
100 anos
Diapara celebrar
opoetinha
Na homenagem ao

centenário de Vinicius
de Moraes, artistas
jaraguaenses realizam
evento gratuito, hoje,
na Biblioteca Pública.

Sociedade
Innãos cantores
fazemshow

MlX

Para quem quer curtir
a região, a dica é a

apresentação da dupla
Alex &Willian neste

sábado, no Divino,
casa noturna de
Massaranduba.
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11

+ www.ocponline.com.br + R$ ·3,00

Dança, chope e alegria
Seguir o exemplo do casal Gatte e JoséVieira é uma boa pedida para.quem quer curtir os

últimos dias da Schützenfest. Evento encerra neste domingo com desfile, bailes e gastronomia.
PÃGlNA22

Segurança
Casa de Fumaça é a
novidade na região
Estrutura usada para treinamentos
de combate a incêndio é montada na

corporação dos bombeiros, no Bairro
João Pessoa. PÁGINA 21

Ala: .'

1149 AIVliailifSO,
"

,1il:OS.
Sua Felicidade,

Nossa Inspiração.

BR-280

Estado recebe
as propostas
Cinco construtoras encaminharam
ontem à Secretaria de Infraestrutura
os projetos para a duplicação do
trecho urbano da rodovia. PÁGINA 5

NaArena

CSMprecisa
vencer o Joinville
Equipe de Jaraguá do Sul tem que
ganhar no tempo normal e empatar
na prorrogação para ser campeã do
turno. Jogo é hoje. PÁGINA 24

Já estamos
atendendof
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acaba reproduzindo alguns com

portamentos das suas avós. Basta
olhar algumas revistas femininas
hoje. Salvo algumas transforma
ções, a impressão é de que a gen
te está lendo as revistas da época
das nossas avós ...

No ponto que vem a seguir, dis
cordo discretamente da escritora

e historiadora. Ela diz que quanto
mais informação e mais educação
tem amulher, mais transparente e

igualitária é a relação com o mari

do. Discordo. Ah, e a escritora diz
ainda que quanto menos elevada a

classe social da mulher, mais ma
chista ela é. Discordo. Não é a clas
se social que faz amulhermachista,
é ser mulherzinha e não Mulher...
Ponto. Mas não é ponto final. O as

sunto não se esgota nestas poucas
linhas. Mas fique pensando ...

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

lgnorarues virtuais
A Geração Y, também chamada geração domilênio ou geração da
.t'lInternet, é um conceito utilizadõ pela sociologia que se refere,
segundo alguns autores, à corte dos nascidos após 1980 e, segundo
outros, de meados da década de 1970 até meados da década de 1990,
sendo sucedida pela geração Z.

Essa geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tec
nológicos e prosperidade econômica. Os pais, não querendo repetir o
abandono das gerações anteriores, encheram-nos de presentes, aten

ções e atividades, fomentando a autoestima de seus filhos. Eles cresce

ram vivendo em ação, fazendo tarefas múltiplas. Acostumados a con

seguirem o que querem não se sujeitam às tarefas subalternas de início

de carreira e lutam por salários ambiciosos desde cedo.

É comum que os jovens dessa geração troquem de emprego com

frequência, em busca de oportunidades que ofereçam mais desafios.

Uma de suas características atuais é a utilização de aparelhos de alta

tecnologia, como telefones celulares de última geração, os chamados
smartphones, para muitas outras finalidades além de apenas fazer e

receber ligações como é característico das gerações anteriores.
Enquantogrupo crescente, essas geraçõesYeZ tornaram-seopúblico

alvo das ofertas de novos serviços e na difusão de novas tecnologias. As
empresas desses segmentos visam a atender essa nova geração de con

sumidores, que constitui um público exigente e ávido por inovações, não .

importando qual o custo de tais aparelhos e o que fazer para obtê-los, O
negócio é consumir! Preocupados com o meio ambiente e as causas s0-

ciais, têmumponto devistadiferentedasgerações anteriores, queviveram

épocas de guerras e desemprego.
Mas se engana quempensaque naGeraçãoYe Z tudo são só flores.

Nascidos numa época de pós-utopias emodificação de visões políticas
e existenciais, a chamada Geração Y e Z cresceu em meio a um cres

cente individualismo e extremada competição.Não são jovens que, em
geral, têm a mesma consciência política das gerações da época contra
cultural. E também, como as informações circulam a uma velocidade e

tempo jamais vistos antes, o conhecimento tende a ficar cada vezmais

superficial, o que se percebe nas escolas e ambientes acadêmicos, onde
amodernidade criou uma legião de alienados virtuais. É o preço que
estamos pagando por umamodernidade sem freios e sem regras.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodoplYIJo.com.br

Saúde

Secretaria
conscientizamulheres

-

�
..

Sábado é dia de cuidar da saúde, em Ja-
.

raguá do Sul. Neste dia 19, a Secretaria de

Saúde promove duas ações. Em referência

ao Dia Nacional de Combate à Sífilis será fei

ta a conscientização das mulheres, especial-
.

mente as gestantes. Omutirão preventivo de
câncer de colo de útero também será realiza

do durante todo o dia, nos 20 postos da rede,
incluindo os Pamas 1 e 2. São esperados 350
atendimentos previamente agendados.

"l Tocê é mulher? Casada? Pensa

V em casar? Então é com você
mesma. Se não for mulher, como
homem você deve também ter in
teresse no que vem a seguir, afinal,
homens podem ser pais de me

ninas, futuras mulheres adultas,
pode ser irmão, avô, enfim ... En

tão, crave bem os olhos nos trechos

que vêm a seguir, 'são excertos de
uma entrevista que acabei' de ler,
entrevista com uma historiadora,
professora universitária e escrito

ra multipremiada. Omito o nome

da pessoa, tenho minhas razões ...

Mas concordo com ela da cabeça
aos sapatos.

Essa pessoa diz que - Amulher
brasileira é vítima de seu próprio
machismo... Diz que a mulher na
vida pública tem um comporta
mento liberal, competitivo e apa-

COMENTÁRIO

Elas

LUIZ CARLOS PRATES

rentemente tolerante. Mas em casa,

na vida privada, muitas não gostam
que o marido lave a louça; se o filho
leva um fora da namorada, a culpa
é da menina; e ela própria gosta de
ser chamada de tudo o que é co

mestível, como gostosa e docinho,
compra revistas femininas que pro
metem emagrecimento rápido e for
mas de conquistar todos os homens
do quarteirão ...

A escritora não para por aí, diz
ainda que - A mulher continua se

vendo através do olhar do homem.
Ela quer ser essa isca apetitosa e

• Nomes.
Por que as mulheres, em grosseira maioria, con-'

cordam em pôr o nome dos maridos nos filhos ho
mens e não batem o pé para colocar o nome dos seus

próprios pais? Por que não dão àsmeninas o nome de
suas mães e acrescentam "Júnior". Ou será que elas
são tão tapadas que não sabem que é possível dar o
sobrenome "Júnior" para meninas também? E como

é que outras coisas elas sabem, e sabem direitinho ...?

Tenho aversão, para não dizer pior, a mulheres mu
lherzinhas, sem coragem nem cidadania.

• Segurança
Eu era o único, voz solitária, durantemuitos momen

tos no passado, quando vagabundos começaram a explo
dir caixas eletrônicos nos bancos, eu pedia aplicação da
Lei de SegurançaNacional. Disse issomuitas vezes no rá
dio, na CBN/Diário e nas colunas. Olhavam-me como se

eu fosse um insano. É quemuitos tapados vinculam LSN

com regimemilitar, "esquerdinhas" fracassados. Só uma
lei dura e incondicional, exemplarmente aplicada, pode
conter esses ordinários, arruaceiros e depredadores do

patrimônio público. E agora, timidamente, ouço alguns
falar nabendita lei... Nada como o tempo, nada.

• Falta dizer
Um texto no jornal ensinava sobre como lidar com

"Adolescentes e quarto bagunçado". Bah, muito fácil: -

Volta e arruma o teu quarto, já, agora! É o que devem di

zer os pais. E sem mugidos queixosos... - Arruma tudo,
deixa tudo em ordem, bem arrumadinho, entendido?
É assim, sem pedagogia do amor. Sem frases dóceis ou

arredondadas ou, pior que tudo, dizer que adolescente

é assim mesmo. Assim mesmo umas pitangas. - ''Volta

e deixa tudo em ordem ou tu não sais de casa hoje" ... E
ponto final. O quarto vai ficar nos trinques.

PARA RELEMBRAR
A leitora Maria Elisabet MaHedi registrou um dos momentos

do 12 Festival Marisol de Balonismo, realizado em setembro.

"Foi emocionante", diz.

Educação
Matrículas'
nas creches

O cadastramento das matrículas dos
Centros de Educação Infantil de Jaraguá
do Sul ocorre de 7 a 14 de novembro, das
7h30 às nhgo e das 13h às 17h30 (bas
ta cadastrar a criança em um centro). A
renovação de matrícula para as crianças
que já frequentam as unidades aconte-

-

ce de 25 a 29 de novembro (horário de
atendimento será definido conforme or

ganização de. cada centro).

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3318
1 O - 26 - 52 - 58 - 68
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CHARGE

A 25G SCHÜTZENFEST TÁ ACABANDO...

tOBITUÁRIO
• REINALDO P. DE ALMEIDA FRAZÃO
conhecido por Paulista, morreu na quinta
feira, dia 17. Ele tinha 73 e deixou enlutados

esposa, filho, filhas, genros, noras, netos,
bisneto, irmãs e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado
no cemitério da Barra do Rio Cerro.
o ERICA UTECH morreu em 15 de

outubro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha
58 anos e deixou enlutados o esposo,
filhos, neta, irmãs, sogro, cunhados e

demais parentes e amigos. O sepultamento
ocorreu no cemitério de Três Rios do Norte.
o INACIO MARIA morreu em 16 de

outubro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha
61 anos e deixou enlutados a esposa, filhos,
netos, parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado no cemitério de Nereu Ramos.

EDITORIAL

Mais creches, mais vagas
Jaraguá do Sul recebeu uma boa no

tícia essa semana do Ministério da
Educação. Foi anunciada para o muni
cípio a construção de duas novas cre

ches. Elas serão erguidas nas comuni
dades de Três Rios do Norte e Barra do
Rio Cerro. São duas regiões que apre
sentam altos índices de crescimento
demográfico.

A previsão se soma às cinco obras de
novo� Centros de Educação Infantil em
andamento, previstas para serem ergui
das entre março e abrildo próximo ano.

Além disso, há projeção da ampliação de
unidades e também de outros cinco cen
tros, totalizando 12 novas creches. Com
isso é estimada, num prazo de até dois
anos, a criação de 1,2mil vagas.

Essa ampliação vai reduzir a fila de
espera de 850 crianças que estão fora
dessas unidades. A demanda deve au

mentar no decorrer das obras previstas
devido ao crescimento populacional.
Por isso, o desafio de criar novas vagas

Educação
Seminário
de aHabetização

A Secretaria Municipal da Educação realiza:
no dia 5 de novembro, das çh às llh45 e das
13h às 16 h, no Centro Universitário Católica
de Santa Catarina, o "Seminário Final do Pac
to Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC): Alfabetização na Perspectiva do Le
tramento", Duranteo evento, aberto à comu

nidade, professores alfabetizadores apresen
tarão 65 trabalhos voltados ao gênero textual.
Desde o mês de março deste ano, a secretaria
vem realizando encontros quinzenais com 140
professores de 1°,.2° e 3° anos na Escola Mu
nicipal Albano Kanzler. Os profissionais alfa
betizadores passam por formação durante dois
anos, na modalidade presencial, totalizando
120 horas anuais de atividades.

é constante.
Oferecer condições de espaço para

atender as famílias que deixam os fi
lhos-com vizinhos, parentes, ou que a

mãe é obrigada a ficar em casa, sem
ter condições de trabalhar, porque
não encontra vaga nas creches, é obri
gação do município.

"
Investimentos nas creches fomentam
uma base educacional de qualidade.

Os investimentos nos Centros In
fantis fomentam uma base educacional
de qualidade. Através disso, cria-se uma
estrutura que direciona a formação das
novas gerações'estimuladas ao ambiente
educativo. Quando a criança está longe da
escola, nos primeiros anos de vida, deixa
de conviver em um ambiente essencial
para a socialização e desenvolvimento.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�"!I" O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
C"i' fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpam outro leitor.

" Isso pode criar
dificuldades grandes

para os historiadores e prejudicar
imensamente a historiografia
nacional. A formação
de documentos

contemporâneos
fica prejudicada.
Alberto da Costa e

Silva, membro da
Academia Brasileira
de Letras, sobre a lei

, que exige autorização
prévia para a

publicação de

biografias.
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PLENARIO
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Destino deAvila deve ser o Solidariedade

José de Ávila pretende definir somente

na próxima segunda-feira qual será o

seu destino político depois de pedir desfi

liação do PSD, partido em que não encontra

mais ambiente, até mesmo por ter postura
completamente oposta ao agora ex-colega
de bancada, Jeferson Oliveira. Mas, para
não perder o mandato, o presidente da Câ

mara tem somente duas opções, o PROS e

www.imoveisplaneta.com.br :

(47)3275-0100

EM FOCO
Plenária Acijs da próxima

segunda-feira coloca em pauta
a gestão pública e a privada.

Os convidados são o presidente
do Ipplan, Benyamin Fard, e
o mestre de administração de

empresas, João Bertoldi.

• • •

Presidente do Samae, Ademir
Izidoro (PP) assina convênio
com a Rede Feminina de
Combate ao Câncer na

segunda-feira. O ato permitirá
que as pessoas façam

doações à entidade através
da fatura de água.

o Solidariedade. Este último vem sendo es

truturado pelo vereador de Joinville, Odir
Nunes, que também é oriundo do PSD e

está buscando lideranças em todo Estado.

"Já conversei com oÁvila e o convite é para

que ele comande a comissão provisória em

Jaraguá do Sul. As conversas estão bem

adiantadas", disse ontem Odir por telefo

ne admitindo que a expectativa é de que o

jaraguaense assine ficha antes do dia 23. A

saída de Ávila é mais um sintoma da derro

ta eleitoral que o PSD sofreu nas urnas em

outubro do ano passado. Há menos de um
mês, Cecília e Ivo Konell também abando

naram o partido, depois de terem protago
nizado uma briga pela presidência do dire

tóriomunicipal. Mesmo saindo vitorioso, o
casal acabou migrando para o PSB.

Fiscalização de radares
A possível ausência de aferição do Inmetro nos fotossensores e radares de Jaraguá do Sul tem

sido motivo para recursos de motoristas flagrados e também foi assunto levantado pelo vereador

Jair Pedri (PSDB) na tribuna da Câmara, que solicitou que o governo apresente as planilhas com

provando a supervisão. À coluna, ontem, o diretor de Trânsito, Rogério Luiz Kumlehn, adiantou

que os 71 radares fixos estão com a documentação em dia. De janeiro a 30 de setembro, os apare
lhos flagraram 64.659 infrações, incluindo 2.838 capturadas pelo aparelho móvel da PM.

Presidente
comemora

Presidente da Fundação de Cul

tura, Leone Silva (PT), espera o fe

chamento dos portões do Parque de

Eventos, namadrugada de domingo,
para fazer o balanço oficial, mas diz
que a 2Sa edição daSchützenfest tem
superado as expectativas. O resgate à

tradição foi o maior objetivo. Tanto
que entre as mudanças adotadas os

destaques ficam por conta do tiro,
que ganhou espaço na entrada do

evento com 31 estandes, e o fim da

música eletrônica e bebidas como

o 'capeta'. O evento teve orçamento
de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil

repassados pelo Estado e outros R$
500 mil que a Prefeitura espera re

cuperar com a venda de espaços co

merciais e ingressos.

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013

A SEMANA

"
1. A comunidade tem que ser

chamada para discutir, para dar

opinião. Além disso, temos que
ver o projeto detalhado antes de

qualquer decisão. Não dá para

empurrar uma coisa dessas.

Do deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), propondo a

realização de uma audiência

pública para debater a

possibilidade de construção de
um complexo penitenciário.

"
2. Sei que a situação do trecho

está muito complicada. Minha

intenção é a de iniciar a obra

ainda este ano, mas se alguma
empresa recorrer do resultado do

edital, o processo ainda pode se

prolongar por mais 60, 90 dias.

Govêm'adOf RaimundoColombo

(PSD)em en1reví&fa ftefusiVa aoOCP

sdmJ O' trecho UIbano da SFf..280.

"
3. É só comparar o salário da

categoria nos municípios do
mesmo porte, estávamos muito

defasados. Só que a gente não

tinha um prefeito que encarasse

isso de frente, o Dieter encarou.

Do vereador João
. Ffamoncini (PT) sobre seu

voto favorável ao reajuste
dos médicos.
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Cinco construtoras interessadas
TRECHO URBANO 280

Empresas encaminharam
ao Estad� as propostas
para fazer a duplicação.»:

Vencedora será definida

no dia 12 de novembro

Carolina Veiga

""'inco empresas entregaram'
\...ma tarde de ontem à Secreta

ria Estadual de Infraestrutura a

documentação necessária para se

candidatar a executar as obras de

licitação e ampliação dos 8,9 qui
lômetros do trecho urbano da BR-

280, entre Guaramirim e Jaraguá
do Sul. O Estado tem prazo de uma

semana para avaliar a documenta

ção entregue pelas concorrentes.

Entre um dos requisitos para esco

lha está o preço.
De acordo com o presidente da

Comissão Especial de licitação,
João Paulo Paixão, a previsão é.
que no dia 25 de outubro seja pu
blicado no Diário Oficial a homolo

gação das concorrentes. "Após isso,
as empresas têm prazo recursal de

LÚCIOSASSI

PERIGO Este ano, sete pessoas morreram em acidentes no trecho urbano de Guarainirim

cinco dias úteis.Apenas após este
período será marcada data para
a abertura das propostas de pre
ços", explicou Paixão. No' dia 12

de novembro deve ser conhecida

a vencedora da licitação.
Cadastraram-se para parti

cipar da concorrência a cons

trutora Sulcatarinense e os

consórcios formados pelas Co

nenge-SC, Alves Ribeiro Cons

truções e Toniolo Engenharia e

Construções, CP Construção e

J.R. Ltda, Construtora Triunfo

e JRG Construtora de Obras,
Infrasul Infraestrutura e Co

neville Serviços e Construções,
além da Cetenco Engenharia e

a Construtora Ferreira Guedes.
Aobra estáorçada em R$ 105

milhões e foi dividida em duas

etapas. Na primeira, orçada em

R$ '89 milhões, será ampliada a

capacidade de veículos no trajeto
entre aRodoviadoArroz e aPon
te do Portal e construído um ele
vado sobre a SC-l08. Na segun
da etapa, será erguida uma nova

�

GIGAFEIR�
WebMotors

SANTA CATARINA

o CAMINHO CERTO PARA REALIZAR O SEU SONHO

18 A 28 DE OUTUBRO
PROClJ.RE AS lOJAS

. COM ESSA MARCA
Realização: CWebMotors.com.br

.

� Santander

(1) ÇQf]dlções sujeitas ti a�$IIS\l e ªprovilÇão \19 eréctllo e d�?ls condlções do 1l,fodul9s VÍ!J?nleS fia data d? contratação. Condjções v�lid'l$ Pllla jinaQciamen!9l' d? casos lIsadosf§afTlinovos c9f11erciaJf?�os por ipl�nné(lio de lojistas correspqJí<lentes não b�ncános da AYl119fe Cré(lilo ftnanclamenjo

e Inveslimento 6)" e parllGlp<llJles 40 G'IgB Feifão Web Motol"l Sanla Cat.lÍna.l'ralO \ie vig�cia da p<om09ão e 4� 18 J1Q1201S ª 281�Q/2111�, AyJflore Cré.1il9 ,'jnaoçiamento e Inyes\im�lJÍo S.A, e '! Wil.b Motors não se fespon�al)lIIl11l'1 ptll .q�.isquef ileteltos, v.iGios "ii pfoblefTla8 elÔslenles n�s

veieuÍQS ov decorrentes dOS negócios reaijzados�o Giga FeiràQWeb Motors Silnta CatadlJll, os quais sâQ de exclusiva responsabilidade dos lojisij;s per.t!qipapl!)S<lo evenlo, O j;USlo eletivo lotai, as \aXll9 de juros e demais ençargos paÇem '1a/Íar'de acordo CQIjl o anp do veJculo,marca, v.alores, prazos.

e d�mais çondiçõe�.,..olhidas pelo clienle. f'<!f� mªis InrO!maçQ�s çonsulte as lojas pªrticlPijOles corce§ilOwenles não "ancárias e o�te www·[lgg\e1rªoweb'll<lIQfs.Cl)I1l9r. Imagens m�aJl1eflte ,Iys![aijva§. (�) faxas ª parlir de 0,9llr. ao Ijl� para linMC1B1l)fl_nt9S cam entrada � 60%® yalQr do bem

(li'b!'la 'IP�. pra,to de linanGÍamento em até 1 � meses e ".,.ps que a gala de f5l.bricayào4.o vejcuJo�Jl.J1çi"do seja�012 a O 11m, simulª�ão. ,pa'a ...iculo marca falia .1'."le. 1·9 ge ;lIlQ/fl)Q� 2012@)12, no v'l)Or de � 21.340,00 eom e�Jt4�ª de 6()%. Pf'lbO '12 meses !lJi;!usoo de .9ray�me 106, 1;5,

T?ri'ª.de av@i�ão.ge 8�m R$ 276,00. Custo Efetivo TQtal.- G�T de 1.860/, arn, e 2�,04 % ª,ª", PJlfcel.amensall�x,de RI@8,22 -Ó:(@} Parceles.Qecrescentes, oferta vàltda Pª'il veicules vsíl!lesfQ�M, G9J1l ?no/mweJQjlup<lfior BQl)f)fl, gefG�nlUJ!llJllnlfJ)o de entr�º��e 20'A, em .lé 4§x·

FINANCIAMENTOS

ponte sobre o rio Itapocuzinho,
dois viadutos e três passarelas
pára pedestres. Essa fase custará
cerca de R$ 16 milhões. As obras
serão executadas pelo governo
do Estado e foram inseridas no

Pacto por Santa Catarina.

A definição da construto

ra será o penúltimo passo para
o início efetivo das obras. Em

seguida, será preciso aguar
dar que o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Re

cursos Naturais Renováveis

(lhama) emita licença ambiental.

Segundoo secretário de Infraestru
tura do Estado, Valdir Cobalchini, a
intenção é a de transferir a respon

sabilidade.da esfera federal para a

estadual. O pedido foi oficializado
por Cobalchini em Brasília. Ago
ra a Fundação Estadual do Meio

Ambiente (Fatma) deve manifes

tar formalmente o interesse para

posteriormente o lhama delegar a
responsabilidade sobre o trabalho
de licenciamento.

Para entender
Aobra do trecho urbano da BR-

280, entre Guaramirim e Jaraguá
do Sul, não está relacionada com

a duplicação da rodovia entre São

FrancÍSco do Sul até Jaraguá do

Sul. Esta é a obra de maior porte
e abrange 74 quilômetros e será
executada com recursos do gover
no federal, num total de R$ 972,2
milhões. Ela foi dividida em três

lotes e todos foram licitados. Uma

das ações será a construção do
contorno rodoviário. O início dos

trabalhos ainda depende da licen

ça ambiental do Ibama.
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Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Do penodrive
... . ,.,

aunpressao
Na China existem mais de 50 mil gráficas,

todas imprimindo grandes volumes. No Bra-
'

sil são 20 mil empresas. Elas disputam um

mercado que consome cada vez mais serviços
internos. "O que está salvando muitas empre
sas ainda é a produção de embalagens", as
sinala Udo Wagner. O processo de impressão
'made in China' acaba compensando mesmo

seja no prazo de entrega como no custo de im

portação. A primeira carga trazida pelaAvenida
demorou 90 dias entre o envio do arquivo por
meio digital. E o valor das 25 toneladas compra
das, mesmo em dólar, saiu 35% mais barato do

que se fosse produzido no Brasil. "Mesmo que
o dólar oscile sai mais barato, temos qualida
de sem precisarmos de máquinas, de pessoas
trabalhando e com outro custo de produção. É
como levar o pen drive trazer na hora. Lamen-
tavelmente esta é a realidade".

.'

Homens emulheres

iguais no SPC
o indicador ampliado do Serviço

de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
divulgado nesta sexta-feira mos

tra que há um ligeiro equilíbrio na

inadimplência entre homens emulhe
res. Pelos dados, que detalham como

se comporta a inadimplência no co

mércio brasileiro, segundo os critérios

de gênero, idade e valor das dívidas,
em atraso, as mulheres representa
ram 54,72% dos casos de cadastros de
Pessoa Física (CPFs) negativados em

setembro, ao passo que os homens,
45,28%. Os técnicos do SPC Brasil

dizem que é natural que as mulheres

sejam ligeiramente mais inadimplen
tes do que os homens, porque são elas

também as quemais consomem a pra
zo. Segundo a entidade, 58,76% das

compras a prazo, no mês de setem

bro, foram feitas com CPFs de mu

lheres enquanto as demais (41,24%)
foram feitas por homens.

Ronaldo Corrêa

MERCADO

Avenida Gráfica vira
importadora delivros

Fundada em 1947, a Avenida Gráfica

e Editora mudou o foco, passan
do a importadora de livros. O negócio
com impressão se tornou inviável de
vido aos custos e a empresa de Jaraguá
do Sul optou por comprar o produto
pronto na China. No final .de setem

bro, chegaram as primeiras 25.tone
ladas de publicações diversas e, para

novembro, um novo lote de 40 tonela

das de títulos entre romances, dicioná

rios e clássicos da literatura chega ao

agora depósito localizado às margens
da BR-280, no Bairro Nereu Ramos.

"Infelizmente, a desindustrialização
é uma realidade em todos os setores,
inclusive na indústria gráfica. Impor
távamos matéria prima da China, já na

época de 20% a 30% mais barata que
no Brasil. O incrível é que a celulose
sai do Brasil e retorna da China com um

custo menor do que esta mesma matéria

prima adquirida aqui", diz Udo Wagner;
proprietário da Avenida. Ele confessa não
entender como esta equação ocorre, mas

atribui ao chamado 'custo Brasil' o enfra

quecimento de vários setores produtivos.
Há uma soma de fatores, da histórica in
competência de gestão em infraestrutura

às dificuldades com mão de obra quali
ficada, rigor tributário formado pelo ex

cesso de impostos, entre outros aspectos.
Udo comenta que há 10 anos aposta

ra no negócio de impressão, investiu em

moderno complexo gráfico, mas desde

meados de 2012 planejava mudanças. Da
estrutura de negóciosmantidos pela famí
lia, permanece uma gráfica expressa sinto
nizada com um mercado que movimenta

volumes menores de impressão em curto

prazo de entrega, a livraria e papelaria,
comandadas pelos filhos e esposa, e a,

importação a cargo da editora que ele
mesmo conduz.

�

Area disponível para empreendimentós
No Bairro Nereu Ramos, a Avenida Editora conta com

uma área total superior a 150milmetros quadrados. O par

que antes ocupado pela gráfica é de 6 mil metros quadra
dos que, por enquanto, serve de depósito e centro de dis

tribuição. Udo Wagner ambiciona ver o local ocupado por

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013

íNDICE PERíODO

SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,03% 18.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013

BOVESPA +0,29% 18,OUTUBRO.2013

NASDAQ +0.83% 18,OUTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,93 -1.54%

VALE5 31,69 -0.49%

BVMF3 13.00 +1.56%

POUPANÇA 0,5210 19.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,14% US$109,860
OURO +0,01% US$1316,530

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1750 2,1760 +0,77%
DÓLAR TUR. 2,0700 2,2100 -3,49%
EURO 2,9703 2,9714 +0,91%
LIBRA 3,5096 3,5123 +0,91%

Governo também
está importando
o acervo daAvenida reúnemais

de mil títulos, incluindo 300 títu
los próprios e outros 700 de uma

editora comprada em Blumenau.
Além das impressões de clássicos

da literatura brasileira, dicioná
rios e gramáticas, livros temáticos

como atlas e manuais, outro nicho
no qual o empresário está apos
tando são as publicações especiais,
com coleções abordando temas

como educação no trânsito, saúde,
entre outros assuntos para atender

prefeituras, empresas e clientes es
pecíficos:Ele diz que a prioridade é
trabalhar com livros que não sejam
de consumo rápido como revistas,
por exemplo. Vendas no mercado

popular, em lojas alternativas tipo
R$ 1,99, de porta em porta e em lo

jas de conveniência; contando para
isso com 25 representantes no Bra
silo Udo faz uma revelação curiosa:

o próprio governo federal imprime
na China livros didáticos usados

pela rede de ensino.

empresas de base tecnológica, quem sabe um condomínio.
"Há uma estrutura moderna que está pronta, se não for

para um empreendimento único, pode ser para uma uni

versidade". Outro imóvel, ao lado do prédio do Centro Em
presarial, também está disponível para locação ou venda.

���!��Yu��
Você, tranquilo ..

(47) 3370-0212
,

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

dutracomercio@yahoo.com.br

(47) 3213-7594 I 9652-8847
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atenção para não perder a hora
NÃO ESQUeçA! Moradores da região Sul do

País devem adiantar os relógios, no domingo
Bábara Elice

A partir das oh deste do
.l"1mingo inicia o horário de
verão. Os relógios devem ser

adiantados em uma hora. A
medida vai impactar nos fusos
horários das regiões Sul, Su
deste e Centro-Oeste até o dia
16 de fevereiro de 2014.

Segundo o Operador Na
cional do Sistema Elétrico
(NOS), a queda do consumo

de energia nesse período pode
resultar em uma economia de
R$ 400 milhões.

Serão 119 dias de duração.
Com a variação nos horários
das regiões do país, as deman
das de energia nos horários
de pico caem até 5%. Instituí
do pela primeira vez em 1931

pelo Decreto 20-466 de Getú
lio Vargas, o horário de verão
divide opiniões.

"Acima de tudo é um decre- -

to e nem sempre isso satisfaz o

povo. É ruim para quem bate
cartão, tem família, acorda cedo
e dorme tarde", afirma o latoei
ro Luiz Simon, 74. Para Simon,
amedida também afeta a saúde.

Conforme a nutricionista
Beatriz Ulate, da Unopar, uma
dieta rica em carboidratos, vi
tamina B emagnésio contribui
para a adaptação do corpo à

mudança. Com o adiantamen
to do horário, podem haver

alterações hormonais que in
fluenciam no humor e na dis

posição.
A cuidadora de idosos

Dirce Bastos, 44, aprova a

mudança do relógio. "Gos
to porque demoramais para
anoitecer e o dia rende mais",
comenta. Segundo Dirce, sua
rotina não muda e não há

grande interferência na vida.

LÚCIOSASSI

Gosto do

horário

de verão

porque
demora

mais para
anoitecer e

o dia rende

mais.

Oí"ce Bastos.
cuidadora de
�dosos

DICAS PARA
ENTRAR NO
RITMO DO

VERÃO
• Evite refeições
muito volumosas

ou ricas em

gorduras, sódio e

açúcar:
• Consuma frutas
e sucos naturais,
cereais integrais e

vegetais, pois esses

alimentos possuem
fácil digestão e são
fontes de inúmeros

nutrientes

7

indispensáveis ao

organismo;
• Ingira líquidos;

• Pratique
exercícios físicos

regularmente;
• Tenha uma

alimentação
equilibrada e

fracionada em

5 ou 6 refeições.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-eVinicius
.

SHOW Artistas locais convidam a comunidade

para celebrar o aniversário de um dos grandes
nomes da poesia emúsica.popular brasileira
Bárbara Elice

No dia em que o Poetinha completaria
100 anos, um grupo de artistas

jaraguaenses presta tributo com música,
imagem e poesia. Nascido em i9 de outubro
de 1913, no Rio de Janeiro, Vinicius de
Moraes foi um importante nome para a

literatura, dramaturgia, música, jornalismo e

diplomacia.
Por estudar o repertório de Vinicius desde
o início do ano, o vi-olonista Enéias Raasch

-

viu na chegada do centenário a oportunidade
para um show especial. O evento será

gratuito e aberto à comunidade na Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa, neste
sábado, às 19h. Ele se apresenta ao lado
do percussionista Jean Boca e de Rubens
Franco, no vocal.

A sonoridade predominante do violão,
presente na obra musical de Vinicius, é uma
das características do show. "Convidei o
Jean e o Rubens para ensaiar um repertório
que falasse da obra, num show mais alegre e

descontraído. Há as clássicas e algumasque.
têm o sentido estético e musical de grande
importância", comenta Raasch.

A escolha das músicas para o show não foi
tarefa fácil para o violonista. Contudo, ele
destaca a escolha indispensável de "Chega de

Saudade", composição de Vinicius e melodia
de Antonio Carlos Jobim. Lançada em 1958
no LP "Canção do amor de demais", pela

voz de Elizeth Cardoso, a canção tornou-se
o símbolo do início de um movimento da
música popular brasileira. Foi a primeira
vez que se ouviu a batida da bossa nova num
disco. O violão era de João Gilberto.

"Tem importância histórica porque a

música brasileira muda. E o grande líder
incentivador de toda essa coisa é o Vinicius,
_porque ele fazia letras e dava para a galera
musicar. Isso formou o que temos de

.

melhor namúsica brasileira", avalia Raasch.
Suas parcerias mais emblemáticas foram
com Jobim ("Orfeu da Conceição"), Baden
Powell ("OsAfro-sambas") e Toquinho
("Garota de Ipanema").
O violonista acredita que não houve
outro momento semelhante no cenário,
mesmo com a segunda geração - a de
Chico Buarque. "Hoje hámuita cópia. Eles
elevaram o patamar da estética musical
brasileira. O Tom Jobim é, para mim,
o maior compositor e o Vinicius, nessa
parceria, talvez o maior letrista de
todos os tempos", diz.

Além do repertório musical, o show
mistura projeção de imagens e interpretação
de poesias por escritores de Jaraguá do
Sul. Serão reproduzidas as leituras de
escritos selecionados por Carlos Henrique
Schroeder, GilSalomon, Elyandria Silva e

João Chiodini. O evento terá uma hora de '.

duração, aproximadamente. O show tem

a direção de Thiago Daniel.

Linha do tempo deVinicius
• 1913 - Nasce na madrugada
de 19 de outubro, em casa, no

Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
• 1929 - Torna-se bacharel

em Letras e, no ano

seguinte, matricula-se na

faculdade de Direito.
• 1933 - Publica o primeiro livro,
"O caminho para a distância".

• 1946 - Parte para Los Angeles,
onde permanece por cinco anos
como diplomata.

• .1954 - Lança a Antologia Poética

e a peça "Orfeu da Conceição".
• 1962 - Inicia a série de afro

sambas; compõe com Carlos Lyra;
faz o primeiro show de repercussão
com Tom Jobim e João Gilberto,
onde foram lançadas "Garota de
Ipanema" e "Samba da bênção".

• 1980 - Em 17 de abril recebe um

dreno cerebral. Morre no dia 9 de
.

julho em casa, na companhia de

Toquinho e da esposa Gilda de

Queirós Mattoso, devido ao

edema pulmonar.

As melhores oportunidades em empréstimos
consignadõs para servidores públicos.

de catarinense para catarinense.

I ,

SISTEMA FlNANCEIRO

fi
SANTINVEST

• 0800 48 0506
- opçÃO 1. _ CRÉDITO PESSOAL -

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h às 11h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
Bom dia! Hoje é super sába

do, dia 19 de outubro de 2013.
Dia do Profissional da Infor
mática. Chegou mais um final
de semana e ainda estamos na

primavera. No entanto, as tem
peraturas altas farão deste finde
um encontro de bacanas com

momentos inesquecíveis. Nossa
região está lotadaça de coisas

para fazer. Muitas festas, agitos
e points com uma programação
bem diversificada! Neste senti

do, vamos começar a nossa co

luna de hoje, que será lida por
mais de 30 mil pessoas.

(47) 3375 .. 8624-

1tuaHgud� 29 - Contl'i - se

3370-3242

r:
\�

DIPIL

_S.A�, 0800702. 5152
'I' Rua �osé Jesuíno Correta.. 1300. Kmi 3

tg�\
"

fndusttlat Zeferino Kuk!li1skí
� Mas ...seeandube - se - BrasH

� www.dipil.com.br

SHOW A banda Dazaranha é presença garantida no próximo sábado, na 13!! Feijoada do Moa

Ljngua afiada
Amanhã, quando o relógio bater 10 horas, a primeira gela

da será destampada em homenagem ao 10 churrasco do grupo
Língua Afiada, tchurma'de linguarudo que se reúne todos os

domingos no Espaço do Oca. A churrasqueira ficará a cargo de
Jeremias Rozza e a corneta por conta de Cabeça, Grilo, Zonta,
Leodo, Beto Taranto, Lúcio, Rocha, Volnei e outros "vuvuze
las". O encontro será embalado pela banda V8, com rock dos
anos 80 de primeira linha. Não perco por nada.

CASAMENTO Karina e Samarone são os grande noivos deste
sábado. A cerimônia será na Igreja Santo Antonio, em Nereu, às
19 horas. A recepção será no Salão da Igreja Luterana de Corupá

Alex &Willian
A dupla sensação Alex &

Willianmovimenta, hoje à noi

te, o Divino, super casa notur
na de Massaranduba.

Antigos
Rola hoje, a partir das 9

horas, no Parque Municipal
de Eventos, durante a Schüt
zenfest, mais um encontro de
Carros Antigos promovido
pelaCAAJS.

Pensando
bem...

"Hoje, neste tempo que
é seu, o futuro está sendo

plantado. As escolhas que
você procura, os amigos que
você cultiva; as leituras que
você faz, os valores que você
a.braça, os amores que você

ama, tudo será determinante

para a colheita futura. Felici
dade talvez seja isso: alegria
de recolher da terra que so

mos, frutos que 'sejam agra
dáveis aos olhos".

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Já estou com as passagens em
mãos. Em abril, este colunista e

mais uma trupe de amigos dão
rasante em Las Vegas e outras
cidades dos Estados Unidos.

• • •

Mais uma lindona da cidade

passou pelo bisturi. Está com os

lábios à Ia Angeline Jolie.

••••

Uma jovem, vendedora de uma

rede de farmácias da urbe, foi
vista aos beijos com arquiteto
conhecido da cidade durante
a 25ª Schutzenfest na última

quinta-feira. Será mais um

casal se formando na city?
• • •

No domingo, dia 20 de outubro,
quem recebe coro de parabéns
é o amigo e empresário, Renato
Koslowski, leia-se Menina Linda.
A festa será ela 22, com menu

regado a frutos do mar. Sucesso!

VARIEDADES

lviAUIUCIO HERMANN

TE CONTEI
'" Igue Joesting, réu
confesso que adora o

amarelo, está na moda.
A cor vai predominar
no alto verão.

.. Dinar Carlos Dalmora,
o Brasão, presença

. garantida na 13ª Feijoada
do Moa, vai amanhecer'
domingo no Oca. Ele

participa do 1 º Churrasco
-do Língua Afiada.

.

.. Hoje lembro com

saudades do amigo,
Roberto Rapouso. Aonde
o senhor estiver, receba o

meu abraço carinhoso.

., Os anos passam,
o mundo evólui e

.

a moça continua
mimada e fútil. Seus
valores são' tão
passageiros quanto os

amigos que aparecem e
,

se vão de sua vida vazia,
cheia de "luxo" e sem

conteúdo. A posuda ainda
não acordou para o

mundo real.

• Depois do super
sucesso da última Garage,
vem aí, dia 24 de outubro,
a 42ª edição. Agende!

Níverda
'Emerita

CIRCULANDO Minha famosa
cunhada Traude Goncalves e
suas filhas Raquel e Josiane
Gonçalves, no Restaurante

Irish Pub, em Corupá

Buxixo
Depois de seis anos de namoro,

entre idas evindas, uma figuraçada
urbe sorriso está no olho do fura
cão. Uma loura gata "ficou" com ele
num final de semana emCamboriú
e agora sinalizou uma gravidez. Se.
o DNA der positivo, o casamento,
que estava encaminhado com a

moça daqui, vai por água abaixo.
Enredo de novela com final feliz.

Hoje quem brinda seu ani
versano ao lado maridão,
Amauri Jacobi, e dos amigos, é
Emerita Jacobi. Por favor, quem
tem o número do celular dela, li
gue! Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns! Que Deus
te ilumine e abençoe toda a sua

família. Tim tiro!

TimTim • Crie tempo para as

pessoas importantes na

sua vida.

• Hoje vou conferir em
Joinville, no Centreventos
Cau Hansen, o 2º Salão do
Automóvel. Bora lá. '+ Com essa, fui!

Não ousem esquecê-lo: Leo
domar Lopes, o Leodo, é o grande
aniversariante de hoje na cidade.

Parabéns, brother! O me desejo é
sua plena felicidade.

Confira a progtart1.iJ,f;âo Cbmptda no site:
.

WWW.schutzen••st.Clin.lJr
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Dia 19, sábado:

Abertura dos portões: ioh
• 12h30: Project 46
• 13h20: Hellyeah
• 14h30: Gojira
• ISh40: Hatebreed
• 16hSS: Killswitch Engage
• 18h2S: Limp Bizkit
• 19h5S: Korn
• 21h40: Slipknot

Dia 20, domingo:
Abertura dos portões: uh
izhoo: Electric Age
izhso: Doctor Pheabes
13h40: Dr. Sin
14hso: Dokken
16hoS: Queensryche
(banda de GeoffTate)
17h3S: Buckcherry
19hoS: Ratt
20h3S: Whitesnake

22h3S: AerosmithArenaAnhembi: Avenida
Olavo Fontoura, 1209, Santana. Dias: 19 e 20 de

outubro, sábado e domingo. Preço: Lotei: R$
300, por dia, ou R$ S60, passaporte para dois dias.

Ingressos à venda a partir de 2S de junho: www.
livepass.com.br ou 4003-1S27. Bilheteria Oficial:
Bilheteria no Estádio doMorumbi: lOh/18h
(segunda a domingo), não funciona em dias de jogo.

�\\\\\\llUmllllllllllllllllmlllllllllllllllllllmlllll$llIlIlIIlIlIlIlIUlIlllIIIIIIIIUIIIIIIII1lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUUlIIIIIIIUIIIIIIUlIIlIIUllllUIIIIIIIIIIIUIIUIIIUllllllUllUIIIIUIIlIIIII1lIIlUIIIIIIIIIIIIIUlUlI

( -,

I p. �x:�:roS I
\'111 ,...

e- �)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111IUllllllllllllflllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllUIIUIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIII1I11111U111111111111r1ll1l1l\\\�

Tributo a Vinicius
de Moraes

Em 2013, ano do centenário de um dos artistas mais

completos da história do Brasil: poeta, compositor, jorna
lista e dramaturgo, será realizado um Tributo a Vinícius

de Moraes com Shaw Musical nesse sábado (19) às zoh,
na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul. A homenagem
acontece com os artistas Enéias Raascli (voz e violão), Ru
bens Franco (participação especial), Jean Boca (bateria e

percussão). Entrada Franca.

G paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult cabanacult

-
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Pirata

Aí marujos...
Galera, o Pirata voltou epra você que curte um om rock'n roll,
oupra quem tem banda de rock, Pirata RockBar vai realizar uma

I noite que vai se chamar "rock local". Somente bandas da região
i vão se apresentar nessa noite e assim reunir todamarujada local. §

l tz:;::�'i�:=.;:,;:;=.=':.�":sa. j
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TamanhoAto

Estranho Fato

Transgrido à Lei.

Eu te maltrato.

Eu te esculacho

Eu abstrato

Estranho à Lei.
Rock and Roll
alI of Fame 2014

Me perdoe,
por minha ignorância.

. Eu te perdôo,
por não me compreenderes.
Eu te amo,

eternamente

Eu me amo,

ingenuamente.

PEDRO LOPES

Saiu a lista com os 16 indicados ao Rock and Roll Hall

of Fame 2014, instituição que premia e imortaliza a história

dos artistas mais impor-
-

tantes e influentes mun

dialmente. Os nomes fo
ram selecionados por votos

de 600 artistas, jornalistas,
historiadores e profissionais
da indústria fonográfica. Os
indicados são: Kiss, Linda
Ronstadt, Peter Gabriel,
Hall&Oates, Yes, Chie, Deep
Purple (foto), The Meters,
The Paul Butterfield Blues

Band, Nirvana, N.W.A., Link Wray, The Replacements, 11

Cool J, Cat Stevens e The Zombies. De todos esses artistas

serão nomeados apenas cinco, que serão eleitos por meio do
voto popular, em dezembro deste ano. É esperar para ver.

o CongressoNacionalpromulgou esta

semana, a emenda à Constituição que isenta
de impostos CDs e DVDs com obras musicais
de autores brasileiros. Conhecida como PEC da
Música (PEC 123/11),
a lei surge com o

objetivo de combater
apirataria através
do barateamento da

música, gerar mais
empregos através do

reaquecimento desse
mercado e estimular o

surgimento de novos
artistas da música. l

D d �t,_........_eacor o com o site '.._

do Senado Federal, esta
medida livra de impostos os CDs eDVDsfeitos no
Brasil "contendo obras musicais ou literomusicais
de autores brasileiros e/ou obras em geral

interpretadaspor artistas brasileiros, bem como

os suportesmateriais ou arquivos digitais que os'
contenham".

A medida determinao corte imediato de tributos
na venda deprodutos
em lojas e no comércio
eletrônico.A emenda
estabelece imunidade do

''Imposto Sobre Serviços"
(ISS) e do ''Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias eServiços"
(ICMS) naprodução e

venda de CDs, DVDs e

clipes musicais. Segundo
o autor daproposta,
deputado Otávio Leite

(PSDB-RJ), a isenção se estendepara o "Imposto
sobre OperaçõesFinanceiras" (IOF) nas compras
de músicas e álbuns via Internet.
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Dormir bem, para vivermelhor!

SAÚDE
FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013

De acordo com oMinistério da Saú

de, cerca de 50% da população brasi
leira não dorme bem. Uma pesquisa
realizada pela Sociedade Brasileira do
Sono entrevistou, 43 mil pessoas nas

capitais 'do país e constatouque 53%
dos entrevistados não dormem tanto

quanto gostariam ou deveriam.
Dormir é um fenômeno naturale

tão necessário ao organismo quanto
alimentar-se, respirar e praticar exer
cícios físicos regularmente. O sono

é uma necessidade básica do ser hu

mano presente desde a vida intraute

rina. Assim que nascemos nosso sono

diferencia-se do sono dos adultos, en
quanto bebês, dormimos em um sono

mais superficial e por mais tempo e à

medida que crescemos este padrão vai
se modificando, tornando nosso sono

mais profundo.
Todo indivíduo necessita dormir

para repor as energias físicas e men

tais e um sono de boa qualidade é
fundamental para uma vida longa e

saudável. Dormir bem não apenas re

carrega as energias também traz bene

fícios para a nossa vida:

• Na infância e adolescência, é en
quanto dormimos que o hormônio do
crescimento atua com maior intensi

dade;
• Dormir bem possui efeito revi

gorante, evita a flacidez muscular e o

acúmulo de gordura, dá vigor físico e

combate a osteoporose;
• A memória e a vida psíquica fun

cionammelhor quando o sono é repara
dor. Ter uma boa noite de sono ajuda a

absorver melhor as informações 'do dia
a dia, porque ao descansar potencializa
mos a síntese de proteínas responsáveis
pelas conexões neurais que aprimoram
amemória e o aprendizado;

• Pessoas que dormem de seis a

oito horas por noite têm menores de

depressão, de acordo com um estudo
realizado em Ohio, Estados Unidos;

• Enquanto dormirmos, o organis
mo liberamaior quantidade de Leptina,
hormônio que controla a sensação de
saciedade. Por isso que dormir bem di
minui a ansiedade e ajuda a emagrecer;

• Durante o sono, há diminuição
dos radicais livres que podem causar

envelhecimento precoce e tumores;
• Dormir bem diminui o risco de

doenças cardiovasculares, de acordo
com uma pesquisa realizada na War

mick Medical School, nos Estados
Unidos. Um sono profundo e ininter

rupto está relacionado a bons níveis de

pressão arterial;
• Um sono reparador potencializa o

funcionamento da insulina, o que é es

pecialmente recomendado para preve
nir o surgimento ou controlar os níveis
de glicose em pacientes diabéticos;

• O organismo libera, enquanto

,..r
'

dormirmos, substâncias que ajudam
na defesa do organismo, como as In

terleucinas. Portanto, dormir bem me

lhora nossa imunidade;
• Dormir bem diminui o nível de

estresse, porque evita o acúmulo de

Cortisol, hormônio que é liberado nes

sas situações. Desta forma, melhora a

qualidade de vida e o desempenho do

ambiente de trabalho, estudos, etc.

atividades diárias. Se o seu sono não

é reparador, consequência de insônia
ou de acordar diversas vezes durante a

noite procure ajuda.
As terapias complementares e in

tegrativas como Acupuntura, Aroma
terapia, Florais, Fitoterapia, entre ou

tras, podem beneficiar os indivíduos

que possuem dificuldades para dor
mir melhorando a qualidade de vida e

promovendo um sono reparador que
permitirá "recarregar as baterias" para
iniciar um novo dia com mais disposi
ção emotivação. São ótimas ferramen
tas para melhorar a qualidade de vida
e podem ser associadas ao tratamento

convencional. Cuide-se!

A rotina de uma noite agitada e

mal dormida resulta também em um

dia menos proveitoso, com fadiga,
cansaço, dificuldade de concentração
e aprendizado, sonolência, entre ou

tros fatores que podem interferir nas

Laboratório quer comercializar primeira
vacina contramalária apartir de .Z014 •
A empresafarmacêutica britânica GlaxoSmithKline (GSK) anunciou na terça
feira qtfe vai buscar aprovaçãopara. que a comercializqção de uma vacina
contra â malária apartir do ano que vem.Atualmente, não existe nenhuma
vacina disponível contra a doença. O laboratório também considerou como

"promissores" os "r,esultados da etapados testes clínicos e".m tomo da vacina, que
.

. _

• w .

Mosql.lito
Anopheles,
que transmite
a malária aos

humanos por meio
do protozoário
parasita
Plasmodium

falciparum

foi capaz de reduzir a incidência da doença em crianças daÁfricaSubsaariana.

Uma série de vacinas contra amalária vem sendo estudadas ao longo dos
últimos anos.A desenvolvida pela GSK, chamadaRTS,S, é aquela cujos testes
estão mais avançados. O anúncio dos resultados da terceirafase dapesquisa
clínica da vacinafoifeitopelo laboratório britânicojunto aôgrupoMalaria
Vaccine Initiatiue durante uma conferência naÁfrica do Sul.

Essa etapa dos testesfoi realizada com mais de 15.000 crianças africanas, que
foram acompanhadaspelospesquisadores ao longo de 18 meses. De acordo com
Lucas Otieno, que coordenou os testes, a eficácia da vacinafoi de 46%para as

crianças de cinco a rrmeses de vida, e de 2;7%para bebês de seis a doze semanas
'de vida. "Os testes continuam e nós esperamos ter em 2014mais informações
sobre aproteção a longoprazo da vacina. Também avaliaremos a incidência de
uma dose dereforço administrada 18 meses depois da vacinação", disse Otieno.

A GSKpretende solicitar em 2014 a aprovação científica daAgência
Europeia deMedicamentos (EMA, sigla em inglês). Segundo a empresa, a
OrganizaçãoMundial da Saúde (OMS)já sinalizou que pode recomendar a '

vacina apartir de 2015 caso a agência europeia aprove o seu uso.
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Aniversariantes
CD

La Família 013 - Artista: Charlie Brown Jr.
Em 1992, nasceu uma ban

da que se destacou por sua

música única, que mistura
va vários ritmos como o rock,
o hardcore, o reggae e o rap,
criando um estilo próprio e se

tornando um fenômeno nacio
nal. Hoje, o Charlie Brown Jr.
se tornou eterno nos corações
de seus fãs e inesquecível na
história da música nacional:
O título do disco é também a

marca que a banda criou para

Livro
O Chamado dó Cuco - Autor: Robert Galbraith

Um mistério elegante e emo

cionante impregnado da atmosfe-
.

ra de Londres - das ruas silencio
sas de Mayfair aos pubs entocados
do East End e à agitação do Soho
- "O Chamado do Cuco" é um li
vro extraordinário, do autor Ro-

bert Galbraith (pseudônimo de J.
K. Rowling). Apresentando Cor
moran Strike, este é um romance
policial clássico na tradição de
P.D. James e Ruth Rendell, e mar
ca o início de uma singular série
de mistério.

nomear sua união. 13 é o pre
fixo de Santos, cidade onde foi
criada a banda, então "La Fa
milia 013" é a família que veio

. de Santos. O CD com 13 faixas
é o último trabalho gravado por
Chorão e Champignon, e inclui
os hits "Meu Mundo Novo" e

"Um Dia a Gente Se Encontra".
"La Familia 013" é um disco

para marcar a trajetória do
Charlie Brown Jr. e eternizar
a união dabanda com seus fãs.

Jogo
Pokemon Y - 3ds - Fornecedor: Nintendo

Batalha Pokérnon: Assuma o

papel de treinador, batalhe con

tra outros treinadores e Pokémon

selvagens e conquiste uma equipe
Pokémon cada vez mais forte. No

início, você poderá escolher entre
três tipos de Pokémon: Chespin
do tipo planta, Fennekin do tipo

Fêmea acho

ADOTE! Filhotes com50 dias para adoção: um macho (preto) e uma

fêmea (cinza). A mãe é de pequeno porte e o pai desconhecido. Estão
em Schroeder. Contato: sra.Jõst, através do telefone: 3373-5330

fogo ou Froakie do tipo 'água, então
conheça quatro amigos especiais
que o acompanharão nesta longa
jornada pela região Kalos. Dois no
vos Pokémon lendários: Xerneas e

Yveltal. Jogue com outros treina
dores, a qualquermomento, graças
ao novo PSS.

PROCURA-SE KATE

Desaparecida desde o dia
11/1 O, próximo ao Posto Pérola,
na Ilha da Figueira. Se você a

encontrou entre em contato
com Ivonete, através do
telefone: 9981-5929

, Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br ou �I')contre um companheiro
d� estimação nas páginas .do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

19/10 Dusnelda Schumacher

Adriana Berte Dusnilda K. Schumacher

Alcides Uller Edson Junckes

Alexsander s. da Silva Eno Weiss

Andressa Michels Everson Jagn
Antônio Gilmar Kurcheski Gerson M. de Oliveira

Carlos Roberto Marcarini Giovani Ventúri
Cassiane R. Bernardi Gisele Weingardner
Clayton John Solamon Jaime Teodoro de Ávila
Cristiane O. Ortiz Jair da Silva

Dona Titi Jardel Lange
Edite R. Rossuriller João C. Coelho

Eduardo A. de Souza Jonas dematte

Ener Bittencourt Jusemar Boing
Evandro J. Kanchen Marcos Gumz

Fábio Emmendoerfer Maria Ivanete da Silva

Fabio Hanemann Maria T. Kath

Greyce G. Moser Mariana Nelmann

Henrique Niels Mariza Iria Klein

Iara J. S. Da Costa Marli de S. San Clemente

Ingrid kreutzfled Maurici A. Perkoriski

Iris Schreiber Mauricio dos A. Junior

Ivana I. Vargas Capraro Mauricio Peres

Jackson Michelson Nelson Hafemann

João M. Lopes Ronaldino Rahn

Josileia Ruprecht Ruth Z. Friedemann

Lauani Luzia Wachholz Sara A. dos Santos

Leodomar L. Lopes Valmir S. de Lima

Leonardo Buttendorf Vanderlei W. H. Lenz

Leonardo Mendes Giglio
Leoni T. Koepp 21/10
Lino Sarti Adenice A. B. Sardanha

Lourival Maas Alcides Zastrow

Maria A. Veloso Amderson Nasato

Maria Aparecida Mendes Giglio Antonio Schwirkowsky
Nelson Klitzke Avenita Gessner

Oscar Osnir Milbratz Bruno Schimiguel
Patricia Schroeder Charles Frank Garcia

Paulo R. Schiochet Charles R. Gomes

Priscila Gonçalves Clara Guths

Renato E. Trapp Claudio Ronclavilo ,

Ricardo L. Maas Claudio Straub

Roberto R. de Oliveira Denise Ramos

Rosemary Schroeder Diego F. Fragoso
Sandro R. Imroth Dionéia Puttbs

Sesar Odorcik Evanilda Backes

Valdir Konell Fabiano L. Bastos

Vaimor Urban Gabriel Assis

Vanderleia Dalpiaz Hans Kanzler

Volnei A. Gras Junior Heidi Kanzler
-

Hilário Weber
Hilda Wolf

Ida Caroline de Andrade
Inaura Mattos

Ivo H. Júnior
Ivo O. Piazetzni
Jeane Schmidt

Josué Lossi

Glória Menezes - Atriz Marcia G. Bassani
• Daniel Aguiar - Ator Marli Rengel
• Helena Fernandes - Atriz

Neuritânia M. de A. Nagel• Patrícia Poeta - Jornalista
Odirlei Martins

20/10 Olga Saibert

Àntoniele Merini Richard Mahnke

Antonio Lescowitz Filho Roseli Westphal
Arilton Gerent Silvino Forlim

Carla Grutzmacher Terezinha G. Ristou

Cindia Nara Vitória G. Schrosder

Claus Melcher Waldemar Blanke

Dirceu Hister William Voigt
Dorizete Andreghetoni Zelinda Gneipel

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



__----------------------------------------------------------�--�------------------------------------�1SÊéULUS
���

OCP

c;u:c.. !l!,i.-J

MOBILIÁR

MENEGOTTI

I /'.../\c::> B I LIÁRI�

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br
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rarl;Imoveis
www.parcimoveís.com.br

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

,

REF: 6459. TERRENO COIv1 CASA DE
Iv1ADEIRA NO JARAGUÃ 99
VALOR: R$ 120.000,00

REF: 6450. AIv1PLO TERRENO NO
BAIRRO ESTRADA NOVA COIv1 02

CASAS DE Iv1ADEIRA TERRENO COIv1
ÃREA TOTAL DE 480 1v1'
VALOR R$ 140.000,00

REF: 6475. CASA EIv1 SCHROEDER
BAIRRO CENTRO NORTE. CASA DE

ALVENARIA, AVERBADA. COIv1 02
QUARTOS, SALA, COZINHA, BWC

TERRENO COIv1 360 1v1'.
VALOR:R$ 198.000,00

REF: 6461. 11v10VEL PARA INVESTIDOR.
SOBRADO COIv1 04 APARTAIv1ENTOS
NO BAIRRO ANA PAULA. RUA JOSÉ

NARLOCH.
VALOR: R$ 240000,00

REF 6445.IMOVEL PARA INVESTIDOR TERRENO
COv1 ÁREA DE S4QOO M' C18,CXlM X 3QCXlMl
COv1 UM CAlPÃO DE 150 M' E UMA CASA
DE MADEIRA DE 7QOO M'. LOCAUZADO NO
BAIRRO ÃOJA VERDE RlJA]ORCE BUHR CRUA
DE ACESSO AO CENTRO UNIVERSITÁRIO

CATÓlICA DE SANTA CATARINA

VAiLOR: R$ 420.0:0,00

REF: 6467. TERRENOS NO JOÃO
PESSOA LOCALlZÃÇÃO NOBRE. AS
FALTO E INFRAESTRUTURA COIv1PLETA

VALOR: R$ 95.000,00

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.lMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

�CASAS:

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.RS 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA JOAO JANUARIO AIROSO,
1067 -OI SUITE,02QTOS, SL. coz, BWC, LAV E GARR$ 1200,00
RUA ASSIS CHATE>\UBRlAN,N" 219 -02QTOS, SL. coz, BWC,
LAV E GARAGEM.RS 600,00
RUA ANTONIO PEDRI -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 750,00.
BAIRRO rnss RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU, N"
2438 FUNDOS "02QTOS, 51, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$360,OO
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, SL. coz,
BWC, LAV EGARAGEM.R$ 450,00
RUA.IRMAO LEANDRO, 1815 -02 QT0S. SL, €OZ, BWC.
LAV.R$ 655,00
03QUARlf05,5AI.A,COZINHA,LAVANDERIA,BANHEIRO E

GARAGEM RS 640,00
BAIRRO BARRA-RUA ÂNGEl.O RUBINI,N" 994 -02 SUlTES,02
QTOS, 5L, COZo BWC, LAV E GARAGEMR$ 4.500,00.
BAIRRO VILA RAU -RUA ANTON FRERICH5,� 415 -01

SurrE,02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00

APARTAMENTOS,

-MAL, DEODORODA FONSECA, 855 -02 QTO, SL. coz, BWC,
LAV; E GAR. R$600,OO EDIE MENEGOTTI

-GOv. JORGE LACERDA,N" 373- 02 QTOS, SL.COZ, BWC, LAV;

CHURRASQUEIRAGAR RS 700,00 -EDlEFERRETTI [[
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -01 SUITE, 02
QTOS, SL. coz, BWC, LAV.CHURRASQUEIRAGAR RS 850,00
-EDlE JULIANA
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL. coz, BWC, LAV,
SACADA, GAR RS 630,00 -EDIE FERRETTI I

-RUA PRES. EPITAClO PESSOA -oz QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
SACADA, GAR. RS 600,00 EDlF JARAGUA I

-RUA GOV.JORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA, GAR. RS 7oo,OO-EDIESTA. LUZIA
-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -oi SUITE, 02 QUARTOS, SL. coz,
BWC, LAV, GAR. R$ 850,OOEDIF. ATLANTA
-RUA BARAO DO RIO BRANCO,5S3 -OI SUITE, 02 QTOS, SL.
COZ, BWC, LAV, GAR RS1.l90,00 -EDIF. BARAO
-RUA JOAO PICOLU,N" IM -o. QUARTOS, SL, COZ, BWC,
LAV,SACADA, GAR. RS 850,00 -EDIE CARLOS SPEZIA

-RVA OSCARMOHR,N" 77 -OI QTO, SL. COZ, BWC. LAV, GAR

RS 450,00 EDIENATALIA SCHIOCHET

BAIRRO CZEriNrEWICZ -R. FRANCISCO TODT. N" 960 - 01

QTO, SL. COZ,BWC, LAV EGAR.R$480,OOEDlF. .GUILHERME

-R FRANCISCO TODT, N" 960 - 02 QTOS, SL. coz, BWC, LAV
E GAR RS 650,00 EDIF. GUILHERME
RUAPARANA,N"I08-02QTO,SL.COZ,SWC,LÀV,EGARRS450,OO
-BAIRRO VILA LENZI, RUA:MARIA UMBELINA DA SILVA, N"
SOO -IQTO, SL. coz, BWC, LAV. RS420,00
RUA MARCELO BAREI, N' 314 - 02QTOS, SL, COZ. BWC, LAV
EGAR.R$ 440,00

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"122 - SUITE, 02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV. CHURRASQUEIRA. GAR. RS 850,00 EDIE
LAS VEGAS

RUA JOAo ANDRÉ DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS, SL.
coz, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 91O,ooEDlE
BELAVISfA

BAmRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

WT,CORUPA -2QTOS, SL. coz, BWC, LAV EGAR.RS380,00
BAlRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARL0CH, N" 1606

-02QTOS, SL. COZ, BWC, LAV EGARRS 350,00
RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI SUITE, 02 QTOS, SL.
coz, BWC, LAV. CHURRASQUEIRA GAR RS 850,00 EDlE
DNA.WAL
RUAANGEWTORINELU,N" 199 -OI SUITE,OI QTO,SL.COz,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS nO,OOEDIF. COPEN-
IjAGEN

'

-RUAWALDOMIRO SCHMITZ,N" 160-2QTOS,SL. coz, BWC,
LAV E GAR.R$5S0,OO
BAIRRO AMIZADE -RUA AR'IHUR GUINTER. � 225--

2QTOS, SL. COZ, BWC, LAV EGARRS 500,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N' 1570 -2QTOS, SL.
COZ. BWC, LAV E GARR$ 550,00 EDIF. BRAs1LIA BELT.RÁ
MINI

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, S1.
Coz,BWC. LAVEGARRS 480.00EDlEBRASlLlA BELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BINEN, N" 87 -2QTOS, SL. coz, BWC, LAV,SAC. Cf CHUR-

RASQUEIRA EGARR$S90,00
RUA JOSE PICOLLI,522 -2QTOS, st, coz, BWC, LAV E

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

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

RASQUEIRA E GARRS!r.A),OO
RUA PRÉF. JOSE BAUER,N" 13l -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; SACADA GAR R$ 750,00 EDIE ATLANTIS

RUA WILLY BARTEL.N" 250 -OI SUITE, 02 QTOS, SL. coz,
BWC, LAV; SACADA GAR R$ 850,00 EDIE LEBWN
RUA RElNOLDO BARTEL,N" 390 -03 QTOS, SL. coz, BWC,
LAV, SACADAGAR. R$ 1.050,00 EDIF.ESPLENDOR
BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WlLLIAN.N 424

-2QTOS, SL, coz, BWC, LAVEGARRS 500,00
RUA JoAo PLANICHEK.N" 1045 -03 QTOS, SL. €OZ, BWC,
LAV E GAR. R$ 540,00 EDIEMATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"1643-01 QTO, SI.., coz; BWC,
LAVE GAR. R$600,OO EDIEEMILIO

-RU"- ALFREDO CARLOS MAlER, S:9 - 2Q:rOS, SL. COZ,
BWC,SACADALAVEGARR$620,OO
-RUA WALDEMAR GRUBBA.N" 2700 -OI SUITE,OI QTO, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADAGAR. RS 950,00 EDIEVENEZA
BAIRRO JOAO PESSOA -RUA ARJHUR GONÇALVES DE

ARAÚjO, 2QTOS, SL. COZ, BWC,SACADA LAV E GAR.RS
5oo,OOCOND_ DAS ARVORES
-RUASTA. JULIA -2QTOS, SL.COz, BWC, LAV EGARRS600,00
-RUA MARIA A. DA�CARENHAS,IIO-OI SUITE ,IQTO, �L,

COz, BWC, LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GAR.RS762.oo
EDlE MARIA AUCE

-RUA GUILHERME BEHLING,NQ 60-01 SUITE ,2QTOS. SI.,
coz, BWC. LAV,SAC. CI CHURRASQUEIRA E GAR.RS725,00· '.
EDIE CLAUDE MONET

KITINETE

BAIRRO -sAo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE'
148 -sxo LUIZ - 01 QTO E COZ JUNfO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SAo bUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916 .'

-IQTO, SL. COz, BWC, LAV EGARR$ 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 - OIQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO:
RUA JOSE �EODORO RIBEIRO - ll.HA DA FIGUEIRA -

30X60 M2 R$ 1.120.00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWlLHEIM, N" 258 -03 QTOS,
SI., COz, BWC, LAV E GAR .R$1.800,OQ-lOOM2
SALA COMERCIAL -AV.MAR. DEODORO DA FONSECA, N".
1594 - 32M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA'L KASSNER, N" 91 - 90M2

R$1.200,OO
•

GALPÃOGUARAMIRIM -RUAMARIA LOPES DA SILVA,N 188

-154M2R$1.000,00
GALPAO -VILA LENZI-RUA PADRE ALBERTO JACOB,N"153.
-160M2R$ 2.000,00

,
Consulte nossas outras op ões no nosso site W.\I\ON.,in_)Q,biU�ri,�m�negotti.com.br
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

]�AV]ENNA
O.R.! - Jaraguá do Sul

R ds e n c ee

1 Suíte+ 2 Dormitórios

-Árca prl\'ati\ll I! I,OOm'
- Lavabo Sodal

- Coànha e churrasqueira

inl!egmda 00�ivinll
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nirolini - Centro

r---íi.tõáíltÃÍtiÃ------

j.Li\ChíJlIel
) CRECl6�'N

3275-1594
www.hwolf.com.br

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

- R$ 110.000,00

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

churrasqueira. Salão de festas. play graund.
bicicletário, elevador e g!iragem

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

conjugadas - R$ 398.000,00

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

sem saída. R$ 249.000,00

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

mobiliada, área de festas e garagem
2 carros, - R$ 350.000,00dormitórios, cozinha, bwc, sala de

estar e jantar - R$ 130.000,00

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com closet e hidra +

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

pendências e piscina - R$ 750.000,00

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

vaga para 2 carros - R$ 790.000,00

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

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

vagas de garagem - R$ 790.000,00

CASAS

ReI. 1000 - Vila Rau - Com 01 quarto, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem. R$ 550,00
ReI. 1002 - CENlRO - Para fins comerciais - Com aproximadamente 600m', sala,
cozinhamobiliada lavaibo, dispensa sala com churrasqueira, 02 suites 01 delas

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

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

Ret. 1007 -ESTRADA NOVA· Com 01 surre + 02 quartos, sala de estar, sala

de jantar, cozinha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqaera e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS

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

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

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

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2005 - Centro - Com 01 surre, 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha. área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.250,00.
ReI. 2006 - Centro - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada

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

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
ReI. 2010 - Ha 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 churrasqueira),

cozinha. banheiro, área de serviço com Õ1 vaga de garagem. R$ 720,00.
Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada. cozinha,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
Ref.2013 - Jaragua Esquemo - Com 03 quartos, banh�ro, sala com sacada,

copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço,-dispensa, churrasqueira com

garagem.R$ 900,06.
Ret. 2014 - Baependi- Com 01 surre, 02 quartos, sala com sacada. copa, cozinha,

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.

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

NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00
ReI. 2018 - CENlRO APARTAMENTO - Com 01 surre com hidro e closet + 02

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

garagem. R$1.200,00
ReI. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem divisónas),com banheiro, não

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

cozinha. área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Ret.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, 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 - ÁguaVerdi - Com 03 quartos, sala com uma pequena sacada, cozinha,

área de serviço, com 01 vaga de garagem. R$ 550,00.
ReI. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

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

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

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 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.
ReI. 2036 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,

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

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

Ref. 2039 - CENlRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

domlnio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevado[
ReI. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, cozinha,/copa, área de

serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.:
Ret. 2041 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Ret. 2043 -·VilaNova - 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 surre, 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 e bwc, não tem garagem. R$ 800,000.

ReI. 2047 - VILA lALAU - Com 02 quartos, sala. banheiro, cozinha. área de serviço

,

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
ReI. 2048 - Barra - Com 01 surre + 01 quarto, sala com sacada e churrasqueira,
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.
ReI. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 560,00.

SALAS COMERCIAIS

ReI. 3001 - CENlRD - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$ 1.500,00
ReI. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.
ReI. 3005 - CENlRO - Com aproximadamente 80riJ2 com banheiro. R$ 1.200,00.

-

ReI. 3007 - CENlRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

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

tarmém com banheiro. R$ 3.600,00.
Ret. 3011 - CENlRD - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m' com 04 banooros.R$ 6.500,00
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Cód. 532- APARTAMENTO, Residencial Ady Frutuoso,
Bairro Czemiewicz, com 63m', 2 donmttórios e 1 vaga de

garagem. R$ 145.000,00

ACEITAOUTRO IMÓVEl NA NEGOCIAÇÃO.

�_. f
Coo. 135- CASA DE ALVENARIA, Bairro CenIro com i465m2, contendo uma sala comercial, 1 suíIB com Hidro •
+ 4 donnitórios, 2 banheiros, sacada, área de tesas, 1
área de serviço e4 vagas de garagem. Sala Comercial
com 133m2. Terreno de 394,2Qm2. R$ 990.000,00

Galpão 370m' + bwc, Água Verde, R$ 4.400,00.

Galpão 98 rnz + bwc.Baependí,R$ 1.000,00.

Galpão 400m' + bwc, llha da Figueira, RS 2.600,00.

Sala Comercial60m" + bwc, Vila Lenzi, R$ 600,00.

Plantão:
9135-8601
9636-6160

3371-0099

ii W ii . P 8 p c'l m O v e is, & o m , b p

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

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód.J41- CASA DE ALVENARIA, situada em

tSchroeder, Bairro Centro, com 60,62m', 2
dormitórios, sala, cozinha, 1 área de serviço e •1 banheiro sem garagem. Casa com projeto de f
ampliação. Terreno com 330m'. R$ 170.000,00

.J
.-.""'1''''. ."""". "

Cód. 534- APARTAMENTO Residencial Pirâmide,
Bairro Centenário, com 61 m', 2 dormitórios, 1
banheiro, sacaca com churrasqueira, 1 área de

serviço e 1 vaga de garagem. R$ 145.000,00

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÓESI

I: 177 CASA GEMINADA, Bairro Três Rios Do
e, 69m', e terreno com 169m', 2 dormitórios, '

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

ÁRIA

BAEPENDI

CÔO. 251- TERRENO, Bairro Baependi, com área
de 452,02m2, com casa de alvenaria de 1 DOm'.

R$ 350.000,00. Aceita outro imóvel na negociação.

r�ÇAMENTO,ENTR��';���/2��;' ,

I
Coo 581- APARTAMENTO, Bairro Barra do Rio Cerro,
Residencial Villa di Modena, com 75rn', suíIB + 1 i

dormitório, preparação para split. R$145.000,00 (1° !andar) e R$149.0oo,00 (2" andar).
__...... ....__ , _...J

I :'CElTA T�"�;�ON;;;;-GÕC�'

. ·1

C00143- CASA, Barror"Rm """' cem
I

I. 1,
23m', 1 su�e + 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 Iárea de serviço e 2 vagas de garagem. Terreno com I

"

400rn'. R$ 335.000,00 J

t
Cód 72: SALA COMERCIAL, Bairro Cenlro, com 185m', 2

banheiros, cozinha. RS 3.600,00.

CóJ.lll-CtSA,liadafigJeira,com2_.saIa,cozii1a,área
deseM;o"","" l_el vagadego: R$576,40.

* CóJ.84 CMA, Barro Estrada NÇJva com 2 donnitÓliOS, sa1a, cozinha
, 1 banhem,l área de serviço e 1 vaga de garagem. R$ 485,00

J
COO.15 -Apartamenlo, Bairro CenIro, com 1 suile 2_rios,
1 ârea de serviço, sala, cozinha, 2 banheims, sacada e 1 vaga

de garagem. R$ 1.000,00 + condominio.

Cód 92: GAlPÃO, Bairro Ro Cerro I, com 200m'. RS 2.000,00.

Cód. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 1 suile + 2

quartos e 2 vagas de garagem. R$I.020,00 + condominio.

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

CóJ. 94 APARTAMENTO - CenIro, 62ni', 2 dooniIórios, sacada
com clunasqOOra e 1 vaga de garagem. RS 700,00 + con

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

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

CóJ. 86- GALPÃO,Barro Bana do Rio Cerro, com 1500m',
terreno com 6.118,86m'. R$ 9.000,00 Proxim�ades da Ciluma.

Cód. 95- GALPÃO, Bairro Vila Lenzi,Construção com 450m',
Escrílório na parte da lrenle. Terreno com 1.1 00m'.

RS 4.500,00 Proximidades Viaduto.

I�;�����;::�área total de 5.tJ00m2. RSI3O.ooo,00

I'
Cód. 240-Terreno, Bairro Ilha da Figueira, com área total

t de 771 m2. RS 480.000,00
Cód. 245- Terreno, Bairro Baepencü, com área totai de 325m2,

.

cootendo uma casa de rna<f<jraRS 230.000,00

i Clid. 248-Terreno, Bairro Agua Verde, com área total de 9.284,5Om', um

galpão de 200m2, 2 apartamentos de 100m2 cada" 2 casas de afvenaria
; uma de 100m' e outra de 70m2. RSCONSULTE- NOS.

Côd. 250 - TerrenO comercial. Bairro Três Rios do Sul, com área

total de 352m'. RSl00.ooo,OO
ccí 255- Terreno comercial, Bairro João Pessoa, com área total de

3.31JOm'. RS CONSULTE- NOS.

Coo. 450- Chácara em Guararnirtm, Bairro Jacuaçú, com área lotai de

27.000 rn'!, com urna casa demadeira de 1()()m2, 2 dormitórios, 1

banhBiro, sala, cozinha e 3 vagas de garagem. 2 Lagoas,
Pastagem para gado. RS 230.000,00

Clid. 205- Terreno, Bairro T.ta Martils, com area total de 350m'.
RS 60.000,00 Aceita Rnalldamento Bancário.

CM 2OIJ. Teneno, situadoemAr.lquai c011:ieatrulde 110.iJOO112.

RS CONSULTE- NOS. A"ó>ór<J à ünra i1stl1açM da BMW.

Cód. 230- Terreno comercial, Bairro Rau, com área total de 4S(}m2 e

cootendo uma casamsta de 5Om'. RS 230.000,00
Aceita imóvel na negociação.

.

Cód. 234- Terreno, Bairro Estrada Nova, com área total
de 392m2. RS60.000,00

coo. 244- Terreno, Barro Santa lu1ia C011 área total de

899.058,3Om'. RS 650.000,00 iCód. 246- Te�33�:�:�:�� área total de
'I .

Cód.249- Terreno, Bairro Vila Nova, com âreatotaf de 8256m2.

IRS 1.290.000,00
COd. 259- Terreno, Schroeder, Bairro Centro Sul, com ârea total de .

.

1.201,'0m2. RS lBO.OOO,OO

_- -�j

I I

IrvlOBILIÁRIA

Piern,ann
LOCAÇÃO

Sala Comercial62 m" + bwc, Vila Lenzí, R$ 650,00.

Sala Comercial43m' + bwc,Vlla Lenzí, RS 800,00.

Apto 4 dormitôriosísuíte), 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. Iaraguá Esquerdo. R$ 750,00
+ RS 30,00 Cond.

Apto 3 donnitórios(suíte), bwc, sala. coaínha.érea de
serviço, garagem, sacada. VIla Lenzi, R$ 830,00 + Cond

c

Sobrado 4 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço. garagem, sacada,Vua Lenzí,R$ 900,00.

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

Chico de Paulo

Ref. P18i Casa 3 dormitórios (Suíte),
escritório, lavabo, salas, cozinha

sob medida, área de festa, vagas de
garagem, R$ 680.000,00.

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

Ref. P6i62 Apto
ô dormitórios

(Suíte), sala ampla, sacada com
churrasqueira, móveis planejados
na cozinha, bwc, R$ 225.000,00.

Vila fJóva
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Jaraguá do Sul - 'Se

www.bertaimoveis.comóm v

1
i

1
I
i

I,
I i Casa mista em Schroeder - RIO Hem I,I í Prôximo à MenegottI e ao Posto Saloman. ,

I, I Terreno com 450,OOm' I , I! casa com 77,OOm' i i Terreno plano com 309.00m' , pronto pra Icozinha, lavanderia, área de festas com ! I 02 quartos, banheiro. sala, cozinha. garagem. i i construir. livre de enchentes e morros. I'I churrasqueira. garagem.Todo murado, portão ] I A casa tem 2 anos. III Valor: R$ 75.000,00. (financiamento direto J'(_eletr_��!��!:�_,:_�:.':.����a.R�.!!: .OOO��. ) \,!:.�.:����9����.�:::���:!� .. __. j \:���_�.!�bili��) . . . _

I
I terreno com 324.oom'
I Casa com 70,oom' ,

(I 3 quartos. banheiro, sala. cozinha. I
(planta com ampliação para mais uma suíte) I
R$ 199.000,00 '

�-----------�......_-�

I

: • SOBRADO GElv\INADO 80,ooM'

i • 02 DORMITóRIOS, SAL'\, COZINHA, L'\Y.'\NDERIA,

I :�����;:�G������UTÓRlO.
I,��r::..� 149.000,00,

-_--

:* Apartamento com 67m2 !
I • 02 quartos sendo 01 suíte. !
I • Acabamento em massa corrlda/porcelanato I
i • O 1 Vaga de garagem I
\� R$ 160.000,00 .)

SOBRAOO GE,MJNi\OO DEmo Il\l)RàO!!!
COM 161.00M'
WJE.>\."'lEi'fro Q-1t\MP.3 ELYSEES!

FOSSUl3 sones
• LA\.'l\BO. St\0\D1\' SALA DE EST.'IR,
&\lA DE jt\N1i\R. OOZINHi\, U\Vi\NDEI\Ii\,
,Á,R&\. DE r'ESt\S,
• 02 V,AaS DE G-\RAGEM. MURI\DO E

! Apartamento com 78,OOm2 II! 02 dormitórios sendo 1 suíte
I 1 vaga de garagem i
i Local Tranqüilo e residencial. . !
1,.!3,J.!.g_Q.gQ.QJ_QQ..__ . ._ .. ..

)

Locação
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M. Conceição K. da Silveira
•

Mestre em Inglês O conce@aptatum.com.br

Pink October & BreastAwareness
It's Pink October and wherever you go you can

see soineone wearing a pink T-shirt from our

"Rede Feminina de Combate ao Câncer". (É
Outubro Rosa.e onde quer que você vá você pode
ver alguém v�stindo uma camiseta rosa da nossa
Rede Feminina de Combate ao Câncer.) Besides,
many companies in our city joined the campaign
to help that organization. (Além
disso, muitas empresas em nossa

cidade juntaram-se à campanha
para ajudar aquela organização.)
Everyone wants to help! Todos
querem ajudar. It's Pink Octobert
all over the world. (E é Outubro
Rosa por todo o mundo, mês de
conscientização.)
In Africa, where cancer death
rate is higher than HIV,
tuberculosis & malaria deaths
combined (source: http://
www.couragetodare.ór/facts/

get-involved), breast health information and
awareness is one of the purposes to diminish
that rate. (Na África, onde a taxa de morte por
câncer é maior do que por AIDS, tuberculose e

malária juntas, informação e conscientização
sobre a saúde da mama é um dos propósitos para
diminuir aquela taxa.)
Já no Reino Unido, como no Brasil, o câncer
de mama é o mais comum. Em http://
breastcancercare.org.uk você vai encontrar a
seguinte informação, que vale para o mundo todo:

Being breast aware is part of caring for your body.
It means getting to know how your breasts look
and feel so you knowwhat is normal for you.
Even though it's uncommon, men can also get
breast cancer so they need to be breast aware
too. (Conhecer sua
mama faz

parte

OCP15
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do cuidado com seu corpo. Significa saber como
suas mamas aparentam e examiná-las pelo toque
para que você saiba o que é normal pra você.
Embora incomum, os homens também podem
ter câncer de mama, logo eles também precisam
conhecer suas mamas. ) Participe da Caminhada
Outubro Rosa no próximo sábado dia 27/10.
Further information at http://www.redefemininajs.
com.br1eventos/caminhada-outubro-rosa/.

INGLÊS PERSONALIZADO

A partir do que você sabe

para o que você quer!

custornized language learning

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

Belgrado não se contenta

com sua história e se renova

TURISMO

Belgrado é impressionante. A capital Sérvia,
principal cidade da antiga Iugoslávia, transpira

novidade, mudança e personalidade, e surpreende
atémesmo osmais viajados.Alguns costumam dizer
que se existe Berlim na parte ocidental há Belgrado
no leste da Europa. Seus jovens, novas ideias, arte
não exposta em museus, galerias, restaurantes,
bares à beira-rio, uma vida noturna pulsante e

efervescente em todo canto fazem dametrópole um
prenúncio do que amodernidade emmeio à intensa

urbanização pode criar.
Vem sendo descrita como quente, urbana,

underground, corajosa, vanguardista por quem a

visita. Não é para menos. Se durante o dia Belgrado
parece calma e agradável, é à noite que sua

verdadeira identidade vem à luz. A cidade transpira
festas, com bares e baladas para todos os gostos.
Se as atrações turísticas usuais, como museus,
monumentos e igrejas, não são tão excepcionais,
sua reputação e cultura noturna vêm ganhando
cada vez mais fãs e conquistando fama por todo o

globo. É comum ver sérvios emendando e virando,
da balada para o trabalho e vice-versa. Dormir é o

de menos com tantas ideias e tendências rolando.
Os sérvios são festeiros e muito amigáveis.

Adoram apresentar o que há de novo na cidade e

indicar qual a boa da noite. Aceite dicas e deixe
se levar. Não são poucas as boas opções. Do indie
rock à música latina e ao techno, casas' noturnas,
inferninhos e atémesmo barcos que se transformam
em baladas com visual impressionante. Fora a

temporada de inverno, nos rios Sava e Danúbio

barcos se transformam em boates gratuitas, onde
se paga apenas o que se consome.

Muito diferente da Belgrado que em 1999 foi
bombardeada pelas forças da Otan, amando de Bill

Clinton, a capital sérvia não se contenta com sua

história e se recria com o que tem. De olho no futuro,
os sérvios deixam o que passou para trás e querem
saber o que são hoje e amanhã, depois do fim da

Iugoslávia, da morte de Tito, longe da bipolaridade
URSS-EUA, com o separatismo de Kosovo.

Uma metrópole típica do século 21, para lá de

interessante, onde o hype, como sons à la balkan

beats, é passado e nada é referência. A não ser a

própria transformação da história da cidade de dois
milhões de habitantes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP16
www.ocponline.com.br

você precisa
de um pouco
de asfalto! Seu

Novelas

• JOIA RARA • GLOBO· 18H
Amélia tenta acalmar Pérola, que insiste em dizer que ha

verá uma explosão e que Franz vai sofrer. Silvia incentiva Hilda

eViktor a se impor diante de Ernest Tavinho pergunta a Laura

por que Décio e Valter não gostam dele. lolanda tenta reaver

o colar com a ajuda de Laura. Hilda diz a Toni que talvez não

possa mais vê-Io e os dois se beijarn. Venceslau e Volpina vão
à festa de Ernest sem serem convidados. Hilda e Viktor cons

trangem Ernest na frente de todos, para a alegria de Silvia e

Manfred. Fabrício avisa a Mundo que houve uma explosão na

fábrica. Ernest anuncia, em sua festa, o noivado de Hilda com

Décio. Mundo invade a comemoração e revela que Toni está

entre a vida e a rnorte.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H '

Madá leva Bárbara para morar com ela. Érico diz a Re

nata que esqueceu Verônica. Vinny sugere que Giane procure

Fabinho na antiga sede da Crash Mídia. Rosernere descobre

�omo Xande, Brenda e Tábata foram para a casa de Glória.

Perácio fica desapontado quando Lana limita sua produção.

VARIEDADES

Amor à Vida

Lutero e suas cantadas pra

conquistar Bernarda
Já que dizem que o amor não tem idade, Lutero resolveu

investir mesmo na Bernarda. E pra ganhar esse coração,
nadamelhor que algumas cantadinhas certeiras.

Bolívar conta para Malu tudo o que fez a mando de Amora.

Amora mostra para Bento as mensagens ameaçadoras que

está recebendo. Malu procura Maurício e os dois se beijam.
Bárbara fotografa Tina vestida de noiva e manda a foto para

Vitinho. Bento leva Filipinho à casa de Glória. Willy revela a Ve

rônica que só a procurou por causa de Natan. Filipinho pede
para Perácio tomar cuidado com Lana. Verônica procura Na

tan. Fabinho ouve Giane falando dele para caio.

• AMORÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline convence César a se casar com ela. Herbert recla

ma de Ciça para Félix e ele a demite. Amarilys tenta convencer

Eron a ficar com ela. Niko lamenta ter convidado Amarilys para
morar com eles. Daniel conversacom Rafael sobre Linda. Félix

pede para Simone descobrir o novo endereço de AtJ1io. Patrícia

e Michel conversam no bar. Guto e Silvia se divertem juntos. Vi
vian desmaia no bar, e Michel e Patrícia a levam para o hospi
tal. Daniel pede para Perséfone emagrecer. Félix se desenten

de com Jacques. Aline vai à loja de Edith para escolher o seu

vestido de noiva. Silvia e Guto repreendem Michel e Patrícia

por chegarem tarde em casa. Félix procura Atflio.

• CHIQUITITAS - SBT E PECADO MORTAL - RECORD

Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras,

Fofocas

Jamie Foxx será
Martin Luther I<ing
para Oliver Stone "

Lá se vão 14 anos desde que Jamie Foxx

foi dirigido por Oliver Stone em "Um Domin

go Qualquer". Agora os dois estão se reunin

do para a biografia de Martin Luther King
Jr., principal figura na luta pelos direitos

humanos, especialmente em igualdade ra

cial, nos ÉUA. Ainda não foi divulgado qual
q enfoque dado ao projeto, no sentido de ser

uma biografia ampla, da infância à morte, ou

se vai focar em apenas um período específi
co da vida de King. Ao contrário, porém, dos'
outros dois projetas sobre sua vida - "Mem

phis", de Paul Greengrass, e "Selma", de Ava
DuVernay -, este possui apoio da família do

biografado. Stone e Foxx não são novatos em

biografias. O primeiro já retratou George W.

Bush em "w" e RichardNixon em "Nixon". Já

o segundo é dono de uma estatueta do Oscar

por seu trabalho como Ray Charles em "Ray".

Wanessa diz que tem

preguiça de enfrentar
nova gestação

Wanessa sempre afirmou que está reali

zada como mãe. Apesar das dificuldades do

dia a dia, a cantora diz que já "pegou a ma

nha" na hora de impor limites para o peque

no José Marcus. "Já entendi que não dá para
ser perfeito", disse em entrevista. A filha de

Zezé Di Camargo e Zilu ainda confessou que
vai demorar a ter mais um herdeiro. "Para
falar a verdade, estou com muita preguiça
de ficar grávida. Se viesse pronto, já estava

com outro filho. A gravidez, para o trabalho

que eu faço, tem que planejar muito bem",
conta, relembrando os meses que precisou
conciliar o barrigão com os palcos e horas na

estrada. Com tanto trabalho, Wanessa diz'

que possui apenas uma meta para o futuro.

"Quero ter o luxo de poder ter umas férias no
ano, parar de trabalhar uns vinte dias", afir
mou. "O luxo de ser rica é poder parar vinte
dias, mas eu tenho conta para pagar."

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013

Você é
uma mini pizza?

Porque eu te acho

um brotinho!

Horóscopo

�Áries
&ii 20/3 a 19/4 - Fogo

,
Você saberá dar valor ao que

conquistou, mas controle a possessi
vidade, As melhores oportunidades
depaqueravão surgirà tarde, princi
palmente em um passeio ao ar livre.

Um climademagia favorecequemjá
tem um amor: mostre seu romantis

mo! Cor: tons claros.

.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Thrra

. .

•
.
HOJe, a Lua brilha em seu SIgnO

e ressalta suas qualidades. Aproveite
a manhã para relaxar e Curtir a vida.
À tarde, háboas chances de conhecer

alguém interessante. Desejo está em
alta favorece os momentos a dois.

Aproveite para fortalecer os laços
com quem ama. Cor: tons pastel.

l4 Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

A vontade de se recolher e ficar

no seu canto deve crescer.Aproveite
para analisar seu comportamento e

faça algumas correções. À tarde, há
boas chances de se dar bem na pa

quera, mas pode embarcar em um

romance proibido. Curta seu canto

com o par. CGr: vermelho.

Câncer
21/6a 2117 -Água

Bom dia para relaxar e curtir a

companhia dos amigos. Suas me

lhores chances de paquera vão pin
tar à tarde. Aproveite e saia com os

amigos, pois pode encontrar alguém
interessante. Se tem compromisso,
curta o dia com quem ama, sem dei

xar os amigos de lado. Cor: preto.

". Leão

y 22/7a 22/8 - Fogo
, Você vai se preocupar mais com

a sua imagem e sua popularidade
deve aumentar ainda mais à tarde.

Aproveite para paquerar. a clima de

romantismo também vai contagiar
quem já encontrou sua cara-metade.
À noite, é hora de conversar sobre o

futuro com o seu par. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 -,Thrra

Hoje, você estará mais otimista.

Uma viagem pode animar o fim de

semana, portanto, não perca a opor

tunidade.À tarde, tome a iniciativa e

aposteno seu charme parapaquerar,
a desejo tambémvai incendiar a pai
xão:mostre ao seuparo que sepassa
no seu coração. Cor: tons pastel.

.Éo entusiasmo quefaz o poeta
eo artista, osábio e oguerreiro.

José deAlencar

A Lua aumenta o seu magnetis
mo, mas também pede cautela com

pessoas que' não merecem a sua

confiança. À tarde, um convite de

última hora pode agitar a paquera:

aproxirne-se do seu alvo.Um clima

demistério ajuda você a esquentar o
romance. Cor: preto.

Da Escorpião
liR 23/10a 21/11 -Água

Aproveite o dia para curtir a pre
sença das pessoas queridas. Você
vai se sentir melhor. Um clima de

romantismomarca a tarde e a sinto

nia entre você e o par será invejável.
Mas, se está só, pode se dar bem na

paquera: aceite um convite de última

hora. Cor: bege.

I!e_ Sagitário
� 22/11 a21/12-Fogo

Aproveite para colocar todos os

seus assuntos em ordem. Dê mais

atenção às tarefas de casa e deixe

tudo arrumado. Se anda suspirando
por um colega de trabalho, pode ter
mais chances de se aproximar. Tem

compromisso? Então, apoie o par no
que ele precisar. Cor: tons claros.

Capricórnio
2Z/12 a20/1 - Terra

Você vai se divertir! A Lua brilha

em seu paraíso astral, destacando
seu charme. A tarde será perfeita
para explorar seu poder de atração
e dar um show na conquista, .prin
cipalmente em um programa ao ar

livre.A dois, apaixão pega fogo e não
vai faltar romantismo. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

É hora de darmais atenção à fa

mília emostrar o quanto se importa
com eles. Num encontro ou reunião

de família, pode conhecer alguém
especial. A dois, o desejo promete
esquentar a relação. Além disso, um
clima de magia aumenta a sintonia

com quem ama. Cor: branco.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, vai sermais fácil conversar,
trocar ideias e mostrar o que pensa.

Aproveite para se aproximar de pes
soas queridas. À tarde, num passeio
ao ar livre, há boas chances de co

nhecer alguém interessante. Use seu

charme para se dar bem. a desejo
esquenta o romance. Cor: rosa.
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas
Casamento e dinheiro
Domingo à tarde a mulher está irrequieta. E diz:

-Você não gosta mais de mim!
Lendo o jornal, ele responde:
-Deixe de bobagens, querida! Por que não vai até o shopping e compra

alguma coisa. Tenho certeza de que vai se sentirmelhor!

Ela de cara amarrada:

-Não, não quero comprar nada! Já tenho tudo!
-Quer que eu troque o seu carro? - pergunta ele.
-Não! Aminha Mercedes ainda não tem 5 mil quilômetros! - responde
ela, aos prantos.
Comovido, ele sugere:
-Por que não passa uns dias na Europa?
-Você me odeia? Outra vez na Europa? EM não aguentomais aquela gente!
E ele tenta resolver:
-O que você quer, então?
E ela, com os olhinhos brilhando:
-O divórcio!

Ele, um tanto desapontado:
-Bem ... Eu não estava pensando em gastar tanto!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões - Animação - Dub, - 92 min - Censura: livre - sábado, domingo e quarta-feira - 14:30

• Elysium - Ficção - Leg, - 109 min - Censura: 16 anos - segunda, terça, quinta e sexta-feira - 14h40,

16h50, 19h, 21 h1 O e sábado, domingo e quarta-feira - 16h50, 19h, 21 h1 O

ARCOPLEX2

'Invocação do Mal- Terror - Leg, -112 min - Censura: 14 anos - 21 :00
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dub, - 95 min - Censura: livre - 14:00, 16:00, 18:00
ARCOPLEX3
• Serra Pelada - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20

JOlNVILLE
• GNCGARTEN
• Gravidade - 19:40 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 - 3D - DUB -

Animação
• Riddick 3 - 15:10 21 :20 - LEG - Ação
• Dragon Ball Z - a Batalha Dos Deuses - 13:10 17:45 19:30 - DUB

- Animação
• Serra Pelada - 14:20 16:45 19:00 21:10 - NAC - Drama
• Os Suspeitos - 15:00 18:30 21 :30 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20 15:20 19:50 - DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 17:2021 :50 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:00 16:00 - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação -18:00 20:00 22:00 - 3D - DUB - Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto - 21 :30 - NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:3015:3017:3019:30 - 3D - DUB

-Animação
• Mato Sem Cachorro - 16:15 21 :15 - NAC - Comédia
• É o Fim - 13:45 18:45 - LEG - Comédia
• Serra Pelada,-14:00 16:30 19,10 2,1f,45 ,NAC -Ii)rama' I,; I I

Renascinlentó
do Parto
A realidade médica
e obstétrica mundial
encontra-se em grave
condição não por
aspectos de infra
estrutura,mas devido
a questões éticas e de
coerência, De fato, o
número de cesarianas
e partos com interven

ções traumáticas é alto
demais para o nível

recomendado. Alguns
especialistas relatam

Sudoku

9 8 5

2 5 9 3

1 4 2

4 6 3 7

3 1 5

7 2 3

3 4 8

9 8 3
I
2I

4 2 6

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

'sem repetirnúmeros em

cada linha e cada coluna. ,

Também não se pode
repetir númerosem cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas
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PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo
nublado
Tempo estável com predomínio
de sol entre poucas nuvens
ao longo do dia em todas as

regiões, devido a influência de
um sistema de alta pressão,
Temperaturamais baixa no
período noturno e elevada

durante o dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

LUAS

• NOVA. 4/10

• CRESCENTE 11/10
": CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

VERTICAIS
1. O grande rio que banha a capital do estado de São Paulo

I (lngl.) Pequenos pedaços empanados de frango
2. Oracão I O mais genuíno refrigerante brasileiro
3. Pequeno tubo de vidro, plástico ou metal! Interjeição

imitativa de golpe rápido
4. As iniciais do político Peçanha (1867-1924), ex-presi

dente do Brasil! Instrumento ofensivo ou defensivo I
Desistir de alguma coisa em favor de alguém

5. Membrana fibrosa e transparente que constitui a parte
anterior do olho! Tolo, idiota

6. Ambiciosa I Ação ou palavra inoportuna I Executivo
Nacional

7. A flor considerada a rainha dos jardins / Ações, títulos
de crédito, letras de câmbio, notas promissórias ou

outros documentos negociáveis que representem um

determinado valor
•

li. Nascido em um estado da região Norte que faz fronteira

com a Bolívia e com o Peru! Conjunto dos jogadores e

ritmistas que formam um semicírculo para as exibições
de capoeira

9. Árvore empregada na indústria do curtume I Plantação
de árvores frutíferas,

HORIZONTAIS
1. Adquirir rachadura, fenda
"2. Instituto de Engenharia I Prover de habitantes
3. Sufixo que denota qualidade ou estado I Probabilidade

de perigo
4. O almirante que é o patrono da Marinha do Brasil (1807-

1897)
5. Pequeno roedor de corpo robusto, patas e orelhas cur

tas e incisivos brancos.rü meio do .. , queixo
6. A arábica serve para colar I Casal
7. Que não tem valor (fem,} / País da África Ocidental cuja

capital é Acra
8. As vogais de cuátá ! Porção do esôfago das aves usada

para estocar alimento
9. As iniciais do cineasta baiano Rocha (1939-1981), de

"Terra em Transe" ! Um fruto cuja bebida produzida a

partir dele é apreciada em todo o mundo
10. Armação que se coloca no interior de um móvel para

suster determinada caixa interna corrediça
11. A sigla de um importante exame de desempenho de

estudantes I Onda que se propaga à velocidade de 340 10
metros por segundo

12. O persa é o mais valioso I As iniciais do poeta italiano 11
Dante (1265-1321)

13. Negociar ou fazer operação comercial com,

•
•
•

• •

• •
•

• •
• •

.<
•

•

8

9

12

13

2

4

5

6

7

.2 3 4 5 6 7 8
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Transforme sua casa COID fotos

união faz a força
Lugar de porta-retratos não
é só namesa, eles também

podem ir para a parede.
A proposta émontar
um painel de grandes
momentos da família
misturando um punhado
deles - de diferentes formas

emateriais. Escolha um

parâmetro para criar
unidade. Aqui, tons
metálicos predominam.

ANALISTA CONTABIL
Vivência na função.
ANALISTA DE PROCESSOS

Ensino superior em andamento, vivência na

função.
ANALISTA FISCAL

Vivência em lançamentos de notas fiscais e

çonhecimento 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
Massarandúba.
ESTAGIO EM 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 EXTERNO

Vivência na função. "Disponibilidade para

atuar em Jaraguá e micro região.

Sob os holofotes
Quer dar status de obra-prima
a uma fotografia de estimação?
Aposte na iluminação dirigida.
Essa luz com endereço certo pode
vir do teto - preferencialmente,
segundo especialistas, posicionada
a uma distância de 50 centímetros

do que se quer privilegiar - ou de

baixo, com um único abajur.

G
me'",
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VENDEDOR INTERNO

Vivência na função.
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éOORDENADOR TRIBUTARIO
Conhecimento com legislação de tributos
diretos e indiretos, compliance tributário
e gestão de pessoas. Disponibilidade para

viagens.
GERENTE INDUSTRIAL

Para atuar no ramo moveleiro.

SÚPERVISOR DE VENDAS

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

ASSISTENTE TÉCNICO
Curso técn ico em eletrotécnica ou eletrônica.

Disponibilidade para viagens.
CRONOANALlSTA

Vivência na função.
ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇAo
Vivência em instalações elétricas e
manutenção. Desejável curso de NR-10,
curso Técnico em Elétrica f Automação
Industrial f Eletrotécnica (cursando ou

completo).
INSPETOR DE QUALIDADE
Ensino técnico em andamento, desejável
vivência no ramo metalúrgico.
MECANICO DE AUTOMOVEIS
Vivência na função.

Sem pregos
Opção descolada para ocupar a parede sem nem

pegar no martelo: em cima de um móvel, fotos - ou

quadros - viram objetos de decoração. Isso vale
para estante, prateleira avulsa, aparador ou até
umamesa encostada. Omelhor: a composição
pode sermudada a qualquer hora. Sem dramas.

MECANICáDE CAMINHA0
Vivência na função.
MECANICO DE MANUTENÇAo
Vivência na função.
MECANICO MONTADOR

Vivência na função, ramo metalúrgico.
TÉCNICO INFORMATICA .»

Desejável curso técnico.
-

TÉCNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

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

TRABALHO

Desejável vivência na função.

ALMOXARIFE

Ensino médio completo, desejável vivência

na função.
AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Disponibilidade para atuar em Guaramirim,

2° ou 3° turno.

AUXILIAR DE AL,MOXARIFADO

Vivência na função,
AUXILIAR DE COZINHA

Não é necessário experiência,
AUXILIAR DE'DEPOSITO

Para atuar com conferência de mercadorias,

carga e descarga,
AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUçAo
(CONTRATAÇAo IMEDIATA)
Não é necessário experiência.Vagas
para Jaraguá, Guaramirim e Corupá.
Disponibilidade para atuar 10,20 e 30 turno.

CAMAREIRA

Disponibilídade para atuar finais de semana.

COSTUREIRO

Vivência na função,Vagas para Jaraguá do

Sul e Guaramirim.

COZINH�RO
Vivência na função, Disponibilidade para

finais de semana,

ENFESTADOR

Vivência na função,
FRESADOR

Vivência na função.
OPERADOR DE MOVIMENTAÇAo
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,
MOTOBOY

PINTOR INDUSTRIAL

Desejável vivência na função.
RECAPADOR DE PNEUS

Vivência na função.
REVISOR

Vivência na função,
SOLDADOR

Conhecimento na função,
TECELAo
Vivência na fúnção.
TORNEIRO MECANICO

Vivência na função, Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

ZELADOR

Profissional x Pessoal
o escritório montado em casa

ganha bossa extra com fotografias
favoritas, cartões-postais, recortes
e companhia pregados diretamente
na parede. não importa o

estilo da decoração, esse é um

jeitomoderno de colocar uma
assinatura pessoal no ambiente.
Agrupe as imagens por temas.

Em exposição
o hall fica um charme ao virar uma

galeria de fotografias, gravuras
ou o que preferir. Capriche no
alinhamento, para dar conforto aos

olhos, e aposte no mesmo acabamento
- aqui, sanduíches de vidrô.

A META RH EM PARCERIA COM A

ctItIPER
A._..c:. te

CONTRATA:

AÇ��G_��.I.�?!.AU)(. A�_OUG.�E
AUX FRIOS/ FIAMBREIRO

AUXILIAR CONFEITARIA

AUXILIAR DE LIMPEZA
.. '---'--"--'�-.-._'.-.'-" ... � ..... _ .... _.,. __ ._----_ .

AUKILlAR SUPERVISAoCAIXA

AUX. SUP.AÇOUGUE/FRIOS
ATENDENTE DE FARMAclÀ

ATENDENTE DE SAC

CONFERENTE
..... -

FISCAL DECAIXA

OPERADOR DE CAIXA
0'0 ••••• •••• , __ • • __ ••• __ •••.•

_ •• _. __ ._ •• ,

RECEPCIONISTA

REPOSITOR FLV

REP()SiTORM"ERCEARIA

CONTRATA:
-, ,.,.-�_ _ .. ,-_ , .. - .

AVXILlARADMINISTRATIVO

CONTfNUO
AUXILIAR TÉCNICO

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONFERENTE

ESTOQUISTA

EXPEDIDOR

OPERADOR DE CAIXA

REPOSITOR
.. _- ,.�. -,- .

VENDEDOR
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Otoniel da Silva, gerente de
Infraestrutura da SDR de

Jaraguá do Sul, fez aniversário
na última quinta-feira e exibiu

todo orgulhoso a medalha de

melhor tiro que conquistou na

Schützenfest. Os colegas da
SDR mandam felicidades.

Esta princesa é a Isabelli Volpi.
Neste domingo ela completa 3

aninhos. O papai Jaison Volpi
e a mamãe Alessandra Radke

desejam toda a felicidade do

mundo, regada de muita saúde

paz e amor. Amamos você!

Nosso maior presente de Deus

é a nossa filha Letícia Rech.

Ela nos dá orgulho e muitas

alegrias! Ontem ela
comemorou seus 18 anos.

Parabéns e muitas felicidades!

Dos pais Adilson e Karin.

Parabéns a Ingobert e Sueli Sell. Eles completam 28 anos de

casados neste sábado. Que Deus continue abençoando essa união!

Na foto, o casal com os filhos Daniella e Dionei".

Neste domingo, dia 20, os familiares e amigos
de Emma Vogel Bartel reúnem-se para comemorar

s�us 91 anos de vida, completados no dia 17.

"A felicidade não
está no fim da

jornada, e sim
em cada curva

do caminho que
percorremos

para encontrá-Ia."

Mayara, hoje será o

início de uma nova

jornada ao seu

lado. Te amo!
De seu futuro

esposo: Hione.

No dia 20,
Lucileia

completa
mais um

ano de vida.
Seus pais,
familiares

e amigos
desejam
muito amor,
saúde
e paz.
Parabéns!

Enzo Henrique!
Parabéns pelo
seus 3 aninhos.
Que Deus

sempre ilumine
seus caminhos.
Te amamos
muito.

Papai Jean.
Manfrini
e mamãe
FrancineWelter

Neste domingo, dia
20, a Oma Edeltraut

Brehm Ouve

Lindner festeja os
seus 80 anos. É

com muito carinho

que os filhos,
noras, genros,
netos e bisnetos

que a amam,

desejam a ela um

feliz aniversário,
muita saúde e

muitos e muitos

anos de vida.

Que Deus continue
derramando muitas

bençãos sobre ela.

Encontro realizado no dia 14, com presença das Diretoras Sênior de Vendas

Independente Mary Kay: Monica Kempf (Curitiba) e Silvana Lopes Ribeiro

(Jaraguá do Sul) o Debut de Cristiane Thaís Pedrotti (de verde) - Diretora de

Vendas Independente. Sucesso a todos da Unidade Órion - Jaraguá do SUl

Nos dias 10 e 11

de outubro, Dirceu
e família foram

.

comemorar o

aniversário dos gêmeos
Alisson e Alexandre,
completados no dia 29

de setembro, no parque
Beto Carrero. Foram

dois dias de muita

alegria. Todos ficaram
muito admirados com a

beleza do parque.

Tudo rosa na empresa Flexível Indústria e Comércio

As irmãs Sarah
Beatriz e Byanca
Carolinne Carvalho

de Oliveira
comemoraram

seus aniversários
no último dia 6.

Os pais Anderson
e Juliane e a avó

Vera Lúcia desejam
muitas felicidades!
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A caixa-preta Roland Barthes. Coincidentemente, ela chegou enquan
to eu lia um trecho onde Barthes discorria sobre "o que
os gregos chamam de charris: o brilho dos olhos, a beleza
luminosa do corpo, a resplandecência do ser desejável".
Me limitei a sorrir, quando, na verdade, deveria repetir
o conceito de charris para ela (mas minha timidez crôni
ca, mais uma vez, me tira a poesia do acaso). Bebemos
várias cervejas e singramos a névoa da cidade entre-rios,
em busca da saideira e mais alguma coisa para comer.

Nada. Tivemos de nos contentar com a loja de conveni
ências de um posto de combustível... E enquanto a aten

dente aquecia a pizza no microondas, saímos para uma
rápida caminhada. As coisas estavam bem difusas e eu

não sabia mais quem eu era (por um momento pensei
que fosseWoodyAllen, o de "Manhatan", que vaga pela
noite com a Dianne Keaton).

A ponte, ao lado do posto, estava linda... O rio, uma
pintura.... Abismamos-nos (para Barthes o ato de abis
mar-se é "uma onda de aniquilamento que sobrevém
ao sujeito amoroso por desespero ou plenitude") com a

paisagem; e com o fato de as pessoas da cidade não con

templarem as pontes, pois pontes são abraços (voltando
a Barthes, "o gesto do abraço amoroso parece realizar,
por um instante, para o sujeito, o sonho de união total").

Pedaço a pedaço a pizza foi sumindo, engendrada por
nossas mandíbulas ... A pizza como metáfora da noite, a
voragem dos minutos, a noite se fechava ...

,"CONTATOS. A figura se refere a todo discurso in

terior suscitado por um contato furtivo com o corpo (e
mais precisamente a pele) do ser desejado".

Quando o jovemWerther de Goethe toca Carlota, ou
mesmo o Charlus do Proust segura o queixo do narrador,

'"f"'udo começou em novembro de 2007, na primeira
.1 sessão do Cineclube de Jaraguá do Sul, que exibia o

filme ''Veludo azul" do David Lynch, no Centro Cultural.
Ela chegou atrasada e sentou nas fileiras do meio, um
tanto nervosa. No final da exibição, eu e o outro curador
do evento, o Gilmar Moretti, comandamos um debate
sobre o filme e por fim fomos todos para o extinto bar
da Scar. Tomei vários chopes numa mesa de cinéfilos, e
quando todos foram embora, fui adotado pela mesa do
lado (e ela estava lá). Não nos conhecíamos e trocamos

poucas palavras durante a noite, num verdadeiro cam

peonato de timidez. Eu nem sequer imaginava o que
me aguardaria: menos de trinta dias depois estariamos
namorando, e com menos de quatro meses de namoro

dividiríamos o mesmo teto, e um ano depois do início
do namoro trocariamos alianças. Amor expresso e fulmi

nante, como nos filmes.
No dia seguinte ao cineclube consultei um amigo e

descobri seu nome completo, e convidei-a para ser mi

nha amiga no Orkut (sim, gente, naquela época a onda
era essa) e passamos a trocar e-mails, até que tomei co
ragem para convidá-la para sair. O encontro aconteceu.

No dia seguinte ao econtro, escrevi um texto com tons

ficcionais, mas que resumia nossa noite e enviei para
ela, que ficou emocionada. Neste novembro o texto com

pletará seis anos, e o reproduzo na íntegra na sequên-
"

cia. Eis as palavras que ajudaram a mudar nossas rotas:

"Enquanto aguardava na desconfortável cadeira do bar,
relia trechos de 'Fragmentos de um discurso amoroso do

o toque não é um gesto/ato fetichista ou egóico, mas sim
o CONTATO do sentido barthesiano, assim como o ino

cente roçar de lábios no final de uma noite.
Namanhã seguinte me ressentia (novamente essa ti

midei que me açoita) de não ter dito que a noite estava

adorável, a cidade estava adorável...Tudo porque ELA

estava adorável...
.

Uma das cenas mais bonitas no "Manhatan" doWoo

dyAllenmostra justamente o casal conversando e obser
vando a ponte (aquela que ligaManhatan ao Brooklyn) ...
Essa imagem me coloca em estado de "DESREALIDA

DE.Sentimento de ausência, afastamento da realidade

experimentado pelo sujeitoamoroso diante do mundo".
Tanto que não sei se realmente a noite foi real, ou tudo
não passou apenas de um filme do Woody Allen ... Vou

perguntar para ELA...
"

E este foi o texto que selou nosso pacto, que fez com

que nossos desejos não ficassem encerrados numa caixa

preta, mas fossem um ao encontro do outro. Muitas ve
zes a felicidade está no desejo de desejar.

DESTAQUES DA SEMANA www.ocponline.com.br
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Colombo promete
recursos para
Jaraguá do Sul
o governador Raimundo Co

lombo (PSD) recebeu a equipe do
OCP em Florianópolis nesta sema

na. Ele falou sobre a liberação de re
cursos, prometeu vir à região ainda
neste ano e anunciou a abertura dos

,envelopes para duplicação do tre

cho urbano da BR-280.

Aprovado aumento

salarial aos médicos
da rede municipal

2Sa Schützenfest
.

A 25a Schützenfest, que teve

início no dia 10, atraiu 47.179 visi
tantes até a noite de quinta-feira.
Segundo dados da Comissão Central
Organizadora (CCO) foram dispara
dos 54.224 tiros. A equipe do OCP

acompanhou todos os dias da festa.
Confira os vídeos e as matérias sobre

culinária, música e cultura alemã no
site www.ocponline.com.br.

Foi aprovado, na .segunda-feira
(14), por sete votos favoráveis, o PCL

9/2013, que prevê aumento de 30% no

salário-base dos rriédicos que atuam na

rede pública de saúde de Jaraguá do
Sul. A votação ocorreu em sessão ex

traordinária, marcada exclusivamente

para avaliação do projeto de lei de au

toria do Executivo.
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Centro de
Treinamento
é referência
ESTRU1UR1-\

.

Com a inauguração da Casa da Fumaça,
Bombeiros de Jaraguá ampliam práticas de combate

Débora'Remor

�ocentro .

de Treinamento de
Combate a Incêndio mais

bem equipado da região Norte de
Santa Catarina está prestes a ser

inaugurado em Jaraguá do Sul, Os
últimos detalhes para completar
a instalação da "Casa da Fumaça"
serão feitos na semana que vem.

A estrutura, que contempla ainda
módulos de combate a fogo inter
no e externo, foi idealizada pelos
Bombeiros Voluntários e está lo
calizada no Bairro João Pessoa.

Os seis containers formam um

prédio de três -andares e já é pos
sível ver as escadas pelo lado de
dentro e por fora. Os operários
trabalham para colocar o telha
do e o corrimão das escadas. De

pois serão implantados os equi
pamentos de prevenção, como

sinalizadores de emergência, Ao
todo serão investidos R$ 56 mil,
oriundos de um projeto financia
do pela Justiça Federal.

"Desde o início do ano começa
mos a trabalhar na Casa da Fuma

ça. Ela será muito útil tanto para
o treinamento dos bombeiros da

região como para a formação de

equipe de brigadistas de empresas",
disse orgulhoso o instrutor de com
bate a incêndio Neri Beno Graunke.

"Será um Centro de Treinamento
de referência para o Estado. E como

é eomposto por éon!ainers, pode
mos montar estruturas diferentes,
como se fosse Lego."

Atualmente o espaço recebe
funcionários de empresas de oito a

dez vezes por mês, em cursos de 42
"horas para formação em brigada de
incêndio. "Aqui, treinamos o com

bate ao fogo propriamente. Com a

Casa. da Fumaça, vamos trabalhar
em ambiente tomado por fumaça,
onde: o socorrista deve saber como
se comportar, identificar as saídas e
procurarvítimas. São situações bem
diferentes, fogo e fumaça, interno e

externo", explicou Neri. Além disso,
um container no andar térreo será
usado para treinar o combate às
chamas em local fechado.

Até a inauguração, o treinamen-.
to para este tipo de ocorrência é fei

to em casas abandonadas debairros
afastados. "Quando estiver pronta,
a estrutura ficará disponível a todos
os bombeiros da região para treina
mento. Também enviamos convite

às empresas, informando que as

inscrições de curso estão abertas",
informou Neri. A conclusão da ins

talação da unidade deve ocorrer em

novembro, depois de adequações
no pátio e no prédio da subsede de
João Pessoa.

EDUARDO MONTECINO

Lesões e abuso

Criança acusa tio e padrasto
Crime de trânsito

Colisão revela embriaguez
Guaramirim

Casa é destruída por incêndio
Uma criança de 11 anos

acusou o padrasto, de 27,
de agressão e um tio, de 34,
de abuso sexual. A denún
cia foi feita à Polícia Mili
tar na tarde de quinta-fei
ra, quando a vítima saía da

escola, no Bairro João Pes

soa, em Jaraguá do Sul. De
acordo com os policiais, a
menina apresentava mar

cas de agressão pelo corpo,
provocadas por uma surra

de mangueira de chuveiro,
segundo relatos da vítima.
O tio da jovem, de 34 anos,
também foi acusado de es

tupro de vulnerável.Amãe
da menina e o Conselho
Tutelar foram acionados.

Ninguém foi preso, já que
não havia situação de fla

grante, e o caso será inves

tigado pela Delegacia de

Proteção à Criança e Ado
lescente (DPCami).

A colisão entre dois

veículos, na VIla Lalau, em
Jaraguá do Sul, revelou que
um dos motoristas estava

embriagado, e ainda trans
portava o filho de 11 anos. O
condutor do Tipo bateu na

lateral de um Palio, por vol
tadas 19h de quinta-feira, e
foi preso em- flagrante de

pois que o bafômetro com

provou o crime de trânsito.
O resultado do teste foi

de 1,21 miligramas por litro
de ar, quando o limite para
crime é de o,34mg/L. O

veículo e a carteira de ha

bilitação foram apreendi
dos pela PM, e o Conselho
Tutelar foi chamado por
causa da criança.

O motorista, de 33 anos,
foi levado a delegacia, onde
prestou depoimento. Ele

pagou fiança e vai responder
em liberdade ao inquérito.

Um incêndio, causado
provavelmente por um

curto-circuito, destruiu

completamente uma casa

de madeira, no Bairro

Avaí, em Guaramirim, na
madrugada de ontem. O

fogo teria iniciado por vol
ta das 3h, no imóvel de 40
metros quadrados, locali
zado na Rua Pedro Crafi.
Os Bo-mbeiros Voluntá
rios utilizaram cerca de

quatro mil litros de água
para conter as chamas,
mas não conseguiram evi

tar o prejuízo.
Na residência, não ha

via ninguém morando,
mas vizinhos contam que
o local é utilizado por usu
ários de' drogas. Ninguém
se feriu. A fiação elétrica
foi instalada de forma ir-

.

regular, o que sugere um'
curto-circuito.
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APROVEITE ATE O FIM!
DIVERSÃO

Programação da Festa do Tiro guardou atrações especiais para o

encerramento. Um dos destaques é o desfile das etnias

Natália Trentini

São apenas mais duas noites
de festa. O fim de sema

na marca a despedida da 25a
Schützenfest, mas a animação
promete durar até o último
instante..Para quem ainda não

passou pelo Parque Munici

pal de Eventos, os portões que
abrem caminho paramuita ale

gria e
.

diversão estarão abertos
até as 22 horas de domingo.

Até quinta-feira, 47 mil pes
soas passaram pelos pavilhões.
Para dançar, festar, beber um
chope gelado, comer um prato
típico, atirar, ou apenas para
conferir a programação. Nos
últimos dias a festa foi ponto de
encontro para amigos, colegas
de trabalho emuitas famílias.

Para o casal, Gatte Schutze

Vieira, 52 anos, e José Vieira,
. 54 anos, outubro é o mês de
incluir o traje típico na rotina.
Ã. convivência com as tradí

ções acontece durante todo o

ano na sociedade Aliança e no

grupo folclórico, mas a Schiit
zenfest traz o verdadeiro cli
ma festivo.

"Só não viemos um dia.
Vestir o traje incorpora toda
a alegria. Aqui é um ambiente

para novas amizades, de apro
veitar toda essa animação da

cultura germânica. Tem o cho

pe, tem a comida e tem amúsi

ca", comentou Gatte.
A diversão expressada atra

vés da dança chamou a atenção
do público para dupla. Turistas
queriam festar e tirar fotos ao

lado do Fritz e da Frida. "É
nossa tradição sendo valoriza
da. É importante dar um tem

po no trabalho e fazer alguma -

coisa diferente para espantar
o estresse e chegar bem ao fim

doano", destacou Vieira.
Mais 22 shows e apresen

tações folclóricas estão progra
mados para animar o público
nos três pavilhões. Entre. as
bandas típicas, estão a Vox 3

e banda Cavalinho, ambas de

Blumenau, que trazem ao pal
co apresentações que mistu
ram a cultura germânica uma

pitada de bom humor.
Pela primeira vez em Jara

guá do Sul, o mineiro Daniel
da Silva, 30 anos, aproveitou
cada momento da festa. Em
Belo Horizonte, ele ouvia fa
lar sobre as festas típicas, mas
não imaginava que encontra

ria tanta diversão. Junto com

o grupo de colegas de trabalho,
entrou com facilidade no clima
de festa. "Isso é lima maravi

lha, tudo combina, esse chope
gelado, as bandas commúsicas
diferentes. Isso chama o públi
co para dançar", disse.

A expectativa da Comissão

Organizadora Central é que
mais 25 mil pessoas passem
pela festa. Segundo o presi
dente, Marcelo Prochnow, a

composição da agenda guar
dou novidades para o encerra

mento da festa.

\ ,

Estandes de tiro já registraram, até a noite de quinta-feira,
54 mil disparos. Na festa foram vendidos 60 mil copos de chope

VOLUNTÁRIOS FAZEMA FESTAACONTECER
Em cada setor, pessoas anônimas

trabalham para movimentar a Festa
dos Atiradores. Enquanto o públi
co aproveita as atrações, eles se de
dicam para que tudo saia conforme

planejado. Em média, 90 voluntá
rios das sociedades de tiro e Prefei
tura se envolveram por dia direta
mente nos caixas, estandes de tiro,
recepção e outras funções.

"Nós participamos para contri

buir, acho muito importante. Quanto
mais pessoas ajudam, melhor fica.
Umafesta bonita é o que ganhamos
em retomo", comentou o apresenta
do Iria Grutzmacher, 67 anos. .

Durante duas-noites ele se dedi
cou como instrutor nqs estandes de
tiro chumbinho. A esposa, Ursula,
60 anos, também integrou a equipe;
contabilizando os pontos dos atira
dores. Para ambos, o trabalho faz

parte da festa. "Tem música e chope
ajudando o tempo a passar", brincou
Grutzmacher.

Mesmo prestando atenção nos nú
meros, Verônica Konell, 61 anos, não
deixou o clima festivo de lado. Dentro

. do caixa, sem vermuito da movimen

tação, ela se orgulha de ajudar a fazer
a festa acontecer. "Eu amo essa festa e

faço o que precisarpara ajudar", disse.

o mineiro
Daniel (E)
participou
pelà
primeira
vez da

festa, junto
com o

grupo de

amigos
turistas

" "
-

� -

ULTIlVIO DESFILECQl\IIEMORA4NfVERSAlUO _

Pela primeira vez, a programação do Sul; Festa do PITão, 'de Barra Ven1a�
da 25a Schiitzenfest incluiuum desfile Festa da Ovelha,_ -de Campo Alegre;
com várias etnias. Além das socieda- Festa das Flores, de.Joinvillebandas
des de tiro, entidades e diversos gru- típicas' de Blumenau e Guaramirim
pos saem à roa no domingo. A ideia é confirmaram presença. Cerca, de 1,5

que toda comunidade possa festejar rriil pessoas irão percorrer um trecho

junto o jubileu de prata da Festa dos de pouco mais-de um quilômetro da
Atiradores. Atrações de fora também RuaWalterMarquardt,apartir das 10
participam.A Festa Pomerana, de Po-

.

horas. Odesfile termina em frente ao

f1IIIlffiiWftii lllrfffllfn1ffl�Ja.l�rflt�fiilrlhJ{fimiM�gE�;c�í�m7ft�fiuU&. -�-
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Deixe a imagem da sua empresa
nas mãos de quem entende do
assunto e fuja do bta bla bla ...
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Hoje tem clássico
valendo título na
Arena Jaraguá
SÓ A VITÓRIA ADJ, de Lê; precisa triunfar no tempo
normal para, assim, jogar pelo empate no tempo extra

Lucas Pavin

,

J

A pós perder o jogo de ida da
1"\:tinal do turno do Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial para o Joinville, na úl
tima quinta-feira (17), por 4 a 1,
o elenco da AD Jaraguá (CSM/
Pré-Fabricar/Mannes/FME)
não teve muito tempo para des
cansar e já volta à quadra hoje,
para a partida de volta.

Precisando da vitória no

tempo normal para forçar a

prorrogação, o time jaragua
ense decide o título e uma vaga

antecipada na semifinal do cer
tame diante do seu torcedor,
às 20h, na Arena Jaraguá, Em
caso de vitória nos quaren
ta minutos regulamentares, a

perado de uma lesão no menis
co e vai para o clássico.

"Iremos nos dedicar muito
neste jogo. É um clássico e pre
cisamos fazer uma partida me

lhor que fizemos em. Joinville.

Esperamos o apoio dos torce

dores", disse o pivô Léo.
"Só a vitória interessa e va

mos ter que atacar bem mais

que o adversário. Nossamarca

ção também precisa funcionar

para evitar que o adversário jo
gue no nosso erro", emendou o

comandante Lacerda.

ADJ joga por um empate no

tempo extra, por ter feito me

lhor campanha nesta primeira
fase da competição.

Para esta partida, o técnico
Sergio Lacerda terá alguns des
falques importantes. O jovem
Assis levou o terceiro cartão
amarelo e cumpre suspensão
automática. PC e Duda foram

expulsos no jogo de quinta. Já
Nenê e Henrique estão entre

gues ao departamento médico.
Além deles jogadores, o

goleiro Djony também é au

sência certa, pois viajou on

tem para se juntar à Seleção
Brasileira no Grand Prix de

Futsal, que acontece em Ma

ringá (PR). A boa notícia é a

volta do fixo Lê, que está recu-

RETORNO Recuperado de
uma lesão no menisco do

joelho direito, fixo Lê reforça a

equipe contra o Joinville

,FOTOS IRIANE PORTO/AVANTE!

, FRENTE A FRENTE Ederson (E) e Jeferson se enfrentam pela primeira vez numa final

;

OCP24
www.ócponline.com.br

Futsal

CopaXoxolO
faz semifinais

A 1a Copa Futsal "Atle
ta Cidadão", que é pro
movido pela Liga Inde

pendente de Futsal em

parceria com a Fundação
Municipal de Esportes,
Escolinha Xoxo 10, Studio

FM, O Correio do Povo e

Mega Tranze o Pé, tem

suas semifinais na manhã
deste domingo (20).

Os jogos acontecem no

GinásioWilly Gessner, em
Corupá. Os dois primei
ros serão válidos pela ca

tegoria Sub-H (Série A) e

os outros dois pelo Sub-c
(Série B). Inicialmente,
jogam Colégio Evangélico
Jaraguá (CEJ) contra Ins
tituto Educacional Janga
da, às çh, Na sequência,
tem Adesc/Schroeder
versus Xoxo 10/Nevasca

Alimentos (9h4S), Adesc/
Schroeder contra CEJ

(lOh30), e fechando a ro

dada duelam Xoxo lO/La
vanderia Bonavita versus

PAE/Corupá, às nhis.
No fim de semana que

vem, acontecem as finais
do Sub-9, e as semifinais

,9.0 Sub-v e Sub-H, da Série
B, na quadra da Arsepum.

Segundona
Decisão coloca irmãos em lados opostos

Depois de a bola rolar
em 144 jogos, o Campeo
nato Regional da Segun
da Divisão de Jaraguá do
Sul tem seus confrontos
de ida das finais neste fim
de semana. As partidas
acontecem no Estádio do

Botafogo, na Barra do Rio
Cerro. Primeiro se enfren
tam Atlético e Rio Molha,
às 13h3d, pela categoria
'Aspirante'. Na sequência,
jogam _ Operário contra

Atlético" às lSh30, pelo,
'Titulares' .

Este duelo reserva um

encontro muito interessail
te. De um lado, Jeferson

Tomaselli, 24 anos, e meia-

atacante do Atlético Estra

da Nova. Do outro, Eder
son Tomaselli, 28 anos,

zagueiro do Operário. Pela
terceira vez no ano - e pri
meira vez em uma final de'

campeonato - os irmãos se
rão adversários no campo.

Ansiosos pelo duelo, os
Tomaselli falaram da ale

gria deles e da família por
.ambos estarem na decisão,
mesmo sendo rivais, e da

expectativa para o confron
to. "É um gostinho a mais

para jogar a final, porque,
querendo ou não, cria uma
rivalidade por nenhum dos,
dois' querer perder e api
menta ainda mais a parti-

da", disse Ederson.
"Para mim é o mesmo

sentimento. Só não pode
mos criar uma richa entre
a gente, porque o esporte
nos propôs isso. Para a

nossa família é uma gran
de conquista ter nós dois,
m�smo 'em lados opostos,
disputando este título",
completou Jeferson.

"
Cria unia rivalidade

por nenhum querer

perder e apimenta
.alnda mais a partida.
Ederson Tomasellí,
zagueiro do Operário
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AS MELHORES
OFERTAS DO

MERCADO VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

'11& E-mail: comercíal@leier.com.br

LIIII
DO • I .,

.. ,

�-C'in� .�t.ti ?;'K4t
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul- se

DEIXE SEU IMÓVEL
PARA VENDER COM

.

A MELHOR EQUIPE
DE CORRETORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Ligue: (47) 2107-0500

_._.-I .

"facebook
PLANTÃO DE VENDAS

�(47) 9637-4541
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�
. PLANTÃO DE VENDAS

�(47) 9637-4547
IIITRIZ

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul- se lt?í1 E-mail: comercial@leier.com.br
Vila Nova

:.

I1SIIrE.."
........12......_
_"""'85,00 m2

IPTICOM 02DO."SAlADI ESTAR E
JII1IBCODIIIII.a_AlEIDESERVIÇO

D1UR1GUl
_PRIVATlIA5UO ft12

Cód: 1847-02 R$ 118.000,00

APTO COM 02 DORM, SAIA DE ESTAR E
JANTAR. COZINHA.. SACADA COM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM•

AREI PRIVAnvA 63,00 m2
Cód: 1892-02 R$155.000,OÓ

APTO COM 02 DORM, SAlADE ESTAR,
COZINHA. COPA. 8WC.SACADA COM

CHURRASQUEIRA E GlRASEM.
AREIPRIVITIV118.00 m2

Cód: 188&-02 R$155.000,00

Três Rios do Norte

..

"__40.000,00 m2

IPTI_UD81111.SIlIDI ESTIR E
JIIIII.COlIlIIlIII8IIUIDI.Bwc.02

-

SICIDIS E lIBIIDl
AIfIPRIIIIIII &U8�

CONSUITE..NOS Cód: 1879-02 R$1&0.000,00
�--------------------------���--�-

COM 252mi.
EM ORRTA DE RS 320.000.00 POR

RS 295.000,00
Cód: 158&-02

"

AREI DO TERRENO:
"219.000.00m2

R$ 249.000,00

11l1li1
LIGUE AGORA

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

.:
Amizade

APTO COM 01SUh'f. 02 DORM, SAlA DE
ESrAR EJlII1I1IiazttlllA,aM. SACADA

IHIM _RUSQDURlE GARAGEM.
••RIVIJIVA l2AOmt

Cód: 1802-02 R$ 250.000,00

-APTO D1SD'1I. D1.DORM. SALA DE
ESTAR/JANTAlLSACADA
COM CHURRASQUEIRA.

AREI PRIVATIVA 82.00mI
Cód: 15&5-02 0$180.000 DO

Amizade

COM 01 sum. 04DORM.SIlABEESTIR E
JAJlTAB.COZINHA. COPA. VARARIA.

CllUBitlSQUElRA.PISCINA E 02VAGAS DE
GARAGDt.ARU00mulENO420.80 m2

_� ;...._ R=-$�3=-:1=5=.O=O=O,=OO=- Cód: 1888-02 RS 420.000,00

www.leier.imb.br

COM 01 sulTE. 02 DORM.SAlIDE ESTAR E
JANTAR. COIINHA.IAVADO, BWC, COPA, AREI

JARDIM E 04 VAGAS DE GARAGEM.
ÁREA DO nRDEMO 336,00m2

Cód: 1732-02 CONSULTE-NOS

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

Balneário Camboriú/SC
Jaraguá Esquerdo

APTO 02 DORMI. SAlA DE ESTAR/JANTAR.
CHURRASQUEIRA COLOIVA E DEMAJS

DEPENDINCIAS.
AREA PRIVATIVA 65,10 m%

Cód: 1561-02 R$150.000,00

APTU3 DURM, SAlADEEStIIIJANTIR.
SACADA. CHURRASQUEIRaCOIfl1VI E

DEMAISDIPlNDINCIIS.
ÁREA PRlVlIDVA 81.58mz

Cód: 1553-02 R$180.000,00

APlICO . mSldltlli2D8RM,.UUIII
muEJANrAI,.COIIJID,M«.11l'VIIIa1li2
SAnDAS.ÁRIIDlSIIVlÇGEIUIRII8III

ÁRIIPRlVDIVI18IJ.21Imz
Cód: 1818-02 R$ 310.000,00CONSULTE-NOS

COM 02 DORM, SALA DE ESTAR E JANTAR,
COBNHA. 8WC, ÁREA DE SERVIÇO E

GARAGEM.
ÁREADOnRRENO: 150.00 mz

RS 480.000,00 Cód: 1863-02 RS 145.000,00
'---------------------------�����-

LIIII
IEAlllNDO

LIGUE AGORA

Vila Nova

Ilha da Figueira

COM UMA CASA..
ÁREA00 TERRENO: 621.00Df

IMwR11
R. João Franzner, 201 - Jaraguá do Sul· se

Centro

RS 420.000,00
Ilha da Figueira

CONSULTE-NOS

01Suln, 02 DURM. SALA DE ESlAR, •

COZINHA. ESORIT6RIOS, BWO, LAVABO
SACADA E 01 VAGA DE GARAGEM.
ARU DO TERRINO 301,34 mI

Cód: 1142-02 R$ 220.000,00

COM 03 DORM, SAIA "TAR/IANTAR,
COZINHA, &WC.OIlORRASIlU"R., AlUA DE
FESTAS, QUINTAL 102VOASDI CARACEfI.

ÁREA DO TERRENO 4!iUIJnf
Cód: 1122-02 R$ 280.000,00

eôM 49,nm� lJí flôftM, li11AfAM
EmlRIIAN"f'llIIIItftfAI8õt,alltm'ft,

ÃluDom Efi'04fU4m:t.,

Cód: 1564-02 R$165.000,00

www.leier.imb.br

CONSULTE-NOS

.'
'i
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3Q55 3412

IMOBILIÁRIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

D ITAIVAN imobiliária

u
UJ
oc
U

i

j.
L·

Quer vender seu ..

,.

•
,

Venda com a melhor.
A Itaivan conta com urna equipe 'especializada
em avaliação de imóveis, sejam eles residenciais,

industriais ou comerciais.
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055.3412
IMOBILIÁRIA

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

·l.

"

VENDAS - Lançamentos
ResidenCial Gracilis f

=Ref. 5026 - Jaraguá Esquerdo
.Suíte + 02 dormitórios
ioÁrea privativa: 81 ,58m2
·A partir R$ 252.000,00
=Pronto para morar

.Ref. 5029 - Barra do Rio Cerro
·02 dormitórios
.Área privativa: 66,19m2
oA partir R$ 196.000,00
oPronto para morar

=Ref. 5025 - Nova Brasília
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 79,30m2
oR$ 292.000,00
=Pronto para morar

Res. Bolgari

oRef. 5304 - Jaraguá Esquerdo
002 dormitórios -

oÁrea privativa: 60,07m2
oA partir. R$ 150.000,00
oEntregaem Novembro/2014

oRef. 5373 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oÁrea t=>rivativa: 59,56m2
-ss 115.000,00

oRef. 5307 - Czemiewicz
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 77,92m2
oA partir R$ 234.730,00
=Eritreqa em Março12Q14

Res. Soberano

oRef. 5313 - Vila Nova
=Sufte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 96,50m2
oA partir R$ 285,000,00
=Pronto para morar

=Ref. 5406 - Amizade
·Suíte + 01 'dormitório
oÁrea privativa: 80,00m2
oA partir R$ 185.000,00
-Entreqa em setembro/2014

=Ref. 5328 - São Luís
oSuíte + 01 dormitório
oÁrea privativa: 77,68m2
oA partir R$ 170.000,00
oEntrega em fevereiro/2014

� § !
t
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3' 3'

r r
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oRef. 5435 - Centro
002 dormitórios
oÁrea privativa: 65,65m2
oA partir R$ 239.500,00
oEntrega ern Julho/2016

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

,

=Ref. 5094 - Nova Brasília
o 03 dormitórios
oÁrea privativa:148,45m2
oA partir R$:430,OOO,00
oPronto, para morar

oRef. 5158 - Piçarras
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 97,78m2
-ss 372.479,00
oEntrega em Outubro/2014

oRef. 5413 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 54,72m2
oA partir R$150.000,00
-Pronto para morar

oRef. 4940 - Amizade
oSuíte + 02 demi suítes
oÁrea privativa: 119,70m2
oA partir R$ 445.199,30
oEntrega em 'maio/2014
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VENDA = PERMUTAS

-Ref. 7588 - Água Verde
-Suíte master + 02 dormitório
=Área privativa: 271 ,75m2
-R$ 395.000,00

-Ref. 2647 - Schroeder
-Terreno
-Área do terreno: 498,22m2
-R$ 75.000,00

-Ref. 7609 - Estrada Nova
-03 dormitórios ( vale + o terreno)
-Área privativa: 150,00m2

.

-R$ 115.000,00 .

-Ref. 7635 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área F'rivativa: 245,00m2
-R$ 800.000,00

.

=Ref. 2703 - Centenário
-Terreno comêrcial
-Área do imóvel: 100,OÓm2
-R$ 229.000,00

-Ref. 7628 - Rau
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 160,00m2
-R$ 420.000,00

=Ref. 7474 - Guaramirirm
-Suíte cf closet + 02 dormitórios
-Área privativa: 342,00m2
-R$ 500.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

.

m ITAIVAN imobiliária

-Ref. 2606 - João Pessoa
-Terreno com casa de madeira
-Área do terreno: 796,25m2
-R$ 205.000,00

-Ret. 7666 - ilha da Figueira
-Suíte + 02 dormitórios

.

-Área F'rivativa: 149,00m2
-R$ 390.000,00

-Ref. 7551 -.Três Rios do Norte
-03 dormitórios
=Área privativa: 120,00m2
-R$ 230.000,00

-Ref. 4039 - Riberão cavalo
-Chácara
=Área do terreno: 180.000,00m2
-R$ 330.000,00

-Ref. 7599 - Czerniewicz ,g
-Suíte master + suíte + 01 dormitório u

-Área privativa: 250,00m2 �
-R$ 580.000,00 Q)
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-Ref. 7532 - Três Rios do NOrte
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 145,25m2
-R$ 215.000,00

-Ré. 7645 - Três Rios do Sul
-03 dormitórios
-Área privativa: 120,00m2-
-.R$ 234.000,00

-Ref. 5479 - Vila Lenzi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área F'rivativa: 90,98m2
-R$ 260.000,00

=Ref. 2458 - Centro
-Terreno
-Área F'rivativa: 153,00m2
-R$ 410.000,00
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Prontos

.Ref. 5083 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,93m2
.R$ 149.000,00

I
.Ref. 5431 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 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

.Ref. 5240 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
=Área privativa: 81 ,50m2
.R$ 240.000,00

·Ref. 5369 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 58,35m2
·R$ 140.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3Q55 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

ITAIVAN imobiliária

=Ref. 5224 - Rau
.02 dormitórios
·Área privativa: 56,05m2
·R$ 148.000,00

·Ref. 5287 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área r:>rivativa: 126,14m2
·R$ 560.000,00

·Ref. 5363 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 82,40m2
·R$ 252.000,00

=Ref 5227 - Centenário
.02 dormitórios
·Área r:>rivativa: 61 ,23m2
·R$ 165.000,00

.Ref. 5519 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,85m2
·R$ 290.000,00

.Ref. 5355 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área erivativa: 112,13m2
·R$ 367.000,00

·Ref. 5231- Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 93,22m2
·R$ 219.000,00

_

Res. Amsterdam
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.Ref. 5342 - Amizade
·02 dormitórios
=Area privativa: 79,4011"0
·R$189.000,00

·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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VENDA - Prontos

oRef. 7575 - Santo Antonio
002 dormitórios
oÁrea privativa: 59,00m2
oR$ 123.000,00

oRef. 7640 - Três Rios do Norte
002 dormitórios
oÁrea f)rivativa: 52,00m2
oR$ 165.000,00

oRef. 7697 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea Ixivativa: 168,39m2
oR$ 280.000,00

oRef. 7517 - Ilha da Figueira
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 300m2
oR$ 550.000,00

oRef. 7574 - Amizade
002 dormitórios
oÁrea privativa: 58 ,38m2
oR$ 139.000,00

oRef. 7506 - Três Rios do Sul
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 140,00m2
-ss 275.000,00

=Ref. 7585 - Amizade
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 117,11 m2
-ss 318.000,00

=Ref. 7543 - Barra do Rio Cerro
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 203,37m2
oR$ 470.000,00

.

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

oRef. 7519 - Três Rios do Sul
002 dormitórios
oÁrea privativa: 73,60m2
oR$ 155.000,00

oRef. 7667 - Vila Lenzi
oSuíte + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 128,98 + edícula
oR$ 275.000,00

=Ref. 7689 - João Pessoa
oSuíte d hidro + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 136,00m2
-ss 320.000,00

=Ref. 7637 - Amizade
002 suíte sendo 01 d closet
oÁrea privativa: 170,60m2
oR$ 365.000,00

oRef. 7708 - Chico de Paulo
• 01 dormitório
oÁrea privativa: 54,00m2
-ns 200.000,00

til
O
til

O
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til
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oRef. 7710 - Vieiras
=Sufte + 03 dormitórios
oÁrea privativa: 185,28m2
o_R$ 325.000,00

oRef. 7691 - Jaraguá Esquerdo
oSuíte + 01 dormitório .

oÁrea privativa: 113,85m2
-ss 450.000,00

oRef. 7684 - Amizade
oSuíte d closet + 02 dormitórios
oÁrea privativa: 189,00m2
oR$ 405.000,00

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\TENDAS - prontos

-Ref. 7683 - Três Rios do Sul
-Suíte cf doset + 02 dormitórios
-Area privativa: 190,00m2
-R$ 595.000,00

=Ref. 7437 - Amizade
-Suíte cf doset + 02 dormitórios
-Area F'rivativa: 194,17m2
-R$ 619.000,00

-Ref. 7674 - Amizade
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Area privativa: 185,00m2
-R$ 430.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
-Suíte cf hidro + 02 suítes
-Area privativa: 242,00m2
·R$ 675.000,00

-Ref. 7603 - Jaraguá Esquerdo·
-2 suítes + 01 dormitório
.Area privativa: 260,00m2
-R$ 1.050.000,00

.

iii •

-Ref. 7446 - Centro
-03 dormitórios
-Área privativa: 290,00m2
-R$ 990.000,00

-Ref. 7673 - Ilha da Figueira
·Suíte c/ doset + 02 dormitórios
-Area privativa: 279,99m2
-R$ 750.000,00

-Ref. 7686 - Jaraguá Esquerdo
-02 suítes + 02 dormitórios
-Area privativa: 327,26m2
-R$ 960.000,00

-Ref. 7615 - Amizade
-01 suíte c/ doset + 02 suítes
-Area privativa: 313,00m2
-R$ 1.295.000,00

.Ref. 73�3 - Nova Brasília
-03 suítes
=Área privativa: 284,00m2
-R$ 780.000,00

=Ref. 7248 - Vila Lenzi
-Suíte máster + 02 suítes
-Area privativa: 333,00m2
-R$ 870.000,00

=Ref. 7700 - Amizade
-02 suítes + 02 dormitórios
-Area privativa: 295,90m2
-R$ 750.000,00

o
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-Ref. 7680 - Chico de Paulo
-Suíte c/ doset + 02 dormitórios
-Area privativa: 240,00m2
-R$ 790.000,00

.Ref. 7682 - Centro
·Suíte + 04 dormitórios
·Area privativa: 188,00m2
.R$ 730.000,00
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VENDAS - TER.RENOS

o
tttl
u

.Ref. 2689 - Chico de Paulo .Ref. 2701 - Barra do RioCerro .Ref. 2702 - Nova Brasília ·Ref. 2703 - Centenário ·Ref. 2687 - Centro ttl

·Terreno sem benfeitorias ·Terreno residencial/comercial ·Terreno de es�uina .Terreno contendo 03 quitinetes ·Área imóvel: 600,OOm2
....

Q)

.Área imóvel: 480,OOm2 .Área imóvel: 588,12m2 .Área imóvel: 4 8,OOm2 ·Área imóvel: 350,OOm2 .R$ 450.000,00 �

·R$ 128.000,00 .R$ 300.000,00 .R$ ,690.000,00 ·R$ 229.000,00
ttl

ttl
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.Ref. 2682 - Estrada Nova ·Ref. 2680 - Nereu Ramos ·Ref. 2656 - Garibaldi ·Ref. 2647 - Schroeder - Bracinho ·Ref. 2591 - A,r.ua Verde
UI
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 ·Área fJrivativa: 230.000,OOm2 .Área�rivativa: 498,22m2 ·Área privativa: 420,OOm2
O
ttl

.R$ 110.000,00 .R$ 6 0.000,00 .R$ 700.000,00 .R$ 7 .000,00 ·R$ 200.000,00 >

.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,OOm2
·R$ 410.000,00

=Ref. 2414 - Amizade
.Terreno de esquina
·Área imóvel: 481,18m2
·R$ 130.000,00

·Ref. 2699 - Centro
·Terreno comercial
.Área imóvel: 886m2
·R$ 950.000,00

.Ref. 2700 - Chico de Paulo
·Terreno com galpão
=Área imóvel: 4.000,OOm2
.R$ 800.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCAÇ.AO

=Ref. B-893
=Balrro.Tlha da Figueira
-Suíte + 02 dormitórios
-R$ 755,00

-Ref. B-861
=Bairro: Centro
-02 suítes master + 01 suíte
-R$ Consultar

=Ref. B-856
-Bairro: Jaraguá Esquerdo
-03 dormitórios
-R$ 950,00

-Ref. B-870
-Bairro: Centro
-01 dormitório + closet mobiliado
- R$ 5.000,00

-Ref. B-818
=Bairro: Amizade
-03 dormitórios
-R$ 1.150,00 + cond.

C>.

o
.ro
u

-Ref. A- 1035 -Ref. B-885 -Ref. B-892 -Ref. B-898 -Ref. B-886 ro

=Bairro: Vila Nova =Bairro: Estrada Nova =Bairro: Czerniewicz =Bairro: Czerniewicz =Balrro: Centro
"-

ai

-02 dormitórios -03 dormitórios -03 dormitórios -03 dormitórios -03 dormitórios �

-R$ 700,00 + cond. -R$ 1.000,00 -R$ 700,00 -R$ 600,00 -R$ 4.400,00
ro

ro

<Il
O
....

:�
::J
<Il

<Il

'(ii
>
'o
E
<Il
O
<Il
O
-c
O
....

ai
-c

-Ref. B-899 -Ref. B-903 -Ref. C-219 -Ref. B-862 -Ref. B-907
<Il
ai

=Beirro: Nova Brasília -Bairro: Amizade -Bairro: Centro - Corupá -Bairro: Schroeder - Rancho Bom -Bairro: Centro
"-

O
. -03 dormitórios -03 dormitórios =Sala comecial com banheiro -03 dormitórios -suíte máster + 01 suíte (ii
-.$ 1.050,00 -R$ 1.180,00 -R$ 800,00 -R$ 600,00 -R$ Consultar >

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHEGOU A HORA DE VOCÊ TER SEU TERRENO!!

IMÓVEIS :b

ETA;
(47) 3275-0100

�Aêl�§'11� .. 6ê1iiJ1N8ti81B�

AMIZADE - Apartamento com sala,
sacada, 1 suíte + 2 quartos, banheiro,
cozinha, área serviços, Garagem coberta.

Aluguel R$660,00 + taxas.

CENTRO - Ed. San Rafael - Apartamento
com 2 quartos, sacadinha no quarto e na

sala, churrasqueira, cozinha, banheiro,
área de serviços, garagem coberta.

Aluguel R$660,OO + Txs.

BARRA DO RIO CERRO - Res. Barra II -

Apartamento com 1 quarto, sala, sacada,
cozinha com móveis, banheiro, área de

serviço. Aluguel R$ 570,00 + Txs.

TIFA MARTINS - Casa com 3 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro,
garagem coberta. Aluguel R$750,00
+Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro.
Aluguel R$560,00 + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro.

Aluguel R$612,00 + Txs.

�, SAl'AS COMERCIAIS

CENTRO - Ed. Verginia - Apartamento 1 BARRA _ Rua Felieiano Bortolini. Salas

CENTRO - Marcalto Center - Excelentes
salas comerciais. Consulte-nos!

suite ... 2 dormitórios, piso porcelanato
e laminado, banheiro, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de serviços,
garagem coberta. R$950,OO + txs.

CENTRO - Ed. Jade - Apartamento 1

suíte semi mobiliada + 1 dormitório

com armário, sala com ar split, cozinha
planejada, área de serviço e área

externa, sacada com churrasqueira. R$
1.350,00 + txs.

NOVA BRASILlA - Ed. San Miguel
Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços. Aluguel
R$680,00 + taxas

comerciais novas (em construção
previsão de obra pronta setembro/2013),
salas de 129,20m' a 283,36m' (com
mezanino). Estacionamento fácil.
Consu Ite-nos!

BARRA - Rua Luiz Satler esquina
com Felieiano Bortolini, aproximada
mente 40m2• Estacionamento fácil.

R$700,00+taxas.

VILA LENZI- Sala comereial40m'.

Aluguel R$ 380,00+txs.

,�l':'GAlPAO
Jaraguá Esquerdo - Galpão com

600m' com 2 banheiros. Aluguel R$
6.000,00+txs.

Lot. Dona Marta

Lot. Paineiras

Lot. Marzan

Lot. Waldomiro Hruschka

Cond. Horizontal J.O. Cristina

Lot. Ville de Lion

Lot. Paim Springs

Terreno

Terreno

Lot. Constantino Pradi II

Terreno

Lot. Floresta

Terreno (comercial)

Terreno

Cond. Horizontal J.O. Cristina

Nereu Ramos 300m2 R$ 80.000,00

Três Rios do Norte 325m2 R$ 82.000,00

Nereu Ramos 322m2 R$ 85.000,00

São Luiz 325m2. R$ 90.000,00

Jaguá Esq. 352m2 R$ 95.000,00

Amizade 420m2 R$ 110.000,00

Jaguá Esq. 405m2
/

R$ 116.000,00

Rau 371m2 R$ 117.000,00

Tifa Martins 670m2 R$ 150.000,00

Jaguá Esq. 385m2 R$ 155.000,00

Vila Nova 400m2 R$ 159.000,00

Jaguá Esq. 348m2 R$ 172.623,27

Nereu Ramos 883m2 R$ 205.000,00

Jaguá Esq. 1097m2 R$ 300.000,00

Jaguá Esq. 548m2 R$ 359.000,00

r

www.ivanaimoveis.com.br
.

7
Eliane 9121-9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

ReI. 2243lANCAMENTO
- RESIDENCIAl. ABU

DHABI
Centro

Apartamentos com suíte
mois 02 donnitórios,
lavobo, (azinha,

lovonderio, bw( sociol,
socodo com churros�ueiro

in!egrodo o solo
com fedlomento estilo

Reiki, solo em dois ombi
entes,Ol ou 02 vogos de
gorogem. Acobomento
com gesso reboixodo,
porrelonoto, lominodo
em modeiro nos guortos,
tubuloliíO de split e de

águo quente.
Entrego -Julho 2016. R.I
73591. A�tos o_portir de

RS 375.000,00

Rei. 2181- Chico de Paulo - RESIDENCIAL ALTO DE PINHEIROS
Apartamentos com 02 dormitórios, bwc sodal, sala estar, samda
com churrasqueira, cozinha, Iqvanderia, vaga de estadonamenlo

coberto. CRl71.682. Area privativa de 67,99rrr-
. Valor a partir de RS 161.000,00.

ABU DHAiB[,_
...-

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Rei. 2255 - Nereu Ramos - APARTAMENTO RES.BERNARDINA
Apartamentos com 67,40m2 privativos sendo OI suíte, 01

. dormitório, sala em dois ambientes, socada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, bwc social e OI vaga. R.l65.004

Preço: RS 145.000,00

Ref. 2142 - Borro do Rio Cerro - RESIDENCIAL MARGARIDA SCHERER -

Apartamentos tipo Ol, 02 e 04 contendo 02 dormilÓrios. Apartamentos
tipo 03 contendo Ol suíte + 02 donnitórios. Apartamentos ligo 05
contendo 01 suíte + Ol dormnório e demais dependências. Area

privativa de 66,OOm2 o 83,50m2. Prédio com elevador.ln(orporação
sob matriculo n.o 6�.753. Valores o partir de RS 159.000,00.

.

Rei. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com

121,00m2 privativos, 01 su�e, 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: 2225 - ESIDENCIAL BEUZE - Amizade - Apartamentos.com OI
suíte, Ol dormitório, bwc sodal, sala esta� samde com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, OI voga garagem. Areo privativa de 76;l.6m2 e

8O,66m2.lncorporalÓo sob matrírula n.o 635,08.
Valores a partir de 190.000,00.

.'!ê; '"

ReI. 2248 - Três Rios do Norte - RESIDENCIAL TOSCANA - Apartamentos
sendo, apto 01 e 02 térreo rom 62,OOm2 privotivos e opto 03 e 04 1 'pavimento
com 63,50m2 privativos, sendo, 02 quortos, cozinho, lavanderio, bw� sola em
dois ombientes, sowdo com churrasqueiro. e 01 vogo descoberto. RI n' 68.896,

entrega em novembro de 2013. Volor o portir de RSI40.000,OO.

Rei. 1195 - Estrada Nova - CASA ALVENARIA - Caso com
07 donnitórios, bwc soàal, sala e�r, cozinha/lavanderia.
Area aprox. da casa: 54,OOm2. Area terrena: 156/90m2.

Condomínio fechado MI58.078. Valor R$150.000.00 ace�a
�nanáameillo bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 20131 IMÓVEIS I 15

imóveis

COMPRA .. VENDE .. ADMIN'I'STR'A

4798852442
Plantio

47 9608 0943

Barra do Rio Cerro ' E 222
;

Lot. VILLAGIO

Com 63m2• 2 Dormitório.,
Banheiro, Sala de Estar/
Jantar, Cozinha. Sacada

com Churrasqueira, 1Vaga
de Garagem (Não Coberto)

DE R$ 159.000,00
POR R$ 151.900,00

Com 90m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Sala de

Estar, Cozinha Mobiliada, Lavanderia, Banheiro,
Área de Festa, 2 Vagas de Garagem.

R$ 360.000,00

Com 70m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Banheiro,
Sala de Estar I Jantar, Cozinha, Área de Serviço

e 1 Vaga de Garagem.

R$ 250.000,00

Com 75m�L 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de
Estar I Jantar, Cozinha, 1 Vaga 'de Garagem

R$169.000,OO

Chácara '

,

,::,
-

, Com 46.342m2
Casa com 120m2/ Rancho 80m2
2 Lagoas, Poço, Pastage"" Pomar, Horta, Ampla
ÁreaVerde, Plantações Diversas, Toda Cercada
Casa com Suíte + 2 Dormitórios, Sala de Estar/
jantar, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço,

Churrasqueira.

CONSULTE-NOS
Com 459;90m2

PRÓXIMOAO COMERCIAL VIDA

R$ 111.300,00

Com 485,OOm2
PRÓXIMO AO MORRO DO MAESlRI

R$120.000,OO

Cem 389,ooíml:t
PRÓXIMOAO PtlJQO crlW)E

1$148..900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

I·
CÓD. 913 - Sobrado c/219m2 c/ 1 suíte
master, 2 dorm., bwe, área de festas c/
churrasq. + Sala comi c/24m2 com bwe.

R$ 595.000,00

mar, c/ 6 dorm., eozínha, bwe social, sala,
copa/cozinha, ehurr. e gar. p/4 carros.

R$ 380 MIL - ACEITA PERMUTA

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125-9001
atendimento@megaempreendimentos.com.

CÓD. 877 - Sobrado c/ 1 suíte,
2 dorm., sala estar/ jantar, copa /
cozinha, área de festas c/ churr.

CÓD. 924 - Casa c/330m2 construído,
1 suíte + 2 dorm., sala estarjantar, coz.,
2 bwe, lav., área de festas, garagem.

R$300MIL

CÓD. 889 - Geminado c/129m2
área, e/1 suíte + 2 dorm, jardim,

ampla área externa

R$270MIL- FINANCIÁVEL

CÓD. 601 - Casa c/ 3 dorm., 1 bwe,
sala, copa, cozinha, lavanderia e

garagem p/ 4 carros.

R$280MIL

CÓD. 908 - Lindo sobrado c/210m2,
1 suíte master c/ sacada, 2 dorm.,
piscina, 2 vagas gar., aquec. solar.

R$535.000,00

CÓD. 504 - Casa c/ 1 suíte, 2 dorm., bwe
social, sala estar/jantar, amplo terreno,

cozinha mobiliada, aquee. solar.

R$425.000,00

c/170m2 constr., 1 suíte
+ 2 dorm., escritório,

sala estarjantar, cozinha,
lavanderia, área festas
c/ bwc, bwc social e

master e/hidro, sacada, 2 dorm, sala
íntima c/ sacada, gar. p/2 carros.

CÓD. 927 - Casa com140m2, e/1
suíte,1 dorm., sala c/lareira, cozinha,

área de festas e/bwc, terreno c/705m2.

R$ 348 MIL - FINANCIÁVELR$900.000,00

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno.
.

140m2 área eonstr., 3 dorm., cozinha c/
fogão lenha, 2 bwe, gar. p/2 carros.

CÓD. 931 - Casas geminadas
c/74m2 privativo, c/ 2 dorm., sala,

cozinha, Bwe, lavanderia e garagem.

R$ 225.000,00 R$145 MQ.. - ENTR.+ FINANC.

CÓD. 852 - Terreno de esq. com exe.

visão comi, c/ 1.500m2 sendo 20 metros
frente p/ rua Mal Castelo Branco,

'
..

CÓD. 866 - Amplo terreno na José
Emmendoerfer e/1.530m2, possui

viabilidade de eonstr. junto a Prefeitura.

R$950MIL

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

CÓD. 912 - Amplo terreno c/
219.000m2, rio com cachoeira,
plantação eucalipto c/ 7.000 pés.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 867 - Terreno c/ 7.378m2 com
58,80m frente p/ BR + Galpão de'438m2,

pé direito 7,80m e piso reforçado.

CONSULTE-NOS!

metros pI Rinaldo
Bago, área total c{

608,13m2

CÓD.896 - Amplo terreno c/ 747�2
área útil com 24 metros frente p/rua,

fundos do Residencial Atlantis.

CÓD. 668 - Amplo terreno c/777m2 (21
x 37), plano pronto para construir, próx, á
escolas, grandes lojas, supermercado.

R$ 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 930 - Apto. c/104m2 priv.,
1 suite, 2 dorm., bwc social, sala, cozinha,

área servico, ampla sacada c/churrasqueira

CÓD. 687 - Resid. Colinas apto.
c/65m2 priv., 2 dorm., cozinha,
sala estar/jantar, bwc social,
sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$165 MIL - ACEITATERRENO

CÓD. 718 - Resid. Marquardt,
apto. c/52m2 prlv., 1 dorm., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente localizacào,

R$130.000,00R$ 240.000,00

CÓD. 662 - Residencial Di Fiori,
apto. c/62m2 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/73,80m2 priv., 1 suite, 1 dormit.,

sala estar/jantar, sacada c/churrasq.,
cozinha, bwc social, 1 vaga.

R$215.000,00

CÓD. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. c!
79,85m2 priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localizacão.

R$245.000,00

CÓD. 816 - Fiat Saint Sebastian, com
70m2 privativo, 1 suite master c! hidra,

sala/cozinha conjugadas.

CÓD. 902 - Resid. Caribe, apto. c/100m2
priv.,1 suite, 2 dorm., sala estar/jantar, bwc

social e demais dep., 2 vagas, apto. mobiliado
e com janelas acústicas nos quartos.

R$ 340.000,00

CÓD. 633 - RESID. JAESER 11-

Apto. c/110,56m2 priv., 1 suite + 2 dorm.,
estar/jantar integradas, cozinha mobiliada,

sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$ 265.000,00

Excelente locaíízacão no centro
da cidade. O empreendimento'

oferece,salão de festas
e hali decorado, fitness,

brinquedoteca, 2 elevadores, 12
pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes,
área privo A.partir de 16,62m2,
com 1, 2, ou 3 dorm (com suite),

sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada
c/churrasq.,1 ou 2 vagas de
garagem, ótimo acabamento

com padrão PROMA.

CONSULTE-NOS!

DELL EMJLlA·
JGUÁ ESQUERDO
CÓD. 861 - Tipo 01 - Apto
com 67,53m2 privativo com 1

suite,1 dormitório, sala estar/
jantar integradas, sacada

com churrasqueira, cozinha,
área serviço, banheiro social,

1 vaga Prédio oferece: 4

pavimentos, 16 apartamentos,
sacada revestidas com

pastilha, hidrômetro,
energia e gils individual.

A PARTIR DE

R$159.000,00

CENTRO

06D. 933 - Resid. Belle
Vie, com 122m2 privativo,
1 suite máster sacada c

reiki, 2 demi-suites, sala
jantar/estar, lavabo, Bwc
social, cozinha, ampla

sacada c/churrasqueira,
lavanderia e 2 vaqas,
Excelente padrão
acabamento.

R$ 430.000,00

CÓO. 922 - Edificio D Espanha, apto. c!
71,68m2, c/1 suíte, 1 dorm., bwc social, Sala
conjugada, saco c/churrasqueira e 1 vaga.

CÓD. 849 - Res. Reinaldo Bartel, apto. c/
90m2 privat., 1 suite + 2 dorm., sala estar!
jantar, bwc social, COZ., lavanderia, 1 vaga.

R$190.000,00 R$159.000,00

SÃO Luís

í

'_f:!�". ..

11�.' f .>�,1�.f .•

<1.� _. 1 tl� 1

CÓD. 860 - Res. Vasel, aptos. cl I4,90m2
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

HORIZONRES. "
JGUÁ ESQUERDO,
Situado no inicio do bairro

Jguá Esquerdo, possui
elevador, linda vista
da cidade e excelente
acabamento. Aptos com

1 suíte + 1 ou 2 dorm.,
sacada cf churrasqueira,
ambientes integrados
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espaco

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

A PARTIR DE

R$ 285.500,00

VITALLE
RESIDENCE.
VILARAU

CÓD. 90a - Aptos. c/1
suíte, 2 dormitórios, sala
estar f jantar, cozinba c/
churrasqueira, bwc social,
área de servico, 2 vagas de
qaraqam. Prédio oferece:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrônico, portões
autômatizados, elevador,
salão de festas decorado,

fitness montada, playground,
piscina, paisagismo.

À PARTIR DER$195.580,00 Entrega: Maio 2015

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/9S,70m2 priv., 2 suites + 1 dorm., sacada
c/churrasq. e reike, 2 vagas: porcelanato,

gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00

ED.RAZIEL
RESIDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Março/2015
Rua Augusto Mie,lke • Baependi
(Próximo ao Clube Baependi)
APARTAMENTO:
·3 suites - sendo 1 Master
• Lavabo· Cozinha integrada
• Ampla sacada com churrasqueira
• Sala de estar f jantar
• Área de servico • 2 vagas de gar.

MILANO RESIDENCIALE
- NOVA BRASfLlA

CÓD. 102 - Aptos c/1 suite master,
2 suites, lavabo, área de serviço, 3

vagas de garagem, depósito individual,
sala de estar e home theater, sala de
jantar, ampla varanda c/ churrasq.,
cozinha (opção integraéão com

jantar), home office(opcional). Prédio
Oferece: 2 elevadores, hall social, salão
de festas, espaço gourmet, sala de

jogos, brinquedoteca, fitness, piscina,
gazebo, vestiários, recepção, guarita.
Área Privativa: 156m2• Obs.:Preparacão

completa para ollmatizacáo.

CONSULTE-NOS!
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yVILA NOVA

REF. 5155 - Casa 230m', 03 suítes,.área
de festas, 02 vagas de garagem. Terreno

507,42m'. R$ 795.000,00

Crw2354-3J

Y CZERNIEWICZ

REF 2363 - Casa 300m', 03 suítes, área de festas,
03 vagas de garagem. Terreno 580m'.

R$ 690.000,00

REF 5182 - Casa 128m', 01 suíte, 02 dorm,
02 vagas de garagem. Terreno: 442m'.

R$ 330.000,00

REF. 5200 - Casa 115m', 1 suíte, 2 dorm,
cozinha (mobiliada), 2 vagas de garagem.

Terreno 323m'. - R$ 330.000,00

y TRÊS RIOS DO SUL

REF. 5201 - Casa 200m', 1 suíte cl
closet, 2 dorm, ·2 vagas de garagem.
Terreno 376m'. - R$ 595.000,00

Y ILHA DA FIGUEIRA

REF.5145 - Casa 120m', 1 Suíte + 2 Dorm.
Cozinha e Banheiro Mobiliados.

Terreno 375m' Valor R$ 286.000,00

yAMIZADE

REF. 5215 - Geminad0150m' - 01 suíte,
02 dorm, área de festas e garagem.

R$ 320.000,00

Y ILHA DA FIGUEIRA

V AMIZADE

Rel.8000 - 01 suíte + 02 darm., sacada c/
churrasq., piscina. R$1.000,00

Casa em alto padrão com 208m', terreno 360m' , 01 suite cl closet, 02 demi
suítes, piscina e duas vagas de garagem. Fica toda a mobília sob-medida.

Valor a consultar!

REF 1644 - Apta
90m2 - 01 suíte, 02

darm, sacada c/

churraq e garagem.
R$ 190.000,00

V ILHA DA FIGUEIRA

33721122
COMPRA, VENDE,

ALUGA, ADMINISTRA

yVILA LALAU

REF 5184· Sobrado 211 ,82m' - 01 suite com

closet, 03 dorm, área de festas e duasvagas de

garagem. Terreno 525m'. R$ 520.000,00

yBARRA

REF 5161 - Casa 140m', 03 dorm, duas
vagas de garagem. Terreno 450m'.

R$ 280.000,00

PLANTÃO DE VENDAS:

Osmari 9981 1122 1 Drika 9654 6534

Ruda 9927 6069 1 Anderson 9185 6002

y JARAGUÁ ESQUERDO V CENTENÁRIO

REF 5162 - Casa 01 suíte com closet, 02
dorm, área de festas: Fica mobilia sob
medida. Terreno 371m'.RS 480.000,00

REF 5202 - Casa 150m', terreno 360m' 03
dorm, área de festas e garagem.

R$ 375.000,00

V JARAGUÁ ESQUERDO VVILA LENZI

REF. 2926 -Casa 140m', 03 dorm,
garagem. Terreno 400m'.RS 250.000,00.

REF.5176 - Casa 280m' - 02 suites com closet,
02 dorm, área de festas, 02 vagas de garagem.

Terreno 575m'. R$ 800.000,00

y JARAGUÁ ESQUERDO V RAU "�CENTRO

REF.5207 - Casa 150m' - 01 suíte,'02 dorm
e garagem. Terreno 375m'. R$ 320.000,00

REF 3460 - Terreno com 1.063m' de área
total e 650,00m' de área úljl.

R$ 215.000,00

squeira. Saependi - R$ 660,00
5 - 02 darm., lavanderia, cozinha, sala.
- R$ 680,00

003 - 02 darm., sala e cozinha, sacada cf
churrasqueira. VliaLalau_ - R$ 70P,OO
Ref.982 - 02 dorin" .sala, cozinhamab, sacada ,

C/ churrasQ., bwc, garagem. Saependi- R$
78e,00 .'

Ref.819 - 01 suite + 02 darm., escritório, 02
,

vagas garagem. Chico de Paulo - R$ 800,00
Ref.571 - 03 dorm., 1avanderia, cozinha, sala,
sacada, garagem. Centro - R$ 850,00
Ref.595 - 03 darm., lavanderia, cozinha, sala,
sacada, garagem. Centro - R$ 950,00
Ref.969 - 01 suíte Master + 02 dOnTI., cozinha,
sala, garagem. Centro - R$ 1.300,00
Ref.947 - 03 suites, sala é,cozinha,
churrasqueira, 02 vagas garagem. Centro - R$
2.200,00

tC'\
V AMIZADE

REF.5209 - Casa 160m' - 01 suite, 02 dorm,
duas vagas de garagem.

Terreno 326m'. R$ 430.000,00

REF 1632 - Apto NOVO 72,1 Om' - 2
dorm, sacada com churrasq e garagem.
Prédio corn elevador. R$ 215.000,00

Y ÁGUA VERDE V JARAGUÁ ESQUERDO
�

G\
V BAEPENDI

Ref.8011 - 1 suíte + 2 darm, área de festa
c/ churrasqueira. R$ 700,00

Segunda a Sexto 8:30h às 12:00h - 13:30h às 18:00 I Sábados 8:30h às 12:00h

SalaCOlllerçial: .
.

Ref.425 - Sala cl 40m2,bwc é esta6ioniUTlento.
• Czerniewicz - R$ 630,00

Ref.761- Sala"cr32m�, sem condomínio, ,

estacionamentõ rotativo, bwc. Centro - R$
600,00
8ef.629 - Sala C/32m2, sem condominio,
'estacionamento rolàtivo, bwc. Centro - R$
850,00
Ref.$74 - Sala come(cial cl 114m2 e 01 bwc.

! Ilha da Figueira- R$ 1.000,00
Ref.978 - Sala comercial c/100m2, 01 bwc e

estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$
1.100,00
Ref.935 - Sala comercial com aprox. 90m2 c/
01 bwc, Centro - R$ 1.500,00
Ref.953 - Sala comercial c/70m2 e 02 bwc.

Baependi - R$ 1.700,00
Ref.992 - Sala comercial CI i 80m2. Vila Nova -

Sn800,OO
Ref.931 - Casa oomercíal c/03 salas, cozinha
c! mobilia, sacada. Centro - R$ 2.500,00
Ref.937 - Sala comercial c/202m2 e 02 bwc,

REF 3480 - Terreno com 378m'.
R$ 149.000,00

Centro - H$ 2.70P,OO
Re.f.980 - Sala comel-cia!.c! 256m2, 01 bwc e

estacionamento Ja(agu� ESQuerdo- R$
3.150,00
R�f.977 - Sala comercial cf 550m2, mezanino
c7 escrit6íio, 02 bwc e eslacionámento.
Jaraguâ Esquerdo,R$ 12.000,00

Galpão:
Ref,792 - Galpão com 550m2+ escritório +
02 bwc. Sao Lúís-R$ 4.850,00
Reta007 - Galpão com 600m2 + 02 bwe e

estacionamento - Guararnirírn- R$ 6.00@,00
.

Ref.988 - Galpão com 1300m2-
Cand.lndustrial- Rau - R$ S.OOO,OQ
Rel.670 - Galpão cf 1·125m2 e 6m de altura.
SR 280- R$ 11.000,00

Terreno:
Ref.9i O - Terreno de esquina c/640m2.
Amizade - R$ 650,00

V CENTRO

Ref.8004 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada
c/ churrasqueira. SEM CONDOMíNIO! Ref.1000 - Sala c/255m2. Ótim.a localização.

R$650,00' R$11.000,00 NEGOCIAVEl

.n .
.

.

VRUd Jorge Czerniewicz, 400 I Czerniewicz I 89255-000 I Jaraguá do Sul I SC
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Lotes a partir de.
R$ 80�OOO,OO!
Venha conferir!

�
. , Oód.: 398001 � Bairro: N cóo.: 537001 - Bairro: Jaraguá Esquerdo

...
Area: 1.4QOm2 R$ 130.000,00

.

.4'"
. .

Area: 450mz R$ 190.000,00
�.'""_ M --'>�_,_._�r.�a�.�?���.!32.?:������..........,..;_��. __�.on�minio Jardim Cristina '\Áfea: 548m2 R$ 350.000.�I, '

e ecerçcecma (e�n'" i4691/64, informatnos'que'ss. id!orma.ç6es.'e �Iustr�çõ�s ne-s[€.malen81têm�çar<icter �closi\lam.enle'r!romQ:Ci.ona!.,de:tilco(do ..®m'{) rnernorial;:tIasorill.l(O. Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas,não constituem parte Integrante do contraio. - Valores sujeito ii alterações sem avíso prévio.
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Você escolhe sua conquista

CA0003 - VILA NOVA

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.

R$ 380.000,00

CAOOO6- JARAGUAESQUERDO .. AP0006 - JOAO PESSOA

Casa residencial com suíte mas

ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala

pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala/
cozinha conjugadas,lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground... R$ 123.000,00.

Incorporação R.1-67.601

Casa com terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga
ragem p/ 2 carros, piscina, lavanderia, área de festas e dispensa. R$ 750.000,00

GA0001- SCHROEDER

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, salae
demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

CAOOS1 - SANTOANTÔNIO

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

CA0052- BARRA DO RIO CERRO

Casa residencial com '194m2, com 1 suíte, 2 quartos, BWC, salas,

churrasqueira e vaga de garagem para 3 carros. R$ 446.000,00. Aceita
financiamento bancário e estuda troca por apartamento.

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 450.000,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

Sooool - BARRADO SUL

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�em
p/ 4 carros, poço arteciano,60m da

praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000;00
Incorporação Rl-66.608
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APOO 18 - VILA LENZI

Reg. Incorp. R.l-72.311

Apartamento com 1 suite +1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada

com churrasqueira. A partir de R$ 145.000,00

CA0004- CENTRO S00006 - VIEIRAS

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2

quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ l.000.000,00

•

www.ençeteclrnoveis.corn.br
Padre Pedro Fraflcken, 2'l7 - Cef'Hi<) � CtP� �9::lS1'040 � jBraglJá do Sul/SC

AP0036 - CZERNIEWICZ

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado

em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.

R$ 150.000,00

TeOO17-TÍlliSRlOSDONORTE PROOOI - JARAGUA 84

CA0045 - RIBEIRÃoCAVAW

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.0pO,00

SOOO17 - VILA LENZI

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

Casa com 113m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.

R$ 150.000,00 (Estuda proposta)

Terreno com 300m2 no Lotea
mento Jardim América

R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento Terreno + Construção)

Prédio comercial já alugado, com
espaço para moradia, cliente
aceita imóveis como parte de

pagamento. R$ 700.000,00

TE0016 - GUARAMIRIM CA0038 - AMIZADE

Terreno com 15.1l1,18m2.
R$ 300.000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira e demais

dependências. R$ 350.000,00.
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ii 20 ANOS COM VOCÊI
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC 147 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

1003: IMÓVEL CENTRAL - terreno com 760m2 - 30,40metros de frente, c/ casa alv. c/ 3
quartos. ÓTIMO PARA PRÉDIO OU PARA FINS COMERCIAIS. CONSULTE.

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO CENTRO. C/670m2, terreno
e/2300m2• Pode ser financiado. (terreno dos fundos todo livre, permitindo
ampliação ou outra construção).

1344: TIFAMARTINS - CASAALV. cf
suíte + 2 qtos, piscina, churrasquei
ra. R$. 170mil - estuda proposta en

volvendo apto de menor valor, carro

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV cf
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1268: VILA LALAU - CASA ALV. d 1199: BARRA DO RIO CERRO -

100m2 - 3 quartos. R$ 31 Omil CASA ALV. d 2 qtos, terreno d
367,50m2. R$ 200mil

1227: JGUÁ ESQUERDO - CASA ALV
NOVA ÓTIMO PADRÃO c/ suíte máster + 3
qtos, área de festas, terreno c/ 614,88m'. Es
tuda proposta envolvendo apartamento.

1014: CENTRO - CASA ALV. c/
160m2 - 3 quartos, terreno com

420m2• R$ 450mil

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 2427: GUARAMIRIM TERRE
GEMINADA Cf 70m2 c/ 2 qtos. NO c/ 1.056,75m2, de esquina.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada + R$ 690mil

parcelas + financiamento.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1253: RAU - CASA ALV. cf suíte + 2·

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

SOBRADO c/
1341: SÃO Luís - CASA ALV. c/

219m2, terreno c/378m2 - suíte 2 qtos,110m2 - 3 qtos. R$ 258mil
churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

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: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cf' 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cf3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mil

. 1280: BARRA DO RIO CERRO - CASA
1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER- ALV cf 200m2 - suíte + 2 qtos, terreno cf
RENO COM CASA-ÓTIMOTERRE- 510m2. R$ 530mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

1072: CHAMPAGNAT - SOBRADO
d290� - suíte + 2 quartos, área de 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV cl 1347: SÃO Luis - CASA ALV cf suíte
festas. Otima vizinhança. R$ 600mil-- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
aceita troca com apartamento. carros. R$ 299mll garagem pi 2 carros. R$ 300mil
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LANÇAMENTOS ·VENDA·LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

"310.8:
CZERNI 0-
RADA DEMADRID

(Muller& Marquardt) -
Somente 2 aptos por
andar. A 128m2
de área suíte cI
sacada + uítes,
2 vagas de garagem.
Excelente área social no
último andar,com espaço
gourmet, piscina, tudo
tregue oe

ecorado ento

Alto Padrão. Primei-

tos cf suíte + 1 quarto
e suíte quartos.
Todos amentos �
cf 2 vaga� de garagem. IEntrada facilitada +

APARTAMENTOS PRONTOS

/

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto cl1 qto. Pré
dio cI elevadores, hal! decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3204: AMIZADE - APTO ED. AL- 320.7: DOLCE VIDA - Novo. Suite
GARVE cf 2 qtos, semi-mobiliado. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 140mil R$ 350 mil

.

30.0.9: CENTRO - ED. VIRGINIA
- Apto cf1 qto. R$ 145mil - pode
ser financiado

30.16: CENTRO - APTO cf 3 qtos, 3410: VILA NOVA APTO ED.
2 bwcs - ótima localização. MARISCALcf2 qtos, semi-mobiliado,
R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil

3152: ILHA DA FIGUEIRA - ED. EU
GÊNIO TRAPP -Apartamentos novos, cJ
suíte + 2 quartos. Prédio cJ 2 elevadores,
área de festas com amplo terraço, chur-
rasqueira e piscina. PRONTO PARA
MORAR. Entrada + parcelas t financ.

3024: CENTRO - APTO (PRÓX.
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 aTOS.
R$ 135.000,00

TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

cJ 2 qtos. R$ 140mil - pode ser financiado
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Â - VENDE - ALUGA
I I

Imóveis comerciais:

ÁGUA VERDE

L2368 • Apartamento· Com 1 suite, 2 dormHórios,
sala de estarnantar, cozinha, sacada com

churrasqueira, banheiro, lavanderia e 1 vaga de
garagem. Aluguel: R$1.050,OO + R$150,OO cond.

L4015 • Galpão· Com 350m2• Aluguel
R$ 3.900,00

L2360· Apartamento· Com2 donmHórios, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, sacada com
churrasqueira e 1 vaga de garagem. Aluguel:

620,00 + R$120,OO cond.

BR2SO

Amizade/Champagnat • SaintAntoine Residence -1 Suite com sacada, 1
Dormitório, Sacada com churrasqueira e demais dependências. Prédio com
elevador e Salão de festas. Excelente acabamento com Massa corrida + piso

porcelanato. Valor a partir de R$ 165.00,00

Três Rios do Sul· Geminado
NOVO, ótimo acabamento, 1 suite, 2

dormitorios. R$ 240.000,00

. Jaraguá Esquerdo - Res. Acre,
NOVO, 1 Suíte, 2 Dormitórios.
A partir de R$ 252.000,00

- ADMINISTRA
I

AMIZADE

L1104 - Casa • Com:3 dormit6rios,
sala de estar, cozinha, copa, banheiro,

lavanderia, jardim e 1 vaga de garagem ..

Aluguel R$1.200,OO

L2366 • Apartamento - Com 1 suHe, 1
dormHório, sala de eslarflamar, cozinha,

bànheiro, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel: R$680,OO + R$80,OO cond.

CENTRO

L2358· Apartamento· Com 3 donmHõrios, sala de
eslar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia,
sacada, dependeneia de empregada e 1 vaga de
garagem. Aluguel R$780,OO + R$140,OO cond.

Apartamento - Centro - Amplo aparta(l1ento com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de
serviço, banheiro, sacada e garagem. Valor R$ 900,00 +

cond.

Casa - Ilha da Rguera - Casa com dois quartos, sala,
cozinha, area da serviço, area de festas. garagem e

amplo patio. Valor R$ 800,00

Sala comertial- Centro - Sala oomertial com

aproximadamente 6Om' e dois banheiros.
Valor R$1.000,00

Apartamento - Vila lalau - Apartamento novo com dois
quartos, sala, cozinha, area de sefViço, sacada e

garagem. Valor R$ 720,00

Apartamento - Centro - Apartamento com Ires quartos
(sendo uma suite), sala, cozinha, area de serviço, sacada

com churrasqueira, terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond .

• Galpão - Guaramirim . Galpão com 262m' em
Guaramirim.

Valor R$ 2.100,00

Apto - Vila Nova • Apartamento NOVO com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, areade
serviço, banheiro, sacada oom churrasquera e duas
garagens. Predi9 com elevador e salao de festas.

Valor: R$ 1.000,00 + cond.

Apto • Centro • Apartamento com dois quartos. sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.
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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

Casa 160m2 - Rau
1 suite + 2 quartos.

Churra�ueira. GalJlQem.
SEMI MOBILIADA.
R$ 420.000,00

Sobrado - Czemiewicz Casa - BaeP-_endl
1 suite + 3 quaítOS. 1.(�!_te master + 2 quartos.
2 vagas dega�. l\reéI de festas. Garagem.
182m2 área construlda. SEMI MOBILIADA.

R$ 455.000,00 R$ 595.000,00

47 3275.4477

.

�to -Amizade
Séndo 2 quartos.

Sacada +chu��.
SEMI MOBILIADO.

.

R$ 147.000,00

LOCAÇÃO
- Casa (sobrado) 1 suite c/ doset+ 3 quartos, piscina - Amizade - R$ 2.5oo,ooi
- Apto 1 suite + 2 quartos, cozinha.MOBIUADA - Vila Nova - R$ 1.2CX?t00 + taxas,i
- Apto 1 suíte + 2 quartos, TODO MOBIUADO - Jaraguá Esquerdo - R� 1.200,00 + taxas,
- Apto 1 suite + 2 quartos, SEMIMOBIUADO - Nova Brasília - RS 1.250,00 + taxas,
- Apto 1 suíte + 2 quartos - Vila Nova - R$830,00 + taxaSi
- Apto 2 quartos, sacada com churrasqueira - Centro - RS 700,00 + taxas,
- Apto 2 quartos, sacada com chunasqueira - Baependi - RS 570,00 + taxas,
- Apto 1 quarto, garagem - Centro - A partir de R$ 480,00+ taxas,
- SalaComercial NOVA térreoou 10 andar - Bae - Consulte valores I

�
�RICARDO
COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

CÔO 492 CASA DE ALVENARIA.
Terreno 325m2.Bairro Três Rios do Sul.

2 Qtos/1 Banheiro e demais
dependências. Pode ser Financiada.

Valor R$127.000,OO.

CÔO 485 • APARTAMENTO.Bairro Nova
Brasília.lmediaçÕes "Atacadão Lux"1

Su�e/1 Qto./1 Banheiro Social e demais
dependências.1 Vaga de Garagem.

Valor R$190.000,OO.

CÓD 496 > CASA GEMINADA.Bairro Três
Rios do Sul.1 Sutte/2 Qtos/1 BWC·Social e

demais dependências.c/Churrasqueira e 1 Vaga
de Garagem.Valor Individual de R$ 240.000,00.

CÔD 495· CASA OE ALVENARIA,Bairro Tifa
Martlns.4 Dtos! 2 Banheiros e demais

dependências.c/Área de Festas C/ Churrasqueira
+ 4 Vagas de Garagem. Móveis Planejados. na

CollBanh/Lav.. R$ 300.000,00.

CÔO 474 - CASA ALVENARIA.Bairro
Czerniewicz. 2Suftes.1Qto.1 Banheiro Social e
demais dependênclas.Sacada.Área p/festas.

2 Vagas de Garagem.
Valor RS 490.000,00.

COO 486· APARTAMENTO c;Eevador.
Condomínio das Árvores.Barro João Pessoa 2
atos. 1 Banheiro e demais dependências.l Vaga

de Garagem. valor de R$135,OOD,OO.

SPACO
--

3275.1100
Plantão 9921.5515

IMÓVEIS
CRECI3326J

Rua Bernardo Dornbusch, 1568
Sala 03 I Vila Lalou (após o Marisol)

Jaraguá do Sul I se

Apartamento· Czerniewicz Apartamento • Vila Nova

f.!
l1J
fI

"d. Porto Belo: 2 dormitórios e 2

vagas de garagem. Móveis na'
Cal. - dormito Prédio ct piscina.

Residência 3 dorm orlas (suítf!?,
seminova, ótimo padrõo de
aéabamento. Áreo 160 m'

-

.., •

mi'
Moderna arquitetura! 3 suites,
possui móveis planejados.
Aceita imóvel no negociaçõo.

...

Localizado no Centro [10'.... """"""'1 I!!
cada pavimento composto por .S!

2 dormitórios. Área const. 280m' . g
..

Imóveis para locação
Apartamentos
02 dormitórios

Últimos. unidades O
R$ 107.000.00

Entrado facilitado e
soldo financiado,

••
' Poreelcn MENORES

f!I'nha ç... que SitU oluguell
MltlhaVldll

BARRA - Ed. Hibiscus - Apart. 2 dormitórios. Aluguel R$ 68Q,00
CENTRO· ResiçJ, dos Iullpoa- Apart. 1 dormito Aluguel: R$ 560,00
CENTENÁRIO - Apart. 1 dormito [próx. WEG 2) Aluguel: R$ 480,00

fiGUEIRA - Apart. 2 oorrnít.. demais depene. Aluguel: R$ 650,00
FIGUEIRA - Ed. Astrol- Apart. 3 dormlt.( 1 suíte). Aluguel; R$ 700,00
VILA LALAij - Golpõo área 300 m'po."<>Id.plllI'OI, Aluguel: R$ 2.200,00
VILA NOVA - Resld, Dono WolI· Aport.. 3 dormit,1l suíte) cf móveis
VILA RAU - Solo comerctcróreo 70 m'�"",,_"�; Aluguel: R$ 750,00
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PLANTÃO
.....

Luna
IMOBIUAR1A

3055 2244
www.imobiliaríaluna.com.br

CREDIBILIDADE É TUDO!

HELENA - 9122-8728

MARCOS - 9122-2015

JUAREZ - 9721-0583

MARCELO - 9639-4751

Ret. 0460 - Res. Pieske,
lindo apartamento pronto
na barra do Rio Cerro
com 2 dorm, área de

70,50m2
R$ 123.000,00

Ref. 47 - Res. Damarys,
Apto pronto no

Czerniewicz, com suíte 1

dorm, área de 72m2
R$ 135.000,00

Ref. 61 :_ Res. Barra,
Apto pronto na Barra do
Rio Cerro, com 2 dorm,

R$ 145.000,00

Ret. 0317 - Res. Cizeski,
Aptos no Três Rios do Sul

com 2 dorm,
R$ 125.000,00

Ref. 0527 - Res. J.
Bertocci, Apto no Jaraguá

. 99 com 2 dorm,
R$ 120.000,00

Bernardina, Apto em

Nereu Ramos com suíte
e 1 dorm,

R$ 145.000,00

imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

Rua Governador Jorge Lacerda, n0233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ret. 0412 - Res. Spazio
Bella Vitta, Apto na Vila
'Lenzi, com 2 dorm,

R$ 123.500,00

Ret. 408 - Res. Florença,
Apto na barra do Rio Cerro
com 1, 2 e 3 dormitarias, a
partir de R$ 105.000,00
Entrega Julha/2015,

Ret: 73 - Res. oeu
Emilia, Apto Jaraguá

Esquerdo com suíte + 1
dorm,

R$ 159.000,00

Ref. 0481- Res. Florata,
Apto novo em Nereu
Ramos com 2 dorm,

R$ 145.000,00

Ret. 0463 - Res. Dál. Ri,
Apto no São-Luiz corn Z
dorm, área útil 67,50m�.

Ret. 0500 - Res. Horizon

Jarãguá Esquerdo, Apto '

. com suíte + 1 dorm, 2
vagas de garagem

(47) 3373-5134

(47) 9900-4434

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

....

Ln
Ln
�
N

DELLe
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL cAETÉ - TERREO RESIDENCIAL ANTHURIUM aLOCO C
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__ .

Seu imóvel está aqui.

)lHA'BIT;AT
I CRECI1583·J i.�

www.1mobil iariahab itat.com.br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$ 149.336,00

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. Área 20.000

m2• R$:990.000,ooAmizade

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0012 Ed. Vi liar Vila
Lenzi R$169.000,OO

H0066 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

ANO Df- BON) NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0079 Apartamentocom
47m2 área privativa Agua'
Verde R$106.000,OO

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
I

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

R$ 90.000,00

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•

APTOSÓTIMAI.OCAUZAÇÃD!
H701 Ec \/irgi'''d 01 Quarto R$ 650,00 +

Cond, Cei ro.
H420 Quitinete 01 quarto Nova Brasflia R$ 490,00

H703 Residencial Riviera R$ 1.600,00 + Cond, Vila -

Nova (disponível em novembro)

H696 Sobrado (somente piso superior)
R$ 800,00 centro.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 Vila Lenzi

H695 Ed. C�io85�ÔÓi��o�d�rtos Centro
H692 03 quartos, Centro R$ 1.100,00 sem Cond.

H635 Ed. Dona WaU, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H655 ED. Talismã �

R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 APartamento, 03 Quartos. Nova Brasllie.
R$,620,OO

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
no Calçadão)

H416 Ouitlnete 01 Quarto
Nova Brasília, R$ 490,00

H660 Apartamen�$0l2CrOOrtos, Nova Brasilia

H46 Casa�COMERClAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro. \

BAIRROg
H47 Casa de Alvenaria 01 Quarto R$ 560,00

Baependi.

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

H700 Condcrnimc 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 Apartamento Ilha da Figueira 02 quartos
•

R$ 700.00

H686 Residencial Árvores Ed. Araucária quartos
R$ 490,00 + Cond.

H691 Apartamento fundos Ilha da Figueira 02
quartos R$ 650,00

H44 Casa de Alvenaria 01 suíte + 03 quartos R$
) 1.500,00 Jaraguá Esquerdo

H698 Ed. Anibal Gomes, Amizade
R$ 750,00 + Cond

H45 Casa de Madeira R$ 700,00
Estrada nova

H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio"

Cerro R$ 450.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68J2M2 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

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.000,00

H0010 - Terreno com

471,90m2Vila Lenzi
R$188.000,00

Totalmente residencial
Exoolente Iocafjuçãc

Ruas e calçadas pavlment.adas
lotes ",m �Sm2 a 420m2

H526 Galpão com 300m2
R$ 4.500,00 Vila Lenzi

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000.00 + Cond.

HSOl Sala CML 60M'
Nova Brasilia, R$: 500,00

HSOS Galpão 7SOm'
Vila Lalau, R$ 6.500.00

H5.09 Terreno "_300m2
Vila Nova, R$, 3.000.00

H5ll Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. R$1.700,oo

H514 Sala CML 43M'
Vila Lenzl, R$ 700,00

H518 Sala Cm1117M'
Nova Brasllla, R$: 800,00

H5l7 Sala CML, Centro - 60m2,
R$ 490.00 + Cond.

H522 Sala CML 40 m2 Flrenze
R$ 750.00 + Cond.

H524 Sala CML 50m2 Nova Brasília.
R$1.000.00

.

Hall Sala CML 32m2 centro
R$ 600.00 +IPTU

,
'.
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Corretores de Imóveis www.scheUercol..retoresimoveis.com.br
'

(
I
!

Casa com 207m2 - Loteamento Champ's Elieseé
, 1 suite, 2 demi-suíte, sala estar, sala de jantar,
: cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
: depósito, escritório, lavabo.
,

Valor à consultar. Matrícula 55.873

AMIZADE
RESIDENCIAL DI

FiaRE

Apartamento
térreo com área

de 60m2.

I
R$165.000,00

Matrícula
nO 73.746

Residencial

Abu Dhabi·

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00
N° da

incorporação:
R.I-73.591 <,

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem.
R$165.000,00. Matrícula nO 70.950. Apartamento com dois

\ quartos. R$135.000,OO. Matrícula 70.956.
'

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$ 157.000,00. Incorporação nO R.3-59:358

Residencialltáíia
Apartamento com

121 m2.

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios.
banheiro, sala,

cozinha,
lavanderia,

sacada inte�rada
"" com churrasqueira

e uma vaga de
garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,00

R$ 415.000,00

Incorporação nO
R.26.047Apartamento com dois dormitórios, banheiro, sala,

cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de festas. Metragem do

apto: 59,OOm2•
Valor: R$ 145.000,00

Registro da incorporação N° 62.174 R-1
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Venha morar em

Nereu Ramos .

./'
,Hãusl arteú CAIXA Mlnltaeasa

Mlnlta Vida

1 273-5,---

478484-55

..sob·ros .com ..br
Rua João Ropelatto, 183 _- Nereu Ramos (1 (II trevo)
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TER
M ó E sv

LOCAÇÃO

ALUGAR$ 850,00*
Centro - 01 suite+ 01 Dormitórios, 01 Sala,

Cozinha, Sacada cl churrasqueira E GARAGEM.
Edficio Raphia.

Excelente Casa 200m2 - Ilha da Figueira, Terreno 406m2,
03 quartos + 02 salas. Garagem 05 Carros, Área de Festas.

VENDE
R$ 1.000.000,00

....Mais condomínio

'Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox. Máximus VistoriaR$ 650,00
"Apart.Viía Nova 01 suíte + 01 dorm. Ed. Monise R$ 700,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Edifico Gioconda R$ 550,00
'Apart. Centro 01 suíte + 01 dorm., Res. Caribe R$ 850,00
"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$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox. Arroz Urbano São Luis R$ 1.800,00

A vida acontece aqui.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terreno 2.197m2, com casa de
madel/8 simples. De frente pI asfalto,
Três Rios do Norte, Jguá do Sul/Se.
Ideal para prédio, R$ 310,000,00.

Chácara 13,OOOm2, 200m de frente para o Chácara 20,000m2, com água corrente
calçamento, com água corrente, Perímetro e área desmatada, Rio Paulo,
urbano, Ano Bom, CorupájSC, R$ 88,000,00, CorupájSC, RS 60,000,00,

VEJA MAIS OPÇÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Casa Nova 63,75m2, 2 donnlt6r1os,
sala, cozinha, bwc, área de serviço,
Seminário, CorupájSC, (Aceita lote

como parte de pagamento).

Casa 208m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem, João Tozlnl,
CorupájSC. R$ 125,000,00, Aceita lote

como parte de pagamento,
.

Chácara i3,OOOm2, 200m de frente para o

calçamento, com água corrente, Perímetro
urbano, Ano Bom, CorupájSC, R$ 88,000,00,

Av_ Ge"túlio Vargas, nO 480 - Cen"tro - Corupá-SC """""".ilnobiliariapresenca.colTl.br

TERRENOS

CRECI8844

3370-6624 I 9102-5299

011-Massaranduba terreno com 100.000,00m" R$135.000,0o'
014 - Braço RibeiJão Cavalo - tenrreno com 375,00m" R$ 65.000,OQ
023 Santo 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$ 9O.000,QO

������;��;���:�Oc��12��:'��::·.::::::::::::::·.:::·.:·".:':::.. :::::: :..: ..: ..: ..:::..::..::.:::::::::·.::::·.::·.::::::::::·.::· :::· :::::::.��fffg888.&8',
070 - RibeiJão Cavalo, terreno com 71.148,20m" R$ 2.850.000,00
075 - RibeiJão Grande do Norte com 30.696,00m" .' 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$145.000,00
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m'" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m" (ótimo PI indústria). Aceita imóveis R$ 800.000,00
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-Anizade - Casa com 168,00m" e terreno com 370,00m". (aceiIa aparIarrJJIlIo de ITlrnrvabrcomo fDnrade�) R$ 55Q.(XX),(Xj
012-Nereu Ramos, casa com 133,00m" e terreno com 342.41 m".. (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 - RibeiJão 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 Lalau, casa mista com 119,00m" e terreno com 390,60m" R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,00m" e terreno com 2.497,00m" : R$ 650.000,00 .

093 -Aguá Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m" e terreno com 986,00m" R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m" R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de a1v. c/ aprox. 280,00m" mais galpão. Terr. cf 1.574,10m" (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m" mais edícula Terreno com 6oo,00m" R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m" e terreno com 2.033.45m" : R$180.000,00

srnos

007 - Nereu Ramos, Sítio cf casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant. de eucalipto, terreno com 62.000.00m2. R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - c/ casa de a1v., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m". aceita imóvel de menorvalor. R$500.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com urna casa enxaimel de 150,00m" e terreno com·56.000,OOm" R$ 650.00b,00
078 - Santa Luzia, casa de alvenaria com 200,00m2, galpão com 200,OOm2, terreno com 58.149,29m2 R$1.300.000,00
APARTAMENTO

.

.

005 -Água Verde - apartamento com área total de 52.71m" R$ 120.000,00
010 -Apartamento com área to1aI de 1OO,OOm" R$180.000,OO
047 - Agua Verde, ap�nto com área privativa de 47,39m" R$110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m" : .R$ 275.000,00
061 - Vila Nova - apartamento com área plivatíva de 49,33m" R$120.000,00

. 063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m" R$175.000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m" R$ 220.000,00

LOCAÇÃO ..
'." '. ," .."

'
.

041-Três Rios do Sul, terreno
com 522,90m2• R$130.000,OO

Sobrado, Nereu Ramos : R$ 700,00
Apartamento Centro R$700,00
Apartamento.Centro 1'1$850,00
Apartamento Agua Verde R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13144 -SOBRADO ALVENARiA c/ SALA COMERCiAL

Rua Rio de Janeiro, 193
Czemiewiscz - Jaraguá do Sui
Área do terreno: 270,00m2. - Área oonstruida aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos c/ 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.: 59B,56m2. Sendo:frente e fundos c/

15,00m, lado direito c/ 40,20 e esquerdo c/ 40,30m.

1307 - APARTAMENTO- Rua: Arthur Gonçaives de 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, 1a a esquerda 7Km a frente.

Rio Cerro - Jaraguá do Sul.

Área do terreno: 10.000,00m2.
Sendo frente e fundos oom 100,00m, lado direito e esquerdo oom 100,00m.

I; ,I, .1 Illl :. li. Il.) II

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul

Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões intemas
01 suite, 02 dormitórios, sala estarljantar, oozinha, bwc, área de serviço,
sacada oom churrasqueira e 01 vaga de garagem.

13111- RESIDENCiAL RICHARD STRAUSS

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José Marangoni
Próximo á igreja Rainha da Paz - Vila Nova - Jaraguá do Sul

Aptos. com suite mais 2 dormitórios,. suíte 1 dormitório ou 2 dormitórios.

1304 TERRENO - Rua Maria Umbelina da Silva esq. oom Irmão Leandro.

Vila lenzi - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 883,29m2.
Sendo frente c/ 27,47m curva 7,85, fundos com 31,00m, lado direito c/

19,89 e esquerdo oom 32,75m.
.

1360- SOBRADO/GEMINADO

Rua Ovídio Spézia, esquina c/ 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, saia estarljantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa - São Luis
03 Dormitórios (01 suite)

I'

Casa - Vila Nova
04 Dormitórios (01 suite) Terreno - Vila Nova

Ref: 85
Casa - Amizade
02 Dormitórios

Terreno - Guaramirim

Metragem: 43.166,OOm'

R$,4.500.000,00

Terreno - Barra Velha

metraqern: 370,OOm'

. �$ 40.000,00

en

Terreno - Vila Lenzi

Metragem: J .600,45m'

R$ 576.000,00

Terreno - Estrada Nova

Metragem: 412,OOm

R$ 130.000,00

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suíte)

Terreno - Czerniewicz

Metragem: 456,OOm'

R$ 260.000,00
�,�,

Terreno - Nova Brasilia

Metragem: 458,OOm'

R$]15.000,00

Terreno - Chico de Paula

Metragem: 557,OOm'

_R$ 180.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Pesque-pague Aliança. Rua Tifa Aurora.
s/n°. Rio Cerro II. Grande variedade de

peixes. Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-3637 / 8426-
3600.

,; 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 nomercado.
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 reparoWorldCar.

Informações com Gilson: (47) 9935-9307
ou com Gilceli (47) 9655-8551 ou pelo
email: gilsonborba@gmail.com

• O que você faria se batesse o seu carro

hoje?Worldcar - Essencial para quem não

tem seguro. Cerca de 80% dos acidentes
são considerados leves e estão dentro dos
valores das garantias de reparo. "Inclui
carros antigos. que o seguro não cobre".
Excelente para quem tem seguro. Além
de garantir a franquia de seguro do seu
veiculo. você ainda pode economizar
na renovação do seu seguro. Garanta
seu carro ou obtenha nossa franquia
rentavel.http://www.worldcar.com.br/
gilson. Maiores informações pelo email
gilsonborba@gmail.com ou pelo fone (47)
9935-9307.

• Fretes emudanças 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 T1G .

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 lVETE

email mauro.paganini@terra.com.br; ou
9174-1270.falar com CARLIXTO .email
carlixtof@yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processoMIG/
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 emailmáuro.

paganini@terra.com.br; ou 9174-1270.
falar cOlp Carlíxto, email carlixtof@yahoo.
com.br.

• Precisa-se de pedreiros e serventes de

pedreiro. Interessados tratar 9967-9245
(Tim).

• Serviços de míniescavadeira, drenas.
rebaixo de terreno, nivelamento. Temos
a máquina que entra na porta da frente
de sua casa e sai pela porta dos fundos.
68 centímetros de largura. esteira de
borracha. Adir 8848-4905 Oi / 9979-0605
Tim.

• Compra-se ouro. mesmo se estiver

danificado. (Correntes. anéis. brincos.
pulseiras•...). Vou até você. faço avaliação e

paga-se à vista. Adir 8848-4905 Oi / 9979-
0605Tim.

• 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 currículum 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. sernijoia, panos
de prato. cachecol e artesanatos em geral.
Também vendo Natura e Avon. Contato

3370-0946/8845-4693.

• Viagem Terra Santa e Turquia com
pacote especial. saída 20/10/2014. Mais
informações com Maria fone: 3370-0003
oumaria.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 [araguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625

• Trabalho como acompanhante de idosos
e acamados em residências e hospitais. à
noite e fins de semana. Te18869-7701.

• O Centro Odontológico Volte a Sorrir
contrata Secretária e Auxiliar de Serviços
Gerais. Interessados enviar currículo para
volteasorrlrjaraguadósul@hotmail.com ou

ligar no telefone (47) 3372-0246

• Comida da Hora oferecemarmitex e

os mais deliciosos lanches em geral.
Com serviço de tele entrega de segunda
a sábado. Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-0741 / 9221-
0087 com Sidnei.

• Vendo NotebokACER,11 GB.modelo
ASPIRE 4520. por R$ 400.00. Contato com
Adernar 9942-8890.

• Vendo Moedor de carne novo.manual. nQ 6.
com jogo de discos para bolachas ao preço
de R$ 130.00, Contato com Adeinar 9942-
8890.

• Vende-se cadeira de descanso. com

massageador de assento. costas e também
de pernas (110/220V). semínova, marca
Relax-Medic. R$3.800.00 (Vale R$5.500.00).
Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135

(TIM)
• Vende-se mesa deAngelim (peça
maciça-única). impecável. de 2.70m de

comprimento. 80cm de largura e 5.5 em de

·espessura. R$1.200.00. (Vale R$3.5QO.00).
Márcio tel. 3084-1589 cei. 9692-2135

(TIM)
• Vende-se lavadora de louça Brastemp,
modelo Solutíon, cor branca R$800.00 c/
transformador. Márcio tel. 3084-1589 ceI.
9692-2135 (TIM)

• 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. TeI9206-5556.

• 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.

• Vendo Moedor de carne novo. manual. nQ 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 commassagem. tecnologia única no
Brasil. Assento p/ carro. escritório e uso

doméstico. c/ massagem. Demonstração
sem compromisso. Tel47 9633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo (duplo
efeito). Prensa com excelente estrutura
com painel de controle novo. mesa de 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. Te13374-0282 / 9603-2449
Carlos ou Ane.

APARTAMENTO

• Compro uma garagem no Edifícío
Jaraguá. Falar com Susan ou Dulce 3370-
7160.

• Aluga-se kitinete com 1 quarto na Rua

MaxWílhelm.Bôü, Baependi.Valor
R$ 450.00. Incluído a água. Falar com
Máximo ou Narana. Telefone: 3371-9431

após 18h.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2
. quartos. R$500.00. Sandra 9993-2131 /
3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

quartos. R$560.00. Sandra 9993-2131 /
3372-2409.

• Vende-se apartamento no Vila Nova.
2 dormitórios. mobiliado. 1 vaga de
garagem. R$168.000.00. TeI9103-7772.

• Vende-se apartamento no Amizade

(Arsepum). com 70 m2• 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. TeI3370-5945.

• Procura-se moça para dividir aluguel em
Apartamento mobiliado rio Baependi. As
despesas ficam em torno de R$J75.00
cada uma já incluso o valor do aluguel.
condomínio e luz. É necessário somente
os móveis para o quarto a ser alugado.
Interessadas entrar em contato pelo
e-mail sandra@empresas.ind.br ou no
fone 3274 2332(horário comercial) ou

91159126 e 96030218 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$ 300.00. Tel
9123-5851 (Vivo) / 9954-5019 (Tim).

• Aluga-se apartamento no João Pessoa.
segundo piso. 2 sacadas. garagem
coberta. condomínio fechado. Até 3

.

pessoas. Valor R$550.00 + condomínio.
incluso água. 9131-2563 / 9184-6040.

• Alugo apartamento novo. 2 quartos.
70m2 área privativa. sala. cozinha.
banheiro. lavanderia. ampla sacada com
churrasqueira. Rua Dom Bosco - Vila
Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor: R$
700.00 + condomínio aprox. 100.00 -

fone: 9929-8488 (Tim).
• Vende-se apartamento novo em
Camboriú.Z dormitórios. 2 vagas de

.

garagem. sacada com churrasqueira.
CRECI 5878.,Valor R$ 240.000.00. Aceito
propostas. Te19957-1216 /8465-6600.

CASA

• Vende-se 2 casas.geminadas..próximo
a Belmec, R$240,000,00, pode ser
financiado pela Caixa, Tel 3370-2759,

• Vende-se casa de 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

Guilherme Wegner, 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/90m2 + garagem. Terreno
com 1500 m2a 50 metros da praia, c/
tanque de peixes. Valor R$150,000,00.
Vende-se ou troca-se por casa em Jaraguá,
Schroeder ou Guaramirim, ou troca-se por
casa ou terreno 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. Te13055-8262 / 8480-
8262.

• Vende-se casa no Vila Lenzi, 2 casas no

mesmo terreno, terreno de 360 m2, Valo,
230 mil. 8412-4712,

CHÁCARA

• Vende-se chácara com 2 casas e 2lagoas,
no Barro Branco em Guaramirim. Aceita

troca por casa também. Tratar fone:
3373-6337 com Arno,

SALA COMERCIAL

• Excelente investimento para área
comercial (clínicamédica, odontológica,
estética, entre outros). Casa centrai com
350m2, Terreno com 800m2 (20mx40m),
Rua Exp, Antônio Carlos Ferreira [próx, A
Ford Moretti] Valor R$ 1.500,000,00 9654-
8938/9674-5555.

Vende-se terreno
no Amizade

Rua Irma Forster, Lotea
mento Itacolomi 2, área de

375m2.
Lindo terreno, rua sem

saída, excelente rua
residencial!

R$ 165.000,00
Tr: 9131-0680

Manutenção residencial
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(47) 3084-0408 (47) 9655-'5663 IB!J

91 03-7819 .�,
8429-9334'

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.brDaniel Dauer
Corretor,de Imóveis

Ref: d278

Excelente acabamento I último andar I vista privilegiada da cidade I 2 dormitórios (sendo
um com sacada) cozinha, sala estar, BWC social, sacada com churrasqueira.

OZ eerm, bwtl §(')tiiª', §!lJIiI @§!tIF, oz d(,)m'!iwfÍ@§, bwtl, §!l11l de
§0(J1i(J1iI (J@m tlhUrrnêl,jil!lirll, Ilg�inh!l, !l§!!lFljfmlillF, tlWlnhlil, ftf@1l fJ@

ftFªª gI'J §@rvlçtl, Q!lrª�l1Im, §@rvl�, Of V!lQª tI!l !l§W@I!WlfflênW,

,� OOffliII�jº§, §!lr!'l,. wzil1n!l,
fgw§ffOOM, W;Wr: §@W!I, �r§f#®

f!l§1â§ II�§f;fflil..

(47)

Ref: d292

Suíte, 1 dormitórios, ampla cozinha mobiliada, safa TV, sacada com churrasqueira, ampla
área de serviço, frigobar, piso laminado e excelente acabamento.

{wf� iii�{Z�r 8lílri;ç, r §I!$;�r Z oorrm, §{,lfdf>,�Ii.. 2: tWt!\!i!!ff�iW§{ §áirál.�zlI1M, M@§
�Ii�@,� §§:f!I, §§IãIiÚJIW.fif!l;/ fi§�ffiS>, §�WifI. �iliVfr&:§��,\il�, I �flfj, §a���i!l§(f��ffl,

M�@, §§f§ 4Igc rDf.lW ,: 2. "'� tU#��.. Ct1 fi. €f§ g�lJífffl
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4t13313,,� II�.i�i� .. COOl1l1l II Roo Noll1berto Sijllveira Junior. 2331 Centro I Guaramirirn

Apartamento com 3 quartos sendo
1 Suite - R$ Sob Consulta

Baependi em Jaraguá do Sul

Casa em alvenaria com 270,00 m'
1 suíte, 2 dormitórios - R$ 350 mil

Avaí em Guaramirim

Res.Tom Jobim, Centra,
Guaramirim. A partir de R$152 mil,

consulte a disponibilidade.

Casa em alvenaria 200m', quatro
dormitarias, bairra escolinha

R$ 250 mil reais.

Terrenos de 364m' - R$ 100 mil
Avaí em Guaramirim

Res. Flor de Maracujá, dois
dormitarias, Bairro Avai, R$ 150.000

Em Guaramirim.

Casa Alvenaria 252,68 m'
1 suíte e 4 quartos - R$ 280 mil

Avaí em Guaramirim

no bairro Avai

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 132 mil

Ilha da Figueira em Jaraguá do Sul

Terreno de 577,65m' - R$ 120 mil
Amizade em Guaramirim

Casa com 3 quartos
R$ 200 mil reais

no bairro Avai em Guaramirim

Pré-Lançamento - Residencial
Dona Zenaide - Bananal do Sul

em Guaramirim

Casa Alvenaria 163m' - 2 Quartos
R$ 320 mil - Centro Guaramirim

Casa Alvenaria 100m' - 3 Quartos

R$ 140 mil - Ilha da Figueira em

Guammirim

Terreno de 1.428m' - R$ 750 mil
Centro Guaramirim

Rio Branco em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013 I IMÓVEIS 139

47 �373.34041 www-imoveisws.com I Rua Nmberlto SillveümJlUIlI1lu, 23311 Oooloo II GtUmamiilT11m

As melhores opções de investimento e moradia

Apartamento com 2 ou 3 quartos
R$ Sob Consulta

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno com 592m2

R$ 350 mil - Rua 28 de Agosto
Nova Esperança em Guaramirim

Terreno esquina -449,05 m2 - Rio
Hem - Schroeder - R$ 102 mil

Terreno com 498,00 m2 A partir de
130 mil - edificado com uma casa

em alvenaria

Apartamentos a partir de 77m2

A partir de R$ 252 mil

Jaraguá Esquerdo em Jaraguá

Terreno

R$ 85.000,00 no bairro Nereu
Ramos em Jaraguá do Sul

Terreno com 21.000 m2
60 metros de frente com a BR 280

R$ 2.500.000,00

Apartamento a partir de 115m2
A partir de R$ 339 mil

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno no centro de Schroeder

R$ 96 mil

Apartamentos de 79,53 a 107m2 A

partir de R$ 292 mil - Nova Brasília
em Jaraguá do Sul

Apartamentos de 63 a 119 m2
A partir de R$ 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul
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-
• • CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO

www.santerimoveis.com

SANTER
l��

""'37911

3370-5000 Centro GuaramirimFone 47

facebook.com/santerimoveis

Avaí/Guaramirim
Casa com 2 quartas, sala de estar/jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem,

aprox. 85m2 e terreno 360,02m2.
Valor R$ 160.000,00

Centro/Guaramirim:
Casa com 02 quartos + 01 suite com hidra,

banheiro social, garagem 2 carros, sala de estar,

cozinha, área de festas com lavabo

R$ 350.000,00

Avaí I Guaramirim
Casa com 02 quartos, sala de estar e jantar, cozinha

integrada, banheiro e área de serviço.

R$ 175,000,00

Vila lenzi / Jaragua do Sul
Casa com 3 quartos, cozinha e sala integradas,
lianheiro, área de serviço, 2 varandas, 2 garagens'

Valor R$ 180.000,00

Casa Madeira: 5 quartos, sala, coztnha, banheiro.
Casa Alvenaria: 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço, garagem

R$ 170.000,00

Ilha da Figueira I Jaraguá do Sul
Casa piso inferior: 2 quartos, banheiro,' sala, cozinha,

área de serviço.
casa piso superior. 3 quartos, banheiro, sala, copa e

cozinha. área de serviço, banheiro.
Casa fundos: 2 quartos, banheiro, sala, cozinha,

área de serviço, 3 vagas de garagem

R$ 480.000,00

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.

Parte inferior: Sala comercial, casa com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, 1 garagem.

R$ 610.000,00

Avai / Guaramirim
Casa com 02 quartos + 1 suíte, 2 banheiros e

2 garagens. Sobrado alvenaria nos fundos com

2 apartamentos de 70m2 cada.

R$ 480.000,00

Terreno bairro Avaí / Guaramirim
Terreno com área de 2.796,00m'

R$ 160.000,00

Terreno Centro I Guaramirim
Terreno com área de 360.80 m'

R$ 115 ..000,00

Corticeira I Guaramirim
Casa com 3 quartos, cozinha, sala de jantar/estar,
banheiro, área de serviço, churrasqueira, garagem

Valor .R$ 220.000,00

Chácara - Bairro Rio Branco / Guaramirim
Terreno com área de 20.000 m2, área de

plantação, mata virgem, duas lagoas, luz elétrica
e escrituada. R$175/000,00.·

Chácara - Massaranduba
Chácara com área de 115.893,60 m2,

Terreno bairro Avaí / Guaramirim
'Terreno com área de 372,00m' ,

comercial e residencial

Terreno João Pessoa I Jaraguá do Sul

Terrenos 110 loteamento Marajoara 2.

A'partir de R$ 115.000,00

Edifício Tom Jobim
Apto 1 (1 suite), Apto 2 (1 suíte), Apto 3 (2 quartos)

Sala [antar/estar, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira. portão eletrônico, salão de festas,

playground e garagem.

Valor sob consulta

Centro/Jaraguá do Sul
Apartamento no Residencial Imperial no 3!! andar, com 01

suíte + ozquanos, 01 banheiro, lavabo, sete de estar, sala
de jantar, cozlnhe. lavanderia, sacada tom churrasqueira,
dependência de doméstica e duas garagens. Condomínio

com elevador. área de festas e playground,
R$ 395,000,00

ViUa Catânia Residencial (Piçarras)
Apartamento 1 suíte + 2 quartos cf banheiro americano .?

,(demi.:.suíte). sala jantarlestar, cozlnha, área de serviço,
churrasqueira, portão e porteiro eletrônico, piscina, espaço

ütness, 2 garagens e playground.
Valor sob consulta

Centro Guaramirim / Residencial Monet
1 suíte + 1 quarto, sala jantar/estar, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueíra, portão e

porteiro eletrônico, salão de festas e garagem.

R$ 165.000,00

Jaraguá do 5ul- Bairro Nereu Ramos

Residencial Hausgarten
.

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de garagem

A partir de R$ 107.00Q,OÔ
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10. Somente até cm. 22/10/21)13., na compta domodelo NissanMarch 1.0 S. 201312014 o diente obtefá um b6nos

adicionai no valor total de RS 499,99, Jeferente aos seguintes artigos que serão bonificados.: . IPVA (RS 169.99)
referents 3: pintura sórlda,. modeCo sem roda. confonne anunciado; tapete (R$ 60,00); peticuJa legal (RS 135,00):

protetor de. cárter R$ 135,00. O vaiO( do boous. ti válido somente para os ptOdutos indicados acima Mo sendo

possi'4tl sua conversão em outros produtos OU descontos.

Respeite os limites
da velocidade.

Modelo
Pintura

A "s'" Financ Enlrada
N' de ��;:e�: Juros Jures CET' CET'

Iributes
Despesas cf

metálica parcelas mensal
am aa a.m a a. terceíres Tatal a prazo

1) Nfssan trom&!r S 4x4 LSG- R$ 57.294,0Il R$1:6l'l.46

Rf2.OO2,OO

RS f.525,12

RS663,Ol

Não R$9&.400,OO 11% �ó 0,12% 1.51%
------

o!\ (l% 0,09% 1,17%

(l% 00 0,13% 1,&2%
-�----

O�i 12.55% 1,Dg,i 13,99%

R$10B,15 RUl.1)!l7,04
------

RS 100,15 RS124.6Ol,OO

24

2) Nfssan Frontier Sl4x4 Não LSG R174.4OO,00 24

4) Nllsan Uvina S 1.6 NiID RS 44.700,00 lSG RS 19.155,50 48

5) HIssan March S 1.0 Nao RS 31.400.00 tSG R$ 18.294,00 24

6) NIssan Versa S 1.6 Não RS:l7..390;OO lSG RS 22.4a4,00 24

1) Nissan SenIr8:S tO Não RS 60.990,00 coe 18

8) Nissan Sentra SV 2.0 &ãG RS 65.990.00 cne RS 39.594,00 t8

9} Nissal! Senlla Sl to Não RS 7T.990.00 eDe RS4l194.oo 16

RSIi69;55 0,99% 12,� 0,58% 7,21% RS 10ti,15 RS 38.503;20

RS 1.400,60 0% Il% 0,40% 5,01%. RU6B,23 RS 100,15 RS61.96ta8

RS 1.575,61 (}% (}% 0.16% 9,00% AH11,n RS 100,15 R$67.9&2.10

R$1.655,58 O'!í 0% O,3M' 4,52% 11$433,D4 R$106,15 RS7lO27,19

NISSAN MARCH
s 1.02014

Ar condicionado I Direção elétrica I Airbags
Trio elétrico I Faróis de neblina

DE R$ 32.890 por

R$31 .490(6)
600 d. entrada +

24x

Super Promoção
Na compra do March 1.0 e 1.0 S

GRATIS
IPVA+

Tapete +:Película +

Protetor de Carter

SOMENTE ATÉ 22 DE OUTUBRO'lOJ

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguádo Sul- se
Fone: 473054-2600 - wWw.nissannix.com.br

11. Na aomPm do modelo zero-qUlIOmetro da Nlseen Frontier versões 4x4 13114,0 cliente

obterá b6nus no valor de RS 6mil, na compra das versões Frontier 4x2 2.0 t3/2014, o cliente
obb!rá bónus no valor de R$ 3 mil. Na compra de urna Frontior 13/13. todas as versões,

o ctente obtefã bónus no valor de R$ 3ntil (vàfldo para concessionárias participantes da

pttJn'lOÇ4o). em embce 08 CDSOe. se colocarem uma das seguintes opções de veIculo usado

na negociaç!o (I) Nissan importado ditetamente pete Nissan do Brasll ou labriCedo no país
(Prog,ama F1deIidade). ou (ii) Pick-ups (4x2 ou 4);4) ou outro com tração 4x4 de qualquer
natureza<Programa Conquista}. Em ambos 0$ ceeoe o cêente deve ser proprietário do veiculo
usadohanomimmo seis meeee (eootadosda dole. de emissão do doClInwnto). Oa programas
não $Ao çumulativoB. O CPF/CNPJ do proprietário do vefculo usado objelo da troca deve ser

obrigolOriamente o mesmo do comprador do novo veiCulo. Et;:to programa não é valido para
vondas direta:e:. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para 1.160 particular, 100 mil

Iàn pore uso oomerCtal, ou o que Ven<lor primeil'O. com revis696 o memnencôea efe1uada$

nas conce5$ionârias Nissan, rtmitadas 3 dG'e�oe de InblicaQlto ou morrtag(lm de peçae, Pare

oblét mEl!S inJocmaçOes. consulte o manual de garantia. Frete inclu5o. lmagons meramente

ifustrali'l'as. AcesaóIlOS nêo ileJu806. Eet88 veiculos es!Ao em conformidade com o Prcccnve
- �rama de Controle de Polulçao do Ar por VeleoJoe: Automotores. 12. O Programo dê

Fldolidade do Nov�$entJa • e�lualvo "Ma clkm1" qUG optarem pela troca do sou veiculo

Sentra pelo Novo Sentra.. O concessionário devorá obrigatOf:nmel'lte comprar o veiculo do

anligo etiMte e aprosentar a Nota. FlflcaJ de .entrada «n seu eetcqee. O próg.rama é valido

apenas para os proprietâtloe do vek:utoe Niuan importados diroltunento pelo Niuan do Braw

$11 ou blbricadoa. no pai$. q,uo pos.suam o carro no m!1iímo há Goie rnQ$(I$ contado do data da

_ do documento do veleu". O CPFICNPJ do proprieblrio do volculo objeto da troca

ckwo $Of obrig;rtoriamet o mesmo do comprador do novo volCulo.
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mais exuberantes paisagens da regi!#)
Norte Catstine1'lse. Em 28 de agosto de 1949,

Nós da
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VOCÊ BILÍNGUE

,ASSESSOR
INSTRUTOR

Enviar currículo para:
'--

guaramirim@wizã_rd.com.br I camilak.wizard@terra.com.br
Celular: 9910-5700 I Endereço: 28 de agosto, 2271 - Centro ,- Guaramirim/SC·

H�lI HHmIWl�millmff4��t!:- !hfj�:H4tt�4fH��,HfjhHJ.t14{ht.li 1'1, IHhtlllh-.l ir; r

I
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PROMOÇÃOR$65,00
M·\itec ..1 ..

9 00,
12" R$3 ,

Bardah\ B. ... de

H\9\entzaça;S5 00
Ar cond."

R .'

STRASBOURG

-
DOAÇÃO

Precisa-se de doação de

móveis e utensílios para
casa e roupas de bebê

(3 meses) 9708-2769
Vanessa.

TERRENO NO

AMIZADE
Vende-se terreno no

Amizade, Rua Irma
Forster, Loteamento
Itacolomi 2, área de
375m2• Lindo terreno,
rua sem saída, excelente

rua residencial!
R$ 165.000,00.
Tel: 9131-0680

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com
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Semi Novos
Ki� Power Imporls

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808

Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novosRevisados' ,

LtGt�ÕA
�

AS- AJr·�ãg"-À.Al.a1;ne AO�Â( �)�r.li ;,�:AI�f;m1� Bi",Ea�ê;s ;;�;;: c,�·C���;�a'"'mi�m��;�é� cá CG�O�1arlijf de t;Õ:�o. oT.Õâs;mtaç�n(!; ü��ej�o: tiH.5�s��r: �rdtauh�à: Êr;T.E�:�sú-�a��� 1iiifa",��:YffiE.E��L�0S. 'al::'.liSt1'�i é�1tt::� f�:'F� . �� tif�!1lê1 AaS.lti:(IS,UUmp�tio{ traseifo,
Ut�·tBJ1S h}�!1llma, ?A,Plfo{ij i'!i.. F(;C ·;P�r:!r;llç;S;'!f sa :l:t!1l]") cap{L PS�Pehc'11a saJ2t Pf;AtPta:lsflJf ds G;�amba Pt�Protet\J( d'€ cartel RU..llJ3t!lH me Ui1�, S�·SeI2Sl)r es1�z;rofta",:�1g, rS·TfPt�h: "tE-1rilas �ittt'l'ni "';P4t;ít?l� SJti1��.$b Y'i�VlItN! ntG�S� VES-'fIÍfIZt:fi� e'tt�m111ea\'e1.ij�J:4t
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CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6FlEXSTART

APARTIROE

R$52.290'
À VISTA

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

. CRÉATlVE TECHNOLOGIE

I' J-Ilire(Dsà�niioiinWempinbDmetaa.segI.IOecpdonais.Cilroi!nAàOossQX1.6F1exStartl1114comvaloràvistadeR$52.290.ooeCDCrealizadopeloBancoPSAcomentradade6O%+24paR:elascomtaxaO%a.m+IOF.NovoCltrol!nC3
OrigineRelt13f14mm1llillorà.vistadeR$ 38.9!IO.OOeax::n5Ii&dopeloBancoPSAmmentradade3O%+48parteJascom taxaO,99%a.m+ .IOF.CitroênC4Picasso 2.0 16V 13114com valoràvistadeR$ 74.990.ooecoe realizado peloBancoAlfa
a....!I..de$1)'j6+36partelasmm_llCJIJIW.am+KlF.lCdeR$�oara8antnPfiAemdeR$820,OOpara8ancoAIfa.ConfiraaCETda�emumadenossasIojas.CréãltOsujeitoaaprovaçãorealizadopelosbancos:PSAFlnanceou

I I ·llt'l ll� ,fltf I 11"" l""'--"- •. �,
.. tn-r-l I • j�nlf ! .,
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�
..
..

PEUGEOT207
SEDAN 1.4l

TAXAA PARTIR DE

0,990/0* a.m.

PEU.GEOT 207
HB ACTIVE 1.4l

2014
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VJDROS E TRAVAS ELÉTRICAS[.

• AR-CONDICIONADO· DIREÇÃO HIDRÁULICA· VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

..
�

Imagens meramente itustra,ÜYQS, (1}Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 5 po
..

rtcs; ar, direção, vidros e trovas etétrtccs, a partir deR$ 30<9�O,OO, pintura sólido, ano/modelo: 13/l4� (2.) Peugeot207 Sedon XR 1.4L Flex, .or, direçõo,.\fidros e trQVQ$ elétricos, a partir de RS 33.490,00, pintura sólida, ()no/modelo: .

12/13 e 13/13. Prazo' da promoçõo, paro pedidos firmes fechados, de ,11 o 31/10!2013,ou enquanto durarem os estccues. ·Pora opção-de taxo de 0.99.% a.rn., entrado de SO%dovoLotdovefculo e soldo em até 2-4 meses e TACnovolorde R$ 850,00. Nõo cumulativo com outrasf!'()rrtoções. Paro mais
Informações, ccesse. om.br. Banco Peugeot: Ouvtdond - OaOO]-701 9090, Serviço de Atendimento 00 Cliente - OaOJ):,771 5515 e ceasse pote pessoas com defki&nejQ auditivo ou de falo - 0800 771 1772.Solvq errof�e di_�itoçõo.

.

o peugeot.strasbourg f1J strasbourg.com.br

"'ar(lguó(tt7)327�-1900 Blumenau (47').3331-4500 Itajai (47) 33�4.-700Q
BruSClue (47) 3355-4500 Rio do Sul (4"(') 3522-0686 Chapecõ (49-) 3361-1500
Caçador(49) 3561-3400

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTJON & EMOTION
!

• PEUGEOT

Honda apresenta CBR 300R na China
A CBR 250R teve seu de

sign renovado e recebeu um
motor mais potente. Ago
ra com farol duplo e linhas
mais agressivas, a pequena
esportiva' passa a seguir a

mesma identidade visual
das outras superesportivas
da marca. As cores, inclu

sive, branca com grafismos
azul e vermelho, também
são alusivas às motos maio
res da marca.

O novo modelo conta

com motor monocilíndrico
de 286 cm! capaz de gerar

30,8 cv de potência máxima

a.8.500 rpm e torque máxi
mo de 2,7 kgf.m a 7.250 rpm.
E, fará parte de uma estraté

gia da Honda - que também
inclui a CBR 500R - para
vender motos de maior ca

pacidade cúbica no país. Na
apresentação, a marca reve

lou que pretende abrir con
cessionárias focadas unica
mente nesse mercado, da
mesma forma como faz no

Brasil com o conceito Dre
amo

Durante o lançamento da

nova moto, Seiji Kuraishi,
Chefe de Operações da Hon
da na China comentou que
o perfil do consumidor chi
nês está mudando. "O mer

cado de motos da China,
que é o maior do mundo,
tem aumentado e se diver
sificado nos últimos anos

e o número de clientes que
utilizam a moto como diver
são também aumentou. Por

isso, a Honda irá começar
uma nova área de negócios
focada nas motocicletas

maiores", disse. IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Power Imports
Blumenau • Sal, (amborlú • Jaraguá do Sul

joíoviIJe • Florianópolis

The Power to Surprtse

�.' I'@)�-'

Cinto de segurança sawa idas*
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administrativo, secretária e aux. experiência e referencias para • Vendo: Celular SamsungGalaxy 9942-8a90.
de limpeza. Marcar entrevista trabalhar o dia todo no bairro Mini c/ cartão de memória de

• Novidades: Cadeira do papai '

pelo fone 3054-1682 em Rau. Precisa ser uma pessoa 2GB, Touchscreen (toque natela) c/ massagem e camas com
horário comercial. que goste de criança. Maiores e Android, R$ 200,00. Contato -

massagem. Demonstração sem
informações tratar no fone 47 Douglas - (47)9955-5021.

_ compromisso. Tel47 9633-9465.• Trabalho com construção, do 8818-2211 após as 18h. • Vende-semesase bancos rústicos
alicerce ao acabamento. Contato • Vende-se prensa hidráulica -

9967-9245/9954-5019. ,

• Vendo tapetes de crochê,
feitos com madeiramaciça de

repuxo (duplo efeito). Prensa com
serníjoía, panos de prato,

demolição. Valor R$ 1.500,00. excelente estrutura com painel de
• CTI (Centro de Treinamento Tratar com Sr. Luis 9909-1453.

controle novo,mesa de 1.000 xcachecol e artesanatos em geral.Industrial) curso de soldagem Também vendo Natura e Avon.
• Vende-se filhete macho de Border

, 400mm, 150 toneladas. Máquina
no processo TIG . Carga Contato 3370-0946/8845- Collíe. Tel 9934-4300. Vende-se 3 parametal, utilizada para extrair
horária de 40:00h; Horário mesas rústicas. Tel 9934-4300. cubas de pia em aço inoxidável e
das 8:00 às 12:00 h sábados;

4693.
outros produtos. Tratar no fone 47• Vendo NotebokACER, 11 GB,• Pesque-pague Aliança, Rua Custo de R$ 690,00 em 3x • Viagem Terra Santa e Turquia modelo ASPIRE 4520, por R$
9239-1042 e 47 3379-5686.

Tifa Aurora, s/n°, Rio Cerro de R$230,00; Previsão para com pacote especial, saída 400,00. Contato comAdemar • Vende-se estojo para teclado SKB. II. Grande variedade de
inicio dia 21/09/13. Inscrições 20/10/2014. Mais informações 9942-8890. (USA) + estante para teclado Stay,peixes. Visite nossa página e Informações fone 3376- com Maria fone: 3370-0003 ou

• VendoMoedor de carne novo,
tudo por R$245,00. Te13374-0282

no Facebook, Pesque Pague 1337 ou 9600-3318,falar com maria.pincegher@gmail.com. manual, nQ 6, com jogo de discos /9603-2449 Carlos ou Ane.
Aliança. 3376-3637 / 8426- MAURO OU IVETE email mauro. .' Pintor de casas. Toldos e para bolachas ao preço de R$ • Vende-se carrocinha 4 rodas, para3600.

paganini@terra.com.br; ou estruturas metálicas, telhas. 130,00. Contato com Adernar chácara. Preço a combinar. 3370-
• Vende-se fábrica de alimentos, 9174-1270,falarcom,CARLIXTO Orçamento também no fim de 9942-8890. 1064.

.

atuando no mercado há mais ,email carlixtof@yahoo.com.br. semana. 8890-9854 Marcos • Vende-se cadeira de descanso, • Vende-se filhotes de cães da raçade 8 anos, temos mais de
• CTI (Centro de Treinamento com massageador de assento, Border Collie. Valor a combinar. Tel

300 clientes ativos. - Equipe • Vende-se adubo de frango, costas e também de pernas 9934-4300
de vendas; - Veículo para

Industrial) curso de soldagem faço entrega em toda região. (110/220V), seminova,marca
entregas; - Marca patenteada

no processo MIG/MAG. Carga Qualquer quantidade. 3275- Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale COMPRA-SE'
horária de 50hrs; Horário das

e reconhecida no mercado.
19hOOminh às 22hOOminh,

2354/8813-5808. R$5.500,00). Márcio tel. 3084-
, • Compra-se moto elétrica

Valor negociável. Aceito como I
• Contrata-se dentista clinico 1589 ceI. 9692-2135 (TIM) , infantil. 3273-6534 Elsi.segundas e quartas feiras;pagamento veículos e imóveis.

Custo de R$ 600,00 em 3x geral para trabalhar em clínica • Vende-semesa deAngelim (peça DOA-SE
(47)9992-0476/(47)9165- de R$200,00; Inscrições e de Odontologia na Cidade de maciça-única), impecável, de

• Precisa-se de doação de0999/ (47)9147-9003 / Informações fone 3376-1337 ou [araguá do Sul. Contato com 2,70m de comprímento, 80em
móveis e utensílios para casa(47)9734-3560 Sílvio. Juliano fone (47) 9176-9625 de largura e 5,5 cm de espessura.9600-3318, falar com MAURO

R$1.200,00. (Vale R$3.500,00). e roupas de bebê (3 meses)
• Procura-se Vendedor. Estou OU rvETE e-mailmauro. • Trabalho como acompanhante Márcio tel. 3084-1589 cei. 9692- ' 9708-2769 Vanessa.
procurando pessoas que paganini@terra.com.br; ou de idosos e acamados em .2135 (TIM)
estejam disponível para 9174-1270, falar com Carlíxto, residências e hospitais, à noite e

• Vende-se lavadora de louçarevender garantia de reparo e-mail carlíxtofesyahoo.corn.bt ' fins de semana. TeI8869-7701.
WorldCar. São os seguintes

.' Brastemp, modelo Solutíon,

planos: GARANTIA GOLD:
• Precisa-se de pedreiros • O Centro Odontológico Volte cor branca R$800,00 c/
e serventes de pedreiro. a Sorrir contrata Secretária transformador. Márcio tel. 3084-

R$ 449,00. Informações com
Interessados tratar 9967-9245 eAuxiliar de Serviços Gerais.

1589 ceI. 9692-2135 (TIM)Gilson: (47) 9935-9307 ou com

Gilceli (47) 9655-8551 ou pelo (Tim). Interessados enviar currículo • Vende-se bicicletas: Masculina

email: gilsonborba@gmail.com • Serviços de míníescavadeíra, para volteasorrirjaraguadosuI@ Modelo Sundown Top Hil Bx,
drenos, rebaixo de terreno, hotmail.com ou ligar no telefone marchas, cor prata, R$ 150,00. e APARTAMENT.O

• O,que você faria se batesse (47) 3372-0246 Feminina modelo Fischer Runner
o seu carro hoje?Worldcar- nivelamento. Temos a máquina SX, marchas, Vermelha; bom • Compro uma garagem no

Essencial para quem não tem que entra na porta da frente • Comida da Hora oferece estado R$150,00. TeI9105-7821. '

' Edifício Jaraguá. Falar com
de sua casa e sai pela porta marmitex e os mais deliciosos ' Susan ou Dulce 3370:.7160.seguro. Cerca de 80% dos
dos fundos, 68 centímetros de lanches em geral. Com serviço

• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras,
acidentes são considerados cor creme com tabaco seminova. • Aluga-se kitinete com 1 quarto
.leves e estão dentro dos valores largura, esteira de borracha. de tele entrega de segunda a Valor: R$ 450,00. Tratar no

'

na Rua MaxWilhelm,860,
das garantias de reparo. Adir 8848-4905 Oi / 9979- sábado. Localizada no centro de telefone: 3376-3435 com Rosalia. Baependi.Valor R$ 450,00.
"Inclui carros antigos, que o 0605 Tim. Schroeder. Tratar (47) 3374- Incluído a água. Falar com• Vende-se leitões. Telefone 9934-
seguro não cobre". Excelente • Compra-se ouro, mesmo se 0741/9221-0087 com Sidnei.

4300 Máximo ou Narana. Telefone:
para quem tem seguro. Além estiver danificado. (Correntes, • Disk Diarista: Limpeza • Vende-se 14 carrinhos térmicos p/

3371-9431 após 18h.
de garantir a franquia de anéis, brincos, pulseiras, ...). Vou residencial, escritórios, venda de sucos e refrigerantes em • Aluga-se apartamento no Rau
seguro do seu veiculo, você até você, faço avaliação e paga- empresas e condomínios. perfeito estado de conservação. com 2 quartos, R$500,00.ainda pode economizar na se à vista. Adir 8848-4905 Oi / Limpeza de toldos e vitrais. Valor unitário R$ 600,00 ou a Sandra 9993-2131/3372-renovação do seu seguro. 9979-0605 Tim. Tratar fone (47) 8427-5016 combinar. Tel 9206-5556. 2409.Garanta seu carro ou obtenha

com Daniela.
nossa franquia rentavel.http://

• Precisa-se de Dentista • Vende-se bicicleta feminina de • Aluga-se apartamento no Rau

wwwworldcarcom.br/gílson. comissionado para consultório • Serviços de corte e podas de marchas em bom estado. R$ 90,00. com 2 quartos, R$560,00.
Majores informações pelo email em Guaramirim. Tr: 3373-3100. árvores. Telefone 9158-0019. 3370-1064 Sandra 9993-2131 / 3372-
gilsonborba@gmail.com ou • Loja de produtos naturais de • Contrata-se técnico em • Vende-se filhotes de Pastor 2409.

pelo fone (47) 9935-9307. [aragua do Sul está contratando informática com habilitação AB. Alemão, puros, já vacinados e
• Vende-se apartamento nodesverminados. Com 45 dias.

• Fretes e mudanças p/ [araguá e atendente. Interessados Telefone 9972-6065 Mundo
Valor R$750,00. Tratar 3275-0009 Vila Nova, 2 dormitórios,

região, atendendo todos os dias. enviar curriculum para Eletrônico.
Gilmar. mobiliado, 1 vaga de garagem.

TeI9737-4789. saboresegraos@gmail.com. • Trabalho como diarista, 20 • VendoMoedor de carne novo,
R$168.000,00. TeI9103-7772.

Maiores informações falar com
• Franquia de cursos Vivianfone (47) 3273-0673

anos de experiência, ótimas manual, nQ 6, com jogo de discos • Vende-se apartamento no
profissionalizantes seleciona referências. 9178-1437 /843'6- para bolachas ao preço de R$ Amizade (Arsepum), com
professor de inglês e • Precisa-se de babá com 9283

{1,,1-> 150,00. Contato c0lp 1\demar 70 rrr', 2 quartos, banheiro,
_. t _ �. I I.

"
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lavanderia, cozinha, sala, copa, sacada com churrasqueira. pastelaria, situado na Av. PEUGEOT Te13376-3637 I 8426-3600.
garagem. Área de festa, portão Entrada de R$ 10.090,00. Valor Getúlio Vargas, 470, Centro. • Vende-se Peugeot 4072.0, 16V; • Vende-se Ford Ka Class 2013,
eletrônico com senha. CRECI de R$129.000,00. Tr: 47 8499- Ambiente climatizado, com 4 portas, automático, prata branco, completo, valor11831. Valor R$110.000,00. Tel 4778. clientela formada. Valor:

metálico, ano 2008, único dono, R$23.000,00. 9103-7772.
473371-6069 Moreira.

• Vende-se Apartamento no
300.000,00. Aceito carro

impecável. Valor R$ 32.000,00 .

na negociação (valor a
• Troca-se apartamento no Bairro Amizade com 2 quartos, combinar). TeI3276-1238.

Fone: 47 9938-0871. RENAULT

Amizade, quitado e com cozinha mobiliada, sacada
• Vende-se Peugeot 206 Sw, • Vende-se Clio Sedan

escritura, por um apartamento com churrasqueira, 2 vagas de • Vende-se padaria em
2008, prata, completo, único 2008, airbag duplo, valorno Centro. TeI3370-5945. garagem. R$ 129.000,00.Tr: Schroeder. Tel 3275-0697.
dono, chave reserva, ótimo R$20.000,00. Falar com Celso

• Procura-se moça para dividir
9104-8600. Creci 14482 estado. Valor R$ 18.800,00. na parte da manhã. Te13373-TERRENO

aluguel em Apartamento Tratar 9102-1701. 8543.CASA • Vende-se terreno no Amizade.mobiliado no Baependi. As
• Vende-se 2 casas geminadas, 45.000m2. TeI8418-9996 .

VOLKSWAGEN • Sandero 1.0 Authentic, 2009,despesas ficam em torno de R$
prata, completo, R$22.700,00.375,00 cada uma já incluso o próximo a Belmec, • Vende-se terreno em Santa • Vende-se Parati quadrada
Tel. 9979-1460 - Osnirvalor do aluguel, condomínio R$240.000,00, pode ser Luzia, rua Carlos Frederico ano 94, 1.8 à gasolina, 4 rodas Balsanelli.

e luz. É necessário somente financiado pela Caixa. Tel Ramthum, área com 2.742m2 ,
orbitais. Emplacado (até 2014).

os móveis para o quarto a ser 3370-2759. escriturado, valor a combinar. R$ 12.000,00.9995-6372. OUTROS
alugado. Interessadas entrar em • Vende-se casa de alvenaria Tratar fone: 3274-8891 com

• Vendo ou troco por terreno • Audí. .A3 branco, 4 portas,contato pelo e-mail sandra@ na Rua Guilherme Wegner, Artur. Golf 1.6 Sportline 2008. Carro roda liga, ano 2002, motorempresas.ind.br ou no fone 720- Gravatá, Navegantes. • Vende-se área de 145.000m2 impecável, manual proprietário, 1.6 gasolina, IPVA pago3274 2332 (horário comercial) 600 mts da praia. Terreno no bairro Estrada Nova a chave reserva, banco em couro, R$22.800,00, só à vista. E
ou 9115 9126 e 96030218 e 13x20 mts. 4 quartos, 2 bwc. ·5.000m da igreja matriz- ar digital, completo. Valor si Audi A4 preto, motor V6'falar com Sandra. Casa mobiliada, com mesa centro. Tratar: (47) 9979- troca R$32.900,00. CI troca gasolina, IPVA pago, 4 portas,

• Quarto para pensionista no de sinuca. R$ 150.000,00. Tel 0403. R$35.900,00. completo, automático, roda
centro, livre de água luz e 3371-6069

• Área industrial de 8.000 m2 • Fox 1.0 I-Trend, 2013, prata liga. R$ 24.900,00 só à vista
internet. Valor R$300,00. • Vende-se casa na Vila da

no bairro Vieiras. Próprio Egito (bege), completo + som
8890-9854 I 9192-8887

Contato 9954-5019. Glória - São Francisco - c] pi empresas e recreativa. com Bluetooth, R$35.500,00. Marcos.

• Aluga-se apartamento próximo 90m2 + garagem. Terreno com Totalmente plano. R$ Tel. 3275-4500 - Roeston • Vende-se Verona 1995,
ao mercado Kajota. TeI9116- 1500 m2a 50 metros da praia, 860.000,00.9103-7772 - Balsanelli. GLX, 1.8,4 portas, GNV, R$
8781 c] tanque de peixes. Valor CRECI 23040.

• Polo 1.6 Hatch I-motion 6.900,00. Fone (47) 9145-
R$150.000,00. Vende-se ou

• Vende-se terreno com 350 (automatizado), 2010, prata, 6290 (Marcos)• Vendo ou troco por casa troca-se por casa em [araguá,
em [araguá ou Schroeder; Schroeder ou Guaramírim, ou m2, possui casa de alvenaria completo, R$34.600,00. Tel. • Vende-se Kombi 2010. Valor
ou na praia de Barra Velha

troca-se por casa ou terreno
com 160 rrr'. (Casa dividida 3275-4500 Roeston Balsanelli. R$ 10.000,00 de entrada.

ou Piçarras, apartamento de menor valor. Aceita o em 5 quitinetes). Rua Assumir 31 parcelas de R$
mobiliado sob medida, 1 suíte restante em dinheiro. Tel: Francisco Hruschka, Bairro FIAT 585,00. Ou a quitação de R$
+ 2 quartos, 2 garagens, no Vila 9634-6121. Tifa Martins. (Rua asfaltada). • Vendo Fiat Uno Mille Fire 14.000,00. TeI8427-5016.
Nova. TeI9170-9686. Valor R$ 180.000,00. 20081.0 4p, completo (vidro • Vende-se Volvo NH12 380,

• Aluga-se quarto para
CHÁCARA Interessados tratar: (47) elétrico, direção hidráulica cavalo trucado, pneus novos.

pensionista, livre de água, luz • Vende-se chácara com 2 casas 3273-0910, (47) 9676-7017 e ar condicionado) por R$ R$ 120.000,00. Tel 3370-
e internet. Valor R$ 300,00. Tel e 2 lagoas, no Barro Branco ou (47) 9644-9157. 15.500,00. Tratar: (47) 9979- 7144.
9123-5851 (Vivo) 19954-5019 em Guaramirim. Aceita troca • Vende-se terreno de 65.000 0403.

• Vende-se Audi A3 1.8(Tim). por casa também. Tratar fone: m2, no Garibaldi, próximo • Vende-se Punto, modelo aspirado, prata, 4 portas,
• Alugo apartamento novo, 2

3373-6337 com Arno. à Comunidade Santa Cruz. HLX 1.8, preto, ano 2009/09, ano 2000, aírbag duplo, ABS,Valor R$ 150.000,00. Telquartos, 70m2 área privativa, final 03, revisado, completão completo, 72.000 km, original
sala, cozinha, banheiro,

SALA COMERCIAL 9944-9033. (sem teto), pneus novos, super conservado. Valor R$
lavanderia, ampla sacada com • Excelente investimento • Vende-se terreno no Amizade, R$28.500,00. Márcio tel. 3084- 20.500,00. TeI8410-3499.
churrasqueira. Rua Dom Bosco - para área comercial (clínica Rua Irma Forster, Loteamento 1589 ceI. 9692-2135 (TIM).
Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. médica, odontológica, Itacolomi 2, área de 375m2.

• Vende-se Fiat Strada 1.4,
Valor: R$ 700,00 + condomínio estética, entre outros). Casa Lindo terreno, rua sem saída, Fire cabine estendida ano
aprox. 100,00 - fone: 9929- central com 350m2• Terreno excelente rua residencial! R$ 2007. Documentação paga.8488 (Tim). com 800m2 (20mx 40m). Rua 165.QOO,00. Tel: 9131-0680 Alarme trava e direção. ValorExp. Antônio Carlos Ferreira

R$23.500,00. Te19931-9410 I• Vende-se apartamento novo
(próx. A Ford Moretti) Valor

em Camboriú, 2 dormitórios, 2 R$ 1.500.000,00 9654-8938 I
3275-3538.

vagas de garagem, sacada com <, 9674-5555. • Vende-se Siena 2001, cl ar
churrasqueira. CRECI 5878. condicionado. Te13373-0190 I • Vende-se Moto XR Tornado,
Valor R$ 240.000,00. Aceito • Vende-se loja comercial na

8855-2072 250 CC, ano 2005, cor preta, R$
propostas. Te19957-1216 I Marechal. Estrutura física

6.000,00. Contato: 3372-9204
8465-6600. completa. R$ 25.000,00. • Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, ou 8807-0261. marco.enke@

Contato Roger 9619-6162 branco, com chave geral corta- duasrodas.com.• Vende-seApartamento no
• Aluga-se sala comercial, 8_0m2 combustível, R$13.700,00.

I BairroVila Nova com 2 quartos, Tel. 8812-8522 - Roeston • Vende-se Viúva Negra RD
cozinha, sacada, 1 vaga de na rua Afonso Nicoluzi, 1893 CHEVROLET

350 Yamaha, preta, escape8alsanelli.
: garagem. R$ 129.000,00. Tr: (atrás super-Brasão) - Rau.

• Vende-se Vectra ano 1998 esportivo, IPVA pago, toda
9104-8600. Creci 14482. Valor: R$ 1.100,00 Tratar fone completo. Modelo C.D., prata. FORD restaurada, impecável. Valor R$

3273-2119. Valor R$13.000,00. Fone 9954- • Vende-se Escort Hobby 1.0 ano 6.500,00, somente à vista. Tel• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, • Vende-se restaurante e 3898. 95, gasolina. Valor R$ 5.000,00. 8890-9854 Marcos.
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SÁBADO IMPERDíVEL
VENIjAHOJENA EMMENDÕRFER CONFERIR
O MAXIMP EM TECNOLOGIA, PERFOR}1ANCE E
INOVAÇAO POR MENOS DO QUE VOCE IMAGINA�
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� SÁBADO ABERTO
ATÉ 16 HORA.5

FINDNEWROADS�

CRUZE (R7D) 2014 COMPLETO
TAXAO,49%
24X DE R$1.321 E ENTRADA DE
R$44.090

CLASSIC LS (R6R) 2014
TAXAO,99%
48X DE R$379 E ENTRADA DE
R$11.790

-

Classic LS 1.0 ano/modelo 201312014, Aexpower (5U19FE opcional R6R), com preço promocional á vista a partir de R$ 25.490, ou através de plano de financiamento, com 45,38% de entrada (R$ 11.790,00), 48 prestações mensais de R$ 379,44, com taxa 0,99% ain
CET: 15,76% a.a. Valor total financiado: R$ 30.003,15. Cruze LT 1.8 Ecotecano/modeIo 201312014, (5B69ME opcional R70), com preço promocional àVista a partir de R$ 72.990,00 ou através de plano de financiamento com 60,00% de entrada (R$ 44.090,00),24 prestações mensais de R$ 1.321,37 rom laXa de juros de 0,49% a.m. e CET: 9,47% a.a. Valor total finanáado: R$ 75.802,99. Condições vãlidas para veiculas Chevrolet O km disponlveis nos e�toques das ccncessícnáías participantes, não validas para modalidade de venda
direto da fábrica, taxíslas e produtor rural. Todos os planos mencionados eslarão sujeitos a prévia aprovação de crédHo. Condições de preço e pnomoções válidas apenas no periodo de 16 a 20/10/2013 ou enquanto durar os estoques no Estado de Santa Catarina. Os
veículos Chevroletestão em ronfonnidade com o PROCONVE - Programa deControle da PoluiçãodoAr porVeículos Au1omotores. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. A imagem do veículo é ilustrativa, não condizente necessariamente com o modelo anunciado.
Mais infonnaÇÕ9s pelo sHe www.chevroletcom.br. Consulte rondiçôes na sua roncessionària participante quanto a preço, IaXas de juros e rondlções de financiamento aqui anunciados. SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo
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EDUARDO MONfEClNO

RECUPERAÇÃO Atletas não tiveram folga após a derrota para o Brusque na estreia

Juventus para
o torcedor ver
RE NCONTRO Última partida do MolequeTravesso diante de seu

torcedor foi no dia 21 de abril, na derrota para o Figueirense
lucas Pavin

Buscando a recuperação
após sofrerumaderrota,

de virada, na estreia da Copa
Santa Catarina, o Juventus
encara o Metropolitano nes
te domingo (20), às 16h, no
Estádio João Marcatto. En

quanto o time jaraguaense
atua pela segunda vez, os

blumenauenses fazem sua

estreia na competição.
Além disto, o duelo mar

ca o reencontro entre joga
dores e torcida juventina,
A última partida do elenco

profissional do Moleque
Travesso foi no dia 21 de

abril, na derrota por 2 a o

para o Figueirense em casa,

pela última rodada do Cam
peonato Catarinense.

Outro fato interessante
é que o torcedor irá reen

contrar dois velhos conhe
cidos. O polivalente Paulinho
e o meiaMax, quemarcaram
seus nomes no Juve fazem

parte atualmente do elenco
doMetrô, e voltam à Jaraguá
do Sul como adversários.

Para esta partida, o téc
nico Marcia Ventura ainda
não poderá contar com o

atacante Thiago Constância,
que segue em tratamento

depois de sofrer uma pan
cada no tornozelo esquerdo.
Porém, espera contar com

Anderson Pedra, Acássio e

Sueliton, que ainda não ha
viam regularizado suas do

cumentações.
Apesar da derrota contra

o Brusque, a equipe mos-

trou um bom desempenho
durante o jogo e por isso,
o treinador deve manter

a mesma escalação para o

confronto diante do Metrô.
No esquema 4-4-2, o Juve
vai a campo com: André;··
Dudu, Fellipe Ferrara, Ma
teus e Rodrigo Crasso; Alis
son, João Rodrigo, Cícero e

TiagoAmaral; Cadu e Édipo.
"Infelizmente, perde

mos para o Brusque nos de
talhes, mas não abaixamos
a cabeça, vamos seguir bri
gando e em busca da vitó
ria contra oMetropolitano.
O torcedor que for ao João
Marcatto pode ter certeza

que verá muito empenho
em campo, não só meu,
mas como de todo grupo",
disse o lateral Dudu.

Automobilismo

Etapa do Estadual
Neste fim de semana, acontece a 9a

etapa do Campeonato Catarinense de .

Velocidade na Terra, no Autódromo
Alceu Feldmann, na cidade de Lon
tras. A competição será disputada nas

categorias Estreantes, Mini Fórmula
Tubular "A" e "B", Marcas "A", "B", "E"
e "N", Stock-Cm' Omega/Opala "A" e

"B", e Fusca/Gaiola. Patrocinado porO
Correio do Povo, o piloto jaraguaense
PauloMaba compete na Estreantes.

SOZINHO Apenas Paulo Maba representa a

equipe Box Car na etapa do Estadual em lontras

Guararnirim

Varzeano
O Campeonato Varze

ano de Guaramirim segue
neste fim de semana, com
as quartas de final da 2a
Divisão (Troféu Ronaldo
Miron da Silva) e a última
rodada elassificatória da
Primeirona (Troféu Jorge
Timóteo Pinheiro). Confira
os confrontos decisivos da

Segundona: Juil Móveis x

Quati, Atlético x Bons Ami
gos, Juventus x Xavantes e

Força Jovem xDiamante do
Sul. Os jogos da acontecem

hoje, às 13h1S, nos campos
do Amizade, Avaí, Beira
Rio e Seleto, Na Primeiro

na, osjogos serão entre: Pi

nheiros/Lion x Avai, União
Jagunços x Expresso Cai
xa da Água, Bem Bolado/
Barro Branco x Rio Branco
e Couve Flor x Cruzeiro. As

partidas serão realizadas no
domingo (20), às 1Sh, nos
mesmos locais. A exceção
fica para o encontro entre

Pinheiros/Lion e Avaí, que
duelam no sábado.

Judô

Em Joaçaba
Representando Jaraguá

do Sul, a Associação Seidô
Kan disputa o Troféu Santa

CatarinadeJudô,paracrian
ças de 9 a 14 anos, que acon
tece neste sábado (19), na
cidade de Joaçaba. Coman
dados pelo técnico Claudio
Marcelo de Almeida, os ja
raguaenses competem com

nove atletas, nas categorias
sub-li; sub-ig e sub-is, com
o apoio da Fundação Muni
cipal de Esportes e Turismo.

Peladâo

Feminino
o Campeonato Peladão,

o Aberto de Futsal de Jara

guá do Sul, tem sequência
neste sábado (19), com dois

jogos pela categoria femini
na, na Arsepum. Abrindo a

rodada, se enfrentam Reei
ela Eventos/Global Pisos e

Olympya, às 1Sh. Logo de

pois, jogam João Pessoa/Le
cimar Malhas versus Lion,
às 16h. O certame apresenta
uma média de 5,5 gols por
partida, com 33 tentos ano

tados em seis jogos.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIG6RIO FRIGORIFICO RIO CERRO
lTDA em Recuperação Judicial, nos autos 036.10.009085-6 em trâmite
na Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá do Sul - SC, por ordem da
DRA. CANDIDA INtS ZOEllNER BRUGNOLl, vem nos termos da lei n.
11.101/2005, publicamente convocar ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDO
RES, para o dia 06.11.2013, às 14:00 horas, em primeira convocação, e
para o dia 13.11.2013, às 14:00 horas, em segunda convocação, a ser rea
lizada no salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, e
tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação judicial
apresentado pela recuperanda, Frigorio Frigorífico Rio Cerro LIda. A cópia do

plano de recuperação poderá ser obtida pelos interessados junto ao Cartó
rio da Vara da Fazenda Pública desta Comarca. A assembleia será presidida
pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores

presentes, e será instalada, em primeira convocação, com a presença de cre
dores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados
pelo valor, e, em segunda convocação, com qualquer número. Ordem do dia:

Instalação da Assembléia; Aprovação, modificação ou rejeição do plano de

recuperação apresentado pela recuperanda (artigo 36 - lei nO 11.101/2005);
Decisão pela instalação e posterior eleição do Comitê de Credores e seus

substitutos; Demais assuntos de interesse. O credor poderá ser representa
do na AGC, por mandatário, desde que protocolado junto ao Administrador

Judicial, em até 24 horas antes da data da assembléia, documento hábil que
comprove poderes ou indicação da folha dos autos em que se encontra o do
cumento (art. 36, § 4° da lei 11.101/2005). Para que produza seus efeitos de
direito, será o presente edital, afixado ostensivamente na sede da sociedade
empresária recuperanda e publicado na fonna da lei.

CASA EM BARRA VELHA
E JARAGUÁ DO SUL

- VENDE EM LEILÃO PRESENCIAL E ".qNLINE
"

1.LfilU. (consulte condlçoesAO PUBUCO EM GERAL para participar "online")

_D_IA:__26LOJ.ITL2j)_1_3.:_(J;..áb.a_cLo_}às_ 1 O h.
BARRA VE;LHA (LOTE 23) - CENTRO c eASA . Rua Nicarágua, n' 149. Área de terreno:
3BO,48m'. Area construida: 397,86m'. Matr. 10.948 do Cfll local. Ação Revisional- processo
006110011444 da vara única de Barra Velha/Se. 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, n'
753. Área de terreno: 446,25m'. Área construída: 49,OOm'. Matr. 9.862 do CRI
local. Regularização da ampliação da construção, ficará 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 Paulo - Litoral e Interior) e outros eetado s:
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

•

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

capacitacao@apevi.com.br

21 a 24 - Análise de Crédito e Cobrança, das 19h

às22h

21 a 24 - Conceito e Aplicação da Filosofia 51s, das

19h às22h

21 a24-GestãodeMateriaiseEstoques,das 19h às22h

22,23,29 e 30 (3a e 4a) - Metrologia, das 19h às 22h

28 a 30 - Contabilidade para Não Contadores, das

19h às 22h

28 a 31 - Administração de Pequenos Negócios,
das 18h30min às 22h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

"
ANTARES
PRt"4aRIC:ADOS
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Vasco encara 'ii'
revolta de

sua torcida
a

FASE RUIM Na zona

do rebaixamento,
equipe da Colina
pode retornar
à Série B do

Brasileirão em 2014

Qclima do treino do Vas
co ontem à tarde foi

bastante tenso. Insatisfeitos
com a colocação do time
no Campeonato Brasilei
ro e com a derrota por 2 a

o para o Goiás na última

quinta, umgrupo de cerca

de 30 torcedores ligados
às principais organizadas
cruzmaltinas foram a São
Januário para protestar.

Os torcedores entraram

no estádio e conseguiram
breve acesso 'aos vestiários,
sem bloqueio da segurança
do clube. Depois de cerca de
15minutos, o grupo deixou a
área interna e se dirigiu aum
dos lados da arquibancada.
Ofensas direcionadas aos jo
gadores e à imprensa foram
cantadas a todomomento.

Palmeiras

Desfalque

RAFAEL CAVAlIERI/DIVULGAÇÃO

REVOLTA Torcedores foram ao treino do clube, ontem
à tarde, para cobrar.mais empenho dos jogadores

O treino, que normal
mente inicia às 15h30, c0-
meçou com cerca de uma

hora de atraso. Após uma

atividade fisica, os reservas

e alguns titulares inicia
ram um trabalho tático em

campo reduzido. Dois dos

jogadores mais ofendidos
foram o zagueiro RafaelVaz,
chamado de "cachaceiro", e
o meia-atacante Bernardo,
chamado de "viciado". O
atacante André, que sequer

apareceu em campo até o

momel}to, também foi lem
brado em diversos momen
tos. Após ver que poderia
acontecer alguma confusão,
a PolíciaMilitar foi acionada
e ficou dentro do gramado
de São Januário para pre
venir eventuais problemas.
Nenhuma cena de violên
cia foi verificada durante o

tempo em que os torcedores
estiveram presentes na sede
do clube cruzmaltino.

México

Novo técnico
De volta da Seleção Chilena, o meia

Jorge Valdivia vai desfalcar o Palmeiras.
na partida deste sábado contra o Bragan
tino, em Bragança Paulista (SP), pela 31a

rodada da Série B do Brasileiro. Por outro
lado, Henrique e Eguren voltaram de suas

seleções (Brasil e Uruguai) e estão à dis

posição de Gilson Kleina.

Horas depois de demitirVíctorManuel
Vucetich, a Federação Mexicana de Fute
bol (FEMEXFUT) anunciou a contratação
do técnico Miguel Herrera, do América,
nesta sexta-feira, para comandar a sele

ção nas partidas da repescagem à Copa do
Mundo de 2014 contra a Nova Zelândia,
que acontece no mês de novembro.

.

Tênis

Eliminados
Principais favoritos para ficarem com

o título do ATP 250 de Viena, na Áustria,
Bruno Soares e o austríacoAlexander Peya
foram eliminados logo na segunda rodada.
Os algozes foram o romeno Florin Mergea
e o tcheco Lukas Rosol, que fecharam o

jogo em 7/5, 6/3 e 10/8.

Seleção
Amistoso

A CBF (Confederação Brasileira de Fu
tebol) confirmou nesta sexta-feira os deta
lhes do último amistoso da seleção brasi
leira neste ano, que será disputado contra
o Chile. A partida está marcada para o dia

.

19 de novembro, no estádio Rogers Centre,
localizado em Toronto, no Cana*rj�l ftin.j !

FIM DE SEMANA, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2013

Violência

Denunciados
A procuradoria do Su

perior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) oficia
lizou ontem a denúncia de
Corinthians e São Paulo

pelos incidentes ocorridos
no domingo, noMorumbi.
As duas equipes podem
perder de um a dez man
dos de campo cada no

Campeonato Brasileiro,
conforme informação do

procurador-geral, Paulo
Schmitt.

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURAMUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002113
OBJETO: Seleção de Instituição Financeira para prestar serviços,
pelo periodo de 60 (sessenta) meses, com exclusividade na ope
ração da Folha de Pagamento dos servidores ativos, inativos, con
tratados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Corupá, bem
como a operação de empréstimos com consignação em folha de

pagamento, e de serviços de expediente prestando os serviços
com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas,
.na forma do Termo de Referência e demais elementos constituí
dos, anexados ao edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia

21/10/2013 às 09hOOmin do dia 22/11/2013.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA:
09h30min do dia 22/11/2013
TIPO: MAIOR OFERTA.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO:
No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas,
443 e também no site Htlp:/Iwww.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 21 de Outubro de 2013.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

II Bradesco EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E "ON·LlNE" DE CASA· GUARAMIRIM/SC
local dos leilões: Auditório Freitas - Praça da liberdade, 130 - 162 andar -liberdade - São Paulo/SP

r leilão: Dia 04/11/2013, às 10hOO - Valormínimo: RS 86.303,00
SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n2 316, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., promoverá a venda em Leilão (lQ ou 2Q) do imóvel abaixo
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Guaramirim-S€. Bairro Ilha da Figueira.
Rua Vilibaldo 8ruehmuller (antiga Rua 352), 313. Casa. Áreas totais: terr. 555m' e constr. lançada no IPTU 108m'. Matr. 18.070 - RI
local. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do
comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES
PRESENCIAL E "ON-UNE": AUDITÓRIO FREITAS, situado na Praça da liberdade, 130, 162 andar, liberdade, São paulo/5P. 12 Leilão:
04/11/2013, às 10h. Valormínimo para venda: RS 86.303,00 (oitenta e seis mil, trezentos e três reais). 2Q Leilão: 18/11/2013, às 10h.
Valor mínimo para venda: R$ 51.782,00 (cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência ao evento. Para mais informações -tel.: (11) 3117-1000, ramais 12.1 ou 158.

2' leilão: Dia 18/11/2013, às 10hOO • Valor mínimo: RS 51.182,00

Os interessados elevem consultar o edital completo disponivel nos sites: www.bradest:8.COlII.brJImQveislwwwJrelt8sleiloeiro.com.br

Informa abertura de processo seletivo

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações

JARAGUÁ DO SUL Comparecer com currículo no SESC

Jaraguá do Sul no dia 25/10 às 10h,
para prova técnica.

ATENDENTE A&B: Ensino Médio Incompleto.
Experiência com atendimento na área de

alimentação

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do sitewww.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe Conosco

• ANALISTA FINANCE"R,O
• COORDENADOR, DE VEN�AS (INTERNO)
Benefícios: Plano de Saúde, Restaurante na empresa, Bolsa de Estudo,

Oportunidade de Desenvolvimento Profissional e demais benefícios.

Interessados enviar currículo para recrutamento@zanotti.com.br
informando o título da vaga no assunto do e-rnaíl,

Conheça outras oportunidades no nosso site www.zanotti.com.br
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José Augusto Caglioni-'

'-HISTORIA DO ESPO T

HORSTVERCH

Futebol

H�rst dava o bote como um

tigre e arrematava com a

potência de um tiro de canhão.
O goleiro não tinha tempo nem

de piscar. Preciso no cabeceio,
mortal no chute de curta, mé
dia e longa distância, tanto com

a bola parada quanto com: ela
em movimento. Quando ado
lescente brilhou no time de fu-

FINAL

tebol do Colégio Marista São
Luís e no Baependi, os denomi
nados "novos craques azurras",
Horst destacou-se como um

centroavante ágil, inteligente e

matador. Aos 17 anos foi alçado
ao time principal, fez história
com a camisa número "9", se

tornando o maior artilheiro da
história do time Azurra.

BAEPE 'O' '959· Em pé: João (Massagista), Aldo Prada (técnico),
Piazera, Zico Rocha, Octacílio, Americano,Taranto, Schünke, Gaulke
e Ico Zimmermdann (Diretor de futebol). Agachados: Samir Mattar,

Sebastião Ayroso, Janot,Turíbio, Arnoldo, Horst e Hamilton.'

São Paulo EC.
A fama do artilheiro correu o

país de norte a sul, e o São Paulo
veio busca-lo. Permaneceu urn

curto período no futebol paulista.
Aprovado no concurso do Banco
do Brasil, optou por retornar a

Jaraguá do Sul, onde exerceu a

profissão de bancário e jogador
de futebol. Formou com Hamil
ton Garcia a dupla de ataque
mais temida e espetacular de to
dos os tempos do nosso futebol.

�vasãojaraguaense
Em 1959, Baependi e Amé

rica de Joinville enfrentaram
se nas quartas de final do Cam
peonato Estadual, em jogos de
ida e volta "mata-mata". No pri
meiro jogo realizado em Jara

,guá do Sul, o Baependi venceu
por 2X1, os dois gols baepen
diario foram marcados por Ha
milton. Em Joinville, oAmérica
teria que vencer no tempo nor
mal e na prorrogação. Os torce
dores jaraguaenses promove-

'fam uma verdadeira invasão ao

Estádio Olímpico do América.'
Formaram-se caravanas de car
ros, ônibus e centenas foram de
trem. Engrossados por muitos
torcedores do Caxias que tor

ciam contra o América, as ar

quibancadas ficaram divididas
metade azul, metade vermelha.
Em nossa cidade, em cada lar,
em cada bar ou padaria, todos
estavam sintonizados acompa
nhando o jogo pelo rádio.

o Jogo
Ligue o painel virtual de sua

imaginação e entremos no túnel
do tempo. Estamos sintonizados
a ZYP-9 Rádio Jaraguá. São 17 ho
ras do dia 24 de janeiro de 1959 ...
O "speaker" Milton Adolar narra o

jogo com a velocidade de uma me

tralhadora:
- O Estádio Olímpico do Améri

ca está lotado, chove aos cântaros
na Cidade dos Príncipes. O Baepen
di vai a campo com uma novidade

surpreendente, o artilheiro Horst

jogará na ala direita, atuara como

Instante Mágic
... o relógio marca, 14 minutos do

20 tempo da prorrogação, América
oxo Baependi. É aúltimavoltado pon
teiro... Gaulke defende urn arremate

do centroavante Didi e arma o contra

ataque. Aciona Tião Ayroso na inter
mediária, O armador vira o jogo para
Zico na esquerda; o craque da camisa
"6" toca para Taranto, o mestre lança
Hamilton na intermediária rubra. O

lépido atacante finta o zagueiro Beco,
dribla Ibraim, enganaAntoninho, vai
marcar... É derrubado por Nilton na

entrada da grande área. O árbitro
marca a infração. Faz-se silêncio se

pulcral no Estádio. Horst ajeita a gor-

elemento surpresa nos contra-ata

ques. O técnico estrategista Aldo
Parada escalou o time com: Gaulke,
Horst, Schünke, Americano e Zico;
Tião Ayroso, Taranto e Hamilton;
Guido Fischer, Janot e Turíbio. O
time do América vai para o tudo ou

nada com: Bosse, Antoninho, Beco,
Cocada e Nilton; lbraim, Euclides e

Márcio; Octacílio,Didi e Alemão. No
tempo regulamentar, vitória doAmé
ricapor 5X2. Agora a prorrogação. Só
a vitória manterá um dos times vivo
no Campeonato Estadual...

duchinha, o arqueiro Bosse orienta a

sua barreira. José Barbosa de Lima
trila o apito ... O craque Azurra corre
em direção à esfera emanda urnmís
sil, o projétil (bola) encharcado sai

sangrando de seu pé, descreve uma
trajetória sinuosa e morre no fundo
da rede do goleiro Bosse ... Gooool é

gooool do Baependi! O sonoplasta
coloca no ar: Que bonito é - Amula
ta requebrando - Os tambores repi
cando - Uma escola desfilar. A torci
da jaraguaense explode e implode de

alegria. Naquele 'dia, os jogadores do
Baependi fizeram o espetáculo e urna

cidade inteira ficou em êxtase.
FOTOS ARQUNO PESSOAL
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o técnico
Em 1973, o Baependi

investiu no futebol e for
mou um time que se sa

grou Campeão da 3 a Taça
dos

.

Municípios. Horst
Verch assumiu o comando
técnico do time e Caglio
ni a preparação física. A
decisão aconteceu no dia

13 de dezembro de 1973.

Baependi 3xO Juventus.

Baependi alinhou com:

Dalbérgio, Zigomar, Tati,
Rubão e Bugrinho; Juqui
nha, Gastão, Maica (Arno)
e Dunga(Emílio); Zé Otávio
e Aldinho. Gols de: Arno,
Aldinho e Zé Otávio.

Cantinho
daSàudade

A nossa existência ter

restre ébrilhante como a luz
.

e fugaz como urna nuvem

passageira. Em 1977, com

apenas 39 anos de idade,
Horst foi convocado pra in

tegrar o esquadrão celestiàl.
Tudo tem seu tempo certo.

Tempo de viver, tempode
conquistasetempodedizer
.adeus, O valor das coisas
não está no tempo que elas
duram, mas na intensidade
com que elas aconteceram.

Horst deixou-nos o alerta
de que a vida é agora. Faça
hoje, porque o amanhã

pode nunca chegar. O ho
mem partiu para a eterni

dade, ficoua sua história e

esta é maior do que a mor

te. Ficará eternamente em

nossos corações, bem ali, no
cantinho da saudade.

SELEÇÃO JARAGUAENSE DE FUTEBOL 1960·
Em pé: Repres. F.C.F., Garcia, Fio, Chico Voigt,

Amauri, sehünke, Americano, Mário Voigt, Piazera,
Getúlio Barreto da Silva (Pres.L.J.F.), Luiz Gonzaga
Ayroso (Vice-Pres. L.J.F.). Agachados: Nike, Taranto,
Sebastião Ayroso, Horst Verch, Hamilton e Turíbio.
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

lECNOIOGIAAlEMÃ Grupo Auto E:'Iae 40__ de aedibilidade__aufoeIite_com..br BANCO VOLKSWAGEN 47 32746000
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