Valor R$ 2.100,00

Apto • ';'lIaNova·Apartamento NOVO oom Ires

quartos (sendo uma sufte), sala, cozinha, area de
serviço, banheiro, sacada oom churrasqueira e duas

garagens, Preqk> com elevador e salao de festas,
Valor. R$ 1.000,00 + cond.

Apto· Cenb"o • Apartamento oom dois quarios, sala,
oolinha, area de serviço, banheiro, sacada oom

churraS<1ueira e garagem,
Valor R$ 680,00 + cond.
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47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança. •

Beti 9936-6906
Winter 9909- 1998

Apto - Cz.emfewicz:
1 suite MOBIUADA.

+1®arto.
Sacadacl!ch�a.

R$ 200.000,00

Apto - Baependi
1 suite + 2 quartos.

Sacadad churrasqueira.
SEMI MOBILIADO.
R$ 240.000,00

. LOCAÇÃO
- Casa (sobradO) 1 sutrecf doset+- 3 qiJ'artns" !liStina - Am.iizade - RS 2.500,00;
- Apto 1 suite -I- 2. ql!lartos:. amilllla M!OSUlIlAIilA - \Qila Nova; - R$1.ZOO 00 ... taxas,;
- Apto 1 suíte + 2 quams. TODO MOB:lt.l!AOO - lallag,uâ Esquerdo - RS 1..200,00 + taxas,
- Apto 1 suíte -I- 2. q11!linos: S fi - � BrasiJIia - RS :U50.00 ii- taxas,
. Apto 1 suite ... 2. ql!lartQS - Vi!a 00 ...�
• Apto 2 quartos, sacada tom centro - RS 7UO,OO+ taxas,
- Apto 2. quartos" s:a.Gdawrn�UEÜIal- Salfjpetlldií - RSS1Q"00,,,�
- Apto 1 quarto. m - centro - A partürde RS 4001,00'"ma,s,
-�� oQUloan�- idiíi-l�i�iii�l�iiiii!illIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI�lIl1l1l1l1l1l1l1l1l1lililliílIiliililiiiilillilllll

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA· VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

C O 492 CASA DE ALVENARIA.
Terreno 325m2.Bairro Três Rios do Sul.

2 010s/1 Banheiro e demais

dependências. Pode ser Financiada.
Valor RS 127.000,00.

CÓD 474· CASA ALVENARIA.Bairro
Czerniewicz. 2Suites.1 Qto.1 Banheiro Social e
demais dependências.Sacada.Área p/festas.

2 Vagas de Garagem.
Valor A$ 490.000,00.

CÓO 496 > CASA GEMINADA.Bairro Três
Rios do Sul.1 Sutte,l2 OtoS/1 BWC·Social e

demais dependências.c/Churrasqueira e 1 Vaga
de Garagem.Valor Individual de R$ 240.000,00.

CÓO 485 • APARTAMENTO.Bairro Nova

Brasllia.lmediaçóes "Atacadão Lux"1
SUíte/1 Qlo./1 Banheiro Social e demais

dependências.1 Vaga de Garagem.

_ V_alorR$ _1_!I0.00_!l!.00.

CÓD 495· CASA DE ALVENARIA.Bairro Tlla
Martins.4 atoS; 2 Banheiros e cernas

dependências.c/Área de Festas cf Churrasqueira
+ 4 Vagas de Garagem. Móveis Planejados. na

Coz/Banh/Lav .. A$ 300.000,00.

COO 486· APARTAMENTO oElevador.
Condomínio das Árvores.Baino João Pessoa 2

atos. 1 Banheiro e demais dependências.1 Vaga
de Garagem. lJafor de R$135.000,OO.

!)' ,.

lEMOS lMOVEIS PARA lOCAÇAO.
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PLANTA-O HELENA· 9122·8728
MARCO&· 9122·2015

OFERTAÇO DA SEMAN-

(47) 3373-5134

(47) 8488-1987

depine@depineimoveis.com.br

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

....

Ln
Ln

���

DELLe
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL CAETÉ - TERREO RESIDENCIAL ANTHURIUM BLOCO C

(Iiit:====.:I LOTEAMENTO PRADII- BAIRRO
JARA6UA84

2 DORMITORlOS SALA DE ESTAR
JANTAR.COZINHA INTEGRADA.
BWC E LAVANDERIA. UMA VAGA

DE GARAGEM COBERTA.

AREA DE 84.40M'.
APTO N°01- DISPONIVEl
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� Seu imóvel está-aqui.
r;'l�HABITAT

. ,

CRECI1583-J t�<Aet�
www.lmobiliariahabitat.com.br �

H0013 Ed. Paladino

Amizade R$149.336,OO

H0105 Apartamento com81,05m R$180.ooo,00
Vila Nova.

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

Bela Paisagem. Área20.000

m2• R$:990.000,OO Amizade

M.I65.925

Ed. Talismã 01
suíte + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0066 Ed. Le Petít 81 ,36m2
área R$170.0oo,00

Água Verde

1\ KS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

i

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau

R$ 145.000,00

H0079 Apartamento.com
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$106.000,OO

103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,00
H01 03 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

H0101 Casa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

HOO75 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•

H420Quitinete 01 quarto Nova Brasília R$ 490,00

H703 Residencial Riviera R$ 1.600,00 + Cond, Vilã
Nova (disponível em novembro)

H696 Sobrado (somente piso superior)
R$ 800,00 centro.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 Vila Lenzi

H695 Ec. CRtOà5�ÕÓi!�o�d�rtos Centro
•

H69203 quartos, Centro R$1.100,OOsem Cond.

H635 Ed. Dona Wall. 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.0CX>,OO + Cond.

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos Nova Bresille,
R$,620,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
no Calçadão)

H416 Ouitlnete O'l Quarto
� Nova Brasília, R$ 490,00

H660 Apartamento 03 quartos, Nova Brasflia

_R$620,00
H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL

R$ 4.500,00Centro.

BAIRROS .

H47 Casa de Alvenaria 01 Quarto R$ 560,00
Baependi.

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

R$ 90.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir

. . de R$ 80.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me

tragem 342m2• Valor Apartir
de R$147.000,00

ÇA.�
'.'

Floresta

H0010 - Terreno com

471,90m2Vila Lenzi
R$188.000,OO

Totalmente residencial
&t�!f!l'\t� IOC:;il:tIlç..'fG

R_Hill. e cll�dll$�l4ltlrr\êntlldi1l$

lôt<!� to", �A8m2 á 420m2

6.Gt3m <fê Ill'ê3 wl'dê ptOlllfViula

H700 Condomínio Vargas 02 quartos R$ 630,00 +
Cond, Vila Nova

H693 Ed. Santo Pio Rau, 02 quartos. R$ 650,00 + Cond,

H40 Casa de Madeira 03 quartos, Nereu Ramos
• R$ 550,00

H685 ApartamentR��ôg,ô�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 Alvena·ria 01 suíte + 03 quartos R$
1.500,00 Jaraguá Esquerdo

H698 Ed. Anibal Gomes, Amizade
R$ 750,00 + Cond

H45 (DISPONIVEL EM OUTUBRO) C.,. de
Madeira R$ 700,00 Estrada nova

H525 Sala CML 80m2 Firenze

R$ 1.400,00 + Cond.

H526 Galpão com 300m2

R$ 4.500,00 Vila Lenzi

H523 Sala CM L 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasllia. R$: 500,00

H505 Galpão 750m'
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 43M'
Vila Lenzi, R$ 700,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

H517 Sala CML, Centro - 60m2,
R$ 490,00 +·Cond.

H522 Sala CML 40 me Rrenze

R$ 750,00 + Cond.

H524 Sala CML.5Qm2 Nova Brasilia.

R$1.000,OO

H811 Sala CML 32m2 centro

R$ 600,00 +IPTU
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Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

Residencial

Abu Dhabi

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00
N° da

incorporação:
R.1-73.591Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elieseé

1 suite, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar, Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul

cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina, Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.

depósito, escritório, lavabo. R$ 165.000,00. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois

Valor à consultar. Matrícula 55.873 quartos. R$ 135.000,00. Matrícula 70.956.
-- - -

r--
--=-=-.�-=��- :..0 .• -

----""=--=-- =�....o=_-:-=-----=

-==�'�r'

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FiaRE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.
'" R$ 165.000,00

Matrícula
.

nO 73.746

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$157.000,OO. Incorporação nO R.3-59.358

Incorporação nO
R.26.047

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

Residencial Itália
Apartamento com

121m2.

R$ 415.000,00

Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,

I'
COZinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,OOm2 .

Valor: R$145.000,OO
� Registr�.da��corpora,ç.ão�o 62.1��R·i
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Ven orar em

Nereu Ramos.

-c 'EMPREENDIMENTO:
• Área de convivência
• Salão de festas
• Churrasqueira
• Playground e piscina

APARTAMENTOS:

·02 quartos
• Sala de estar e cozinha

• Área de serviço
·01 ou 02 vagas de

estacionamento

.r»;
.

Hãüsgarten IXA
47 3273·-5 3 - 41 -5501

www.sb.sa ..com.br
Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)
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I M ó

LOCAÇÃO

ALUGA R$ 850,00*
Centro - 01 suite+ 01 Dormitórios, 01 Sala,

Cozinha, Sacada cl churrasqueira E GARAGEM.
Edficio Raphia.

"Mais condomfnio

I Casa 01 suíte 02 dorm. Centenário Fundos DG WEGR$1300,00
'Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00

. "Apart.Vila Nova 01 suíte + 91 dorm. Ed. Monise R$ 700,00

'Apart. Centro 01 dormitório, Edifico Gioconda R$ 550,00

'Apart. Centro 02 dormitórios, Edifico Gardênia R$ 600,00

'Apart. Centro 01 suíte + 02 dormitório Ed. Tulipa R$ 800,00
"Apart.Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
*Apart.Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Capri R$ 900,00
'Apart. Ilha da Figueira 02 dormitórios, Ed. Bela Vista R$ 550,00
'Apart. Vila Nova 01 suíte + 01 dormitório, Ed. Marco- R$ 700,00

, 'Apart. Centro 01 dormitório, Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
. Apart. 03 dorm, Jaragua Esquerdo prox. Moveis Pradi R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal Negociável R$ 3.000,00
Sala Comercial· 120m2 Prox.Arroz Urbano São Luis R$ 1.800,00

v E

Lindo Sobrado cl 356,26m2
Alto Padrão, Ampla área de Festas
Aceita Imóveis parte de pagamento.

A vida acontece aqui.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
I

SUA BUSCA POR

IMÓVEIS NUNCA FOI

TÃO FÁCIL.

A MAIOR VARIEDADE DE IMÓVEIS
DE QUALIDADE VOCÊ ENCONTRA

EM NOSSO JORNAL.

ANUNCIE AQUI 3055 1933 A vida acontece aqui.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

,

. Ref: 65 ' . I· .. 'I.

Casa - Vila Nova
03 Dormitórios (01 suítes)

Casa - Vila Lalau
02 Dormítórios (01 suíte)

Casa - Tífa Martins
03 Dormitórios

Apartamento - Jaragua Esquerdo
03 Dormitórios

Apartamento - Vila Lenzi .

02 dormitórios (01 suite)

Ref: 83

Apartamento - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios

R$ 550.000,00.
Ref: 67 ---'.-,�

- �. ._�

Ref: 21,

Apartamento - Nova Brasilia
02 Dormitórios (01 suite)

,

Ref: 255
Casa - Vila Nova

04 Dormitórios (01 suíte) Terreno - Vila Nova

Ref: 85
Casa - Amizade
02 Dormitórios

càsa - Três Rios do Norte
03 Dormitórios (01 suíte)

R$ '350.000,00

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: 128.000,00m'
R$ 1.250.000 00

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suíte)

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suite)

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: 809,00m'

R$ 860.000,00

Terreno - Czemíewicz

Metragem: 456,OOm'
R$ 26.0.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• ::'i:;'_ �.: ',> .' < '. BALCÃO DE NEGÓCIOS.
.'

...
'

• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para revender garantia de

reparo WorldCar. Sãoos 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

'i

• 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/gílson. Maiores informações pelo
email gilsonborba@gmail.comou pelo
fone (47) 9935-9307.

• Fretes e mudanças p/ [araguá e região.
atendendo todos os dias. Tel 9737-

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 TIG . Carga horária de

40:00h; Horário das 8:00 às 12:00 h

sábados; Custo de R$ 690.00 em 3x

de R$230.00; Previsão para inicio dia

21/09/13. Inscrições e Info�ações
fone 3376-1337 ou 9600-3318,falar
com MAURO OU IVETE email

mauro.paganiniéaterra.com.br: ou
9174-1270,falar com CARLIXTO .ernail
carlixtof@yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo MIG/MAG . Carga horária
de 50hrs; Horário das 19hOOminh

às 22hOOminh. segundas e quartas
feiras; Custo de R$ 600.00 em 3x de

R$200.00; Inscrições e Informações
fone 3376-1337 ou 9600-33.18.

.

falar com MAURO OU IVETE email

mauro.paganini@terra.com.br; ou
9174-1270. falar com Carlíxto, email

carlixtof@yahoo.com.br.

Precisa-se de pedreiros e serventes de

pedreiro. Interessados tratar 9967-
9245 (Tim).

• Serviços de 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 Vívían-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. semíjoia,
panos de prato. cachecol e artesanatos
em geral. Também vendo Natura e

Avon. Contato 3370-0946 / 8845-
4693.

• Viagem Terra Santa e Turquia com

pacote especial. saída 20/10/2014.
Mais informações comMaria fone:

3370-0003 ou maria.pincegher@
gmail.com..

• 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 Jaraguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625

• Trabalho como acompanhante de

idosos e acamados em residências e

hospitais. à noite e fins de semana. Tel

8869-7701.
.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária

e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.
com ou ligar no telefone (47) 3372-
0246

• Vende-se leitões. Telefone'9934-4300

• Vende-se 14 carrinhos térmicos p/
venda de sucos e refrigerantes em

perfeito estado de conservação, Valor
unitário R$ 60"0.00 ou a combinar. Tel

9206-5556:

• 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.
n2 6. com jogo de discos para bolachas

ao preço de R$ 150.00. Contato com
Adernar 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. Te14.7 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 Collie. Valor a combinar. Tel

9934-4300

• 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
pés de fêníx, de 1 a 2 mts de altura

(tronco). TeI3375-1536 .

• Vende-se rollmops R$8.50 o vidro. Tel

3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se moto elétrica infantil. 3273-
6534 Elsi

DOA-SE

• Precisa-se de doação de móveis e

utensílios para casa e roupas de bebê

(3 meses) 9708-2769 Vanessa.

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar

3372-1090.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento no Vila Nova..

2 dormitórios. mobiliado. 1 vaga de

garagem. R$ 168.000.00. Tel 9103-
7772.

.

• Vende-se apartamento no Amizade

(Arsepum). com 70 mZ• 2 quartos.
banheiro. lavanderia. cozinha. sala.

copa. garagem. Área de festa. portão
eletrônico com senha. CRECI 11831.

Valor R$ 160.000.00. Tel47 3371-

6069 Moreira.

• 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 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(ho�ário comercial) ou
9115 9i26 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. Te19116-8781
• 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. TeI9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista.
livre de água, luz e internet. Valor R$
3.00.00. TeI 9123-5851 (Vivo) /9954-
5019 (Tim).

.

• Aluga-se apartamento no João Pessoa.

segundo piso • .2 sacadas. garagem
coberta. condomínio fechado.

Até 3 pessoas. Valor R$550.00 +

condomínio. incluso água. 9131-2563
/ 9184-6040.

• Alugo apartamento novo. 2 quartos.
70mz área privativa. sala. cozinha.
banheiro. lavanderia. ampla sacada

com churrasqueira. Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor:
R$ 700.00 + condomínio aprox. 100.00
- fone: 9929-8488 (Tim).

• Vende-se apartamento novo' em

Camboríú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem. sacada com churrasqueira.
CRECI 5878. Valor R$ 240.000.00.
Aceito propostas. Te19957-1216 /
8465-6600.

CASA

• Vende-se casa dê alvenaria. Chico de

Paula. com 2 quartos. sala. cozinha,
garagem. R$ 120.000,00. Aceita
financiamento. TeI8412-4712.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua

GuilhermeWegner; 720- Gravata,
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/ 90mz + garagem.
Terreno com 1500 mZa 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.
lavanderia e garagem. não mobiliada.

Livre de luz e água. R$ 350,00. 10
km da Malwee. 200 mts do ponto de

ônibus. Estrada Garibaldi. Tel 3055-

8262 / 8480-�262.
• Vende-se casa no Vila Lenzi, 2 casas

no mesmo terreno. terreno de 360 mZ•
Valor 230 mil. 8412-4712.

CHÁCARA
• Vende-se chácar-a com 2 casas

e 2 lagoas. no Barro Branco em

Guaramirim. Aceita troca por casa

também. Tratar fone: 3373-6337 com

Arno.

SALA COMERCIAL

• Vende-se restaurante e pastelaria.
situado na Av. Getúlio Vargas. 470.
Centro. Ambiente climatizado. copm
clientela formada. Valor: 300.000.00.
Aceito carro na negociação (valor a

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

Vende-se
Residencial esplanada,
Vila Nova, 40 mil de en

trada, 10 mil em espécie,
aceito carro até 30 mil

Fipe, restante no financia
mento bancário.

Tr.: 8412-4712.

Manutenção residencial

CONTRATA-SE'

Consultoria Veterinário e

Pet Shop Late e Mia esta

admitindo:

MEDICO(A)
VETERINÁRIO (A)

para trabalhar em sua

loja de [araguá do Sul.
Inicio imediato. Interes

sados enviar curriculum

para guanno@lateemia.
vet.br ou ligar para 47 .

32737425 para maiores

informações.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-7819. �
8429-9334

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www�dauerimoveis.com.br

(47)

Ref: d292Ref: d278

Suíte, 1 dormitórios, ampla cozinha mobiliada, sala TV, sacada com churrasquelra, ampla
área de serviço, frigobar, piso laminado e excelente acabamento,

Excelente acabamento I último andar I vista privilegiada da cidade 12 dormitórios (sendo
um com sacada) cozinha, sala estar, BWC social, sacada com churrasqueira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Avida acontece aqui.
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DA SEMANA www.chaleimobiliaria.com.br

Fooe47 3371-1500- Fax47 3215--1500
� 419915--1500 - cfl!afe@Chs!efmotmisna.com.br imobiliâ iac�D

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Areajotat; 88,00m2,
Divisões internas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem,

13111 - RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS
Rua ArtlJur Gumz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á Igreja Rainha da Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul
Aptos, com suíte mais 2 dormitórios, suite 1 dormitório ou 2 dormitórios.

13144 -SOBRADO ALVENARIA C/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
kea do terreno: 270,00m2. - Área construlda aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos d 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
15,00m, lado direito cf 40,29 e esquerdo cf 40,30m.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. com Irmão Leandro.
Vila lenzi - Jaraguá do Sul.
kea 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 - APARTAMENTO- Rua: Arthur Gonçalves ele Araújo, 460.
João Pessoa - Jaraguá do Sul. Edificio Araucária - Residencial das
Arvores - Área total: 48,35m2.
Divisões internas: 02 dormitórios, sala estar/cozinha; bwc, área de serviço,
sacada c/ churrasqueira e 01 vaga de estacionamento.

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 1 a a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,00m2.
Sendo frente e fundos com 100,00m, lado direito e' esquerdo com 100,00m.

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovídio Spézia, esquina d Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do Sul
Área total construida 01: 174,73m2 e 02: 147,85m ,

_

Divisões Internas: 01 suite, 02 dormitórios, bwc, sala estar/jantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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473373.34041 www.imoveisws.comIRua Norberto Silveira Junior. 233 1 Centro 1 Guaramirim

Apartamento com 3 quartos
A partir de R$ 376 mil
sendo 2 suites· Duplex

Casa com 4 quartos
R$ 230.000,00
em Schroeder

Casa Alvenaria 6Om"
2 OuarlOs RS 145 mil

Corticeira em Guaramirim

Res.Tom ,Jobim, Centro,
Guaramirim. A partir de R$152 mil,

consulte a disponibilidade,

Casa 80 m" . Terreno com 3.808 mZ
R$115mil

no centro de Guaramirim

Terreno com 652.82 n'" no
loteamento Santa Catarina

R$I60mil

Casa com suite + 2 dois quartos,
R$ 250 mil - Ilha da Figueira

Apartamento com 3 quartos sendo
I Suita • R$ Sob Consulta

Baspendi em Jaraguá do Sul

Apartamento com 2 quartos
RS Sob Consulta

Amizade em Jaraguá do Sul

Terreno com I ,250m"
R$ 3O(J mil

no bairro Avai

Terreno de 444. 85m"
R$ 85 mil - Rio Hern
em Schroeder!SC

Res. Flor de Marac:ujá, dois
dormltonos, Bairro Avai. R$ 150.000

Em Guaramirim.

Casa com 68,08 m2, Suite mais
dois dorrrntorios no bairro
EscoJinha· RS 195 mil

Casa Alvenaria 142m"

,
1 Suíte e 2 Quartos - R$ 350 mil

Centro Guaramirim

Casa em alvenaria com 270,OOmi
1 suíte. 2 dormitóríos - RS 350 mil

Avai em Guaramírim

Apartamento 2 Quartos· 56,35m2
RS Sob Consulta - Bananal do Sul

em Guaramirim

Casa em alvenaria 200m", quatro
dormitarias, bairro escolinha

RS 250 mil reais.

Casa Alvenaria 252,68 m"
1 suíte e 4 quartos - R$ 280 mil

Avaí em Guaramirim

Terreno com 1.250m"
R$ 300 mil

no bairro Avai

Casa Alvenaria 80m" . 3 Quartos
R$ 160 mü- Avaí em Guaramirim

Casa com 125.12 01" no bairro
Escolinha - RS 240 mil

Apartamento com 2 quartos
R$ Sob Consulta - Vila Lenzi

em Jaraguá do Sul

Ret. 422

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil • Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

Terreno com 4.550 m". Casa em
alvenaria de 3 quartos cí 125.00.rn"

R$ 320 mil· Vila Freitas

Terrenos de 364m" - 1'1$ 100 mil
Avai em Guararnírim

Lote com 361,42 no Loteamento
Malibu, R$ 90 mil - Ilha da Figueira

Lote com 360m" no loteamento
São Luis, R$ 120 mil

Casa Alvenaria 75,05 m'
1 Suítee2Quartos-R$215mil

Escolinha em Guaramirim

ApartamooIo cem 2 quartas
A pariir de RS 132 mi!!

Ilha <lã Frgueifaem JaraglJá do Sul

Pré-lallçamento-�\al
Espanha - Bair.o EsooIhinhami

Guaramirrm

tasa çom 144.64m" - Ta.�com
365.00m" - Aval - RS 3O(l mil

Terreno de 577,65rri' - RS 120mil
Am[zade em Guaramilim

Casa Alvenaria 163m2 - 2 Q..oar.os
RS 320mil - Centro GuararllÍrim

Casa Alvenaria 100m" - 3 Quartos
R$ 140 mil - Ilha'da Figueira em

Guaramirim

Terreno de 1.9OOm2 - RS 290 mil
Amizade em Guaramirim

Casa con s quatWs
Fl$200 míI (eais

00 bairro Avai em GuaramilÍm

fiP"�Ws com 2 q!J8!tos
A pam. <.1Ie RS 149mil - São luis

em Jaragoá do S...1I

Casa ""'__ria 2OOrn" - 1 ,.1Jije
e 2 qwrtos - RS 3213mil

Caixa O'Ãgoo «jffl Gu.ar<imirim

Pré-l�lo -!Residencial
Dona Zenaide - Bananal do Sul

emGuaramirim

Terreno de 1.428m" - R$ 750 mil
Centro GUaJarnirim

Ret. 393

Chácara de 52. 123m" com uma

Casade 9Qm2 - R$ 350 mil
Rio Branco em Guaramirim

Casa com 62rrF. uma suite,
Rio Hem RS 160JJOO em Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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473373.34041 www.imoveisws.com l Rua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

As melhores opções de investimento e moradia

Apartamento com 2 ou 3 quartos
R$ Sob Consulta

Baependi em Jara?uá do Sul

Terreno
R$ 85.000.00 no bairro Nereu
Ramos em Jaraguá do Sul

Terreno com 592m2
R$ 350 mil - Rua 28 de Agosto
Nova Esperança em Guaramirim

Terreno com 21.000 m"
60 metros de frente com a BR 280

R$ 2.500.000.00

Terreno 360m"
RS 90.000.00 I loteamento São
Francisco I em Guaramirim

Apartamento a partir de 115m"
A partir de R$ 339 mil

'Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno com 498,00m" A partir de
130mil- edrticado com uma casa

em alvenaria
.

, Apartamemos a partir de 77m"
A partir de R$ 249 mil

Jaraguá Esquerdo em Jaraguá

Terreno no ceruro de Schroeder
RS96mil

Apartamentns de 79,53" 107m"A
partir de RS 292'míI - I\.'ova Brasilia

em Jalaguá do Sul

Apartamenlos de 63 a 119 m"
A parlir de RS 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul
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PROCURANDO U\M IMÓVEL PARA

VOCÊ E SUA FAMíliA?

AQUI VOCÊ ENCONTRA!
Avida acontece aqui.

- ..,. -- .- ----- ---- --

l

I
I
I
I

,
I

I

I
i

I
.
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,

M O B I ·L I A R I A

PRESENÇA
(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977

DESTAQUES DA SEMANA

R$ .... 75.000,00
. .

Chácara 132.020m2, 10 a 15mil pés de
eucalipto, Rio Natal, São Bento do Sul/SC.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

�r ó�����;�o� 1
�

: r \�-!�'\ .

I
3 �. Terreno 2.197m2, de

�

frente para o asfalto,
Rua Slzino Garcia. Três
Rios do Norte, Jguá do

Sul/Se.

ÁREA=
2.19?,90m2

....
'

'"

�
3

Casa Nova 63,75m2, 2 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de serviço.
Seminário, CorupájSC. (Aceita lote

como parte de pagamento).

Casa 120m2, exceiente localização,.
rua caiRIa e asfaltada, 3 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de serviço,.
garagem p/ 2 carros,. edícula com 2
arnblentes mais lavado e área de
festa. Seminário,. Corupá/SC.

LOCAÇÃO

Chácara 50.000m2, c/ casa de alv.,
cercada, com água corrente, .

80% desmatada (cultivada),
Seminário, Corupá/SC.

CRECl8844

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.cotn.br -

TERRENOS

011-Massaranduba terreno com 1 00,000,00m', .. : : : R$135.000,OCj"
014 - Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375,00m' R$ 65.000,00
023 SilflIo Antônio terreno com área de 475.650,00m' , R$ 960.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m' , R$ 96.000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m' R$ 90.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843.45m' : R$ 2.000,000,00
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
075 - Ribeirão Grande do Norte com 30.696,OOm' : , R$ 400.000,00
079 - Santa Luzia, terreno com 58.149,29m' R$1.300.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m'> R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m' R$140.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m' : R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m' R$150.000,00

CASAS •

008..,Amzade -Casa com 168,00m'.e terreoo com 370,00m'. (aceila apartlrrenID de rmoorvaI:Ycomo forrrade�) R$ 550.000,00
012-Nereu Ramos, casa com 133,OOm' e terreno com 342.41m' .. (aceita apto em Curitiba) R$ 320.000,00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita sitio de menorvalor) R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' R$140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m' R$120.000,00
062-Barra Velha - casa de madeira e terreno com 276,00m' R$ 35.000,00
069 - Vila LaJau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m' : R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,DOm' e terreno com 2.497,00m' : R$ 650,000,00
093 -Aguá Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m' e terreno com 986,00m' R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' .R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de a1v. cf aprox. 280,00m' mais galpão. Iert cf 1.574,10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m' mais edícula Terreno com 660,00m' R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m' e terreno com.2.033.45m' R$180.000,00

SITIOS �.

007 - Nereu Ramos, Sitio cf casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant: de eucalipto, terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - cf casa de a1v., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m". aceita imóvel de menorvalor.. 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
078 - Santa Luzia, casa de alvenaria com 200,00m', galpão com 200,00m', terreno com 58.149,29m' .R$1.300.000,00
APARTAMENTO

.005 -Água Verde - apartamento com área total de 52,71m' R$120.000,00
010 -Apartarmlto com área total de 1 00,00m' , : R$180.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m' : R$11ROOO,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m' R$ 275.000,00
061 - Vila Nova - apartamento com área privativa de 49,33m' R$120.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m' : R$175.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 9b,00m' R$ 220.000,00

LOCAÇÃO .

'.
,

'

. .

.

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOÇ��ENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro
" .., ,. �

I

i

1
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



44 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013

VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇAo
www.santerimoveis·.com

SANTEA
, '1/� CRECl3791 J

ilfM/O

Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

facebook.com/sante-rimoveis

imigrantes j Guaramlrfm
Casa com 230m1 e terreno com i.797m2.

.a quartos (1 suít�), sala de estar, sala de jantar; cozinha,
garagem, lavabo, banheiro, lavanderia, varanda,

área de festas e pomar.

Valor sob consulta.

AmizadejGuaramirim
Casa Geminada com dois quartos, sala de estar,

cozinha, banheiro, lavanderia 'e
vaga de estacionamento.

R$140.000,00

AvaíjGuaramirim
Casa GOm 2 quartas, sala de estar/jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem,

aprox. 85m' e terreno 360,02m'.
Valor R$ 160.000,00

CentrojGuaramirim:
Casa com 02 quartos + 01 suite com hidra,

banheiro social, garagem 2 carros, sala de estar,
cozinha, área de festas com lavabo

R$ 350.000,00

Avaí j Guaramirim
Casa com 02 quartos, sala. de estar e jalhar, cozinha

integrada, banheiro e área de serviço.
R$175.000,00

.,

Terreno bairro Avaí I Gueramirirn
Tel'l'eno com área de 2.796,00m'

R$160,000,00

vil� lenzi j Jaragua do Sul
Casa com 3 quartos, cozinha e sala integradas,
banheiro, área de serviço, 2 varandas, 2 garagens

Valor R$ 180.000,00

AmizadejGuaramirim
Parte superior: Casa com 1 suíte + 3 quartos, salas de
estar; jantar e social, cozinha, banheiro, área de serviço,

área de festa, elevador, 2 garagens,
Panf\inferior: Sala comerctaf casa com 2 quartos, sala,

cozinha, banheiro, 1 garagem,

R$ 610.000,00

Avaí j Guaramirim
Casa com 02 quartos + 1 suíte, 2 banh�iros e

2 garagens. Sobrado alvenaria nos fundos com
2 apartamentos de 70m2 cada.

R$ 480,000,00

Ilha da FigueirajJaraguá do Sul
Casa Madeira: 5 quartos, sala, cozinha, banhetre.
casa Alvenaria: 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço, garagem

RS 170.000,00

Terreno Centro I Guaratnirim
Terreno com área de 360.80 m'

R$ 115.000,00

Corticeira j Guaramirim
Casa com 3 quartos, cozinha, sala de jantar/estar,
banheíro, área de serviço, churrasqueira, garagem

Valor R$ 220.000,00

Terreno bairro Avaí I Guaramirim
Terreno com área de 372,00m',

comercial e residencial
R$ 150.000,00

Chácara - Bairro Rio Branco j Guaramlrim
Terreno com área de 20.000 m', área de

plantação, mata virgem, duas lagoas, luz elétrica
e escrituada. R$ 115,000,00

Terreno João �essoa I Jaraguá do Sul
Terrenos no loteamento Marajoara 2.

A partir de R$ 115..000,00

Edifício Tom Jobim
Apto 1 (1 suíte), Apto 2 (1 suít�J, Apto 3 (2 gUjlrtos)

Sala jantar/estar, cozinha, área �e s�wiço, sacada com

cherrasquelra, portão eletrônlco, salão de festas,
playground e garagem.

Valor sob consulta

Centro Jaraguá do Sul
Apartamento no R,esidencia1Imper!al no 3� andar, com 01
suíte + 02quartos, 01 banheiro, lavabo, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira,
dependência de doméstica e duas garagens. Condomínio

com elevador, área de festas e playground.
R$ 395.000,00

Vílla Catânia Residencial (Piçarras)
Apartamento 1 suíte + 2 quartos c/ banheiroamericano
(demi-suíte), salajantarjestar, cozinha, área de serviço,

churrasqueira, portão e porteiro eletrônico, piscina, espaço
fitness, 2 garagens e playground.

Valor sob consulta

I Residencial Monet
1 su;ite+.1 quarto, sala jantarléstar, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueira, portão e

portelro eletrônico... salão de testas e garagem,
R$ 165.000,0C!

Bairr,o Amizad�cL'Jaraguá do Sul
Apartam.enlo com 2 quartos, cbzinha, salas de esta�

e jantar, banheiro, área de ser:viço, sacada com
churrasqueira, 1 vaga de garagem coberta.

RS 129.00(},00

Jaragu� do $ul.,..... Bairro Nereu !fâmos,

Residencial Hausgarten
<

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,
áre� de serviço, banheiro, 1 ou 2 vages de garagem

A partir !te R$ 107.000,00
:;LllI.i rõ.ti:&.:iI"",,_'ii>.iUl_l:l:t..s::.lt ,"",.lLfift;Ll;�
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:www.ocp-orilille.com.DI.

A cidade de Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da região
Norte Ceterinense. Em 28 de agosto de 1949,

foi emancipado este novo município. Todavia sua

história, de colonização iniciada no final de)
XIX se fez constituída de muito trabalho,

amor e afeto. Há mais de 1 século estas terras

Nós da

sentimos orgulho por estarmos com nossa

Concessionária Itinerante em Guaramiri

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÉDITO
R$ 35.00.0,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$;1,00.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$180.000,OO
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
RS 376.302,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
RS 303,82
RS 434,03
R$ 607,64
RS 705,56
R$ 846,67
'R$ 987,78
R$1.270,OO
R$1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$2.859,29

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

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,0.7
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ .2.172,86
R$ 2.256,43

.

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECIAL COM ATÊ'
.

OITO CONTEMPLAÇÕES
MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
ÉMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$160.000,OO
R$ 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

R$ 1.710,00
RS 1.824,00
R$ 2.052,00
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$ 3.078,00

Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
,CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com
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CRÉDITO 58X 70 X 82 X
- -- - -

----,--_.... ,--- --�-- - _. -- -

'R$ 30.000.00' 621.30: 524,31 45970___ �_,____ __ � � . .1.. __

• ,RS. 35.ooo�OOI 724,85! 611,70 536,32
r"R$

-

4o.ÕÓO.®� ��8?8�{O-� 699_,9� �1�9�
RS 45.000.001 931.951 786,47 689,55
J�I �:ººº!ººiJ_�_º��.@l .ªIª!� ?�� .._1Z
: R$ 55.000 00 1.139.05: 961 24 84278______ . J!__- ..-._--- .e:_.::_.__ ::t _

: R$ 6O.000,OOi 1.242.60 I . 1.048,63 919,40
,

Grupo especial com até 06 contemplações mensais
+ PRÊMIO EXTRA· 01 UNO 2014 OK

TERRENO NO AMIZADE
Vende-se terreno. no Amizade, Rua Irma Forster,
Loteamento Itacolomí 2,'área de 375m2• Lindo

terreno, rua sem saída, excelente rua residencial!
R$ 165.000,00. Tel: 9131-0680

ALUGA-SE
Alugo apartamento para temporada em Balneário
Camboríú, no Centro (proximidades do Calçadão)
para até 4 pessoas. Fone: (47) 9944-4611 (Tim)

PONTO COMERCIAL
. :

-

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-SEAPARTAMENTO
Alugo apartamento novo, 2 quartos, 70m2 área privativa,
ampla sacada com churrasq. Rua Dom Bosco -Víla Lalau
- a 5minutos daWeg. Valor: R$ 700,00 + condomínio

aprox. 100,00 - fone: 9929-8488 (Tim).

SERVIÇO
Pintor de casas. Toldos e estruturas metálicas;
telhas. Orçamento também no fim de semana.

8890-9854 Marcos .

I

� ltl l: t ItllJiJ. ii',. 'fll t I I!' I.
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Semi Novos
. Kia PoYier Imporls

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

,-

A vida acontece aqui.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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STRASBOURG

-

SORENIOfX35 !cOMPTETOABSCOUR07LUGARES 2012 I 96..900

s001.6lHPAUlO ICOMPCDT_ETOABSCOUROÃUm DT 2013

98._500
88.500 _

MINICOOPER COMPTETOCDABSAUlOlDTFNW 201297.900 87.900

FORESrERXT25 ICOMP CD TETO ABS COUROAUTO Lá 201076.90069.900

ICOMPCDTEJOABSCOUROAUmLD 201172.500 55.500

ICOMPCDTETOABSCOUROAUTODT 2013 67.90061.900

307ccze 16'1

ICOMP
CDTETO ABS COURO AUm DT 2007 65.900

_59.900FORESrERXS 2.0 COMPL RODA 4X4 ABG CDABS 2010 63.900 5-7.900

4002.DFEUNE ICOMP CDTETO ABS COUROAUTO DT 2012 56.900 52.900
VOLVOS4)2.4 ICOMPl RODA REABG CD ABS COURO 2009 56.900 50.900

soiincIT1.6J6V COMPCDABSAUTO USB lDTW 2013 49.900 46.900

4002,OAlLURE COMPL RODA REABG CD ABS USB DT

307 HB2.0 AUlO COMP CD TETO ABS COUROAUTO LD 2012 4.7.500 43.000

C4GLX 1.616'1 COMP CDABS lDT FN 2012 43.900 39.900
PlCASS02.DAUlO ICOMP CD ABS COUROAUTO lDT FN 2010 42.900 38.900

500 lASPORT COMP CD TEl O ABS COURO LOT FN 2010 42.400 38.900
307HB1.6

jCOMPlRODAREABGCDTETOABS
201242.50038.500

407S0FEUNE3.Q COMPCDABSCOUROAUmtlTFNW 2007 43.90038.500
SENTRA2.0FLEX COMPLABGABSDT 201241.90037.900
FOCUSHB1.6GL COMPlRODAREABGLDTW 201038.900 35.900

COMPCDABSCOUROLDTFNSENS 201039.900 35.900
COMP CO ABS AUTO DT FNW 2010 39.900 35.900

207SWESCAPAOE COMPLRODARElDTFNW 201236.90033.900
FOOJSS02.o16V COMPlRODAALREA8GCDABSAQ 200936.90033.900
307HBFEUNE2.0 I'COMP CD TETO ABS COI:JRO AUTO 200935.900 32.900
T1GG02.016V COMPLRODAREABGCDABSCOURO 201033.50030.500

PUNTOSPORTINGICOMPL RODAAL REASG CDCOURO 200a 32.50030.000
307HBPRESENce ICOMPLRODAREA8GCDTETOABS 200932.90029.900
207HBXS1.616V ICOMPLRODAÁL REAQ'LOTFNW zoto 31.90028.900
VEc:TRASDEUTE ICOMPLRODAALREA8GCDABS 200631.9002$.900
207HBXS1.6 COMPLRODAALRECOABSAQ 200930.9002'1.900
WSDPRESENce iCOMPlABGABSDTW . 200929.90026.900
OELOSD1.616V jCOMPLRODMLREABGCDABSEBD 2011 29.90026.900

MOWANASPORTICOMPLflODAAQ FN PROTCW 200827.40025,000
207SWXRS1A !COMPLRODAALREAQLDHNW 2011 27.30015.000
201HDXR1.4 ICOMPLAQ LDTW •

. 2010 2!i.!\OO 23.500
SIENA1.QELFI.EX 'IDHVnALAQDTW 201024.9002:1.900
PRISMA lA� ALAqT1H�T\I\I. 2011 24.90022.900
206FEUNf!1.6 jCOMPL RODAAL RE CDAIllS AQ AUTO· lOOB 24.900 22.500
SlENA 1.oPIRE

ID.TW
PP 2007 17.f:lOO 16.000

ClASSEAl90 COMPL RODAALA!lGAIllSAQ LDTW 200::1 15.90013.900
MONDI!OGHIA !COMPLRODATIITOABGCDABS 2000 1 UIOO 10.000

ATENDIMENTO
Sego o seee Bh os lSh30
Sábado 12110 Feriado

Strasbourg Peugeotauxílía
portadores de necessidades

. . , .

especiais a comprar o carro proprro
s
oe
'"
"

Ter o carro próprio adaptado
é uma maneira de garantir mais

. autonomia e facilitar na rotina
das pessoas portadoras de ne

cessidades especiais. A legislação
prevê a isenção do pagamento
de quatro impostos na compra
de carros novos (ICMS, IOF, IPI
e I�VA), o que torna o automó
vel até 3.0% mais barato. O Grupo
Peugeot Strasbourg faz parte de
um programa chamado Direção
Livre que conta com consultores
treinados para atender às pesso
as que se encaixem neste perfil.
A finalidade é esclarecer dúvidas
e garantir os benefícios assegu
rados por lei. Vale lembrar que o

processo de isenção de impos
tos é realizado pelo Grupo Stras

bourg sem nenhum custo adicio
nal ao consumidor.

As pessoas portadoras de de

ficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autistas,
ainda que menores de dezoito

anos, poderão adquirir, direta-,
mente ou por intermédio de seu

representante legal, com isenção
do IPI, automóvel de passageiros
ou veículo de uso misto, de fabri
cação nacional, classificado na

posição 87.03 da Tabela de Inci

dência do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (Tipi).

Caso haja necessidade de

adaptações no veículo a Stras

bourg conta com a parceria da
Eco Convertedora para atender
às necessidades do proprietário
ou do passageiro. Nas lojas do

grupo Strasbourg estão à venda
nessas condições toda a linha
207 (207 HB e 207 Passion ), 208

(Active,Allure e Griffe), 308 (Acti
ve e Allure) e a linha 408 (na ver
.S3.0 Allure mecânico e Allure' au
tomático).

O programa Direção Livre

Peugeot foi idealizado e é coorde
nado pelo Departamento de Ven
das Especiais e já existe há mais
de oito anos. Atualmente cerca de
160 concessionárias autorizadas

Peugeot contam com este progra
ma que representa uma demanda
importante para a marca. Todas
as concessionárías Strasbourg
(Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Ia -

.

raguá do Sul, Brusque, Caçador
e Chapecó) são autorizadas do

programa. Milhares de pessoas
já foram beneficiadas com o Pro

grama Direção Livre da Peugeot.

Fonte: Grupo 5trasbourg

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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; - Marca

patenteada e reconhecida no

mercado. Valor negociável.
Aceito como pagamento
veículos e imóveis. (47)9992-
0476/ (47)9165-0999 /
(47)9147-9003/(47)9734-
3560 Sílvio.

• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que
estejam disponível para
revender garantia de reparo
WorldCar. São os seguintes
planos: GARANTIA GOLD:
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. Garantía 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.Z/
www.worldcar.com.br/gilson. "

Maiores informações pelo email
gilsonborba@gmail.com ou

pelo fone (47)9935-9307.
• Fretes e mudanças p/ Jaraguá
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 TIG.

Carga horária de 40:00h;
Horário das 8:00 às 12:00
h sábados; Custo de R$
690,00 em 3x de R$230,00;
Previsão para inicio dia

21/09/13. Inscrições e

Informações fone 3376-
1337 ou 9600-3318,falar
com MAURO OU IVETE,email
mauro.paganini@terra.com.
br; ou 9174-1270,falarcom
CARLlXTO .emaíl carlixtof@
yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem
no processo MIG/MAG . Carga
horária de 50hrs; Horário das
19hOOminh às 22hOOminh;
segundas e quartas feiras;
Custo de R$ 600,00 em 3x
de R$200,00; Inscrições e

Informações fone 3376-1337
,
ou 9600-3318, falar com
MAURO OU IVETE email

mauro.paganini@terra.com.
br; ou 9174-1270, falar com

,

Carlíxto, email carlixtof@
yahoo.com.br.

• Precisa-se de pedreiros
e serventes de pedreiro.
Interessados tratar 9967-
�245 (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 [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 àrtesanatos 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.
• 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-
235,4/8813-5808. '

• Contrata-se dentista clinico

geral para trabalhar em
clínica de Odontologia na
Cidade de [araguá do Sul,
Contato com Juliano fone (47)
9176-9625

• Trabalho corno acompanhante
de idosos e acamados em

residências e hospitais, à noite
e fins de semana. Tel 8869-
7701.

• O Centro Odontológico
Volte a Sorrir contrata
Secretária 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.

•Dísk 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 ' J, I

• Vende-se bicicletas:
Masculina Modelo Sundown

Top Hil Bx, marchas, cor
prata, R$ 150,00. e Feminina
modelo Fischer Runner SX,
marchas, Vermelha, bom
estado R$ 150,00.

.

• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras
cor creme com 'tabaco
seminova. Valor: R$ 450,00.
Tratar no telefone: 3376-3435
com Rosalia.

• Vende-se leitões. Telefone
9934-4300

• Vende-se 14 carrinhos,
térmicos p/ venda de sucos

e refrigerantes em perfeito
estado de conservação. Valor
unitário R$ 600,00 ou a

combinar; Tel 9206-5556.
• 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. Trat�r 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 Adernar 9942-8890.

• Novidades: Cadeira do papai
c/ massagem, cama com
massagem, tecnologia única
no Brasil. Assento pi 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 400rilm,
150 toneladas. Máquina
para metal, utilizada para

,

extrair cubas de pia em aço
inoxidável e outros produtos .

Tratar no fone 47 9239-1042
e 473379-5686.

• Vende-se estojo para teclado
SKB (USA) + estante para
teclado Stay, tudo por
R$245,00. Tel 3374-0282 I
9603-2449 Carlos ou Ane.

• Vende-se carrocinha 4

rodas, para chácara. Preço a
,

combinar. 339'0-10M.' ,

--_-

• Vende-se filhotes de cães da

raça Border Collie. Valor a
éombinar. Tel 9934-4300

• 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 pés de
fêníx, de 1 a 2 mts de altura

(tronco). TeI3375-1536.
• Vende-se rollmops R$8,50 o
, vidro. TeI3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se moto elétrica
infantil. 3273-6534 Elsi.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de
móveis e utensílios para casa

e roupas de bebê (3 meses)
9708-2769 Vanessa.

• Doa-se cachorro. Tratar com
Vilmar 3372-1090.

,

APARTAMENTO

• Aluga-se apartamento no Rau
com 2 quartos, R$500,00.
Sandra 9993-2131/3372-
2409.,

• Aluga-se apartamento no Rau

com) quartos, R$560,00.
Sandra 9993-2131/337,2-
2409.

• Vende-se apartamento no
-,

Vila Nova, 2 dormitórios,
mobiliado, 1 vaga de garagem.
R$ 168.000,00. Tel 9103-
7772.

• Vende-se apartamento no

Amizade (Arsepum), com
70 mZ, 2 quartos, banheiro,
lavanderia, cozinha, sala, copa,
garagem. Área de festa, portão
eletrônico com senha. CRECI
11831. Valor R$ 110.000,.00.
Tel47 3371-6069 Moreira.

• Troca-se apartamento
no Amizade, quitado e

com escritura, por um
apartamento no Centro. Tel
,3370-5945.

• Procura-se moça para dividir
aluguel em, ApartamentoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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mobiliado no Baependi. R$ 10.000,00. Valor de R$ SALA COMERCIAL
• Vende-se terreno no Água Verde, FIAT .'

As despesas ficam em 129.000,00. Tr: 47 8499-
• Vende-se loja comercial na ruaAlfonso Nicolluci, próximotorno de R$ 375,00 cada 4778.
Marechal. Estrutura física à Católica. 341m2• Comercial.

• Vende-se Fiat Strada 1.4,
uma já incluso o valor do Fire cabine estendida ano

• Vende-se Apartamento completa. R$ 25.000,00. Contato Valor a combinar. Tel: 9642-aluguel, condomínio e luz .. É
no Bairro Amizade com 2 Roger 9619-6162 1720

2007. Documentação paga..
necessário somente os móveis Alarme trava e direção. Valor
para o quarto a ser alugado. quartos, cozinhá mobiliada,

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na • Vende-se terreno no Amizade, R$23.500,00. Te19931-9410 I
Interessadas entrar em

sacada com churrasqueira,
rua Afonso Nicoluzi, 1893 (atrás Rua Irma Forster; Loteamento 3275-3538.

contato pelo e-mail sandra@
2 vagas de garagem. R$ super-Brasão) -"- Rau. Valor: R$ Itacolomi 2, área de 375m2.129.000,00. Tr: 9104-8600. • Vende-se Siena 2001, cl arempresas.ind.br ou no fone
Creci 14482 1.100,00 Tratar fone 3273-2119. Lindo terreno, rua sem saída, condicionado. Te13373-0190 I3274 2332(horário comercial)

• Vende-se restaurante e
excelente rua residencial! R$

8855-2072ou 91159126 e 9603 0218 e CASA pastelaria, situado na Av. Getúlio 165.000;00. Tel: 9131-0680
falar com Sandra. • Palio 1.0 Fire.Zp, 2004,

• Vende-se 2 casas geminadas, Vargas, 470, Centro. Ambiente branco, com chave geral corta-• Quarto para pensionista no próximo a Belmec, climatizado, com clientela
combustível, R$13.700,OD. Tel.centro, livre de água luz e R$240.000,00, pode ser formada. Valor: 300.000,00. 8812-8522 - Roeston Balsanelli.internet. Valor R$300,OO-. financiado pela Caixa. Tel Aceito carro na negociação

Contato 9954-5019. 3370-2759. (valor a combinar). Te13276- FORD
• Aluga-se apartamento 1238.

• Vende-se Fiesta 2008, prata,• Vende-se casa de alvenaria,
próximo ao mercado Kajota. Chico de Paula, com 2 quartos, • Vende-se padaria em Schroeder. CHEVROLET completo, 46.000 km, únicoTeI9116-8781 sala, cozinha, garagem, TeI3275-0697. dono. R$ 17.000,00. Te13084-

• Vendo ou troco por casa R$ 120.000,00. Aceita • Aluga-se galpão novo na Barra
• Vende-se CorsaSedan, 2003, 2026 I 9903-0122 I 9904-5006.
prata, emplacamento sendo

em [araguá ou Schroeder, financiamento. Te18412- dei Rio Cerro, com 330 m2
pago. Entrada de R$5.500,00 • Vende-se Ford Ka Class 2013,

ou na praia de Barra Velha 4712.
ou 660 rrr', próximo à Leison

+ 26 parcelas de 506,00. Tel branco, completo, valor
ou Piçarras, apartamento • Vende-se casa de alvenaria Malhas, excelente localização. 8849-3145 Erolt. R$23.000,00.9103-7772.mobiliado sob medida, 1 suíte na Rua Guilherme Wegner, Tratar 9185-4615 19655-6743.

• Vende-se F1000 ano 91, direção+ 2 quartos, 2 garagens, no 720- Gravatá, Navegantes. PEUGEOT
Vila Nova. Tel 9170-9686. • Vende-se loja montada hidráulica, 5 marchas, vermelha.600 mts da praia. Terreno (somente ponto comercial) de • Vende-se Peugeot 407 2.0, Te13373-0190 I 88?5-2072.• Aluga-se quarto para 13x20 mts. 4 quartos, 2 bwc. moda íntima, e sex shop estilo 16Y, 4 portas, automático,

RENAULTpensionista, livre de água, luz Casa mobiliada, com mesa boutique. Ótima localização prata metálico, ano 2008,
e internet. Valor R$ 300,00. · de sinuca. R$ 150.000,00. Tel e ambiente agradável. Valor a único dono, impecável. Valor • Vende-se Clio Sedan 2008,
Te19123-5851 (Vivo) I 9954- 3371-6069

negociar. Te19656-6122 R$ 32.000,00. Fone: 47 9938- airbag duplo, valor R$20.000,OO.
5019 (Tim). • Vende-se casa na Vila da

• Aluga-se saia comercial de 30m2,
0871. Falar com Celso na parte da

Glória - São Francisco - c] manhã. TeI3373-8543.• Aluga-se apartamento no c] banheiro. Perto da Câmara • Vende-se Peugeot 206 Sw,
João Pessoa, segundo piso, 90m2 + garagem. Terreno com de Vereadores. Valor R$ 450,00 2008, prata, completo, único • Sandero 1.0 Authentic, 2009,
2 sacadas, garagem coberta, 1500 m2a 50 metros da praia, mensal. TeI3275-2264. dono, chave reserva, ótimo prata, completo, R$22.700,00.
condomínio fechado. Até 3 c] tanque de peixes. Valor estado. Valor R$ 18.800,00. Tel. 9979-1460 - Osnir
pessoas. Valor R$550,00 + R$150.000,00. Vende-se ou TERRENO

Tratar 9102-1701. Balsanelli.
condomínio, incluso água. troca-se por casa em Jaraguá, • Vende-se área de 145.000m2 no

• Vende-se um Peugeot 207 XS OUTROS9131-2563 19184-6040. Schroeder ou Guaramirim, ou bairro Estrada Nova a 5.000m da
troca-se por casa ou terreno igreja matriz-centro. Tratar: (47)

1.6, ano 2009, completo, trio • Vende-se Rotativa e Caminhão
• Alugo apartamento novo, 2 de menor valor. Aceita o 9979-0403.

elétrico. IPVA pago, 4 pneus Baú, Ford 712 2007 modelo
quartos, 70m2 área privativa, restante em dinheiro. Tel: novos, som, sensor de chuva e 2008. Valor a combinar. 3376-
sala, cozinha, banheiro,

9634-6121. • Área industrial de 8.000 m2 sensor de farol, ar digital. Valor 1255
lavanderia, ampla sacada

Aluga-se 2 casas, uma com'
no bairro Vieiras. Próprio R$25.900,00, aceito proposta. • AudiA3 branco, 4 portas,com churrasqueira. Rua •

pI empresas e recreativa. TeI9170-9686.
roda liga, ano 2002,motor 1.6Dom Bosco - Vila Lalau - a alguns móveis, 1 cozinha, 1 Totalmente plano. R$ gasolina,IPVA pago R$22.800,00,5 minutos da Weg. Valor: R$ quarto, lavanderia, banheiro 860.000,00.9103-7772 - CRECI VOLKSWAGEN só à vista. EAudiA4 preto,motor700,00 + condomínio aprox. e garagem. Valor R$ 250,00. 23040.
V6 gasolina, IPVA pago, 4 portas,100,00 - fone: 9929-8488 Outra com 2 quartos, sala,

• Vende-se terreno com 350 rrr',
• Vendo ou troco por terreno

completo, automático, roda liga.(Tim). cozinha, banheiro, despensa, Golf 1.6 Sportline 2008.
possui casa de alvenaria com Carro impecável, manual R$ 24.900,00 só à vista 8890-

• Vende-se apartamento novo
lavanderia e garagem, não 160 rrr'. (Casa dividida em proprietário, chave reserva, 9854/9192-8887 Marcos. _

em Camboriú, 2 dormitórios, mobiliada. Livre de luz e água. 5 quitinetes). Rua Francisco banco em couro, ar digital, • Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,2 vagas de garagem, sacada
R$ 350,00. 10 km da Malwee,

Hruschka, Bairro Tifa Martins. completo. Valor si troca 4 portas, GNV, R$ 6.900,00. Fone200 mts do ponto de ônibus.
com churrasqueira. CRECI

Estrada Garibaldi. Tel 3055- (Rua asfaltada). Valor R$ R$32.900,00. CI troca (47) 9145-6290 (Marcos)5878. Valor R$ 240.000,00.
8262 18480-8262.

180.000,00. Interessados tratar: R$35.900,00. • Vende-se Kombi 2010. Valor R$Aceito propostas. Te19957- , (47) 3273-0910, (47) 9676-
10.000,00 de entrada Assumir1216 I 8465-6600. • Vende-se casa no Vila Lenzi, 7017 ou (47) 9644-9157. • Vende-se Gol1.0, ano 97,
31 parcelas de R$ 585,00. Ou a2 casas no mesmo terreno, tratar 9924-1423.

• Vende-se Apartamento no
,

• Vende-se terreno de 65.000 quitação de R$ 14.000,00. Tel
Bairro Vila Nova com 2 terreno de 360 m2• Valor 230 rrr', no Garibaldi, próximo à • Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata 8427-5016.
quartos, cozinha, sacada,

mil. 8412-4712. Comunidade Santa Cruz. Valor Egito (bege), completo + som
• Vende-se Volvo NH12 380,1 vaga de garagem. R$ R$ 150.000,00. Tel 9944-9033. com Bluetooth, R$35.500,00. cavalotrucado, pneus novos. R$129.000,00. Tr: 9104-8600. CHÁCARA

• Vende-se terreno com 412m2
Tel. 3275-4500 - Roeston

120.000,00. Tel 3370-7144.
Creci 14482.

• Vende-se chácara com 2 casas (12,5x33) no Lot. Residencial
Balsanelli.

.• Vende-se AudiA3 1.8 aspirado,
• Vende-se apto novo na e 2 lagoas, no Barro Branco Mass - Rio da Luz - acesso • Polo 1.6 Hatch l-rnotíon prata, 4 portas, ano 2000, airbagEstrada Nova com 2 em Guaramirim. Aceita troca asfaltado, contrato.direto com (automatizado), 2010, prata, duplo, ABS, completo, 72.000 km,
quartos, sala, sacada com por casa também. Tratar fone: proprietário. Aceito veículo. completo, R$34.600,00. Tel. original super conservado. Valor
churrasqueira: IEn'trada-de 3373-6�j] co.rn_..$\r,tl9ii"iH' :: Tratar 9128-5957 I 3376-0081. 3275-4500 Roeston Balsanelli. R$ 20.500,00. Tel 8410-3499.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

•

$34.900

KEVlESS COM CHAVE

Power Impods
Blurnenau • Bal. Camboriú • [araguá do Sul

joinville • Florianópolis

The Power to Surprise

Quantidade de 5 unidades para Kia Picanto, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/10/13. Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer

primeiro. para cobertura básica. Frete não incluso no valor de RS 1.500,00 para o Kia Picanto. Fotos ilustrativas.
Cínto de segurança salva vidas.

11111,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VooLivre
Pilotos de empresa jaraguaense participam de expedição nacional

Aequipe de pilotos da Sol Para
gliders, empresa de Jaraguá do Sul

que é única fabricante de parapen
tes no Brasil, irão participar nova
mente este ano da "Expedição Sol
Amarok" que é uma aventura de
voo livre, com os pilotos quebran
do recordes mundiais de distância,
acompanhados em terra pela pick
up Amarok, da Volkswagen, uma
das patrocinadoras do evento e

que deve percorrer cerca de 15 mil
km.A competição será realizada na

cidade de Quixadá (CE).
Em 2013, os pilotos voltam

ao sertão nordestino em busca
do recorde mundial em distância
livre, com o objetivo de percor
rer mais de 500 km em um voo

de parapente no Brasil. No ano

passado, os aventureiros conse

guiram alcançar 466 km.
O único jaraguaense que estará

presente na expedição será o sócio
proprietário da Sol, Fernando Pra
di, ocupando o cargo de fotógrafo.

la PARCELA EM 2014
TAXAOO/o

·AIR BAG DUPLO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• MP; + USB + BLUETOOTH

• FREIOS ABS + REF
• FARÓiS DE NEBLINA
• SISTEMA FLEX START

(sem tanquinho de gasolina)
PEUGEOT ASSISTANCE PEUGEOTRECOMENDAToTAL

Os outros pilotos são todos
�

de
fora do município, mas tendo a

presença de dois catarinenses:
Donizete Lemos, de Araranguá, e
Marcelo Prieto, de Garopaba.

"Em 2012, tivemos alguns
recordes mundiais e focou em al

gumas categorias, mas nesse ano

vamos para conseguir bater em
apenas uma categoria que é o voo
maior de 500 km. O local deste
ano é considera mundialmente
entre os.esportistas do parapente

como o Havaí do voo livre, com
parando com o surfe. Então a ex

pectativa émuito boa, até porque a
estrutura é melhor que ano passa
do e acreditamos que conseguire
mos este recorde", disse Fernando.

Promovida pela Sol Para

gliders desde 2003, a expedição
XC Nordeste é responsável pela
quebra dos mais importantes re
cordes mundiais de voa livre. O
evento será realizado até o dia 14
de outubro.

ADJ

Reintegrados
Após anunciar oficialmente

o desligamento do técnico Ba

nana, do supervisor Mário e dos

jogadores Jonas e Renatinho, a
AD Jaraguá (CSMjPré-Fabri
carjMannesjFME) reintegrou
dois atletas ao elenco. O fixo PC
e o ala Pepita foram afastados na
semana passada e tudo indicava

que eles não fariam mais parte
do grupo. Porém, em reunião da

diretoria, os jogadores retorna

ram e já treinam com o grupo.

.. ,
.

PEUGEOT408

WDAN
AlLURE 2.OL FLEX 2013

f.,.ttt;;lj·:':'X':._
APARTIR DE

R$ 59.990.00 POR R$ 54.990,00
·/dR BAG DUPLO

• AR-CONDICIONADO
AUTOMÁTICO BI-ZONE

• MP3 + use + BLUETOOTH
·SENSOR DE

ESTACIONAMENTO TRASEIRO
• FREIOS ABS + REF

• FARÓiS DE NEBLINA

408Allure; a partir de R$ 54.990,00 li visto QII taxa de CWQQ,m, cem Entrada de R$ 32.994,00 (WIi» + 241< RS 986,67 rnensoís.

3OSAdlve: Ó partir de RS 49.990,OOávísto
outoxa de 0%ern, com entroda de

R$ 29.994,00 (60%) + 24� R$ 902,01 mensais,

, .

x

Valor promocional a partir de R$ 54.990,00 para 408 Allure 2.0 BVM Cinze Grafita 2013/2013 ou anteriores. Simulação de Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peuçeot, paro o veículo acima: entrada de R$ 32.994,00 (60%) à visto, mais 24 parcelas mensais fixos de RS 986,67,
com vencimento da , II parcela poro 90 dias. Taxa de juros de 0% o.m. e 0% 0.0., Custo Efetivo Total de 0,52% o.m. e 6,38% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. para pessoa físico. Valor total do veículo o prazo de RS 56.674,OB. Sujeito o aprovação de crédito. ALguns itens sõo de série da versõo
Griffe. Estoque de 408 Alture 2.0 BVM 2013/2013 ou anteriores: 10 unidades. Valor promocional a partir de R$ 49.990,00 poro 308 HB Active 1.6 Vermelho Rubi 2013/2014 ou anteriores. Simulação de Crédito Direto 00 Consumidor pelo Banco Peugeot, paro o veículo acima: entrado
de RS 29.994,00 (GO%) à visto, mais 24 parcelas mensais fixas de R$ 902,0', com vencimento da 1° parcelo poro 90 dias. Taxo de juros de 0% o.rn. e 0% C.Q., Custo Efetivo Total de 0,56% o.m. e 6,87% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. para pessoa física. Valor total do veículo a prazo de RS .

51.642,24. Sujeito o aprovação de crédito. Alguns itens são de série do versão Allure. Estoque de 308 HB Active 1.62013/2014 ou anteriores: 25 unidades. "3 anos de garantia nos termos dos respectivos manuais. ·"Consulte os preços das revisões. Prazo do promoção, para pedidosfirmes fechados, de 3 o 31110/2013 ou enquanto durarem os estoques. Nõo cumulativa com outras promoções. Poro mais informações, acesse www.peugeot.com.br. Banco Peuçeot: Ouvidoria - 0800 7719090, Serviço de Atendimento 00 Cliente - 0800 7715575 e acesso para
pessoas com deficiência auditivo ou de falo - 0800 771 1772.

Strasbourg
o peugeot.strasbourg strasbourg.com.br

Jaraguá (47) 3274-1900 Blumenau (47) 3331-4500 Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 Chapecó (49) 3361-1500
Caçador (49) 3561-3400

Jaraguá Blumenau Brusque Caçador Chapecó Itajaí Rio do Sul

I Segunda a
8h ás 18h30 8h às 18h30 8h ás 18h30 8h ás 18h30 8h às 18h30 8h ás 19h 8h às 18hSexta

Faça revisões em. seu veículo regularmenté.

MOTION & EMOTION PEUGEOT

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Técnico renomado
em Jaraguá do Sul
POSiÇÃO Há mais
de 50 anos no

basquete, Byra Bello
palestra em curso

para treinadores

Assinatura

Uma das pessoas mais

respeitadas e con

ceituadas do basquetebol
brasileiro está em Jaraguá
do Sul. Ubiratan de Sou
za Bello, mais conhecido
como Byra Bello, que atu

almente é comentarista da
modalidade no canal Spor
tv veio passar seus ensina
mentos no esporte para 33
técnicos inscritos na Escola
Nacional de Treinadores de

Basquetebol (ENTB), que
acontece.pela primeira vez

em Santa Catarina e teve

Jaraguá como cidade esco

lhida para sediar o evento.
A ENTB é dividida em

três níveis: Iniciação (até
14 anos), Intermediário (15
a 19 anos) e Avançado (a
partir de 20 anos). Jaraguá
estará sediando o nível I, no
qual o treinador deve fazer

comprovação de regulariza
ção junto ao sistema CON
FEFjCREF e ser aprovado
na prova que acontece no

domingo, commédia sete.

Na Escola que iniciou na
última quinta-feira (10) e

vai até o. domingo (13), Bira

Goleada

Vitória alemã
A Alemanha só depen

dia dela para se confirmar
na Copa do Th1undo e a

condição de cabeça de cha
ve e cumpriu a sua tarefa
sem sustos. Os tricampe
ões mundiais receberam
a Irlanda no Rhein Ener

gie Stadion, em Colônia, e

triunfaram por 3 a o. Khe

dira, Schurrle e Ozil fize
ram os gols da partida.

EDUARDO MONTECINO

ANÁLIse Byra (E) valoriza os projetos de base para formar uma geração vencedora

passará todos seus conheci
mentos aos treinadores pre
sentes no curso que estão
entre os melhores do Brasil,
sobre fundamentos indivi
duais de defesa, rebote, pos
tura e conduta do treinador,
desenvolvimento da defesa
e sistema da defesa.

O comentarista falou da

importância dos projetos de
base para o futuro da Sele

ção Brasileira, assim como

o 'Bola da Vez' realizado em

Jaraguá que atende atual-

4al

Repescagem
A Inglaterra goleou

Montenegro por 4 a 1, em

Wembley, e garantiu, na

pior das hipóteses, uma

vaga na repescagem das Eli
minatórias europeias para a

Copa do Th1undo-2014. Ro
oney, Boskovic (contra), o

estreante Townsend e Stur

ridge, de pênalti, marcaram
os gols dos mandantes. De
mjanovic descontou.

mente cerca de 2 mil crian

ças e existe há mais de 10

anos. "Eu penso que quanto
mais as crianças tiverem no

esporte, elas não tem chan
ce de ficar pensando em

outras coisas ruins. Então
não importa qual seja o es

porte, meu desejo é que elas

pratiquem qualquer moda
lidade, porque através disto
elas vão se educar, ter disci
plina, e aprender a vencer e
perder, que são coisas que
acontecem no nosso dia a

Suíça
Na Copa

A Suíça estará no Brasil
em 2014. Nesta sexta-feira,
a equipe venceu a Albânia
fora de casa por 2 a 1 e se

garantiu na décima Copa
do Mundo de sua histó
ria. O único gol do jogo foi
marcado por Shaqiri. Com
o resultado, a Suíça foi a 21

pontos e não pode ser mais

alcançada por mais nenhu
ma de suas rivais.

dia", disse Bira Bello.
Além de Ubiratan, a

ENTB éministrada por ou
tros grandes nomes como

André Germano, que foi
comandante por muito

.

tempo nas categorias de
base da Seleção Brasileira,
inclusive foi ele o respon
sável pela primeira pales
tra do curso falando sobre
as características do bas

quetebol, e Walter Roese,
técnico do time de Joinville

que disputa o NBB.

Bósnia

Quase lá
A Bósnia está niuito pró

xima de conseguir a classifi- \

cação para a primeira Copa
do Mundo de sua história.
A equipe recebeu Liechtens
tein, nesta sexta-feira, e go
leou por 4 a 1. O resultado
deixa os bósnios com 22

pontos, !la liderança do Gru
po G das eliminatórias euro

peias e garantiu, ao menos,
uma vaga na repescagem.

FIM DE SEMANA, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013

CASA EM BARRA VELHA
E JARAGUÁ DO SUL

- VENDE EM LEILÃO PRESENCIAL E "ONLlNE"
u· (consulte condicõesAO PUBUCO EM GERAL para participar "online_5

_Q_lA:_2j)Jo.u_r12j)..1..3.�_(_s_áJHu.t-º-)iLs_j.o._h_.
BARRA VI:;LHA (LOTE 23) - CENTRO· CASA· Rua Nicarágua, n.' 149. Área de terreno:
380,48m'. Area construída: 397,86m'. Matr. 10.948 do CRI local. Ação Revisional- processo
006110011444 da vara única de Barra Velha/SC. Eventual regularização da ampliação da
construção ficará a cargo do arrematante. A venda será formalizada através de
Compromisso Particular de Venda e Compra. A escritura pública somente será outorgada
pelo Vendedor ao Arrematante após a conclusão do procedimento em andamento para
a ratificação da propriedade decorrente de alienação fiduciária, a cargo do Vendedor.
Ocupado. Lance Mínimo: RS 483.993,00· Código do imóvel: 912819.

JARAGUÁ DO SUL (LOTE 39) - BAEPENDI- CASA· Rua Bernardo Dornbusch, nº
753. Área de terreno: 446,25m'. Área construída: 49,OOm2• Matr. 9.862 do CRI
local. Regularização da ampliação da construção, fiêará a cargo do
arrematante. Ocupado SEM DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA.
Lance Mínimo: RS 422.800,00· Código do imóvel: 912904.

+ 64 Imóveis diversos, em São Paulo (Capital- Gran
de São Pa u l o > Litoral e Interior) e outros estados:
BA, ES, GO, MA, MG, PA, PE, PR, RS, RN , RJ, SC, SE
e TO. Serão vendidos em São Paulo/SP: Alameda
Campinas, 150 - (Hotel Maksoud Plaza).
Veja edital completo e fotos no site

INFORMAÇÕES
11 5586·3000www.nossoleilao.com.br

Aqui OS servidores púbUcos catarinenses
têm crédito mais fácil para

a vida não ficar difícil.

Sem consulta � Crédito com i. Sem cobranca de� ao SPCíSerasa excelentes taxas ' seguro e tarifas

� Sem abertura. de i� Sem integralização
'collta-corrente .. de cota capital

if 0800 48 0506•
SANTINVEST - [!!P'ÇAI'I 1 - CRÉDITO PESSOAL -

8IlJIíijmdl!i;J);mjfirú!llntdil<�asal2dõslillãsl1il

@_I.
Apevl

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

capacitacao@apevi.com.br

Outubro:

14 a 17 - Avaliação de Desempenho, das 19h às 22h

15 a 19 (3a 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

21 a 24 - Análise de Crédito e Cobrança, das 19h às 22h

21 a 24 - Conceito e Aplicação da Filosofia õ's, das 19h

às22h

21 a 24 - Gestão de Materiais e Estoques, das 19h às 22h

22,23, 29 e 30 (3a e 4a) - Metrologia, das 19h às 22h

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HORSTVERCH
PRIMEmo CAPÍTULo

Horst Verch, o homem gol
do final da década de 50

e dos anos 60, disparava "mis
seis terra ar" que devastavam o

último reduto das defesas ditas
intransponíveis. O camisa nove
do Baependi, finalizador por
excelência, tinha o faro do gol.

Deslocava-se com desenvoltura
nas. imediações da grande área,
efetuando tabelas ou disparos
mortais. Cobrava faltas com

chutes potentes e precisos. Foi
o artífice de grandes vitórias do
time Azurra nos anos dourados
do nosso futebol.

Nomundo dos esportes
Horst iniciou as ativida

des esportivas no tempo de
estudante no Colégio Marista
São Luís. Atleta múltiplo jo
gou voleibol, basquete, fute
bol e futsal. O Baependi foi o
primeiro clube de futebol da

região a investir nas divisões
de base tendo por objetivo pri
mordial a formação de joga-

'

dores para no próprio clube.
Sob a orientação de Arnaldo

Schultz, em 1953 o clube criou
o que na época, denominava
se "novos craques azurras"

Schultz, dentista de profissão,

mestre da bola por excelência,
presenteou-nos com o melhor

Baependi de sempre. O grupo

pioneiro era formado pelos ga
rotos: Bentica, Baldur Grubba,
Rubens Silva, Norberto Piaze

ra, Romeu Piazera,_Schwerdt
ner, Gito, RainerWiele, Adolar
Papp, Luizinho Souza" Horst

Verch, Zico Rocha, Guida Fis

cher, Cascudo, Zinho Lemann

e Adolar Piske. Depois foram
incorporados: Americano e

Norberto Gaulke. A maioria

desses meninos tornaram-se

grandes jogadores de futebol.

NOVOSCARQUESAZURRAS,1953- Em pé: Arnaldo Schultz (técnico),
Bentica, Baldur Grubba, Rubens Silva, Norberto Piazera, Romeu

Piazera, Schwedtner, Gito e Rainer Wiele. Agachados: Adolar

Papp, Lulzlnho Souza, Horst Verch, Zico Rocha, Guido Fischer,
Cascudo, Zinho Lemann e Adolar Piscke.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

FUTSAL, CLUBE BOSSA NOVA, 1959 - Em pé: Ivo Kaufmann, Milton Stange e

Taranto Agachados: Horst Verch, Dalmo Rocha e Hamilton Garcia.

Futsal
Em 1959, um grupo de jovens, que

curtiam um final de semana prolongado,
durante o feriado de carnaval de 1959,
tinha em comum a paixão pelo esporte.
Jogavam futebol pelo Baependi, des

de os tempos dos "novos craques azur

ras". A novidade girava em torno e uma

nova modalidade esportiva, o futebol
de salão, hoje futsal. Eram eles: Rainer

Wiele, Guido Fischer, Norberto Piazera,
Elizaldo Leutprecht, Chiquito, Zico Ro

cha, Schwerdtner e Norberto Fischer.

O Baependi marcou um jogo de futsal

contra oGuaranyde Joinville, na quadra
do ColégioMarista São Luís.Osmeios de
comunicação da época, a Rádio Jaraguá
e o jornal O Correio do Povo divulgaram
o evento. Um grande público se fez pre
senteparaver deperto anovidade.Assis-

Voleibol
No início da década de

1950, emJaraguá do Sul, surgi
ram dois dosmelhores times de
voleibol do Norte Catarinense.
O Baependi comandado pelo
jovem Murillo Barreto de Are
vedo e o timaço do ColégioMa
rista São Luís, em cujas fileiras
desfilaram pelas quadras cata

rinenses dois ícones do voleibol
de sempre: Elizaldo Leutprecht
e Paulo Moretti. O jovem Horst

Verch brilhava no campo (fu
tebol) e nas quadras jogando

tiam tambémo jogo os jogadores de fute
bol da região que queriam conheceras
detalhes na nova modalidade. Ali mes

mo, os jovens reuniram-se e formaram

um novo time, cujo nome homenageava
a corrente musical da hora: fundaram
o Clube Bossa Nova. São fundadores:
Milton Stange, Taranto, Dalmo Rocha,
Horst Verch, Hamilton Garcia, Vicen
te Donini, Ivo Kaufrnan, Valéria Costa,
Gito, Manfred Albus e SigmaLucht. Na
semana seguinte, os dois esquadrões se

enfrentaram na mesma quadra. Os des
portistas compareceram em massa. Re

sultado final, Baependi 2X2 Bossa Nova.

Marcaram para o Baependi: Chiquito e

Guido Fischer. Para o BossaNova: Horst
e Hamilton. Começava ali, a paixão do

jaraguaense pelo futsal.

OCPL.7
www.ocponline.com.br

Família
e Estudos

Horst Verch nas

ceu no dia 7 de julho
de 1938 na cidade

paranaense de Cam

po Tenente. Filho
de Leopoldo Verch e

Maria SchmallVerch,
o casal teve também
duas filhas: Isolde e

Edla. Horst casou-se
com RosemeriGarcia
Verch e tiveram dois

. filhos: James e Char

les; dois netos: Rafael
eAntonella.Horst ini
ciou seus estudos no

Colégio Marista São

Luís, onde concluiu
o primário, ginasial
e ensino médio. For
mou-se em Ciências
Contábeis.

Trabalho
Horst prestou

concurso para o

Bando do Brasil e foi

aprovado. Assumiu
na agência de Jara

guá do Sul. Passou

por diferentes setores
do banco tendo .sido

promovido a chefe
da carteira do CREAI

(Carteira de Crédito

Agrícola e Industrial).

voleibol. Primeiro no time do

Colégio Marista São Luís, de
pois pelo Baependi. Nos jogos
mais relevantes contra equipes
de Curitiba, Blumenau, Join
ville e São Paulo, o Baependi
e o Colégio Marista São Luís

juntavam forças, formando um
único esquadrão, tornando-se
quase imbatível. Horst, que no
futebol era atacante, no voleibol
atuava na função de armador.
Inteligente e criativo variava as

jogadas com sabedoria.

VOLEIBOL DO BAEPENDI, 1955 - Em pé..
Eduardo Mann, Norberto Gaulke, Rainer
Wiele e Buckmann. Agachados: Horst
Verch, Samir Mattar, Murillo Barreto de

Azevedo e Adolpho Mahfud.
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"Novo
,,00I1.04P
2014
A partir de

R$31.990

www.vw.com.br.Promoção válida atê 15/10J2013 para veiculas com pIntura sólida e custo de frete Incluso. Fax 1.04 Portas Completo 2014, 'a vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x. jurosO.O%.voyage Completo 2014 à vista a partir de R$ 34.990, Entrada 50%, saldo em 24x. Juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de RS 31.990,00. Entrada 50%, saldo, em 24x, juros O,99%.SpaceFox.

2013 completo à vista a partir de R$ 44.990.00. Entrada 50%, saldo em 24X, juros O.O%.Amarok Trend CO AT é vista a partir de R$ 115.990,00 Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Savenc Cabme Estendida à
vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada 50%. saldo em 24� 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 registroetetrõnlco da operação não inclusas no calculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa coocesslonária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de
financiamento. o CET será calculado e mfcrmado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14114 sem limite de quilometragem, paradefeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombr. limitada a aO.OOOkm). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutençãoOuvídorte: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala; 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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