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Política

Vereadores falam
sobre emenda
Parlamentares justificam as

razões de aprovar projeto que
abre brecha para a contratação
de parentes em cargos de alto
escalão. PÁGINAS 22 E 23

Comunidade

Igreja luterana
. é inaugurada
Templo que começou a ser

construído em 2006 é entregue
neste sábado à comunidade, com
celebração religiosa e almoço.
PÁGINA 8

Jr
.

Já estamos
atendendo!

Sociedade

Hoje é dia
de festa
Neste sábado acontece a 13a
Feijoada do Moa, o evento
mais esperado do
ano e que vai
reunirmuitos

amigos.
MOA GONÇALVES,
PÁGINAS 10 E 11
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e depressão, que não há depressão
sem que haja um mecanismo de
ordem emocional e deflagrador.
Sempre precisará haver esse mo
tivo emocional, psíquico, para que
a depressão apareça.

No caso dessa mulher, histó
ria contada no site MSN, como
ela foi por muito tempo celebra

da, festejada e aplaudida pela
beleza, é claro que a falta dessa
beleza e de toda aquela celebra

ção faz falta, abate. E a partir
daí, qualquer frustraçãozinha
deprime a pessoa. E é por isso

que não devemos colocar todos
os ovos na mesma cesta, isto

é, colocar a nossa vida num só

valor, nó caso dela, juventude e

beleza. Diversificar os investi
mentos é medida de segurança,
tanto nas finanças quanto na

saúde emocional e vital. .

. PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Vitória da união!
Na semana passada, o Tnbunal de Justiça de se deu um impor

tante passo que repercutirá em melhorias para a comunidade

jurídica da nossa região,A comarca de Jaraguá do Sul que era de 'En
trância Final' passou a ser considerada corno de 'EntrânciaEspecial' e
a comarca de Guaramirim que era de 'Entrância Inicial' passou a ser

consideradacomo de 'EntrânciaFinal'.Naprática, com aedição daRe
solução pelo TJSe, foi dado o passo inicial para que a partir de agora,
ocorram asmelhorias na prestação jurisdicional almejadàs pela socie
dade, que é a destinatária final dos serviços jurídicos prestados pelos
laboriosos e combativos advogados da nossa região,

Assim, começa uma nova fase que diz respeito à busca pelas
implementações de novas varas nas comarcas de Jaraguá do Sul e

de Guaramirim, que junto com elas deverão possibilitar a vinda de
mais recursos humanos necessários (juízes, servidores, etc).

Para juízes epromotores de justiça, asmelhorias também serão

bastante significativas e benéficas, uma vez que com as elevações
das entrâncias destas comarcas, estes poderão planejar melhor a
sua carreira dedicandomaior tempo para a nossa região.

'Para os advogados também. serão verificadas melhorias, uma
vez que o principal problema que hoje representa o calcanhar de

Aquiles daJustiça - ademora naprestaçãojurisdicional, com novas

varas emais servidores, serão criadas melhores condições para que
a entrega da Justiça seja mais rápida e efetiva. Pelo menos é isto

o que se espera e pelo que continuaremos a trabalhar incansavel

mente, juntamente com a nossa Diretoria e Conselho Subseccional

da 23a Subseção daOAB/se, aqui de Jaraguá do Sul.
É importante registrar que estas melhorias que deverão ocor

rer, contou com o empenho pessoal não só da nossa Subseção,
corno. também do Poder Judiciário e Ministério Público de se,
através dos juízes e promotores de justiça aqui <ia nossa comarca,
que não temmedido esforços comuns para o alcance dasmelhores
condições da nossa Justiça.

Esta união de esforços será também indispensável para que, a
partir de agora, asmelhorias possam sairdo papel e cheguem corno

resultados e ações efetivas para o benefício de toda a nossa região.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

p);jnjncheck

Obras interditam via
Iniciam neste sábado as obras de im

plantação da rede coletora de esgoto na Rua

João Planincheck, bairro Jaraguá Esquerdo.
A pista ficará interditada entre a ponte Ma
ria Cristina Vailatti e a Avenida Marechal

Deodoroda Fonseca, a partir das 13h de sá

bado até domingo (27). O trecho entre a ave-

nida e a RuaManoel Povoas Filhos ficará em
meia pista durante as próximas duas sema

nas. Caso chova, os trabalhos serão adiados.
Informações pelo telefone 2106-910.0.

COMENTÁRIO

Era e não émais
T i a história dela e a entendi. A

Uepressão por que ela passa se

explica, se entende, tem bases for
tes. Mas antes de dizer da tal histó

ria, preciso lembrar um velho con

selho dos professores de finanças
pessoais. Eles dizem que não é bom'
colocar todos. os "ovos" na mesma

cesta, todo dinheiro num mesmo

banco, todas as nossas crençasnum
só "santo", Deixe-ser mais claro.

Vivo dizendo que só o traba
lho nos pode realizar na vida,
fázer-nos felizes. Como pode ser

feliz uma pessoa que não depen
da dela para viver? O trabalho é
o modo mais imediato de sermos

livres, de não precisarmos de

ninguém para nos sustentar ...

A história que acabei de ler
envolve uma mulher que você

conhece, leitora, claro que co

nhece, uma mulher que "foi"

LUIZ CARLOS PRATES

muito bonita, sempre cercada de

homens, invejada pelas outras

mulheres, famosa e coisa e tal ...
Mas o tempo passa e o tempo é im

placável para as mulheres, muito
mais que para os homens. E esse

tempo é mais implacável ainda

para quem repousou o seu sucesso
na beleza, nas linhas do corpo.

Pois essa mulher, a da tal his

tória, que vou preservá-la na iden

tidade, está passando por maus

bocados, internada em clínica psi
quiatra, em depressão da braba.
Vivo dizendo em minhas palestras,
quando falo de felicidade, estresses

• Quadrinhos
Não sei se já disse aqui, nas minhas caixas de sa

patos com frases há também quadrinhos. Peguei um
deles há pouco. Mostrava um guri saindo para a es

cola, ia fazer provas, esfregava as mãos, olhava para
cima e dizia: - "Se Deus quiser vai dar tudo certo". Vai,
claro que vai, se o guri tiver estudado. Sem estudar, o
piá pode rezar o que quiser, não vai acertar dizer se
a Terra é redonda ou quadrada. "Deus" só ajuda aos

que estudam, trabalham e fazem por merecer. Aliás,
quem fizer isso nem vai precisar "dele" ...

• PlanoB
Os jogadores de futebol, os mais famosos de modo

mais especial, vivem terríveis pesadelos quando param
de jogar. Ainda que tenham encerrado a carreira como

ricos. A questão é o ostracismo, o anonimato que os en

volve a partir de então. Mais ou menos o caso da "moça"
citadanahistória láem cima.Apreparaçãoparadeixar de
"ser" deve começarmuito cedo. Certas carreiras quando
encerradas nos "matam". E até por isso é importante o

Plano B na vida. Caso contrário, sem Plano B, a pessoa
morre semmorrer.Mau negócio.

• Falta dizer
Você já ouviu alguém dizer que está com o carnê,

com a conta da livraria atrasada? Você já ouviu alguém
'dizer que uma livraria foi assaltada? Nunca. Contas

na livraria deviam ser uma das nossas preocupações. -

Meu, Deus, não paguei a conta da livraria, ó, que triste!
Nem nas novelas você vai ouvir isso. E agora me diga,
isso não tem a cara do povo?

Servidor

Prefeitura sem

expediente na segunda
Não haverá expediente nas repartições munici

pais de Jaraguá do Sul na segunda-feira (28). O mo

tivo é o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor

Público. Estarão de plantão o Programa de Controle

de Zoonoses (3375-3268), Conselho Tutelar (3371-
.0324), Samae (2106-91.0.0), Defesa Civil e Fujama
(199) e Secretaria de Obras (2106-86.00).

Logosofia

Fundação realiza
Diálogo Jovem

"Como posso conduzir a vida conscientemen

te?" é o tema da palestra realizada pela Fundação
Logosófica de Jaraguá do Sul. A atividade é volta

da ao público jovem e ocorre neste sábado, das 15h
às 16h, na Fundação. A sede fica localizada na Rua

João Planincheck, 141, bairro Nova Brasília. Conta

to pelo telefone 3275-1867.

Educação
Rede estadual iniciamatrículas

o período de novas matrículas na

rede pública estadual de ensino inicia
na segunda-feira (28) e segue até 1° de
novembro. Os pais devem procurar as

instituições mais próximas de casa ou

do trabalho. São requisitados documen
to de identidade, duas fotos 3X4 e ates
tado de vacinação. Quemperder oprazo
terá nova chance de sematricular entre
os dias 3 e 7 de fevereiro de 2.014.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3324
25 - 26 - 33 - 44 - 75
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CHARGE EDITORIAL

Desconectados
do clamor das ruas

Por mais que queiram mudar a

atual lei, que proíbe a contrata

ção de parentes para cargos temporá
rios, os vereadores de Massaranduba
não precisam usar uma justificativa
que resultou na análise do Supremo
Tribunal Federal e abre brechas para
o nepotismo em cargos políticos das
funções públicas.

A norma vigente impede essa práti
ca no município. Para readequá-Ia ao

interesse em facilitar a contratação de

ACTs, basta retirar do atual artigo essa

restrição, mas não excluir toda a nor

ma e substituí-la com o uso de outra

que pode dar condicionantes à prática
imoral de empregar parentes nos car

gos de alto escalão.
Apesar disso, essa discussão so

bre a moralidade desse ato parece
não ser levada a sério no poder pú
blico do município.

Em junho, os movimentos deixa
ram bem claro que não é mais tole
rável que a política seja usada para o

favorecimento próprio, os modelos de
gestão que direcionam ao fisiologismo
partidário, a falta de investimentos em
educação, saúde e infraestrutura. O

povo também gritou pela moralização
em todas as esferas de poder.

"
Emenda de Massaranduba
vai contra o que foi pedido

.

nas manifestações.

Se essa proposta passar novamen
te na segunda votação, que deve ser

realizada na próxima semana, haverá
uma desconexão com os princípios
clamados pelas ruas em junho.

iI Fale conosco
.

.
-

..
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* www.colegiosmaristas.com.br

o que eu vou serna vida?
[orno eume preparo?
O tempo passa ealgumas
dúvidas da adolescência
continuam asmesmas.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!f.. O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
'-.... fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

:>

Atual desde sempre.
Marista.
Matrículas abertas.
www.atualdesdesempre.com.br

3371-0313
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Marmoraria Portal dos Granitos

(47) 3372-2808

Cozinhas I Balcões I Pias
Banheiros I Rodapés I Soleiras

Túmulos I Jazigos

Profissionalização
da gestão em foco.

Marcelo Gasparino da' Silva, membro das

Comissões Jurídica e de Empresas Estatais

do Instituto Brasileiro de Governança Cor

porativa - IBGC é um dos responsáveis pela
instalação do núcleo no Estado. A atuação
da entidade é pautada no sentido de mostrar
aos empresários que as práticas podem ser

determinantes para tornar as empresas pe
renes e mais atraentes ao mercado. Participa
também com forte liderança no projetá Jaime
-Richter, executivo que atuou durante muitos

anos na diretoria daWeg e também como ex-

vice-presidente da Acijs.

Campo aberto
paramudanças

Em Santa Catarina, um dos focos <,

das discussões do IBGC é abordar os

principais obstáculos enfrentados pe
las empresas familiares, como suces

são familiar, acordo de acionistas e

conselhos de família. Alguns dos de
safios da governança corporativa bus
cam mostrar às empresas familiares

práticas que as tornem mais competi
tivas, como a criação do plano suces

sório de gestão' - 47% das empresas
catarinenses não possuem um. Pes

quisa realizada pela PWC Consultoria
mostra que somente 36% das empre
sas sobrevivem à segunda geração,
19% resistem à terceira geração e ape
nas 7% chegam até a quarta geração.

WEG tem processo
em seu próprio DNA.

,

ParaMarcelo Gasparino, oNorte de Santa Ca
tarina é privilegiado em relação à govemança. "Os
empresários desta região sempre tiveram esta vi
são e aWEG é omelhor exemplo, é a empresa de
vanguarda quando se fala em govemança corpo
rativa. Desde o seu início teve esta preocupação,
ainda que naquela época de maneira informal

e quando não se pensava na profissionalização
desta bquestão". Para ele, ummodelo que acabou
sendo disseminado no Brasil.

Ronaldo Corrêa

MERC o

Governança corporativa
cresce no Estado
A criação do núcleo catarinense do

.1"\..J:nstituto Brasileiro de Governan

ça Corporativa será oficializada na

quarta-feira, dia 30, em Florianópolis.
Evento a partir das 18h30, na sede da

Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc) e gratuito para
os interessados no assunto, vai reunir

alguns ícones do mundo dos negócios
que irão debater sobre empresas que
buscam adotar.as melhores práticas de
governança corporativa e como obter

o melhor desempenho dos conselhos

de administração. Estarão presenteso
secretário de Estado da Fazenda, An
tônio Marcos Gavazzoni, o presiden
te do Conselho de Administração das

empresas WPA Participações, Weg e

Oxford S.A Décio da Silva, a gerente
de governança corporativa da unidade
de investimentos da Fundação Previ;
Marta Xavier Gonçalves, e a presiden
te do Conselho de Administração do

IBGC, Sandra Guerra.

Pacto ameaçado
"Enquanto outros países buscam atrair investimentos ex- .

ternos, no Brasil os estados da Federação não se entendem
nem mesmo para a fixação de alíquotas internas, em situação
que beira a desmoralização do pacto federativo".A declaração
é da mestre e doutoranda em Direito Tributário pela PUC-SP
Valéria Zotelli, que debaterá o assunto no II Congresso Bra
sileiro de Govemança Tributária, promovido pelo Instituto

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) nos dias 21

e 22 de novembro, em Curitiba. Panorama que ganha mais

destaque diante do anúncio da China, país do mesmo bloco
econômico do Brasil - o Brics - sobre a redução de US$ 2,1

bilhões n€dm]1l1s1!osohrevalonágregado (IVA).

FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

íNDICE PERíODO

'SELlC +9,5% MUTUBRO.2013

TR +0,02% 25.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013
BOVESPA ·1,32% 25.0UTUBRO.2013

NASDAQ +0.25% 25.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,58 +1,86%
VAlE5 32,24 ·0.03%

BVMF3 12,56 - 2,26%

POUPANÇA 0,5210 26.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓlEO· BRENT ·0,87% US$105,910
OURO -0,05% US$ 1352,450

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1879 2,1886 ·0,57%
DÓLAR TUR. 2,1600 2,2700 -0,44%
EURO 3,0175 3,0209 -0,73%
LIBRA 3,5359 3,5396 -0,93%

" .

"E um caminho
sem volta"

A govemança corporativa é na

definição de Marcelo Gasparino
uma nova onda que está passando e

quem tirar proveito pode ficar para
trás. "Govemança corporativa não é
modismo, é um caminho sem volta

da profissionalização da gestão. Ou
a família se profissionaliza ou se

afasta da gestão", resume. Segundo
ele, não há nenhuma empresa no

Brasil, com exceção de estatais, que
não tenham origem familiar, e só
não sucumbiram aquelas que perce
beram a necessidade de mudança.
Aponta práticas de govemança cor
porativa em cooperativas, e até em

clubes de futebol e no poder público,
como é o caso de Santa Catarina.

Menos

informalidade
Projeto de Lei 96/2012, que aper

feiçoa a disciplina da Empresa Indi
vidual de Responsabilidade Limita
da (Eireli) e permite a constituição
de Sociedade Limitada Unipessoal
(SLU) foi aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça do Senado.

De autoria do senador Paulo Bauer,
a matéria contribui para aumentar o
número de empresários dentro da le
galidade. "O projetovai ajudarmuito
a elevar de 3,5 milhões de empreen
dedores individuaispara irmilhões",
assegurou o senador José Pimentel.

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

dutracomercio@yahoo.com.br

(47) 3273-759419652-8847
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CORREIA.
SUA VIDA
AINDA MAIS
EXTRAORDINÁRIA.
A Construtora Correia está de cara nova e pronta para
tomar realidade tudo o que é extraordinário para você .

.

Preparada para atender bem, fortalecer relacionamentos
e construir um novo tempo de empreendimentos
diferenciados, em loealizações privilegiadas, com g .

melhor do design e da tecnologia, da fundação ao
aeabamento e em todos os detalhes.
Transformando coragem em inovação, exclusivamente
para o seu bem-estar.

Em breve em Jaraguá do Sul.

CORREIA·
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

VIVAO EXTRAORDINÁRIO.

JOINVlLLE - (47) 3422 �996
CONHEÇA NOSSOS LANÇAMENTOS: .

CONSTRUTORACORREIA.COM.BR
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Curso deMedicina IDaiS próximo
A notícia mais comemorada na
l"\.prefeitura esta semana foi a
confirmação, através do Diário
Oficial da União, de que o muni-

.cípio de Jaraguá do Sul está apto
a se inscrever para criação de um
curso de Medicina. O-pleito vem
sendo defendido politicamente
pelo prefeito Dieter Janssen (PP)
desde o início do ano e agora pas
sará para parte técnica. Segundo
o edital, as Prefeituras interessa
das têm até 8 de novembro para
se inscrever em um cadastro de

municípios considerados habili
tados pelo Ministério da Educa

ção, seguindo critérios como não

possuir mais de 70 mil habitan
tes, não ser capital de Estado e

não possuir o mesmo curso em

seu território. Dieter repassou à
Secretaria de Educação a missão
de coletar todas as informações
necessárias e preencher os do
cumentos exigidos no edital. A
Reitoria da Católica SC deve au

xiliar nos trâmites e futuramente
apresentar um projeto para im-

plantar o curso. O resultado final
da seleção deve ser divulgado no
dia 20 de dezembro. A implan
tação de cursos de Medicina no

interior do país foi apresentada
pela presidente Dilma Rousseff
como uma dasmedidas parame
lhorar o sistema público de saú
de.Apromessa é de que até 2017,
o Ministério da Educação criará
11.447 novas vagas de graduação
na área - 3.615 em universida
des federais e 7.832 em institui

ções particulares.

.Iuraszek organiza caravana'
Vereador Eugênio Juraszek (PP) organiza caravana de pro

dutores e políticos para audiência na terça-feira, dia 29, na de
legacia doMinistério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria
de Agricultura, em Florianópolis. Na tentativa de renegociar
dívidas que totalizam R$ 3 milhões, contraídas por aviculto
res quando ainda produziam em sistema integrado para a Se

ara, do Grupo Marfrig, que fechou sua unidade de Jaraguá do
Sul em dezembro de 2011. Atingindo, também, produtores de
Massaranduba. Eles querem dois anos de carência para quitar
a dívida parceladamente com bancos, onde as propriedades
estão hipotecadas, e juros de 1% ao ano. Endividados, estes
produtores não têm como investir em nova atividade, o que
acaba gerando um sério problema social e econômico. Desde

.

que assumiu o mandato, Juraszek vem trabalhando para bus
car uma solução para os avicultores,

Prefeitos em greve
Proposta de fechar as Prefeituras

por uma semana, feita pela Fecam, é
vista como um risco por muitos dos
prefeitos. Se pode chamar a atenção
para falta de recursos dos municí
pios, pode também ser uma bandeira
em favor da greve que tantos gestores
temem. Além de deixar contribuintes
irritados com a falta dos serviços.

Defesa
organizada

Em reunião da Defesa Civil, esta

semana, o prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), empos
sou os membros dos Nudecs. Foram
criados cinco e cada núcleo terá cinco
membros. Felipe Blunk, diretor da De
fesa Civil, comemora a ampliação dos
trabalhos e a capacitação da comuni
dade para agir tanto em prevenção
como em caso de desastres.

Verba liberada
.'

Em Brasília, onde assinou convênio que garante a

Guaramirim R$ 5 milhões para pavimentação, Lauro
Frõhlich (PSD) aproveitou para apresentar outros pedi
dos paraministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT).

EM FOCO
Prefeito Dieter Janssen
(PP) deve apresentar
na próxima semana

alterações ao projeto de
lei que proíbe ligação
de água e luz em

loteamentos irregulares.

Competição
>

Se este ano o projeto que
acabava com recesso de julho foi
rejeitado em plenário, para 2014
dá para esperar boas mudanças
na Câmara. Além do fim das fé
rias de inverno, a proposta geral
de alteração da Lei Orgânica e

do Regimento Interno, que está
sendo elaborada por Pedro Gar
cia eVitório Lazzaris, ambos do
PMDB, deve impor limite de
gasto aos gabinetes.

Na plenária
O presidente da Fetrancesc

(Federação 'das Empresas de
Transportes de Cargas de Santa
Catarina) Pedro Lopes, é o con
vidado da reunião semanal do
Cejas, na próxima segunda-fei
ra. Ele vai falar sobre questões
relacionadas à infraestrutura ro
doviária, portuária, ferroviária e

mobilidade urbana no Estado,
destacando a busca de soluções
para uma gestão mais eficiente
do setor e a preocupação com a

temporada de verão. A plenária
inicia ocorre às 18h15.

FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

www.lmoveisplaneta.com.br !

A SEMANA

"
1. Vereador é um trabalhador

comum e na minha visão

deverià ser tuão igual,
férias de 30 dias, décimo

terceiro, nada diferenciado.

Jeferson Oliveira (PSD).

"
2. É um pensamento � longo
prazo para o município, embora
seja possível colher frutos em

um futurôpróximo.
.

Dreter Janssen (PP) sobre o
Programa GestãoMunicipal
para Nova E.conomia.

,
3. Estávamos devendo este capítulo

. à história de Jaraguá do Sul.

Pedro Garda (PUDB) sobre
enlrega do monumento em
lembrança ã: explosã:o da

Fábrica de PóI\!«a e às
... """,..._..,.",!demte�
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Maior fatia
á internet
o governo Dilma vai am

pliar a verba de publicidade
destinada à internet no Orça
mento de 2014. O planejamen
to prevê a ampliação para até
15% do valor destinado à pro
paganda da Secom. O governo
segue uma tendência de merca
do de migração para a internet.
Os protestos de junho, no qual
as novas mídias e as redes so

ciais tiveram grande peso, in
fluenciaram na definição.

Mate amargo
aos tucanos

O candidato do PSDB, Aécio
Neves, tem uma dor de cabeça
no Rio Grande do Sul. O parti
do, que venceu por lá nas últi
mas três eleições presidenciais,
teme ser contaminado pela pés
sima imagem da ex-governa
dora Yeda Crusius. Por isso, o
PMDB reluta em apoiá-lo e o PP
namora com Eduardo Campos
(PSB). Yeda não elegeu a filha
vereadora em Porto Alegre.

Os prefeitos
•

queremmais

o prefeito de Duque de Ca

xias, Alexandre Cardoso, or

ganiza movimento para que a

presidente Dilma inclua no pro
grama de governo compromisso
de ampliar as receitas dos mu

nicípios. Esta era uma das pro
messas da campanha de 2010.

Até agora nada, e as Prefeituras

passam enormes dificuldades,
de Norte a Sul do país.

Partínípação
estrangeira

O governo federal ampliou
por meio de decreto o limite de

participação de estrangeiros no

capital do Banco do Brasil de
20% para até 30%. Em setem

bro de 2009, o banco havia in
formado a elevação do limite de
12,5% para 20%, na mesma oca
sião em que foi autorizada pelo
governo a emissão de American

Depositary Receipts (ADRs)
são certificados de ações,

emitidos por bancos america
nos - da instituição financeira.

(47) 8406-4447
3376-2299
3371�6310

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br

� facebook.com/PromaConstrucoes

CREC112556.

s,,'uçlles oonstr.t',as

POÚTICA
FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Se amoda
•

pegaaqw...

Voto secreto
Proposta de Emenda

à Constituição (PEC) que
extingue o. voto secreto

em todas as deliberações
da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (PEC
3/2013) será votada em

plenário na próxima quar
ta-feira. A confirmação é do

presidente da Casa, depu
tado Joares Ponticelli (PP).

Vice-Ministério para a Supre
maFelicidadeSocial doPovo. Esse
é o nome da novapasta criadapelo
presidente da Venezuela, Nicolás
Maduro. Maduro diz que se trata
de homenagem ao ex-presidente
Hugo Chávez, e a Simon Bolívar.
A pasta cuidará de programas so

ciais, colocando os recursos advin
dos do petróleo em ações para as

camadasmais desfavorecidas.

Facebook para políticos
\

Diretora de políticas públicas do Facebook, a americana Katie Har-
bath, de 32 anos, veio ao Brasil esta semana com um objetivo; falar
do usodas redes sociais por políticos. Entre os conselhos, ela diz que
o ideal é que os políticos publiquem um conteúdo por dia, de prefe
rência entre zih e 23h, intervalo em que a maioria dos usuários está
conectada. Outra instrução compartilhada foi a demanter uma sessão
de perguntas e respostas dirigida aos cidadãos .

Combate a cartel
O governo federal vai investigar as diárias de quartos de hotel re

servadas pela operadora de turismo da Fifa, responsável pelo comer
cialização de pacotes para a Copa do Mundo de 2014. A decisão foi
tomada pela Casa Civil, que coordena comitê criado para monitorar
os preços e a qualidade de serviços que' serão oferecidos. O objetivo é
verificar se existe formação de cartel na venda de pacotes para o mun

dial, o que limitaria a concorrência e elevaria os preços.
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vali quer
informações
sobreusina
INQUÉRITO Ministério Público cobra informações da Celesc

sobre segurança da represa do Bracinho, em Schroeder

Celso Machado

Há dois anos a Asso

ciação dos Municí

pios do Vale do Itapocu
(Amvali) espera por uma

resposta das Centrais Elé

tricas de Santa Catarina

(Celesc) sobre as condi-

'ções da estrada de aces

so aos oito saltos de água
(reservatórios) que abas
tecem a usina hidrelétrica
de Bracinho, em Schroe

der, construída em 1931.
O problema foi verificado

em um sobrevoo da Defe-
. sa Civil depois das chuvas
torrenciais registradas na

região, em 2011, para con

firmar afirmações de en-

genheiros de barragens da
estatal de que não havia

problemas na área da usina
hidrelétrica à época.

A contradição da res

posta, confrontada com o

que foi verificado em um

sobrevoo de helicóptero,
em que os técnicos' identi
ficaram vários deslizamen
tos de terra na região, levou
o Colegiado de Defesa Civil
da Amvali a representar a

Celesc junto ao Ministé
rio Público. A denúncia foi
feita depois de um novo

questionamento à estatal,
em julho deste ano, sem

resposta.
O MP acolheu a ação no

dia 30 de setembro e o pro-

motor de JustiçaAlexandre
Schmitt dos Santos instau
rou inquérito para averi

guar as condições estru

turais da hidrelétrica que,
segundo o consultor de De
fesa Civil da Amvali, Paulo
deAlmeida, hámuitos anos
é alvo de questionamento
da população que habi
ta no entorno da represa.
"Se as intervenções neces

sárias foram feitas, ainda
não sabemos. Precisamos

tranquilizar a população".
ACelesc informou, através
da assessoria de' impren-

.

sa, que vai responder os

questionamentos .
solicita

dos e que está aberta para
prestàr esclarecimentos.

Celesc
Geração S.A.

USIN'A BRACINHO
15MW

'"

ÁVALrAÇÃO Região onde está a usina teria apresentado pontos de deslizamentos

'.

A usina do Bracinho
Construída em 1931 com potência ins

talada de 2,45MW para cada uma das duas
unidades geradores de energia elétrica e am

pliada 20 anos depois para cerca de 15MW,
gerando energia elétrica também para São
Bento do Sul e Mafra, além de Joinville, Jara
guá do Sul e Schroeder, a usina de Bracinho

.

está localizada em uma área de preservação
ambiental de pouco mais de 46 milhões de

rn', distante pouco mais de 15 quilômetros

do Centro de Schroeder. Sem contar para .

competições nacionais de canoagem pelo
. leito do RioBracinho, exigindo um maior vo
lume de água, só há um registro oficial de
abertura das comportas da hidrelétrica. Foi
em 1995, quando uma forte enxurrada aca

bou destruindo parte do chamado conduto

forçado, a tubulação que leva a água sob

pressão para mover a casa de máquinas das
unidades geradoras de energia.

, I " . , t

Arquitetura da igreja foi
baseada no formato de uma embarcação
para relacionar � uma passagem bíblica

Comunidade luterana inaugura templo
Mais do que uma estru

tura religiosa, a sede da Pa
róquia Luterana Apóstolo
Tiago que será inaugurada
no domingo - representa
uma história de perseve
rança. Foram sete anos de

dedicação para levantar
as paredes que hoje são
um símbolo de fé para as

comunidades dos bairros
Amizade e Czerniewicz.

Dos rabiscos do casal de

pastores, Carlos e Claudete
Ulrich, nasceu um proje
to que previa a igreja em

formato de barco. A inspi
ração veio de uma passa
gem da Bíblia onde Jesus
convida os discípulos para
embarcar em direção as

crenças religiosas.
"Tudo foi pensando

nesse formato, como os

vitrais nas janelas. Senta
das as pessoas olham para
cima e veem o azul, céu e

pássaros, e ao lado o ver-

de do mar com os peixes",
explicou o presidente da

comunidade, Adernar
Gruetzmacher.

Para muitos, a cons

trução parecia impossível.
Mas desde o começo, uma

equipe tomou a frente do

projeto e começou a bus- .

car fundos para trazer a

ideia para a realidade.

"Acompanhamos desde a

primeira batida para colo
cação da pedra fundamen
tal em 2004. Não existem

palavras para descrever a

emoção", destacou o pre
sidente da paróquia e da
comissão de construção,
Reinoldo Schulz.

Ao todo são 822 m-,
com oito metros de altura.
A igreja abriga 380 pes
SO!lS sentadas. 'Já a torre,
na parte frontal, tem 26
metros. Das paredes aos

bancos, foi investido mais '

de R$ 1 milhão.

Schulz recOrda do sus

to que teve ao receber o

orçamento da obra, que na
época já girava em torno

deste valor. "A confían

ça que transmitíamos fez
com que tudo fluísse, prin
cipalmente para as doa

ções. As comunidades não
têm como realizar projetos
sozinhos, por isso é impor
tante o apoio. Para mim
o aprendizado foi muito

grande", analisou.

• O Quê: Inauguração da
sede da Paróquia Apóstolo
Tiago, Comunidade
Evangélica de Confissão
Luterana dos bairros
Amizade e Czerniewicz

• Onde: Rua Roberto
Ziemann, 1554· Amizade

• Quando: Neste domingo,
dia 27 de outubro

.

• Horário: 9 horas

Almoço.no valor deR$18

Abertura de Vaga para Contratação
r;��[.,...,.r:!]."i!tlfIJIRWil-a-.;B!i·I.tj....

Orientador de Curso R$ 16,23 por
, para a área -hora/aula (nível

Jaraguá do Sul
Administrativa 03 (Três) básico) R$18,09

(Senac)
por hora/aula
(nível Técnico)

26/10/2013 à

30/10/2013

Mais. informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENACjSC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

respeitando a, ordem dasslficatória. Vagas para ambos 05 sexos.
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Literatura
Acervo atualizado no Sesc

A biblioteca do Sesc Jaraguá do Sul recebeu novos

títulos. São livros da literatura infanto-juvenil, quadri
nhos, romance, suspense, ficção e receitas culinárias. O

espaço também disponibiliza acesso à internet, acervo
de revistas e jornais, guia de leitura e visitas monitora
das. Informações pelo telefone 3275-7811.

FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

Na próxima sexta-feira, sábado e domingo, o

público poderá conferir mais convidados. Na pro
gramação estão a Wald Oliveira Cia. e Dança (Ja
raguá do Sul) - premiada no Festival de Dança de
Joinville neste ano, Luiz Dalazen (Curitiba),Cia. de
Dança Masculina Jair Moraes (Curitiba) e Cia. Hí
brida (Rio de Janeiro).

O Jaraguá em Dança é realizado pela FUndação
Cultural de Jaraguá do Sul. Segundo o presidente,
Leone Silva, o evento é uma amostra do cenário da

dança na cidade. "O número de coreografias mos-

tra que temmuita gente fazendo dança em Jaraguá.
E a proposta é colocar luz sobre tudo isso que está
acontecendo e trazer para o palco", comenta. As .

apresentações iniciam às 19h30 nos dias de sema

na. Aos sábados e domingos, ocorrem às 14h, 16h30
e 19h30. Além dos espetáculos de dança, se apre
sentam durante o festival os vencedores do concur-

.

so de declamação e do festival da canção deste ano.

SERViÇO
O quê: 192 Jaraguá em Dança

Quando: 27 de outubro
- a 3 de novembro

Onde: Grande Teatro da Sear..
Rua Jorge Czerniewiez, l60

Quando: R$ 6 e R$ 3 (meia
entrada). Os ingressos

. estão à venda na Sear
e na sede da Fundação

Cultural de Jaraguá do Sul.
j ,J , ti

EDUARDO MONTECINO

o_ •

COREOGRAFIA Eduarda Guimarães, da Ornellas Cia.
de Dança, levará o solo "Ciranda da bailarina"

As melhores oportunidades em empréstimos
consignados para servidores púbUcos,

.

de catarinense para catarinense.

ii 0800 48 0506fi
SANTINVEST - opçÃO 1 • CRÉDITO PESS,OAl -

Horário de atendimento de 5ejJunda a sexta das Sh ;is l1bSISTEMA fINANCEIRO
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�
CORREIA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Bom dia!
Hoje é super sábado, dia 26

de outubro de 2013. Dia da 13a
Feijoada do Moa, o evento mais

esperado do ano. Viva! E vamos

que vamos à coluna de hoje, que
está menor, mas, como sempre,
com muitas novidades, energias
positivas e alto astral. Antes,
uma frase para você curtir: "Na

violência, esquecemos quem so

mos" (Mary McCarthy).

(47) 3375 • 3624
RuaMiguéll.ennert. 29 • �rupá • se,

�
\�

DIPIL
Indústria Química

S.A C 0800 702 5152
Rua Jose Jesumo Correía, 1300. Km13

tndusrrial Zeferino Kukimski
Massaranduba - se - Brasil

www.dípil.com.br

3370-3242
',
.....

Moa Gonçalves

a

BALADA Mariana Klober e Crystian Freiberger
nos corredores da Epic Decanter

Aviso importante
Quem quiser assistir só ao show do projeto Dexterz da Fei

joada do Moa e curtirmadrugada a dentro com os DJs da Epic,
também pode! Os ingressos antecipados estão à venda no Posto
Mime Nlatriz, no valor de R$ 35. No local será R$ 40. A entrada
no evento será às 17h30 e não terá direito à camiseta e nem à
saborear a feijoada. Combinado?

CIRCULANDO Tatiane
Telles e Frank Borchardt no
Restaurante Cheers Irisch

I •

Buxixo

ê moagoncalves@netuno.com.br

Cerveja Co'õnia Alcatra bovina cf
ex cl 12 350m' maminha si osso

,

E hoje!
Daqui a pouquinho vai rolar,

na Epic Concept Club, a 13a Feijo
ada do Moa, o maior evento open
air da urbe sorriso. No palco, o

projeto Dexterz, com Junior Lima;
grupoDazaranha; DemoVIa e Jian
Carlos &Marcelo. A cozinha ficará

por conta do feijoeiro recordista
brasileiro, Sérgio Lazzaris, com

apoio de Tato Branco. O almoço
será servido das 11h3o às iaho
raso Ingressos antecipados na loja
Tevah (Jaraguá Park Shopping),
A&E Outlet Chic, Jaime Motos e

Academia Espaço Maior. No local
o valor é R$ 80. Mais informações
no 3370-9000 e 3374-1167.

.. A construtora Correia
montou um mega camarote
na 13ª Feijoada do Moa.
Vai receber, além. de
amigos, vários corretores
da urbe sorriso. Aliás, o
presidente do grupo, Nivan
Correia, estará presente.
Bom demais!

• Hoje vou estrear mais
uma pinga famosa. Essa
veio por cima. Thanks.

• Quem vai aterrissar,
hoje, na 13ª Feijoada do
Moa, é o empresário Walter
Janssen Neto, o Teco.
Outro amigo que estará

prestigiando a feijoada é
o secretário da Prefeitura,
Ideraldo da Belmec.

.. Crie tempo para as

pessoas importantes na

sua vida.

• Até daqui a pouco, na
feijoada!
.. Com essa, fui!

NAS RODAS

Amanhã, mais conhecido como

domingo, quem recebe o carinho
dos amigos e familiares pela

estreia de-mais um aniversário é
Michel Kyiama. Mil vivas!

Quinta-feira rolou com sucesso

mais uma edição da Garage, .

o senadinho mais famoso de

Jaraguá do Sul.

Níverdo
Ademir

Na segunda-feira, dia 28 de
.

outubro, o aniversariante mais

festejado da cidade será o presi
dente da Samae, Ademir Isidoro.
Parabéns, brother! O meu desejo
é qlle Deus abençoe você e sua lin
da e feliz família.

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Chorínho 'novo
Feliz da vida está o casal, Marli

e Marcelo Frutuoso, com a notícia
.

que estão grávidos. Mais feliz ainda
a vovó, Sonia Frutuoso, que tem

deixado de lado a agenda social
para cuidar da gestação da nora.
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I
Vem buscar o que 'sobrou
(Poema em homenagem aomestre Celso BluesBoy)

i
Ernesto Wenth Filho

Segunda-feira ...
Acordo às "Onze horas da'manhã"
ligo o rádio e "Lá vem ele outra vez"

Rasgando sua guitarra
mostrando o sentimento
mostrando asua garra

Vou pra fora e vejo que o sol brilha
forte e vigoroso, aquecendo meu corpo
e aí lembro que ele "Sempre brilhará"

.

em qualquer lugar

Passo o dia pensando nos "Tempos difíceis"
e em como corri "Atrás do tempo perdido"
"Sem ninguém" ao meu lado

.

==_1=:= Buscando um outro sentido, caio no "Brilho da noite"
E saio "Fumando na escuridão"

_1:====:= :=:OO::::=�:�n?"
o coração como um "Amor vazio" -

peço uma cerveja, acendo um cigarro e escuto um

som...

Aí falo pro garçom:
"Aumenta que isso aí é Rock and Roll"

Salve Celso Blues Boy
o nosso eterno garoto do Blues =

o
o nosso velho homem do Rock i

\1/1110111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIUIIIIIIIIIIIIllllltUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII!lIIII\l\\\\\$

Em entrevista concedida à rádio BBC, Robert Plant
diz ter encontrado algumas músicas inéditas do Led
Zeppelin. Segundo Plant, o materialfoi descoberto
após uma busca em arquivos de fitas demo. "Tem
coisas muito, muito interessantes que provavelmente
vão sair em breve", disse. Já tem gente roendo as

unhas...

� paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com @cabanacult Ocabanacult
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Seriado Sonoro, by Silvio Boppré
Seriado Sonoro é um dos programas que rolam na Stay Rock Brazil, rádio web rock and roll,

que em outubro completa 5 anos. O Seriado Sonoro inicialmente era ao vivo naAlternativa FM,
entre agosto de 2006 e julho de 2007, toda quinta-feira.

Por convite do William Kusdra, esse ano, passei a integrar o quadro de apresentadores da
a Stay.Como tenho que gravar o programa e enviar pela net, convidei o amigo Dreyfus Devils o

I Lenzi para fazer a parte técnica. Nossa intenção é divulgar toda semana o rock nacional, princi- I
I palmente o catarina! Junto commuito blues, rock e uma pitada de reggae e jazz! I

rÃQ;��l ;��e��:séh�!���::J�::��l horas, com reprise na quinta às

I
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I Hoje .. '�t""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}
I Acontece às 19h, no Teatro Sesc de Jaraguá do Sul, a exibição do documentário "Jaraquá do I
I Sul201O. EAgora?". O tema é sobre a realidade evolutiva de Jaraguá do Sul, discutindo e I
I imaginando ofuturo do município através do resgate das ideias apresentadas no seminário I
i "Jaraquá 2010", realizado em 1991. O evento é gratuito e tem classificação etária livre. i
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Bye bye The Who
A banda The Who vai se aposentar dos palcos, em

2015, com uma turnê que celebrará seu 50° aniversá
rio. Atualmente, o Who liderado pelo guitarrista Pete
Townshend e pelo vocalista Roger Daltrey, integrantes
remanescentes da formação original da banda.

Durante o iançamento do documentário "Sensation",
que mergulha nos bastidores do álbum "Tommy", Town
shend revelou as intenções doWho. "No aniversário de 50
anos, nós vamos fazer uma turnêmundial", disse.

Para alegria dos fãs brasileiros, o guitarrista decla
rou que a banda pretende fazer shows em lugares iné
ditos. Tomara que os caras desembarquem por aqui.
#vemthewho

2013 a 23 de fevereiro de 2014 (de
terça-feira das ioh às 22h e de quar
.ta-feira a domingo das ioh às 18h).

Ingressos: R$ 6 (inteira) e R$ 3

O Museu da Língua Portuguesa
de São Paulo- inaugurou, na última
terça-feira (22), a exposição "Cazuza
Mostra Sua Cara", em homenagem
ao poeta do rock brasileiro. De acor
do com o site oficial do museu, "a
mostra apresenta Cazuza como um

dos expoentes da canção popular,
que-soube unir a tradição escrita à

oral, fazendo a poesia circular livre
mente do livro para a música".

-

A exposição ficará no primeiro
andar domuseu até o dia' 23 de feve
reiro de 2014, e tem a curadoria do

arquiteto e cenógrafo Gringo Cardia.
Quem puder comparecer vai

conferir um belíssimo trabalho.
Confira as informações:
Onde:Museu da Língua Portugue

sa, naEstação da Luz - São Paulo/SP.
Quando: De 22 de outubro de

(meia-entrada). Entrada gratuita às

terças e sábados.

Informações: (11) 3322-0080 ou

no museulinguaportuguesa.org.br.
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Otímos motivos para conhecer o treinamento funcional
o nome já diz tudo: treinamento fun

cional é como são chamados os exercícios
que treinam o corpo para as funções que
ele foi originalmente destinado a realizar
como andar, correr, saltar e outras tarefas
do dia a dia. Em alguns movimentos o es

forço ficapor conta do peso do próprio cor
po - que serve de resistência aos exercícios
-, em outros, acessórios como a bola suíça,
as faixas elásticas � o mini-trampolim po
dem assumir o mesmo papel.

O treinamento funcional agrega o tra
balho de diferenteshabilidades em umúni
co exercício. Por exemplo: é possível traba
lhar a força, o equilíbrio e a flexibilidade de
uma vez só. Para iniciar não é necessário já
ser adepto de atividades físicas, qualquer
um pode praticar- desde que tenha aval
médico. Empolgado para começar? Então
confira todos os benefícios que o treina
mento funcional pode proporcionar ao seu
corpo e mãos à obra.

Músculos fortes
Dentre os diversos benefícios do treina

mento funcional, o fortalecimento muscu
lar é o que está conquistando cada vezmais
adeptos. O exercício deixa o corpo definido
e tonificado por completo, sem necessaria
mente depender de exercícios específicos
para o bumbum ou a barriga, por exem
plo. Em comparação com a musculação,
o treinamento funcional ativa mais fibras
musculares. O resultado é que seu corpo
estará preparado para qualquermovimen
to diferente dos guiados pela máquina de
musculação.

Melhora a postura
Você anda curvado ou tem dificuldade

em manter uma postura ereta enquanto
trabalha? O treinamento funcional, além
de fortalecer os músculos que ajudam a

manter a coluna reta, ajuda no desenvol
vimento da consciência corporal. Ele cria
o hábito de contrair o abdômen e alinhar
quadril, ombros e pescoço, uma vez que
essa postura é solicitada durante a mo

dalidade. Mas não adianta praticar uma
hora de exercícios por dia alinhando o

corpo e ficar' outras oito horas com pos
tura totalmente errada? Por isso, vigie
se durante todo o dia.

Trabalha o corpo todo de
uma vez só

A maioria dos exercícios do treina
mento funcional trabalha movimentos
compostos, integrando pernas e bra
ços, uma vez que são esses que ajudam
a trabalhar também a região do core.

Um exemplo é o exercício de agacha
mento feito com uso de halteres e ain
da por cima com o praticante sobre !J
BOSU (aquela "meia bola" que falei al
gumasmatérias atrás). De quebra, você
sai com braços, pernas e abdômen em
dia e ainda faz um excelente trabalho
de equilíbrio.

. Trabalho cardiorrespiratório
Além de ser um ótimo exercício

para fortalecer os músculos, o treina
mento funcional também trabalha o

sistema cardiorrespiratório uma vez

lro,carmensagens pelo celular
à..noite.prejudica. o SODO

que exige velocidade de execução das tare
fas e alto tempo de permanência em cada
posição, aumentando a frequência cardía
ca de acordo com a intensidade das tarefas.

Equilíbrio e coordenação
motora

Alguns exercícios específicos do trei
namento funcional trabalham equilíbrio
e coordenação motora. Para isso são uti
lizados exercícios específicos, como um

agachamento unilateral (feito com ape
nas uma das pernas) para equilíbrio e

deslocamentos laterais e frontais e saltos

Jovens que fêmproblemas
relacionados ao sono deveriam deixar
seus celulares de lado antes de dormir.
Segundo uma novapesquisa, pessoas
que trocammuitas mensagenspelo
celular durante a noite são mais
propensas (l ter insônia, dormirpoucas
horas ou sentirmais cansaço ao longo
do dia seguinte. O estudo mostrou
que esse efeitoparece ser aindapior
quando o indioiduo está,por qualquer
motivo, sob êtress - nesse caso, usar
o celular antes de dormirpode afetar
também a saúde emocional.
Apesquisafoifeita na Universidade
Washington andLee, nos Estados
Unidos, e divulgada na edição deste
mês doperiódico Psychology of
PopularMedia Culiure. Ao todo,Joram
avaliados 83 estudantes universitários
de 18 a 21 anos. Eles relataram seus

hábitos antes de dormir e também
foram submetidos a uma série de testes

para coordenação.

Treino mais dinâmico
As séries de exercícios não são fixas,

como nas famosas fichas de treino da mus
culação, o que deixa o treino mais diversi
ficado. Trabalhar o corpo completamente,
sem se limitar apenas ao fortalecimento
ou ao exercício aeróbico, por exemplo, traz
dinâmica ao treinamento funcional. Não
fique apenas no treino, divirta-se e tenha
mais prazer em suas práticas esportivas,
assim não haverá desânimo ou desculpas
para não se exercitar.

.-,

que inediramfatores como níveis de
stress e de bem-estar emocional, além
da qualidade do sono.
Osparticipantes que usavam o

celular antes de irpara a cama

commaiorfrequência revelaram
se maispropensos a terproblemas
relacionados ao sono. De acordo com
apesquisa, parapassarmais tempo
trocando mensagens, apessoa acaba
indo dormir cada vezmais tarde e
pode acordar no meio da noitepara
responder uma mensagem que recebeu
de madrugada.
A autora lembra que o estudo não
mostrou que o uso do celular à
noite causa diretamenteproblemas'
relacionados ao sono - mas sim que
existe uma associação entre esses dois
fatores.Mesmo assim, ela sugere que
as pessoas diminuam o uso de celulares
após se deitarem comoforma de
prevenir distúrbios de sono.
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Livro

Esquerda Caviar - Autor: Rodrigo Constantino

Editora: Record
o livro é sobre aquilo que tradi

cionalmente se chamou de "esquer
da festiva" - que o autor atualiza e

renomeia para "Esquerda Caviar" -

e trata da associação histórica entre
ícones da cultura (Chico Buarque,
por exemplo) e líderes autoritá

rios/populistas (Fidel, Hugo Cha-

CD

Lightning Bolt - Pearl Jam

Este é o décimo álbum de
estúdio do Pearl Jam lançado
quatro anos após o bem suce

dido antecessor "Backspacer".
"Lightning Bolt" é um raio de

energia da banda, que surgiu
no cenário grunge de Seattle
nos anos 90 e ainda continua
se reinventando. Conservando
acesa a chama do passado, nes-

vez); entre elite econômica (George
Soros) e causas politicamente cor

retas (meio ambiente, aquecimento
global). Embora escorado em am

pla bibliografia e em evidente estu

do, o livro tem um caráter essencial
de provocação e de chamada à dis
cussão.

se trabalho eles se iluminam
entre a fúria do rock, que viaja
desde o punk, grunge até influ
ências de Pink Floyd em boa

parte do álbum, além da calma
ria das notórias e clássicas ba
ladas do Pearl Jamo "Lightning
Bolt" mostra que o Pearl Jam

(ainda) continua iluminado,
com vigor e energia.

J!, ?_r3 ,';'�'",�-.....-
3�

<
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Jogo/PS3'
Best Of Psn: Volume I

Experimente os títulos demaior
sucesso da PlayStation Network,
nessa coleção para PS3. Energética
aventura em terceira pessoa traz

batalhas rápidas para até quatro
jogadores contra hordas Vikings,
e arenas ''Versus'' freneticamente

competitivas onde os jogadores po
derão testar suas habilidades contra

seus amigos.Sound Shapes - Meta

de instrumento, metade jogo ... Dá a
todos a habilidade de criar música.

Jogue em uma campanha única que
funde música e arte em um jogo de

plataforma 2D clássico, com traba
lhos de Pixeljam, Capy, Superbro
thers e commúsicas de IAm Robot
and Proud e Deadmaug.

C ique animal

FILHOTES PARA ADOÇÃO RESPONSÁVEL Um
macho e uma fêmea, estão com aproximadamente
2 meses. Precisam de um lar e de muito amor.
Contato: Dyda no telefone: 9727-3724

ENVBBAMBfJO DE ÉCRIME.
SEVOCÊ PRESENCWl UM, DENUNCIE.

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

Aniversariantes

26110
Aliri J. lissi
Alirio José Tissi
Alissa Floriani
Amilton Teixeira
Ana C. Borchardt

André Luiz Vasques
Andrieli Zanchin
Aneleia Meier

Angelo Piazera Jr

Carmem Kuhl

Clovis Benner

Cristiane S. Mayer
Cristiane Tomporoski
Dori Vorpagel
Edemar Tomaseli

Eugenio A. Jann

Everton F. Cesconetto
Hilton Maas
Irio Piazera

Jackson Klann

Jane M. Venera

Jesica Nazario

João Carlos Rodrigues
Juliane Lindemann

Lara V. da Silva
Larissa Correa
Leonora G. Klein

•
Lisiana Garcia

Lucas Leal
Marcelo Gurnz
Marco A. S. de Paula

Marco Dias
Mari de L. Vegini
Maria Braier

Marilda Klein

Marlize Correa
Nilda dos Santos Cardoso
Nilton R. Zen

Ouvidio Lemke

Pablo Wolz

Priscila Hruschka
Renilda da R. Salles

Roberto C. Kohn

Rosane Belegante
Simone Henckel
Sonia R. Buttendorf
Susamar Blanch
Tânia C. Bardin
Tania Goulart
Valdoir Lazzarotto

Walter Mayer
William Z. Klein

27/10
Adriane H. Pereira

Agnaldo R M Rodrigues
Agnaldo R. M. Rodrigues
André J. Volkmann
Arno Schwirkowski
Carlos A. Miziol

César Ricardo Sell

Cristina'Marquardt Grutzmacher
Cristina Marquat Grutzmacher
Denise Fuchter
Edemar O. Junior
Edemir Felippi
Elvira Hass
Erta Gonzalves

Felipe Muller
Fernando da Costa

Filomena Heller
Gleica de Luca

Guilherme Hening
Ignácio Muller

Iris Muller Krüger
Jean C. Tecilla

Jeferson Wolney Heller

Joice Volles
José Cisz
Juarez Novaski
llndamra Kackbarth

Marcia L. Franzener
Mario R. T. Belarmino
Matheus Heller

, Michel Kyama
Pedro Henrique Gluminski

Renato Régis
Renilda L. Mainka

Robson Muller
Silvana P. de Lima

Tania U. Hornburg
Udo Georg
Valdir Straub
Viviane A. Lipinsky

Maurício de Sousa· Cartunista
• Roberto Benigni . Ator

28110
. Adir José Ribeiro da Luz

Adriano Judacewski
Andersom Elizio

Bruna Rampon Stanguerlin
Camila Tomasia Ritter
Carlos Schimitz
Cassiana C. Wintricke
Daiane Er1hal
Djonatta de Freitas
Emilli dos Santos
Fabiano Rengel
Felipe de Souza

Gabriela Amancio Fonseca

Ingrid Volkmann
Jackson R. Borchardt
Jean C. Piazstzn'
Juliane G. Barbosa

Juliano Barbosa
Julio Cesar Ristau

Laura Camylle Severo

Leila Krawuslki
Leonora Marquardt
Lorena Hagerdarn
Maria E. Rosa
Marina Jamos Reinert

Marin� Luiza Fagundes
Mário Sbors

Michael Eberli Fiempintcosti
Modesta Maske
Nadir M. Schwirkowski
Rafael J. Konell
Veronica Marquardt
Vilson Titz ,

Vivian Strutz

Waltrat Jung BatistaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 Suíte + 2 Dormitórios

-Área privativa 111,OOm'
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nicolini - Ceutro

-,

3275-1594
www.hwolf.com.br

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

churrasqueira. Salão de festas, play gruund,
biciclélário, elevador e garagem

R$249mil

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 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$ 350.000,00

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

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

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

pendências e piscina - R$ 750.000,00

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

closet, 2 donnnitórios com sacada, sala
ampla, área de festas, escritório e 2
vagas de garagem - R$ 790.000,00

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

vaga para 2 carros - R$ 790.000,00

').
IMOall..lÁFlIA

Piermann

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

garagem. R$ 550,00
Rei. 1002 - CEi'lTRO - Para fins comerciais - Com aproximadamerite 600m', sala,
co�nha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com chunasqueil1l, 02 suites 01 delas
com hidro, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma

casa para o caseiro, água e luz individual. R$ 8,500.00.
Rei. 1005 - CEi'lTRO - Para fins comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, co�nha,
área de serviço, 01 sala separadanos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.
·ReI. 1007 - ESlRADA NOVA - Com 01 suite + 02 quartos, sala de estar, sala
de jantai; co�nha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqeera e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS
Rei. 2001- Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada(n rem chunasqueil1l),

banheiro, co�nha, área de serviço com garagem.R$ 600,00.
Re!. 2002 - Centro - Com 02 quartos: , sala, banheiro, cMnha, área de serviço,
sacada com ctuarasqaera e 01 vaga de garagem. Não rem condomínio, água

inclusa no aluguel, luz inrema relógio individual. R$ 700,00.
Rei. 2004 - Vila Nova· Com 03 quartos, sala com sacada, banheiro,.cozinha, área

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
.

Rei. 2005 - Centro - Com 01 s:m" 02 quartos, sala com sacada e chunasqueil1l,
banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 1.250,00.
Rei. 2006 - Centro -'Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e chunasqueil1l, c�ha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Rei. 2007 - Bana - Com 01 quarto, sala e cozínha conjugada;banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.
Rei. 2010 - TIfa Martins - Com 02 quartos, sala, co�nha, área de serviço, banheiro

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Rei. 2011 - Centra - Com 02 quartos, sala com sacada (não rem chunasqueil1l),

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

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
ReI.2013 - Jaragua Esquen:to - Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,

copa, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, chunasqueil1l com
garagem.R$ 900,00.

Rei. 2014 - Baependi- Com 01 sulle, 02 quartos, saIa'com sacada, copa, cozinha,
banheiro, sacada nos fundos com chunasqueil1l.e garngem.R$ 1.100,00.

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

Rei. 2018-CEi'lTRO APARTAMENTU -Com 01 sultecom hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banh�ros, área de serviço com 01 vaga de

garngem. R$ 1.200,00
Rei. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não rem divisórias);com banheiro, não

rem garagem.R$ 360,00.
Rei. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueil1l, banheiro,

co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Re!.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e c�nha conjugadas, bwc, não

rem garagem. R$ 380.00.
Rei. 2025 - Baependl- Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozma,

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

Rei. 2026 - Água Ven:ti - Com 03 quartos, sala com uma pequena sacada, co�nha,
áreade serviço, com 01 vaga de gamgem. R$ 550,00.

Rei. 2028 - Joáo Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e chunasqueina,
cozma, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.

Rei. 2031 -Ilha da Rgueil1l - Com 02 quartos, sala com sacada e chunasqueil1l,
banheiro, cozíma, área de serviço e garagem.R$ 630,00.

Rei. 2032 - CEi'lTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Rei. 2035 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa, qanheiro, �vado,
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 chunasqueil1l, banheiro,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garngem. R$ 550,00.
Re!. 2038 - BAEPENDI - Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozrna, áiea de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Rei. 2039 - CEi'lTRO - Com 01 suite + 02 quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha, área de servi!;o com 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00. Con

domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, saláo de festas CI,etivO com e�vador.
Rei. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, cozinha/copa, área de

serviço, banheiro e gamgem.R$ 700,00.
Rei. 2041 - Bana - Com 01 quarto, sala e coznha conjugadas, banheiro e

garngem. R$ 570,00.
Rei. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cMnha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garngem. R$ 730,00.
Rei. 2044 -Ilha da Rgueil1l- Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada e cOOr
I1lsquell1l, co�nha, banheiro sociai, área de serviço com garngem. R$ 670,00.

Re!. 2045 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa e co�ha conjuga
das, área de serviço, dep. de empregada e bwc, não rem garagem. R$ 800,000.

Rei. 2047 - VILA LAI.AlJ - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garngem. R$ 570,00.

Rei. 2048 - Bana - Com 01 suite + 01 quarto, sala com sacada e chunasqueil1l,
cozinha, banheiro social, área de serviço com 02 vagas de garagem. R$ 900,00.
Re!. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, enzínha e área de serviço conjugadas,

MO rem garagem. R$ 360,00.
Ret. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartDs, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

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

SAlAS COMERCIAIS
Rei. 3001 - CEi'lTRO - Com aproximadamenre 9Om' e banheiro. R$1.500,00
Ref. 3004 - Vila LeM - Com apro�madamenre 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Rei. 3005 - CEi'lTRO - Com aprnximadamenre 8Om' com banheiro. R$ 1.200,00.
Rei. 3007 - CEi'lTRO - Com aproximadamenre 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

Rei. 3010 - BARRA - Sala comerciai com 200m', 02 em baixo e no mezanino
lambém com banheiro. R$ 3.600,00.

Rei. 3011 - CEi'lTRO - Com aproximadamenre 49m' e banheiro. R$ 550,00 reàís,
ReI. 3012 - BARRA - Com aproximadamen1B 4OOrn' com 04 banheiros.R$ 6.500,00Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

REF: 6281: TERRENOS NO' TRÊS RIOS DO NO'RTE (PARTE
CO'NTNUAÇÃO' DO AMIZADE, LATERAL DA RUA RO'BERTO'
ZIEMANN), CO'M INFRAESTRUTURA COMPLETA PRO'NTO'S

PARA CO'NSTRUIR. VALO'R: Ã PARllR DE R$ 87fXJJ.oo

REF: 6467 TERRENO'S NO' BAIRRO' JO'ÃO' PESSO'A
14M DE FRENTE. ÁREA TO'TAL DE 36o.M' DE ÁREA ÚTIL.
INFRAESTRUTURA CO'MPLETA LO'CAL.IZAÇÃO NO'BRE

VALO'R: R$ 950.0.0.,0.0.

. REF: 6480.: TERRENO' NO' TRÊS RIO'S DO' SUL (LO'TEA
MENTO' JARDIM EURO'PA) NO'BRE LO'CALlZAÇÃo. ÁREA
TOTAL DE 36o.M', 15M DE FRENTE PO'R 24M LATERAIS.

VALO'R: R$ 110..0.0.0.,0.0.

REF: 6479: AMPLO' TERRENO' NO' BAIRRO' VILA LENZL
6o.o.M' (l5M X 4o.M) RUA MARCELO' BARBL

VALO'R: R$ 18500.0.,0.0.

www.parcimoveis.com.br

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

REF: 6438. RESlDENOAL TUBBS. APARTAMENTO'S NO AMIZADE,
LOCALIZAÇÃO' N03RE (LO'TEAMENTO' VERSALl-fS) 02 QUAR
TO'S, SAlA CO'ZII'f1A BWC LAVANDERIA E GARACfM ÁREA
rnIVA1lVA DE 641'v!'.INCORPORAÇÃO': R.6- 22.920. ENTREGA
EM DEZEM3RO DE 2014. VALÓR: Ã PAR1lR DE R$ 15000.0.00

REF: 6474: APARTAMENTO' NA VILA LENZI AMPLA ÁREA PRIVA
TlVA DE 112 M2, ÁREA TO'TAL DE 138 M2. 01 suíTE MAIS
DOIS QUARTO'S, BWC SAlA DE ESTAR! JANTAR SAÇADA
CO'PNCO'ZINHA MOBILIADA LAVANDERIA SEPARADA

GARAGEM VALO'R: R$ 220.000.00

REF 6440. APARTAMENTO' NA ILHA 'DA FIGUEIRA 0.1
SUíTE MAIS DO'IS QUARTO'S. EXCELENTE LO'CALlZAÇÃo.

VALO'R: R$ 170.000.,00.

REF 6452:APARTAMENTO'S NO' JARAGUÁ ESQUERDO'.
APARTAMENTO'S NO'VO'S PRO'NTO'S, 0.1 SUíTE MAIS DO'IS

QUARTO'S. lo.3.4o.M' DE ÁREA PRIVATIVA
VALO'R: Ã PARTIR DE. R$ 252.0.0.0.,0.0.

REF 6478. TERRENO' DE ESQUINA NO' CENTRO'. ESQUINA
DA RUA AMAZONAS CO'M A RUA ADOLFO' SACANI (RUA
DO' EDIFíCIO' AMARANTHUS). TERRENO' tO'M ÁREA DE

477,85M'. VALO'R: R$ 370.0.0.0.,0.0.

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

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.lMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR·�
_ lOCAÇÃO

-CASAS,

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, si, COZ, BWC, LAVR$ 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA roxo JANUARIO AIROSO,
1067 -OI SUTTE,02 QTOS, SI.,COZ, BWC, LAV EGARR$ 1.200,00
RUA ASSIS CHATEAUBRlAN,N" 219 -02QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 600,00
RUA ANTONIO PEDRI--02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GA

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

R$ 360,00
CASA CORUPA - RUAANO BOM,N" 1380 -02 QTOS, SI., COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 450,00
RIJA IRMAo LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV.R$ 655,00

03QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERlAJlANHEIRO E

GARAGEM RS 640,00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBINI,N" 994 -02 SUITES,02
QTOS, 51, COZ, swc LAV EGARAGEM.RS 4500,00.
BAIRRO VILA RAU -RUA ANTON FRERlCHS,N" 415 -OI

SUITE,Q2 QTOS, 51, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00

CHURRASQUEIRAGARR$700,00-EDIEFERRETTlIl
- RuA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N" 600 -OI SUITE, 02

QTOS,SL,COZ,�WC,LAvCHURRASQUEIRAGARRS850,00
-EDIE JULIANA
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SI., COZ, BWC, LAv
SACAD,'., GAR R$ 630,00-EDIF. FERRETTlI
-RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, SI., COZ, BWC, LAv
SACADA, GAR. RS 600,00EDIF JARAGuA I

-RUA GOVJORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV, SAcmA, GAR RS 700,00-EDIF.SIA. LUZIA
-RUA FRITZ HASSE,N" 35 -OI SUITE, 02 QUARTOS, 51, COZ,
BWC, LAV, GAR. R$ 850,OOEDIF. ATLANTA
-RUA BARAO DO RIO BRANCO,553 -OI SUITE, 02 QTOS,.SL,
COZ, BWC, LAv GAR. R$ 1.190,00 -EDIF. BARAo
-RUA JOAO PICOLU,N" 104 -04 QUARTOS, SI., COZ, BWC, .

LAvSACADA, GAR. R$ 850,00 -EDIF. CARlOS SPEZIA

-RUA OSCARMOHR,N" 77 -OI QTO, SI., COZ, BWC, LAvGAR
RS 450,00 EDIF.NATMIA SCHIOCHET

BAIRRO CZERNIEWICZ -R_ FRANCISCO TODT, N" 960 - OI

QTO, SI., COZ, BWC, LAV EGAR. RS 480,00EDIE GUILHERME

-R FRANCISCO TODT, N" 960 - 02 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV
E GAR R$ 650,00 EDIF. GUILHERME

RUAPARANÀ,N"I08-02QTO,SL,COZ,BWCLAVEGARRS450,00
-BAIRRO VILA LENZI, RUAMf.RlA UMBELINA DA SILVA,N'

500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV R$420,00
RUA MARCELO MRBI, N° 314 - 02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV

. E GAR.RS 440,00

RUA JOSE EMMENDOERFER,N'122 - SUITE, 02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAv CHURRASQUEIRA. GAR. R$ 850,00 EDIE
LAS VEGAS

RUA roxo f.NDRl'. DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS. SI.,
COZ, BWC, LAv CHURRASQUEIRA GAR RS 910,OOEDIE
BELA VISfA

BAIRRO TIPA MARTINS -suA 766, mELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GARRS380,00
BAIRRO,TIPA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR.RS 350,00
RUA EMMERICH RURSf.M, N" 45 -OI SUITE, 02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAv CHURRASpUEIRA GAR RS 850,00 EDIF.

DNAWAL
'

RUA ÂNGELO TORlNEW,N' 199 -OI SUITE,OI QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ nO,OOEDLE COPEN

HAGEN

-RUAWMDOMIROSCHM1TZ,N" 160 -2QTOS, SL,COZ, BWC,
LAV E GARR$550,00
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR GUINTER, N" 225--

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 500,00
Bf.IRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2<')TOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARRS 550,00 EDIE BRASILIA BELTRA

MINI,
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, 51,
COZ, BWC, LAVEGARRS 480,00EDIE BRASlLIA BELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BlNEN, N° 87 -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV,SAC CJ CHt]R-

MARTf.MENTOS,

-Mf.L, DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SI., COZ, BWC,
LAV;EGARRS600,OO EDLEMENEGOTTI
-GOV,JORGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

RASQUEIRA E GARR$59O,00
RUA JOSE PICOLLl,522 -2.QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$530,00
BAIRRO rnssRIOS DOSUL-RUAmf.MANDOFREDERlCO

JOSE KLEIN, N"85 2QTOS, SI., COZ. BWC, LAvSAC Cf CHUR

RASQUEIRA E GARR$500,00
RUA PREE JOSE BAUER,N" 13l -OI SUITE, 02 QTOS, 51, COZ,
BWC, LAv SACADA GAR. R$ 750,00 EDIF. ATLANTIS
RUA WILLY BARTEL,N° 250 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
·BWC,LAV,SACADAGARIÚ850,OOEDIF.L.EBLON
RUA REINOLDQ BARTEL,N" 390 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAv SACA,DA GAR. R$ 1.050,00 EDIEESPLENDOR
Bf.IRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD .WILLLAN,N 424

-2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGARR$ 500,00
RUA JOAo PLANlCHEK,N'" 1045 -03 QTOS, SI., COZ, BWC,
UV E GAR. R$ 540,00 EDLEMATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-01 QTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR R$ 600,00 EDIF.EMlLIO

-RUA MPREDO CARlOS Mi\IER, 59 - 2QTOS, SL, COZo
BWC,SACADA LAV E GARRS 620,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N° 2700 -OI SUITEm QTO, SI.,
COZ, BWC,LAv SACADA GAR. RS 950,00 EDIEVENEZA
Bf.IRRO JOAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE·

ARAÚJO, 2QTOS, 5L, COZ, BWC,SAcmA LAV E GAR.R$
500,OOCOND. DAS ARVORES

-RUA STA JULIA -2QTOS, 51, COZ. BWC,LAV EGAR.RS 600,00
-RUAMARIAADA MASCARENHAS, I lO-OI SUITÉ,IQTO, SI.,

COZ, BWC, LAV,SAC, Cf CHURRASQUEIRA E GARRS762,00
EDIF.MARIAMICE

-RUA GUILHERME BEHLING,N° 60-01 SUITE ,2QTOS, SI.,
CóZ, BWC, LAV,SAC Cf CHURRASQUEIRA E GARR$725.oo
EDIF. CLAUDE MONET

KlTlNETE

BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148-sAo LULZ-OI QTO E COZJUNTO, BWCRS250,00

.

BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916
-IQTO, SL, COZ, BWC, LAV EGARRS 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARlOS ZENKE,N" 224 - OIQTO,
COZ EBWC - R$ 300,00

TERRENO,

RUA ross THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA, -

30X60 M2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, N" 258 -03 QTOS,
51, COZ, BWC, LAV EGAR .R$1.800,00-looM2
SALA COMERCIAL -AV,MAR 'DEODORO DA FONSECA, N"
1594 - 32 M2 - RS 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N° 91 - 90M2

RS 1.200,00
GMPAO GUARAMIRLM -RUAMARIA LOPES DA SILVA,N 188

-l54M2R$l.OOO,OO
GALPAo -VILA LENzi -RUA Pf.DRE MBERTO JACOB,N"153
-16OM2R$z.OOO,OÓ
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - Jaraguá do Sul - sc

.b rtaimo mv e

sobrado geminado com 1 suíte + 2 quartos,
banheiro, sala em 2 ambientes, lavabo,

.

cozinha, lavanderia, arca de festas com

churrasquetra, garagem.rodo murado, portão
eletrônico, rua tranquila . .R$ 275.000,00

i
.\ �
I • SOBRADO GEMINADO8O,OOM'! i
! • oz DORMITóRiOS, SAlA. COZINl:IA, LAVANDERIA, i I Casa com 70,OOm' !
l- 01 VAGA IDE .Gf\Rt\GE!III., SflCt\DA.

.

113 quartos, banheiro, sala. cozinha i
I" POSSlBIUDflDEDETERCEIRo.DORWTÓRlO. j I (planracomampliação:para mais uma suíte) It�Ior; �H�0Q0J29_._�__.�_.__�__/ \,1)$ !99:Q0?l.<:lL••_, .• j

_"::"'dil::=.a I • Bairro: BANANAL i
de deárea.tmvatí I • Com área de: �7.000 m' ,

Apartamento. 9i ,OOm' .
e area pnvanva com I • 01 GASA lJE i\.LVENÀRIA COM 02 DORMITo, I i' Apartamento com 61m2

'2 quartos.banheíro, sala, cozinha, i i eOZlN�,BWC.. ..' I 1-' 02 quartos sendo 0.1 suíte. ,

I 2 sacadas (1. caril Churrasqueira). I I '.01 GALPAO DE 72 _M',Ol LAGO,\, CANCJ-lADE I i' Acabamento em massa corrídapercelanato j
'd be

.
..

I tr'
. I I BOCHA. PLANTAÇAO DE EUCALiPTO. I I·O" d 1i Vaga egaragemco rra.portao eie OnJCO.

, "'ACEIT..\IMÓVELETERRENODEMENORVi\.LOR.! I .1 vagct egaragem I\._�J1?})QO,oq_ili.cég��) ..�__) \.:'Yill9J: R�.2.900,,,ººQ,P.Q . ........J \;.:..�! 16Q�QQcQ.Q� .. ............./

I
I
!

I
I I

I Excelente apartamento de 93,OOm' alto padrão!
! no Champagnat (Amizade), com 1 suíte + 21
j quartos, banheiro social, sala para 21! ambientes, sacad.a com churrasqueira"
i mobiliado, último andar. 2 vagas de garagem.]
J Prédio com salão de festas e piSCina.!
! Escriturado. R$ 359.000,00 (aceita'
� parcelamento direto com (mobiliária) j
'�--�-�.���'�-�'-'_''''''''''''�'-''-'_'_'''''-��'''"�'�'--�''''''''''''''_.''-'----�.--,--...,-�_,/

.

Locacão
.

<;ASA
RI::E 10000 - Ioác Pessoa -Casa Geminada CQI'Q 02 dormüõrtos, sala,
cozinha .. banheiro, área de serviço e garagem - R$:SOO,OO

APARTAMENTOS
•

REf. 11007 - centro - Apàrtémento com 02 dormlrõrtos. sala, cozinha,
banheiro. área de serviço e garagem - R$ 650,00 + ccnd.
REE 11010 -Ilha da Píguetra - Apartamento CúI11 01 suíte. 01 dormitório.
sala. cozinha, banheiro. área de serviço e garagem, R$ 6:50pO + <rondo
fixo R$ l05,QO
REfi. 11001 - uaependt - Apartamento com 01 sufre. OZ cormírõrtcs. sala,
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem - RS 650,00 + cçnd.
REE 11047· Vila Nova - Apartamento com O I suite. 02 dormttórlós, sala,
coxlnha. banheiro, área de serviço e garagem - RS 750,00 + coàd.

Casa Geminada com 01
suíte, 01 dormitório, sala,
cozinha, banheiro, área de

serviço e garagem
R$ 900,00

.

1
. ,IjCasa a venaria com 01 suite, I' Apartamento com oi

03 dormitórios, sala, cozinha,! dormitório, sala, cozinha,

_ ��_b�nh��i�_r!���� �_:���� 1\,_g��;rI'R_w..����e�I�;d�..

Sala comerctalcom 40 m� com 01 banheiro-
R$ 550,00 + cond
Rtf 12011 - Centro - Sala ccmerclal com 50 m;) com 01 banheiro .

RS 600,00 + cond. lIXO RS toO,OO
.'

REE 12002 Centre - Sala comerdal com 34,93 m� - R$ 450,00 + cond.
1'2006 - Vila Lenz! - Sala comercial com 45 111;: - R$ 550,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ÚLTIMA UNIDADE

Cód. 592- APARTAMENTO, Residencial Gaia, Bairro
Centro, com 10Qm2, 1 suíte + 2 dormitórios, sacada com

churrasqueira e 2 vagas de garngem.R$ 290.00,00.

Cód. 135- CASA DE AlVENARIA, Bairro Centro com
465m", contendo umasalaCOI1l3fl:iaI, 1 suíte com Hidro
+ 4 domitórios, 2 barfflros, sacada, área de festas, 1
área de serviço e 4 vagas de garagem. Sala Comercial
com 133m2. Terreno de 394,20m'. R$ 990.000,00

L
� T •

ParelmOVelS
Plantão:

9135·8601
9636·6160

3371-0099

www.parclmoveis_com.br

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

11'5 r

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
Ili!tlif'__ .m'!liU urmH" ':;ii _'l!'t;;�Iij.U.Iill!I.rIIJUI t ;; I I=:%, Ui'I'I'�iI

COO 143 - CASA, Bairro Três Rios dó Sul, com
123m", 1 sufte + 2 dormITórios, sala, cozinha, 1

área de serviço e 2 vagas de garagem. Terreno com
400m2. R$ 335.000,00

1_
Cód. 596 - APARTAMENTO Residencial

Schlochet, com 105m', suíte + 2 dorrnnórtos,
área de serviço com dependência de

empregada. Edificio com 2 elevadores, piscina,
playground, quadra poliesportiva, churrasqueira
e porteiro em horário comercial. R$ 330.000,00

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE TERRENOS E GALPÕES!

Coo7l: SAlA COMERCIAl, Bairro Centro, com 185m', 2
banheiros, ominha. R$ 3.600.00.

Cód.l6-CJlSA, IladaFi;JEia, com 2<ixrri1órios,saIa, C01i1ha, área
deseM;o"",""" l_el vagadega: R$576,40.

Cód. 84 C/>SA, Bairo Es1rada Nova COOl2_, sala, cozinha
.1_. 1 área de serviço e 1 vaga de garagem. R$ 485.00

Gód.15 -Apar1aJronIo, Basro CeIlIro, COOll suite 2 dormilólios,
1 área de setViço, sala, colinha, 2 banheiros, sacada e 1 vaga

de garagem. R$l.000,OO + condominio.

COO 92: GALPÃO, BaifTlJ Rio CemJ I, com 200m'. R$ 2.000,00.

Cód. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 1 suite + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020,00 + condomlnio.

Cód. 75 CASA MISTA, Barro Ilha da Rgueira, 2 quartos, 1
banheiro, sala e cozinha, 1 vaga de garagem. R$ 480,00.

Cód. 94 AfAATAMENTO - CeIlIro, 62111', 2 dooniIóIios, sacada
COOl clurasqueia e 1 vaga de garagem. R$ 700,00 + cond.

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

Cód. 86- GALPÃO,Bairro Barra do Rio Cerro, com 1500m',
remoo com 6.118,86m'. R$ 9.000.00 Proximidades da Ciluma

COO. 95- GALPÃO, Basm Vila Lerrzi.Construção com 450111',
Escrilono na parte da freme. Terreno com 1.100111'.

R$ 4.500,00 Proximidades V�dulo.

IIVIOBILIÁRIA
"

Pierrnann
LOCACÃO

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

Galpão 98m' + bwc,Baependi, R$ 1.000,00.

Galpão 400m' + bwc, Ilha da Figueira, R$ 2.600,00.

Sala Comercial60m' + bwc, Vila Lenzi, R$ 6OÓ,OO.

Sala Comercial62m' +bwc, Vila Lenzi, R$ 650,00.

Sala Comercial43m' + bwc, Vila Lenzi, R$ 800,00.

Apto 2 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço,g��s:RtjJ,�;n�querdo, R$

Apto 3 dormítóríosísuíte), bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem, sacada, Vila Lenzi, R$ 830,00

+ Cond,

Apto 3 dormitórios (suíte), bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garag'7'" sacada, Rau, R$ 680,00 + Cond

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

Ref. P83551 terreno área 1.388m"
aceita financiamento,

R$ 100_000,00

Estrada Nova

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

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

sobmedida, área de festa, vagas de
. garagem, R$ 680_000,00.

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

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00

TERRENOS/CHÁCARAS
LoIBamentoAdelina-lo!es- Schroederà partir de RS 60.000.00

Cód 204- T"""",. situado em Guararrilim. Bairro Pme COfTlllida, cm
área total de5.1IOOm'. R$l30.ooo.00

Cód. 240-Terreno. BaIrro lI1a da RiIOOra, com érea lcIaI
de 771111'. R$ 460.000.00

coo. 245- Terreno. BaIrro B.epeml, cm área total de 325111',
contendo uma casa de madeiraR$ 230.000,00

COd. 246-Terreno. Bairro AguaVerde, com área total de 9.284,50111', um
galpão de 21Xlm', 2 apartamenIos de llXlm' cada, 2 casas de alvenaria

uma de llXlm'e ootrade 70m'. R$3.500.ooo,00
Cód. 250 - T",,"o comercial. Bairro Três RKls do Sul. com área

total de 352m'. R$l00.ooo,OO
Cód.255- Terreno comercial. BalrroJoaol'llssoa,comáreatotalde

3.3OOm'. RS1.ooo.ooo,00
COd. 450- Chácara em Guaramrim, Bairro Jacuaçú. com área total de
27.000 m', cm uma casa de madeira de 100m', 2 dormitOiíos.l

banheiro, sala, cozinha e 3 val}aS de garagem, 2 Lagoas,
Pastagem para gado. R$ 230.000.00

Cód. 205- Terreno. Bairro TrIa Marlns, cm área lotai de 350m'.
R$ 80.000.00 AceiIaRnam:iamenlo_.

Cód 2IJ8.Temm, -emAraJai com iIrea tItj de 110.!IDn'.
RS 5.500.000.00._à lulLrailS;;açãotl!BMW.

CM 230- Terreno comercial, Bairro Rau, com área total de 45Om' e
contendo uma casa rnsa de 5Om'. RS 230.000.00

Aceita i!)mvel na negodação.
Cód. 234- Terreno. BaIrro Estrada Nova com área lotai

de 392m2. R$ 60.000.00
CM 244· Terreno, Bairro Santa Luzia com área total de

899.05B,30m'. RS 650.000,00
Cód. 246- Terreno,Balrro Santa LJ.IZia com área tdal de

6.703.10m'. RS 300.000.00
Cód 24!1-Terreno, Bairro VI� Nova com área lcIaI de 8.256m'.

R$l.290.ooo.00
Cód. 259- T",,"o. Schroeder, BaIrroc_ Sul. com área lcIaI de

1.201.20m'. RSl50.ooo.00

bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, R$ 350_000,00,
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Caminhada Outubro Rosa
Today is the last Saturday of
October. Time is running!
Talking about October and
running, tomorrow is the day of
the "Caminhada Outubro Rosa".

You're invited to take part of
that eventwhich aims at raising
awareness about preventing breast
cancero (Hoje é o ultimo sábado
de outubro. O tempo está correndo! Falando sobre
outubro e corrida, amanhã é o dia da "Caminhada
Outubro Rosa". Você está convidado a participar desse
evento, cujo objetivo é aumentar a conscientização a

respeito da prevenção do câncer demama. Saída: Forte
Atacadista, às 9h, domingo.)
Haloween
Nextweek, it's Halloween on 31st October. Na
próximasemana, é Halloween, no dia 31 de outubro.

It's the second largest commercial holiday inAmerica:
they spend about US$ 6 billion in Halloween.

Statistics show that 25% ofall candy annually sold
in America are for Halloween. É o segundo maior
feriado comercial dos Estados Unidos: eles gastam
cerca de US$ 6 bilhões nessa festa. As estatísticas
mostram que 25% de todos os doces lá vendidos
anualmente são para a festa de Halloween. Source .

(fonte): http://www.history.com/topicsjhalloween ,

where you can read a little bit more about Halloween.
The topic "Today's Halloween Traditions", for
example, brings an explanation about the "trick-and
treating" and the costumes. No link acima você pode
ler um pouquinho mais sobre o Halloween. O tópico
"TradiçõesAtuais de Halloween", por exemplo, traz
uma explicação sobre as "gostosuras ou travessuras"
e as fantasias. In case youwant to listen something
about Halloween, watch this very short video which
is a summary of the article mentioned previously:
http://www.history.com/videosjbet-you-didnt-know
halloween#bet-you-didnt-know-halloween (breve
vídeo com um resumo do artigo acima). Although
Halloween is more popular in the USA and Canada,
it's celebrated all over the world. Embora mais

OCPlS
www.ocponline.com.br

popular nos EUA e Canadá, a festa de Halloween é
celebrada em várias partes do mundo. Check atWWW.

novareinna.comjfestivejworld.html. Cheers!

A cidade não tem o charme e a fama

.r1da vizinhaOuro Preto, distante ape
nas 12 km, nem está tão bem conserva

da, o que explica porque parte dos turis
tas esquece de dar uma esticadinha na

viagem para conhecer Mariana. Grande

engano. A cidade guarda verdadeiras

preciosidades do período colonial bra
sileiro e um olhar atento revela as joias
dispersas. Para isso é preciso rodar a pé
tranquilamente pelas ruas dessa que foi
a primeira cidade e a primeira capital de
Minas Gerais, com suas ladeiras cheias
de história moldada a ouro, fé, cobiça,
tristeza e glória.

Em 1696 bandeirantes comandados
por Coronel Salvador Fernandes Furta
do acamparam nasmargens do Ribeirão
do Carmo e, percebendo a existência de

ouro, decidiram se fixar. Em 1745 aVila

Ribeirão do Carmo foi elevada à catego
ria de cidade com o nome de Mariana,
uma homenagem de Dom João V a sua

mulherMariaAna d'Áustrla.
-

Apartirdaí aumentaram considera
velmente o casario, as igrejas e outras
construções produzidas sob a inspira
ção do barroco seiscentista português
durante o ciclo do ouro e que hoje está

impregnado nas pinturas, esculturas,'
arquitetura e mobiliário da cidade,

A partir do que você sabe

para o que você quer!

customized language learning
"

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

grande parte obras de Francisco Xa

vierde Brito, Antônio Francisco Lisboa
(Aleijadinho) eMestreAtayde, além de

impressos na poesia de Alphonsus de

Guimaraens, que foi juiz da cidade.
A maneira mais interessante para

chegar aMariana é com aMaria Fumaça
que recompõe o trajeto de 18 km vindo
de Ouro Preto. Uma verdadeira volta ao

tempo em quase umahorapassando por
cachoeiras, matas e pequenos povoados.

Da antiga estação ferroviária come

ça o trajeto pelas igrejas e monumen

tos históricos. Os três pontos turísticos

principais formam um triângulo: no

alto, a igreja São Pedro dos Clérigos; do

lado direito, a Praça Minas Gerais e, à

esquerda, a igreja da Sé.
O fato de ter sido uma cidade plane

jada permite circular com facilidade por
Mariana. Duas paralelas (Frei Durão e

Dom Silvério) limitam a parte histórica
em sua quase totalidade.

Comece o passeio pela rua Direita,
em que cada construção tem unia histó
riapara contar até chegar à igreja da Sé,
como belíssimo órgão alemão recepcio
nando os fiéis. Continue a 'rota subindo
pela rua Frei Durão e se perdendo pe
los casarões antigos e pelo cotidiano da

pacata cidade. No caminho, logo após a
bucólica praça Gomes Freire, com seu

coreto, entre na

rua do Seminário e

vá para o Instituto
de Ciências Huma
nas da Universida
de Federal de Ouro

Preto, onde fun
cionava o antigo

. seminário menor.
'.., Atravesse para os

fundos, cheio de
árvores e estudan
tes e saia no antigo
Palácio dos Bispos.
De lá, uma ladei-

TURISMO
ConheçaMariana e

descubra ondeMinas
Gerais começou

ra leva ao seminário maior, o São José,
com um grande e bem cuidado jardim
de altas palmeiras.

Continue a caminhada até a igreja de
São Pedro dos Clérigos e terá a melhor
visão da cidade do alto da torre do sino.

Chegar a esta igreja é sentir-se no topo
da cidade, e vale ficar um tempo para

apreciar a bela vista dos morros que
circundam Mariana, encravada entre

as montanhas e observar a profusão de
cruzes das dezenas de igrejas da cidade.

A partir daí começa a volta, não me
nos interessante e cheia de surpresas.
O ponto alto da descida pela rua Dom

Silvério é a Praça Minas Gerais, forma
da pela Casa de Câmara, antiga cadeia;
pelourinho e as igrejas de São Francisco

deAssis eNossa Senhora do Carmo.

Entregue-se calmamente pela ci
dade de 50 mil habitantes e, se puder,
faça uma visita também aos distritos,
como Passagem de Mariana, onde há
a maior mina de ouro aberta à visi

tação, ou Brumado, com a cachoeira

para refrescar do verão mineiro. Os

mais aventureiros também podem se

embrenhar no ParqueNacional do Ita
colomi, que, com suas dezenas de tri

lhas, mostra que Mariana tem opções
variadas para todos os gostos.
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Novelas

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Pérola diz a Viktor que Sílvia não gosta de Franz. Incen

tivado por Hilda, Viktor decide ajudar Pérola. Fabrício se

entristece quando Lola lhe diz que o considera apenas um

bom amigo. Toni revela a Mundo que está apaixonado por
Célia. Décio e Hilda combinam de fingir que estão noivos. Vi

ktor insiste para que Sílvia não viaje, apelando para o amor

que sentem um pelo outro. Matilde dá um lenço perfumado
para Sonan se lembrar dela, deixando o monge constrangi
do. Manfred se declara para Amélia e pede que ela lhe dê

uma chance. Viktor se tranca com Silvia no quarto para que
ela não viaje para os Himalaias.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Verônica recebe as flores de Érico e agradece a presen

ça de todos. Renata decide ir embora. Socorro conta para
Salma e Gilson que copiou as chaves do Kim Park. Wilson

conversa com Bento sobre Lívia. Bárbara manda Amora se

duzir Fabinho. Verônica devolve a Érico o anel que ganhou
dele. Malu beija Maurício. Amora pede perdão a Fabinho e

pergunta por que ele quis se casar com ela. Giane vê a vilã

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

Amor à Vida

Amarilys sofre acidente de carro e fica entre a vida e a morte
Se Eron (MarcelloAntony), Niko (Thiago Fragoso) eAma

rilys (Danielle Winits) pareciam estar em um beco sem saída,
a vida de todos eles vai ficarbemmais complicada. Preocupa
da em se mudar logo da casa de Eron, a loira decide procurar
um flat e, rapidamente, encontraum que a interessa. Ela acha

sair da casa do namorado e fica furiosa. Amora sofre de

pois que Bento vai embora. Vinny teme que Renata aceite a

proposta de Karmita. Lara oferece emprego para Bárbara e

Vitinho. Caio fala para Camilinha que Lara armou para ficar

com ele. Giane agride Amora na rua. Érico pede Renata em

casamento.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Pilar discute com Aline, e César se enfurece com a ex

mulher. Ordália pede que Bruno se afaste da esposa de seu

sogro. Aline se faz de vítima para César e beija Bruno no

vamente. Aline combina com Mariah os detalhes do plano
contra César. Ninho leva argila para Paulinha, e Bruno fica

irritado. Neide não gosta quando Renan afirma que Rafael

é uma boa companhia para Linda. Valdirene esconde Car

lito em uma lata de lixo para não ser ftagrada por Ignácio.
Adoniran entrega a Vivian o endereço dos Alcoólicos Anôni

mos. Valentin ajuda Vivian a admitir que é alcoólatra. Atnio

se recusa a acobertar César em sua investigação. Rinaldo
consola Márcia. Eudóxia proíbe Valdirene de ver sua mãe.

Amarilys revela a Niko que se relacionou com Eron.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas

Piovani revela planos
de termais dois filhos

Luana Piovani mostrou que está ficando

mais madura e que tem se tornado cada Vez
mais exigente. Aatriz de 37 anos deu uma en
trevista à Contigo falando sobre sua carreira

e também dos planos familiares. A atriz, que
é casada com o surfista Pedro Scooby e mãe

de Dom, de um ano e meio, revelou que de

seja termais dois filhos. "Quero ter mais dois
filhos, se Deus quiser. Estou animadíssima!

Quero engravidar no fim de 2014, depois das
peças", falou. Ela também falou que se cobra
cada vez mais e que acha que não tem mais

muito espaço para cometer erros. "Eu não

gosto de errar, gosto de ser amelhor aluna da
classe. Mas errar com 20 anos é diferente do

que errar com 37, casada, com filho", falou.
Atualmente, Luana está em cartaz no Teatro

Ipanema, Rio de Janeiro, na peça Sonhos de
um Sedutor, deWoodyAllen.

.

JRDuran: "Fiquei com
maismodelos do que
os homens pensam"

Principal fotógrafo da "Playboy", JR Du

ran certamente já foi invejado por milhares
de marmanjos, justamente pelo fato de clicar
o corpo nu das maiores celebridades do país.
Mas em entrevista ao programa "Gabi Quase
Proibida", o artista. revelou que nem tudo é
moleza .na profissão. Perguntado se já tinha
ficado excitado durante uma sessão de fotos,
Duran não titubeou: "Sim, sou homem", dis
se. Ele ainda alimentou as fantasias daque
les que se imaginam bem à vontade com as

gatas em um set. "Já fiquei com muito mais

modelos do que os homens pensam e com

muito menos. que tive oportunidade", garan
te. Duran, que assina os dez ensaios de maior
sucesso da "Playboy", diz que o segredo não

está no corpo perfeito de quem se despe. "O
olhar define tudo. Sempre tem dois peitos e

uma bunda, mas o olhar é o personagem. O

sexy não está no peito caído ou levantado,
está na personalidade da pessoa", opina.

que tirou a sorte grande. O problema é que para alugar o flat,
ela precisa chegar à imobiliária em meia hora. Com pressa,
a médica sai dirigindo de maneira quase imprudente. Após
ultrapassar um carro, ela se vê cortada por um caminhão e a

batida é inevitável! Amarilys fica presa entre as ferragens.

DÁrieS • Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

Dê atenção à sua família pela Vocêvru se oonrentraremplane-
manhã. À tarde, porém, seu carisma jar cada passo para chegaraonde de-
vai falarmais alto e você deve se des- seja.Mas, à tarde, divirta-se! Marque
tacar napaquera.ALuabrilha no seu um encontro com os amigos e reúna

paraíso astral, favorecendo a paque- pessoas queridas. Na companhia da

!8 e os momentos divertidos a dois. galera, suas chances de paquera vão
Caso esteja livre, saia para se divertir

. aumentar. No romance, fale sobre os

com os amigos. Cor: cinza. seus sonhos. Cor: branco.

Touro Escorpião
20/4 a 20/5 - Terra 23/lOa21/11 -iJgua

Aproveite a manhã para fazer Clima leve. Seu bom humor vai

passeios e até mesmo uma viagem contagiar a todos e você vai se sentir

curta. À tarde, passe mais tempo bem na companhia das pessoas que

com o pessoal de casa, que vai preci- gosta. Encontro ou festa com pesso-

sar da sua atenção.Umprograma ca- as importantes vai levantar seu ego

seiro, mesmo um jantar em família, e trazer a chance de bons contatos,

pode ser uma boa opção para ficar Alguém popular .pode chamar sua

mais perto do seu par. Cor: bege. atenção na paquera. Cor: tons claros.

Gêmeos (; Sagitário
2115 a 20/6 - Ar 22/11 a21/12-.Fogo

Na parte da manhã, cuide me- Aproveite a manhã para ficar

lhor da sua grana e não faça compras no seu canto, talvez falte disposição
por impulso, assim, não terá oom o para interagir. À tarde, o astral me-

que se preocupar. Mais falante, terá lhora e a Luamanda ótimas energias
facilidade para conhecer gente nova, para quem estava pensando em via-

o que pode favorecer a paquera. A jar. Mas, se não for possível, tente ti-

dois, converse com quem ama e não raro romance da rotina e colocarum

esconda sentimentos. Cor: branco. toque de aventura. Cor: azul.

E:J Câncer Capricórnio
21/6 a 21/7 - Água 22/12a20/1- Terra

Hoje, colocar seus interesses em Aproveite a manhã para curtir a

primeiro lugar vai ajudar a resolver pessoa amada e fortalecer o roman-

tudo o que estiver pendente. Depois ce, Depois do almoço, é melhor re-
do almoço, vai se preocupar mais dobrar a atenção. Não confie demais
com as finanças: cuidado com gas- nos outros. Seu magnetismo vai

tos. Na paixão, a dica é controlar o ci- crescer, favorecendo a paquera. Mas

úme: estará embusca de segurança, cuidado para não se envolver num

mas não sufoque o par. Cor: vinho. lance complicado. Cor: branco.

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo 2111 a 18/2"Ar

Aproveite a manhã para descan- Aproveite a manhã para termí-

saroÀ tarde, porém, o astral melhora. nar suas tarefas e deixar às suas coí-

A Lua brilha em seu signo e você sa- sas em ordem. A tarde será perfeita
berá como usar seu charme para en- para curtir a companhia da sua alma
volver quem deseja. A dois, mostre gêmea! Se está só, vai querer com-

seu lado mais generoso e vai encan- promisso sério: deixe as aventuras

tar quem ama. Éhora de sedivertir e de lado e só se aproxime de alguém
passear. Cor: tons claros. que pensa como você. Cor: verde.

� Virgem -rlj Peixes23/8 a 22/9 - Terra 19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite a manhã para curtir A manhã promete ser divertida

os amigos, sair e se divertir. À tarde, e pode até surgir a chance de con-

a vontade de se isolar e ficar no seu quistar alguém, se estiver só. Mas, à
canto deve falar mais alto. Respeite tarde, deixe o egoismo de lado e aju-
esse momento e aproveite para ava- de quem precisa. Mostre ao seu par

liar seu comportamento nos últimos que ele pode contar com você. Pode

tempos. Na paquera, há risco de se se interessarporalguémdo trabalho,

decepcionar: cuidado! Cor: bege. caso esteja livre. Cor: cinza.

Iuâo acontecepor causa do

conflito e da necessidade.
Heráclito
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Tirinhas

WiUtirando

Piadas

Na farmácia
o médico mal-humorado indagou para o cliente:
- Todos temmania de se automedicar. Você por exemplo: o que fez antes
de vir aqui?
- Passei na farmácia - respondeu o cliente.
- É, né? E qual foi a resposta idiota que o cretino do farmacêutico te deu?
- Ele memandoumarcar essa consulta!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Tempo e o Vento - Drama - Nacional - 127 min - Censura: 14 anos - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Elysium - Fição - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - 19:00, 21 :1 °
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 15:00, 17;00
ARCOPLEX3
• É o Fim - Comédia - Legendado - 107 min - Censura: 14 anos- 19:10, 21 :20

•.Serra Pelada - Drama - Nacional - 120 min - Censura: 14 anos - 14:20, 16:40

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

Animação
.• Meu Passado me Condena - 13:20, 15:20, 17:45, 19:50, 22:00

- NAC - Comédia
• Mato Sem Cachorro - 16:30, 19:00 - NAC - Comédia
• Serra Pelada -14:20, 21 :30 - NAC - Drama
• O Conselheiro do Crime - 14:00, 16:45, 19:15, 21 :50 - LEG -

Suspense
• Dragon Bali z - A Batalha Dos Deuses - 18:45 - DUB - Animação
• Os Suspeitos - 15:45, 20:45 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:45 - DUB - Animação
'Gravidade -14:10,16:10 - 3D - LEG - Ficção
• Silent HIII:.Revelação -18:10, 20:10,22:10 - 3D - DLJB - Terror
• GNC MUELLER
• O René!scimento do Parto - 21 :1 O - NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 14:20, 16:50, 19:00 - 3D DUB -

Animação
• Mato Sem'Cachorro -16:30, 21 :30 - NAC - Comédia

•

• Serra Pelada - 14:00, 19:15 - NAC - Drama
• Meu Passado me Condena - 13:30, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 -

NAC - Comédia

Sudoku

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

cada linha e cada coluna,

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3,

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo melhora
no domingo
Sábado: Tempo instável com chuva

em todas as regiões, devido à

formação de um sistema de baixa

pressão entre o RS e Se. Risco

de temporal, ventania e granizo
isolado. Domingo: No decorrer do
dia o tempo ficamais seco, com sol

e chuva isolada no Litoral.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�....._
Ensolarado

AMANHÃ �MíN: 15°e
MÁX: 28°e Parcialmente

Nublado

jI"--

Instável
SEGUNDA
MíN: 11°e
MÁX: 23°C

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

CHEIA 18110'
26/10

Chuvoso

T�RÇA
MIN: 12°e
MÁX: 22°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Unha grossa, forte e duríssima de equídeo e paqui

derme / Justiça Federal
2. Transgredir a ordem moral, principalmente do ponto

de vista religioso / Direção oposta ao Norle

3. Que recebe salário em troca de prestação de serviço
4. A mulher amada, fonte de inspiração de um poeta,

um músico etc. / Cair com fragor e impetuosidade
5. Em benefício de / Uma personagem de fábulas e his

tórias infantis
6. As iniciais do médico e sanitarista Cruz (1872-1917)
/ Tipo de avião de combata.

7. A loja que vende escarpins e mocassins

8. Membrana circular e retrátil da parte anterior do olho,
entre a cómea e o cristalino, responsável pela cor

dos olhos / Sigla do estado de João Câmara e Natal
9. Genuína, não adulterada / Sigla inglesa que indica o

tempo universal de Greenwich
10_ Recipiente para beber / O cantor sertanejo Carreiro
11. Inscrever nas listas das forças armadas

12. As vogais de pitéu / Madeira muito dura e compacta
de cor negra

13. (Quim.) O estanho / Pele espessa e dura de alguns
animais,

2

3

4

5

fi

7

8

9

10

ii

12

VERTICAIS
1. Caracterizado por ostentação / Atraca nele o navio

2. A segunda consoante do alfabeto / (Morro da) Um

cartão postal da cidade do Rio de Janeiro / O pozi
nho amarelo das flores

3. Fato imprevisível/O passarinho personagem de de

senho animado em que é perseguido por Frajola
4. Local para apresentações teatrais, musicais etc. /

Famoso filme de animação da Pixar e dos esíúcos

Disney
5. Pouco cozido / Pedaço, cortado fino, de qualquer

coisa comestível/Elemento de composição: Deus
6. Benefícios espirituais concedidos pela Igreja / Coisa

intocáVel
7. Cumprimentar / Mover em torno de um eixo

8. Mulher israelita / Título concedido às freiras / Laço
apertado

9. (Fig.) Elite, nata / O atar Rodrigo, de "Bicho de Sete

Cabeças".

13
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CASA E DECORAÇAO FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 201

Como decorar a sala de jantar sem gastarmuito
Mesa barata e chique

Compre uma folha de porta num depósito
de construção, lixe e passe duas demãos de ver
niz fosco. Depois, coloque-a sobre cavaletes de
madeira, também encontrados nessas lojas.

Cadeiras diferentes
Experimente misturar cadeiras de diver

sos modelos na mesma mesa. Peça ao tape
ceiro que coloque o mesmo tecido nos assen

tos, ou coloque almofadinhas coloridas sobre
todas elas.

Tapete enfeitado
Faltou grana para comprar um quadro?

Invista num tapete bonito e pendure-o na pa
rede. Ele deve ter o tamanho de um dos lados
da mesa e ficar alinhado com ela. Instale a um

metro de altura.

Banco confortável
Outra ideia é colocar bancos nos lados mais

longos da mesa retangular. Nas pontas, ponha
duas cadeiras iguais.

.

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na função.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência na função.
ANALISTA DE PROCESSOS
Ensino superior em andamento, vivência na função.
ANALISTA FISCAL
Vivência em lançamentos de notas fiscais e

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

ANALISTA DE DEPARTAMENTO
PESSOAL
Conhecimento em rotinas de Departamento
Pessoal.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL.
Desejável vivência na função. Vagas para Jaraguá
e Guaramirim.

COMPRADOR
Vivência na função. Para atuar em Massaranduba.

ESTÁGIO CONTABILIDADE
Cursando ensino superior.
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇAo
Cursando Ensino Superior.

I

COMERClArS !
. .

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

OPERADOR DE CAIXA
Disponibilidade para atuar em horário de
shopping.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Para atuar com vendas e distribuição de alimentos.
Desejável vivência na função. Possuir veículo
próprio.
VENDEDOR
Disponibilidade para atuar em horário de
shopping.
VENDEDOR EXTERNO

Jaraguá e micro região.
VENDEDOR INTERNO
Vivência na função.
VENDEDOR PRACISTA
Possuir veículo próprio, disponibilidade para
viagens,

COORDENADOR DE VENDAS
Vivência no ramo de hotelaria.

COORDENADOR TRIBUTÁRIO
tonhecimento com legislação de tributos diretos
e indiretos, compliância tributária e gestão de

pessoas. Disponibilidade para viagens.
GERENTE INDUSTRIAL
Para atuar no ramo moveleiro.

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Ensino superior em andamento, desejável
conhecimento em gestão de frotas.
SUPERVISOR DE PRODUçAO
Desejável vivencia no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR DE USINAGEM

Desejável vivência na função
. SUPERVISOR DE VENDAS

\

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

,
TÉCNICAS

ASSISTENTE T�CNICO
Curso técnico em eletrotécnica ou eletrônica.

Disponibilidade para viagens.
ELETROT�CNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR /

MANUTENÇAo
Vivência em instalações elétricas e manutenção.

Thnho uma sala de
jantar bem pequena,
em qual formato de
mesa devo investir?

Para que sua sala de jantar pareça maior,
experimente comprar uma mesa retangular ou
quadrada, com quatro ou seis cadeiras. Encoste
a numa das paredes, que deve ser inteiramente
revestida com um espelho. Esse jogo de imagens
dpbradas vai dar a sensação de mais espaço. O
'ideal é chamar um vidraceiro, para que ele insta
le o objeto corretamente. Encostar o móvel num
espelho não só libera o espaço nas lat�rais como
dá uma sensação de que a mesa é maior. Afinal,
ela parecerá ter duas vezes mais cadeiras.

Lembre-se de que ambientes pequenos de
vem ser pintados de cores claras. Além disso, ta-

.

petes não são recomendados para espaços de re�

feições. IssO porqu� migalh�e restos de comida
s'e deposit;am entre/as cerdas,atrain(fo.bactéria�.

CAMAREIRA.
Disponibilidade para atuar finais de semana.

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

COZINHEIRO CHEFE
Vivência na função. Disponibilidade para fínais de
semana.

ENFESTAD'OR
Vivência na função.
FRESADOR
Desejável vivência na função. Para atuar em
Jaraguá do Sul

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.
PINTOR INDUSTRIAL
Desejável vivência na função.
RECAPADOR DE PNEUS
Vivência na função.
REVISOR
Vivência na função.
SOLDADOR
Conhecimento na função.
TECELAo
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

TORNEIRO MECANICO
Vivência nafunção. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

VIGILANTE
Curso de Vigilante com a reciclagem em dia.

ZELADOR
Para atuar com limpeza.

A META RH EM PARCERIA COM A

Desejável curso de NR·1 O, curso Técnico em Elétrica
I Automação Industrial! Eletrotécnica (cursando
ou completo).
MECANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função
MECANICO DE MANUTENÇAo
Vivência na função.
MECANICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
T�CNICO DE MANUTENÇAo EM

DIREÇAo HIDRÁULICA
TÉCNICO DE INFORMATICA
Desejável curso técnico.
T�CNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.

T�CNICO EM REFRIGERAÇAO
Vivência na função.
T�CNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Desejável vivência na função. Para atuar em
Guaramirim.

ALMOXARIFE
.

Ensino médio completo, desejável vivência na

função.
AUXILIAR DE EXPEDIÇAo
Disponibilidade para atuar em Guaramlrim, 2° ou
3° turno..

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUçAo
(CONTRATAÇÃO IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guaramirim e Corupá. Disponibilidade para atuar
1°/2°e3°turno.

CONTRATA:
" '. ". . " "", , .. ,,�.

A.ÇOUGUEIRO/AUX.AÇOUGUE
AUX FRIOS/ FIAMBREIRO

AUXILIAR CONFEITARIA

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUX. SU� AÇOUGU E/FRIOS
.

ATENDENTEDi: FAR'MAcIA
ATENDENTE DE SAC

CONFERENTE
.. ' ..... ,.

FISCAL DE CAIXA

OPERADOR DE CAIXA

RECEPCIONISTA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR MERCEARIA

CONTRATA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTINUO

.

ÁUXILlAR T�CNICO
AUXILIAR DE LIMPEZA

CONFERENTE

ESTOQUISTA

EXPEDIDOR

OPERADORA DE CAIXA

VENDEDOR
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Colaboradoras da Clínica São Camilo no Outubro Rosa

O Clube Atlético Baependi também apoia a

campanha da Rede Feminina. Na foto, as
secretárias vestidas com a cor símbolo do mês

Festa de Rei e Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Guarany, de Jaraguá do Sul, homenageará
hoje com Festa de Rei e Rainha com baile,
as Majestades: Sr. Luciano Geisler e Sra.

Marceli Geisler. Os festejos iniciam às 18h

com a concentração na sede social, dos .

sócios, convidados, simpatizantes e posterior
busca das Majestades às 19h. Às 22h inicia o

baile com a animação da Banda Indexão, de
Chapecó. Endereço da Sociedade: Estrada Rio
da Luz, s/n°, bairro Rio da Luz II. Informações
pelo telefone 3055-8713.

�. I
_.
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Servidores do CEIM Girassol de Schroeder apoiando a campanha Outubro Rosa

A turminha do CEI Franz Dorn, de Corupá, acompanhada
das professoras, visitou a Secretaria Municipal

de Educação, em clima do Outubro Rosa

As gêmeas
Andressa

e Giovanna

completaram
um aninho
no dia 23.
Os pais,

Anderson
e Patrlcla

:

desejam às
princesinhas

toda
felicidade do

mundo

Nicolas Roveder Matheus
Parabéns para André JordíVolkmann pelos completa 6 anos de vida

13 anos comemorados neste dia 27. É com muita no dia 31. Parabéns com
alegria que seus pais Alcindo e Simonha e sua muita saúde e amor,
irmã Mônica Raquel desejam felicidades e saúde. são os desejos de seus

, Você é muito especial para nós! • .1, li" lavósl IIValetAdálfoll I "I

Emely Vasmin Guckert
comemora dois anos de vida
no dia 28. A mamãe Kelly e o

papai Vanderlei estão muito
felizes com esse presente
que Deus enviou. Amamos

você, filha!

Festa de-Rainha e baile
A Sociedade Recreativa Desportiva 25 de

Julho, de Jaraguá do Sul, promove neste

sábado, Festa de Rainha e baile. Os festejos
iniciarão às 14h30 com a concentração dos
sócios e convidados na sede social e busca
da Majestade, Sra. Janete Bier, comandada
pela Sra. Ilca Fodi. O baile começa às 23h e

será animado pelo Grupo Safira. Ingressos
antecipados a R$ 10, no Posto Mime (matriz),
Flash Vídeo Locadora, Lanchonete Skini
Haus e Panificadora Vonete. Endereço da
Sociedade: Rua BerthaWeege, 3280, Bairro
Jaraguá 99. Informações: 3376�1003.

Valcinei
Fernando

Cancini recebe
os parabéns
dos amigos

Scheila
Lais, Misael,
Guilherme,

Darci e
Daniele. Ele
comemora

mais um

ano de vida
neste dia 28.
Felicidades

sempre!

GREYCI MOSERFOTOGRAFIAS

Os familiares, padrinhos e amigos parabenizam
o casal Fabiana Gramm e Francisco Martini pelo
enlace matrimonial, que aconteceu no dia 5 de
outubro. A cerimônia religiosa foi na Capela do

Seminário Sagrado Coração de Jesus e a recepção
dos convidados na Sociedade Ano Bom
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A carrolatria
•

jaraguaense

Jaraguá do Sul já tem mais de 100mil veículos nas ruas,
com urna média de 1,4 unidade por habitante. _Deve

mos nos orgulhar? Obviamente não. Médias e grandes
cidades europeias e norte-americanas vão ano a ano inten
sificando suas campanhas anticarros e diminuindo as ruas
dedicadas aos veículos e aumentando as ruas exclusivas
de ciclistas e pedestres (é claro que essas cidades possuem
transporte público decente também, mas este é outro mé
rito deles: saber cobrar e pressionar). Mas a nossa Jaraguá
vai na contramão, e acho até que o jaraguaense descarre

ga sua agressividade no trânsito, onde a aparência pacata
da cidade é desmitificada. Segundo a Polícia Militar, em
2012 foram registrados 3.778 acidentes, com 1.149 feridos
na cidade. Então acho que não devemos pensar em como

diminuir congestionamentos, mas sim como diminuir o
número de veículos e ter um transporte público deoente..
não é? Aliás, esta é a maneira mais fácil e democrática de
se morrer na cidade: a pé ou dirigindo. No primeiro caso,
a cidade oferece duas opções certeiras. Vejam o caso do
cruzamento das ruas Expedicionárío Gumercindo da Silva
(da Caixa Econômica e do Hotel Itajara) com a Henrique
Piazera (da Borrachas Wolff e Moretti Automóveis), Cinde
diariamente temos um exemplo clássico de olimpíada ur-

e carlos.schroeder@gmail.com

bana: os 100metros rasos sembarreira, mas com um agra
vante, a velhamorte dando ceifadas no lombo do pedestre.

Ainda a pé, o cruzamento daAvenida Marechal com a

Rua Guilherme Weege (onde fica o X-hum) é urn passa

porte para o Hospital São José (que ao menos está pró-'
ximo). Os pedestres chegam a: fazer o sinal da cruz para
atravessar. Até pensei em montar uma barraquinha com

aluguel de varas de urn lado da rua, e instalar urn colchão
do outro. Uma máquina de teletransporte também ajuda
ria. Poderia citar ainda todas as faixas de pedestres defron
te as grandes empresas, sempre urna roleta russa.

Paramorrer dirigindo, no conforto de seu automóvel e
escutando suamúsica predileta, aconselho as vias de aces
so a Jaraguá do Sul, em qualquer horário, e o horário de

pico, entre 17h15 e 18h, quando você sempre morre; mas

de raiva! Tambémmorre de raiva tentando ir para o bairro
Amizade e Barra em horários de pico.

Num texto do Fabio Weintraub na revista Sopro 14, o
escritor levanta muito bem a combinação paradoxal entre
paralisia e mobilidade, e também da carrolatria com a es

peculação imobiliária: "Autopia damotorização individual
(a liberdadedeum transportenão subordinado a trilhos ou
horários) converte-se facilmente em prisão quando o auto
móvel se populariza, estendendo-se à sociedade como urn
todo. Tendo determinado nos países capitalistas .centrais
um tipo de urbanização fragmentada e dispersa, com baixa
densidade de ocupação, e atiçado o capital imobiliário em

direção a empreendimentos como os condomínios fecha
dos e shopping centers no entroncamento de avenidas e

DESTAQUES DA SEMANA._------I
onlíne

rodovias, a "carrolatria" matou a rua e o pedestre ("pedes
tre, perdeste", constata um grafite espalhado em algumas ,

faixas de pedestres de São Paulo) e também esvaziou áreas
centrais urbanas, que, abandonadas pela elite, passam a

ser ocupadas pelas camadas mais pobres da população até

que o mercado imobiliário volte a se interessar por elas,
em processos de "revitalização" de áreas degradadas. Na
periferia do capitalismo, esses fenômenos de destituição
da calçada pela autovia são aindamais agravados pela falta
de fiscalização no uso do solo, pela construção à margem -

�

da legislação urbanística, pela destinação de recursos pú
blicos em desacordo com as necessidades

�

da maioria rui
população e pela desigualdade brutal nos índices demobi
lidade, determinada pelo nível de renda. Aceleração para
lisante das urbes midializadas, ''bunkerização'' das elites,
guetificação dos pobres, destruição da rua pela autopista ...
Muitas são as dimensões em jogo nessa complexa combi
nação entre fluidez e paralisia."

Belo texto, Weintraub vai. direto na questão. Sei que o.

jaraguaense não gosta de que falem mal de sua cidade, dos
seus problemas, pois é mais fácil o bônus, nunca o ônus.
Mas a vida não é bem assim, fico com Voltaire, o filósofo .

.francês, que disse mais ou menos assim: "discordo vee

mentemente de sua opinião, mas defenderei até amorte o

direito de dizê-la".

www.ocponline.com.br

Ciganos devem deixar acampamento
Uma família de ciganos deve dei

xar o acampamento montado' às mar
gens da linha férrea, noBaependi, até
terça-feira. Este foi o prazo dado pela
Prefeitura para que as oito pessoas

encontrem Uma residência fixa ou

saiam da cidade. As duas crianças,
de quatro e cinco anos; um homem,
dois adolescentes e três mulheres se

instalaram no local há uma semana.

Vídeo com bate papo sobre a Schützen
fest com Marcelo Prochnow e Leone Silva. Na
conversa foram abordados temas específicos

como: o por que do chope Germânia e da falta
das bandas alemãs. Além disso um balanço da
festa e expectativas para a 26a edição.

Schutzen 2013 - Balanço Geral do Evento
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Entrância Final e Especial
Judiciário ganha força com elevação de Comarcas

A Comarca de Jaraguá
do Sul foi elevada a Ent

rância Especial, enquanto
Guaramirim comemora a

passagem para Entrância

Final. A decisão do Tribu
nal de Justiça ainda não

afeta diretamente os pro
cessos que estão nos Fóruns,
mas é o primeiro passo para

conseguir mais recursos

materiais e humanos, com
objetivo de dar agilidade
aos trâmites do judiciário.
"A elevação para Entrância

Especial significa aumentar

de importância, dar um

status maior a Jaraguá do

Sul", esclareceu a juíza da
Vara Criminal, Anna Finke
Suszek.A conquista é resul
tado de um esforço conjunto

entre Prefeitura, Ordem dos

Advogados do Brasil, Minis
tério Público, magistrados e

associação comercial.
Apartir de agora, a pres

são será pela implantação de
novas varas e contratação de
mais servidores. "Precisa

mos desafogar os processos
represados e darmais celeri
dade às decisões", apontou o

Le-Seca

Bêbado bate em carro parado
presidente da OAB de Jara- Um motorista de 45

guá do Sul, Romeo Piazera anos foi preso em flagrante
Junior. Ele cita as Varas Cí- por embriaguez ao volante.

vel e Criminal como as de Ele conduzia um Palio, com
maior volume de trabalho, placas de Jaraguá do Sul, e
tanto em Jaraguá do Sul bateu em um carro estacio

quanto em Guaramirim. Na nado na Rua Venâncio da

única Vara Criminal de Ja- Silva Porto, no Bairro Nova

raguá do Sul, por exemplo, Brasília, porvolta das 23h15
tramitam atualmente 3400 de quinta-feira.
processos.

SC .. I08 Prisão no TerminalUrbano

Passageiromorre em acidente Dois foragidos e um traficate

Quatro amigos volta
vam de uma despedida de

solteiro, em Massaranduba,
quando um acidente tirou
a vida de um dos ocupante
da Saveiro Cross. Dezidério
UnoNeto, de 23 anos, esta
va no banco traseiro e mor

reu na hora quando o veícu
lo colidiu contra um poste,
na· madrugada de ontem,
na SC-l08, em Massaran

duba. O motorista perdeu o
.

controle o veículo, que saiu

da pista e se chocou violen

tamente contra um poste às

margens da rodovia, próxi
mo ao pavilhão de eventos.

O condutor, de 3\ anos, e ou
tros dois passageiros, de 20 e

24 anos, sofreram ferimentos

leves. Eles foram socorridos

pelos Bombeiros e levados
ao PA de Massaranduba. O

corpo de Neto foi recolhido

pelo IML e será sepultado
às ioh dehoje, no Cemitério
Municipal deGuaramirim.

Quatro pessoas foram

detidas por envolvimento
com o tráfico de drogas
nas proximidades do ter

minal urbano, no Centro

de Jaraguá do Sul, na noi
te de quinta-feira. A PM

abordou o grupo por volta
das 2lh30 e viu quando
um dos suspeitos tentou

esconder três gramas de
crack. Foram localizados R$
140 em dinheiro na bolsa de
uma adolescente de 16 anos

e outras l5g na residência de
outro suspeito, de 22 anos.

No grupo também es

tava um homem, de 24

anos, foragido da Justiça.
Ele confessou ter mais

entorpecente em casa, lo
cal onde a PM apreendeu
mais 200g de crack. Outro
morador da residência,
um homem de 37 anos,
acabou preso por ter um

mandado de prisão em

aberto.

O condutor se recusou

a fazer o teste de alcoole

mia, mas foi detido pela
PM, que lavrou um Auto

de Constatação de Sinais
de Embriaguez, e encami
nhou o suspeito até a dele

gacia. O veículo foi recolhi

do, assim como a Carteira

de Habilitação.

Mutirão Carcerário

Sete detentos são liberados
O mutirão carcerário re

alizado no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul decidiu
conceder beneficio a sete

detentos. Seis deles tiveram
a progressão de regime do
semi-aberto para o aberto, e
outro preso teve a suspensão
do cumprimento de pena
devido ao livramento con

dicional. "O resultado ficou
dentro do que era esperado",
comentou a juíza da vara de

execuções penais da comar

ca de Jaraguá do Sul, Anna
Finke Suszek. A equipe de

15 servidores do Tribunal de

Justiça ficou uma semana

analisando os processos de
todos presos.

Atualmente, o Presí
dio está com 490 detentos,
quando a capacidade é para
170 pessoas, "Eles consta

taram a superlotação, que é
um problema generalizado
no Estado. O ponto positivo
da nossa região é o envolvi
mento da comunidade, em
presários' e Prefeitura, com
esforço demelhorar a execu
ção penal", disse ajuíza.

A Prefeitura de Jarag.uá pâvimentowmai$

de 30 ruas em 8 meses de trabalhe, atra

vés da Secretaria Municipal de Obras e

Serviçós Públicos. ·Os beniefíclos p;;ira 0$
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AVALIAÇOES
NEPOTISMO

Para presidente da OAB, mudança proposta pela Câmara pode

�im ser considerada uma flexibilização ao nepotismo

A emenda 02/2013 à Lei Or

rl.gânica Municipal (LOM)
de Massaranduba, aprovada

.
emprimeiravotaçãopelaCâma-
ra esta semana, terá por objeti-
vo, se passar em segundo turno
com maioria absoluta, autorizar
a contratação de parentes dos

agentes políticos - prefeito,
vereadores, secretários e presi
dente da Câmara - para cargos

temporários na administração
pública. Para isso, a proposta de
autoriá da Mesa Diretora suge
re a substituição do Artigo 1331\

da LOM"pelo verbete da Súmu-
.

la Vinculante n? 13 editada em

2008 pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).

A proposta gerou polêmica
durante a semana. ISso porque a

Súmula Vrnculante n" 13 permi
te interpretações diversas sobre
o que se-configura ou não como

nepotismo e foi utilizada em di
versas ocasiões como estratégias
de defesa de políticos denun
ciados pelo Ministério Público.
Entre eles, há os exemplos da ex
prefeita de Jaraguá do Sul, Cecí-

lia Konell, e do ex-governador do
Paraná, Roberto Requião.

Para compreender se a

Súmula proíbe de fato ou fle
xibiliza o nepotismo, a repor

tagem do OCP buscou parecer
jurídico sobre o texto, relatado

pelo ministro do STF, Ricar
do Lewandowski e consultou

o presidente da Subseção de

Jaraguá do Sul da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB),
Romeo Piazera Junior, além de
conversar com os vereadores e

autores da proposta.

o QUEDIZ OPBEFElTOM.AlUOFEBNAlmO�

O prefeito de Massa

randuba, Mario Fernando
Reinke (PSDB), defende
a alteração alegando in

teresse público na con

tratação de funcionários

temporários, sobretudo,
no caso dos professores.
Segundo ele, pelo tama

nho da cidade, com cerca

de 12,5 mil habitantes,
é difícil o município en

contrar profissionais sem

qualquer vínculo de pa
rentesco com políticos do

município. "Em alguns
casos, eu não consigo con
tratar professores por eles
terem o sobrenome de al

guém da administração.
Agora, só porque a pessoa

é parente do prefeito, do
governador, de quem quer

que seja, não pode partici
par do concurso público?",
questionou Reinke, em

matéria divulgada dia 22.

Apesar de a argumenta
ção ser pertinente, uma vez
que o artigo a ser substituí
do proíbe expressamente a

contratação de familiares
de agentes políticos para

cargos de regime temporá
rio, o que os parlamentares
de Massaranduba não per
ceberam é que, com a alte

ração, abrirão a possibili
dade de amparar na LOM
a contratação de familiares

para cargos considerados

políticos. Tal interpreta-

ção é do ministro do STF,
Ricardo Lewandowski, e

consta no parecer jurídico
da Súmula Vinculante n?

13, da qual é relator. "É im
portante ressalvar, conso

ante o entendimento expli
citado pela nossa Suprema
Corte nos julgamentos que.
deram origem à Súmula
Vinculante 13, que a ve

dação ao nepotismo não

alcança a nomeação para

cargos políticos".
Ontem, Reinke foi en

fático ao dizer que não
comentaria a polêmi
ca. "Eu quero que vocês
leiam o que os vereadores

aprovaram e interpre
tem", esquivou-se.

PBESmElftESENRGAADAREXPUCAÇÕES
A presidente da Câmara de

Vereadores de Massaranduba,
Suzane Reinke, durante toda a

semana, se negou a dar informa

ções sobre a Emenda 02/2013 ao

jornal O Correio do Povo. Segun
do ela, o projeto propõe apenas
a alteração de uma palavra no

Art. 133a na Lei Orgânica Muni
cipal. "Tomei uma decisão com a

minha Mesa Diretora de não dar

informações para vocês. Reservo
me o direito de não dar nenhuma

declaração, já que a interpretação
foi errada e a única substituição
do artigo 133 A será a palavra
ACT's", concluiu.

Porém, como pode ser confe-

rido abaixo, a emenda substitu

todo o Art. 133A-pelo texto, in

cólume, da Súmula Vinculanti

n? 13. Ainda o texto da súmu

la, ipsis litteris, não deixa clan
a permissão para contrataçãr
dos funcionários, temporários
como é pretendido em' Massa

randuba. De acordo com o ad

vogado Romeo Piazera, o teo

dela é outro. "A súmula falo
sobre a nomeação e não sobre;

cóntratação, que são dois proces
sos distintos. No sentido literal
o nomeado não é contratado I

vice-versa, por isso, a questão es

taria fora do alcance da Súmula'
afirmou.

"A partir de IOde janeiro de 2009, os cargos em comissão e as funções
gratificadas, bem como os ocupantes de cargos contratados em caráter tem

porário, não poderão ser o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até
o terceiro grau ou por adoção, do prefeito, dos secretários, do presidente da

Câmara de Vereadores, bem como os Vereadores e ocupantes de cargos seme
lhantes aos dos secretários municipais no âmbito do Poder Legislativo".

"A nomeação de cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinida

de, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da, mesma pessoa ju
rídica, investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, para o exercício de cargo em

comissão ou de confiança, ou, ainda, de fun

ção gratificada na administração pública direta

e indireta, em qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos municí

pios, compreendido o ajuste mediante designa
ções recíprocas, viola a-Constituição Federal".

AIiRO, \lUE

BESSAJ!D\B:
A nomeação para cargos (

confiança de parentes e amigo
quando não há justificativa té

nica e em detrimento de pesso

qualificadas para a ocupação (

vaga, é-condenadamoralmente

partirdos princípios damoralid
de e da impessoalidade, cláusuL
pétreasdoArt. 37 daConstituíçi
Federal e presentes no Art. 61 (

WM deMassaranduba.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ninguém quer mais
saber de derrotas -

COPA SC Moleque Travesso precisa vencer o Brusque, neste domingo, para sonhar com a classificação

Lucas Pavin

Jogo do campeonato. É desta
forma que o elenco do Grêmio

Esportivo Juventus trata a partida
deste domingo, contra o Brusque.
Após duas derrotas na Copa Santa
Catarina (3 a 2 para os brusquen
ses e 1 a ° contra o Metropolita
no); o Moleque Travesso precisa
da vitória para seguir na briga por
uma vaga na próxima fase da com
petição, até porque foi beneficiado
com o triunfo do Metrô sobre o

Brusque no meio de semana por
2 a 1. Este jogo decisivo para as

pretensões juventinas acontece às

19h30, no Estádio João Marcatto.
O técnico Mareio Ventura tem

duas baixas para o duelo. O atacan

t� Thiago Constância segue no De

partamento Médico com uma lesão
no tornozelo, sofrida no amistoso
contra o Atlético-PR, antes mesmo
de iniciar o campeonato e dificil
mente irá atuar na Copinha. Além
dele, o também atacante Dias está
fora por conta de um problema na

virilha. O volante Anderson Pedra
sofreu uma contraturamuscular no
treinamento de quinta-feira (24) e

não participou das atividades desta

sexta, mas deve estar à disposição
do treinador no domingo.

Insatisfeito com o rendimento
do time no último jogo da equipe
diante do Metropolitano, Ventu
ra irá fazer muitas alterações na

equipe, dando oportunidade prin
cipalmente para os atletas da base

que treinam e jogam juntos desde
o início do Campeonato Catarinen
se nas categorias juvenil e juniores.

São eles; os volantesAlisson e Jhoy, o
meia Uma e o atacante Léo. Com isto,
o tricolor jaraguaense vai a campo no
esquema 4-3-1-2 com: André; João
Rodrigo, Acácio, Suéliton (Ferreira)e
Rodrigo Crasso; Jhoy, Alisson, Cícero
e Uma; Léo e Édipo.

"O resultado de Metropolitano
e Brusque foi bom para nós. Tenho
certeza que domingo vamos fazer.
nossa parte, assim como na quarta
feira contra o Metropolitano fora de
casa. Temos que ter a mesma dis-

posição que tivemos no jogo contra

o Brusque, no Augusto Bauer. Se ti

vermos esta mesma entrega no Joãó
Marcatto, 'sairemos vencedores na

partida", disse o comandante.
'

"Sabemos da importância do jogo
e temos que vencer, pois viemos de'
dois resultados negativos. Estamos
acertando os erros que conietemos
contra o Metropolitano pata que
nesta partida de domingo, possamos
sair com a vitória", finalizou o zaguei
roAcácio.

OCP24
www.ocponline.com.br

"
Sabemos da -

importância do jogo
e temos que vencer,

pois viemos de dois

resultados negativos.

Acácio, zagueiro

Juventus X Brusque
• Local: João Marcatto,
em Jaraguá do Sul

(SC).
• Data: 27110/2013

(domingo).
• Horário: 19h30
(de Brasília) -

• Juventus: André;
João Rodrigo, Acácio,.
Suéliton (Ferreira) e
Rodrigo Crasso; Jhoy,
Alisson, Cícero e Lima;
Léo e Édipo. Técnico:
Marcio Ventura

• Brusque: Fabão;
João Paulb, Cleyton,
Leandro Mancha e

Flavinho;
<
André Luiz,Néris,

-

Eurico e Junaí; Eydison
e.Santos, Técnico:

CAMPEONATO CATAR1N-EWSE

Times P

2 Brusque 3

3 Juventus O

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; Ó - Derrotas; GP - •

Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento:
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Mais de 1500
oportunidades
de negócio

LIIII
1a00ME--LEIE,

IMÓVEIS

Cód: 1824�02 .. R$ 600.000,00· Vila Nova -
•

Cód: ,,23 ..02 .. R$ 250.080,00 - Vila No.... 4&4,00 me
Cód: 1815..02 � 8$ 400.000,00 - Vila Lenli· 660,60 ma
Cód: 1506-02", 9$180.000,DO ·I(ha da figueira - 581,00 m2
Cód: 1484-02 - RS 500.008,00 - Vila lenzi - 582,00 m2.
Cód: 1418..02 .. R$ 420_000.00 - Centro.. 268,00 ma
Cid: 1288..02 .. R$ 195.000,00 .. Água Verde .. 420,00 m2
Cód: 1320-02 .. R$168.000,00 .. Amizade .. 360 mI!
Cód: 1384..02 .. 1$110.000,00 - fifa Martins .. 350,00 mil
Cód: 1454-02 .. R$180.000100 .. Jaraguá Esquerdo .. 400,00 mi
Cód: 1451-02 .. R$ 120.000,00 .. Rau .. 110,00 mI!

Centro·

Xsseprojeto surpreendêpeCa
sua votumetria;
movimentação, elementos de

. fachada e cor áiferenciaáa,
criando uma arquitetura
única.

/

IPIRTIIIE
1$ 238.500,00.

Cód: 1151..,02 .. R$135.000,00 -Ilha da figueira .. 31lJOO ma
Cód: 1753 ..02 .. RS 430,000.00 .. Barra do RiQ Moll1a: .. 5&2.50 ma
Cód; 1749..02 .. RS 98.000,08 .. RiQ Cerro Ir .. 480,00 me
Cód; 173J ..02 .. 1$ 91.580,00 .. tris Rios do Sal ... 383,54 mI
Cód: 1067-02 .. RS 500.000100 .. NQ,v BrasOla .. 81&.00 mi
Cód; 1506;..02 '" R$ 101.000,00 .. Ilha da figuei.,.· 581,08 mI
C6d: 1527 ..02 .. R$185.000,00 .. Chico de Pula .. 420,08 mi
Cód� 1288-02 .. RS 185.000.00 .. Água Verde .. 428,00mi
Cid� 1428-02 .. 1$ 185,080,00 .. Rio da lUI .. 1 ..080,00 mi
Cid: 1200-02 .. 1$ 450.080,00 .. Jóia Pessoa .. 21.113,00 ma
Cid: 1538-02 .. R$152.000,00 .. Chico de Paula .. 728,35 mi

www.leier.lmb.br .
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Vila Nova
J/NI.. lmi_«Uat�.IFimSW3l., 1.t'!ifJ8.,�.W -.$C

Água Verde

, ,

_12-.......1_12
... _-. w·
.1._.__
_.- ......

Cód:1875-02 R$ 320.000,00RS 280.000,00

. .

RUll.IMIIIDI

Centenário

-- .
8.448.00 m2•

RS 100.000,00

� I I II II III I I I 1 I J II I I 111 iII
I I, I I , 1 I I I

ii UI illUHHllllllIllIIHIII 111111111111111111111 1111111111 11'1111 I

www.leier.imb.br
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LEIER
IMÓVEIS

IEAIJIIID'

lIUJa3lI'L A PARTIR DE
RS 3.025.000.00

Água Verde

E
__"I ...,

RS 410.000.00 Cód: 1498-02 RS 160.000,00
----------------------------�--��

Vila Nova·
R..

-

Ifilam.mml;at -� SUI- se

Jaraguá Esquerdo�

RS 415.000.00
�'.I'lJRi�.jJ!1Ja1I1�1IIf'

À PARTIR DE RS 246.601 35

�
�

À PARTIR DE RS 252.000,00.

Água Verde

_______;____:_ _:R:::.:!S:__:4:::::9.=.:0.=-00=-=0:::!.:,0::.:O� Cód: 1658;;.02 RS 150.000,00

www.teler.lmb.br- · .. ·I -

R$ 580.000,00
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IMOBILIÁRIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaragúá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliáriaIMOBILIÁRIA
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itaivan www.lTAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul - SC

D ITAIVAN imobiliáriaIMOBILIÁRIA

Design contemporâneo.
Locolizoçõo privilegiada,

Acabamento de alto padrão,
------RESIDENCE---��-

locaftzação priviJegiada no loteamento
Champagnat. o poucos. minutos
do centro da cidade.

Terraço com salão de festas decorado.
churrasqueira e piscina com ded:.

EslTutura pronto para receber oquedmerno
a gás e rubulaçãa poro águoqllrente
preparado para sistemasmonocomorroo;

Elevador de altá tecnologia com
capacidade para 8 passageiros e
sstemc de resgate aufomóijco.

Alto requinte em detafhes. decorados
com reves1imeotos ?orcemoso e

irnooupfa-a SiimOi'l'.

INCORPORADORA

Área Privativa
de 127.39m2
e 128�54m2_
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www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

D ITAIVAN imobiliária

VENDAS - Lançamentos

-Ref. 5026 - Jaraguá Esquerdo
=Sulte + 02 dormitórios
-Area privativa: 81 ,58m2
-A partir R$ 252.000,00
=Pronto para morar

Res. Torre di â,oli

.

-Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
-02 dormitórios
-Area privativa: 60,07m2
-A partir R$ 150.000,00
-Entrega em Novembro/2014

Res. Soberano

-Ref. 5313 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: 96,50m2
-A partir R$ 285.000,00
=Pronto ara morar

! Res. Galaxy
s

f
l<-

r
�

• .....,.,.1"Ii.J.... ,J�
li;
�

b'

i
Residencial Elegans

-Ref. 5025 - Nova Brasília
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: 79,30m2
-R$ 292.000,00
-Pronto para morar

! Res. Bolgari
s

t
3"
�

.

. '

�
�
:l:
w

1';

=Ref. 5029 - Barra do Rio Cerro
-02 dormitórios
-Area privativa: 66,19m2
-A partir R$ 196.000,00
=Pronto para morar

-Ref. 4987 - Baependi
-suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 115,74m2
-A partir R$ 339.000,00
-Entrega em Novembro/2014

-Ref. 5278 - Jaraguá 99
-02 dormitórios
-Area privativa: 47,83m2
-A partir R$ 109.920,50

-Ref. 5307 - Czerniewicz
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: n,92m2
-A partir R$ 234.730,00
-Entrega em Março/2014

-Ref. 5158 - Piçarras
-Suíte + 02 dormitórios
-Area privativa: 97,78m2
-R$ 372.479,00
-Entrega em Outubro/2014

-Ref. 5373 - Três Rios do Sul
-02 dormitórios
=Area privativa: 59,56m2
-R$ 115.000,00

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

! Res. Belize
il

,1
, -�

l<-

r
--g.

o

�

�

-Ref. 5328 - São Luís
-Suíte + 01 dormitório
-Area privativa: n,68m2
-A partir R$ 170.000,00
-Entre a em fevereiro/2014

-Ref. 5406 - Amizade
-Suíte + 01 .dorrnitório
-Area privativa: 80,00m2
-A partir R$ 185.000,00
-Entre a em setembro/2014

=Ref. 5413 - Amizade
-02 dormitórios
-Area privativa: 54,72m2
-A partir R$150,o(')0,00
=Pronto ara morar
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www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

,

m ITAIVAN imobiliária

o
Iro
u

·Ref. 5431 - Vila Lenzi ·Ref. 5240 - Centro ·Ref. 5287 - Centro ·Ref. 5298 - Vila Nova .Ref. 5342 - Amizade ro

.Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 01 dormitório •Suíte + 02 dormitórios .02 dormitórios 002 dormitórios
....

Ql

oArea privativa: 81,00m2 oArea privativa: 81 ,50m2 oArea privativa: 126,14m2 oArea privativa: 86,98m2 oArea privativa: 79,40m2 �

oR$ 210.000,00 -ss 240.000;00 oR$ 560.000,00 oR$ 180.000,00 oR$ 189.000,00
ro

ro

U'l
O
+'

.Qj

.:;
U'l

U'l

.Qj
>
'o
E
U'l
O
U'l
O
-o
O
+'

Ql
-o

=Ref. 5054 - Amizade oRef. 5369 - Amizade ·Ref. 5363 - Centro oRef. 5355 - Czemiewicz oRef. 5346 - Centro
U'l
Ql

oSuíte + 02 dormitórios 002 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios ·Suíte máster + 02 dormitórios
....

oAreatcrivativa: 112,00m2 oArea privativa: 58,35m2 oArea:Brivativa: 82,40m2 ·Area privativa: 112;13m2 oAreatcrivativa: 139,02m2
O
ro

oR$ 3 0000,00 -ss 140.000,00 oR$ 2 2.000,00 oR$ 367.000,00 oR$ 6 0.000,00
.

>

VENDAS Prontos

oRef. 5083 - Amizade
002 dormitórios
oArea privativa: 63,93m2
-ss 149.000,00

=Ref. 5116 - Centro
oSuíte + 02 dormitórios
oArea privativa: 82,92m2
-ss 220.000,00

oRef. 5231- Centro
002 dormitórios
!Area privativa: 93,22m2
-R$' 219.000,00

'R-:s. Amsterdam

oRef. 5224 - Rau
002 dormitórios
oArea privativa: 56,05m2
oR$ 148.000,00

=Ref. 5227 - Centenário
-

002 dormitórios
oArea fJrivativà: 61 ,23m2
oR$.165.000,00
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VENDA - PERMUTAS

-Ref. 7588 - Água Verde
-Suíte rrraster + 02 dormitório
-Área f=lrivativa: 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
=Sutte + 02 dormitórios
=Área f=lrivativa: 245,00m2
-R$ 800.000,00

=Ref. 2703 - Centenário
=Terreno comercial
-Área do imóvel: 100,00m2
-R$ 229.000,00

-Ref. 7628 - Rau ,

=Sutte + 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 .

=Ref. 7532 - Três-Rios doNorte
-Suíte + 02 dormitórios
-Área f=lrivativa: 145,25m2
-R$ 215.000.,00

www.lTAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

D ITAIVAN imobiliária

=Ref. 2606 - João Pessoa
-Terreno'com casa de madeira
-Área do terreno: 796,25m2
-R$ 205.000,00

-Ref. 7666 - Ilha da Figueira
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 149,00m2
-R$ 390.000,00

-Ref. 7551 - Três Rios do Norte
-03 dormitórios
-Área privativa: 120,00m2
-R$ 230.000,00

-Ref. 7599 - Czetniewicz ,g
-Suíte master + suíte + 01 dormitório u

:�r���i.��b�ô�250,00m2 �
..±:
co

co
VI
O
:t:
Ql
::l
VI

VI

'(ii
>
'o
E

-Ref. 4039 - Riberão cavalo
=Chécara
-Área do terreno: 180.000,00m2
-R$ 330.000,00

VI
O
VI
O
-o
O
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Ql
-o
VI
Ql
....

O
co
>

=Ref. 7645 - Três Rios do Sul
-03 dormitórios
-Área privativa: 120,00m2
-R$ 234.000,00

-Ref. 5479 - Vila Lenzi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 90,98m2
-R$ 260.000,00

-Ref. 2458 - Centro
-Terreno
=Área privativa: 153,00m2
-R$ 410.000;00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan

.Ref. 7697 - Três Rios do Sul .Ref. 7585 - Amizade .Réf. 7689 - João Pessoa .Ref. 7637 -Arnizade .Ref. 7150 - Barra do Rio Cerro O
lia

.Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios .Suíte c! hidra + 02 dormitórios ·02 suíte sendo 01 c! closet ·Suíte + 03 dormitórios u

=Área �rivativa: 168,39m2 .Área privativa: 117,11 m2 ·Área privativa: 136,00m2 .Área privativa: 170,60m2 .Área F'rivativa: 170,00m2 .t'IJ
...

·R$ 280.000,00 .R$ 318.000,00
. .R$ 320.000,00 •R$ 365.000,00 .R$ 400.000,00 Q)

..:!::
t'IJ

t'IJ
VI
O
.....

:�.
::J
VI

VI

,·iii
>
'0,

.ê
VI
O
VI
O
'"O
0-
.....

eRef. 7517 -Ilha da Figueira =Ref. 7543 - Barra d� Rio Cerro -Ref. 7601 - Jaraguá Esquerdo '.•Ref. 7691 - Jaraguá Esquerdo =Ref 7684 - Amizade
Q)
'"O

-Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios -Suíte c! closet + 02 dormitórios -Suíte + 01 dormitório .Suíte c! closet + 02 dormitórios VI

-Área privativa: 300m2 .Área!crivativa: 203,37m2 =Área privativa: 197,50m2 -Áreatcrivativa: 113,85m2 .Área F'rivativa: 189,00m2 Q)
...

.R$ 560.000,00 -R$ 4 0.000,00 -R$ 480.000,00 •R$ 4 0.000,00 ·R$ 405.000,00 O
t'IJ
>

IMOBILIÁRIA

VENDA - Prontos

-Ref. 7708 - Chico de Paulo
-01 dormitórios
.Área privativa: 54,00m2
.R$ 200.000,00

.

-Ref. 7640 - Três Rios do Norte
.02 dormitórios
-Área privativa: 52,00m2
-R$ 165.000,00

·Ref. 7700 - Amizade
.02 Suíte + 02 dormitórios
·Área do imóvel 295,90m2
-R$ 750.000,Ob

.Ref. 7506 - 'lr.ês Rios do Sul
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 140,00m2
.R$ 275.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048.- Centro - Iaraguá do Sul- SC

D ITAIVAN imobiliária

=Ref. 7709 - Três Rios do Sul
.Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 95,50m2
.R$ 240.000,00

.Ref. 7667 - Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios
=Area privativa: 128,98 + edícula
.R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁRIA

VENDAS - prontos

·.Ref. 7703 - Centenário
·03 dormitórios
.Area privativa: 167,00m2-
.R$ 377.000,00

·Ref. 7683 - Três Rios do Sul
.Suíte cI closet + 02 dormitórios
·Area fJrivativa: 190,00m2
.R$ 595.000,00

.Ref. 7588 - Agua Verde
·Suíte cI closet + 02 dormitórios
·Area fJrivatfva: 271 ,75m2
·R$ 395.000,00

·Ref. 7375 - Amizade
.Suíte cI hidro + 02 suítes
·Área privativa: 242,00m2
.R$ 675.000,00

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

.Ref. 7695 - Jaraguá Esquerdo

.Loteamento Pradi
·Suíte + 01 dormitórios
.R$ 450.000,00

=Ref. 7673 - Ilha da Figueira
.Suíte cI closet + 02 dormit6rios
.Are') privativa: 279,99m2
·R$ 750.000,00

.Ref. 7683 - Três Rios do Sul

.Suítes cI closet e sacada + 02 dorm.
·Area privativa: 190,00m2
.R$ 595.000,00

·Ref. 7333 - Nova Brasília
·03 suítes
.Area privativa: 284,00m2
·R$ 780.000,00

·Ref. 7665 - Amizade
.Loteamento Itacolomi
·01 suítes cI closet + 02 dormitórios.
·R$ 600.000,00

.Ref. 7664 - Amizade
·Suítes c/ sacada e closet+ 02 dorm.
.Area-privativa: 219,00m2 .

.R$ 470.000,00

=Ref. 7437 - Amizade ·Ref. 7603 - Jaraguá Esquerdo .Ref. 7686 - Jar&uá Esquerdo .Ref. 7248 - Vila Lenzi .Ref. 7680 - Chico de Paulo O
·Suíte cI closet + 02 dorm.itórios .2 suítes + 01 dormitório ·02 suítes + 02 ormitónos .Suíte máster + 02 suítes .Suíte cI closet + 02 dormitórios .co

.Area fJrivativa: 194,17m2 .Area §rivativa: 260,OOm2 ·Area privativa: 327,26m2 .Areatcrivativa: 333,00m2 .Area.fcrivativa: 240,00m2
o-
co

.R$ 610.000,00 .R$ 1. 50.000,00 ·R$ 960.000,00 .R$ 8 0.000,00 .R$ 7 0.000,00
._

Q)
�
co

co
.s>: ln

O
....

:ª-
::l
ln

ln

"(ii
>
'o
E
ln
O
ln
O
"'O
O
....

.Ref. 7674 - Amizade .Ref. 7446 - Centro ·Ref. 7615 - Amizade
"-"'-"'"""",",_"C"_� Q)

·Ref. 7695 - Jaraguá Esquerdo .Ref. 7682 - Centro "'O
.Suíte máster + 02 dormitórios ·03 dormitórios ·01 suíte cf closet + 02 suítes .Suíte máster + 02 dormitórios ·Suíte + 04 dormitórios ln

·Area fJrivativa: 185,00m2 .Area fJrivativa: 290,00m2 .Area �rivativa: 313,00m2 ·Area�rivativa: 279,81 m2 ·Area fJrivativa: 188,00m2 Q)
._

.R$ 430.000,00 ·R$ 990.000,00 ·R$ 1. 95.000,00 .R$ 1. 50.000,00 ·R$ 730.000,00 O
co
>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

www.lTAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

itaivan

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- se

D ITAIVAN imobiliáriaIMOBllIÁR.IA

LOCAÇÃO

=Ref. B-818
-Bairro: Amizade
-03 dormitórios
-R$ 1.150,00 + cond.

-Ref. A- 1036
=Bairro: Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-R$ 1.300,00 + cond.

=Ref. A- 1058
-Bairro: Amizade
-Suíte + 02 dormitórios
- R$ 1.000,00 + cond.

-Ref. B-861
-Bairro: Centro
-02 suítes master + 01 suíte
-R$ 9.000,00

=Bairro: João Pessoa
-02 dormitórios"

.

-R$ 600,00 + cond ..

Õ
ICIl
u

-Ref. A-103S -Ref. B-885 -Ref. Bc892 =Ref. A-r062 -Ref. B-886 CIl
....

-Bairro: Vila Nova -Bairro: Centro -Bairro: Czemiewicz -Bairro: Centro =Bairro: Centro Q)
-02 dormitórios =Suite c/ mobília + 02 dormitórios -03 dormitórios ·Suíte ... 02 dormitórios -03 dormitórios �
-R$ 700,00 + cond. -R$ 1.350,00 -R$ 650,00 .R$ 1.250,00 -R$ 4.400,00 CIl

CIl

II)
O
....

:�
:::J
II)

II)

°ãi
.>
'o
E
II)
O
II)
O
-o
O
....

Q)
-o

-Ref. A- 988 ·Ref. A- 957 !Ref. B-907
II)

-Ref. B-899 =Ref. B-903 Q)
=Bairro: Nova Brasília -Bairro: Amizade -Bairro: Czerniewicz -Bairro: Centro =Bairrc: Centro

....

O·
-03 dormitórios -03 dormitórios ·Suíte c/ ar condicionado + 02 dorm. =Sufte c/ sacada ebanheira+O? dorm. -suíte máster + 01 suíte lU
-$ 1.050,00 -R$ 1.180,00 ·R$ 840,00 -R$ 850,00 -R$ Consultar >

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3275-0100

Res. San Sebastian
Ed. Nátalia Schiochet
Res. Ilha Bela
Res. Barra II .

PLANTA0 (4"1) 917.....
DOMINGO. E FElRlJAIIl)08

Czerniewicz
Centro

Res. Ávila
Res. Três Rios II
RéS. Spatlõ BeiJa
Res, jardim eu .

Res, JardimArnêriéa
Res. Montreal
Res, Tubss
Res. Floratta Residence
Res. Santo Pio
Res. Triuggio
Res. São Luiz
Res. Ilha Bela
Res. Belo Arvotedo
Ed. Matbetllll
Res. Villar
Res. Santo Pio:(suíte)
Res. Floratta Resldence
Ed. Jade (suíte)
Res. São Luiz
Ed. San Rafael
Ed. San Miguel
Res. Varginia .

NereuRamos
Rau
Czerniewicz
São LUIZ
Centená,rio
Amizade
'Nova�r�sf.lja
gaguá Esq,
Rau

2 Quartos

Ras, Mor:adas da
Ed, Oh!'!

. Res, 'Suelen
.Res, Palom

____� ffl�_�. ___

www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
Eliane 9121-9933
RafaeI96�-6462
Ivana 9117 ..1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO,.588 .. CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

ReI. 'l157 - Baependi • RES.REINOlDOBARTEl
Apto com 91 ,06m2 privo sendoDl suíte, 02 donnn.,

sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, bwc soáal,
Dl vaga, móveis nos bwc' s, Acena finanáamento bancório.

Matricula 53.898. Preço: RS170.ooo,00

- . "

Ref. 2110· centro - Res.ltália· Apartamentos com
121,00m2 privativos, 01 suíte,02 demi sukes, lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

Rel2195 - Centro· RESIDENCIAl DONAVERGINIA
Apto 01 Suíte, (12 Donnnórios, BWC soáal, sala estar,

sacada com churrasqueim, cozinha, lavanderia, 1 Vaga de gamgem.
Área privativa 88,31m2. Matricula 69.194

Preço: RS 210.000,00

Ref. 2255 • Nereu Ramos - APARTAMENTO RES.BERNARDlNA
Apartamentos com 67,40m2 privativos sendo Dl suíte, Ol

dormitório, sala em dois ambientes, sacada com churrasqueira,
cozinho, lavanderia, bwc saciai e Ol voga. R.l65.004

Preço: RS145.000,OO

Rei. 2142 - Qarra do Rio (erro· RESIDENCIALMARGARIDA SCHERER
Apartamentos fl�o Ol, 02 e 04 contendo 02 dormnórios. Apartamentos
tipo 03 conten�o 01 suíte + 02 donnHórios. Apartamentos flDO 05
contendo Dl suíte + OI dormitório e demais�ependênáas. Ara0

privativa de 66,oom2 a 83�Om2. Prédio com e1ev'l.dor.lncorporoção
sobmatricula n.o 68.753. Volor� a partir de R� 159.000,00.

1tRRENO(OMÁREA�3OfõE��1��20������tmPOR25)OM
FUNDOS OTlMO PARA CONSTRUÇAO DE PREDlOS.

CONSTA UMA CASA DE AlYENARlA E UMA CASA DE MADEIRA.
MATRICUlA 17118. Preço: R$9(XUKXJ)IO

Ref. 1 J95 - Estrado Nova - CASAAlVENARIA - (asa com
OJ dormitórios, bwc social, sala e,m.r, cozinha, lavanderia:
Area aprox. da casa: 54,OOm2. Area terreno: 156,90m2.

Condomínio fechado MI58.078. Valor R$150.000.00 aceka
6naooamento bancória.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

COMPRA ...
' VENDE .. ADMilNI9TRA
41327 1 3

. imóveis
4798812442

Plantio
479808 0943

Donnltórios, Banheiro, Sala de
EsbIr/ Jantar, CozInha, Area de
ServIços 1Vaga deGaragem.

(

DE-R$ 250.000,00
POR R$ 235.000,00

Com 58,93m2 • 2 Dormit6r1os, Banheiro
Mobiliado, Sala de EstarI Jantar, Cozinha
Mobiliada, Área de Seniço, Sacada com
Churrasqueira, 2 Vagas de Garagem.

� 51m� • 2, OotmltMIo§, 8liooolr�, CoZInha,
sa'íl� &itI(I Jaflt3t, Nf#j de S!#vi�, 1 Vílg!J

'c d� Gara�m,
-

.. .; R$15O..000,OO

Com 66.i5m2• Suite + 1 Dormitório, Banheiro,
Cozlnlltl, Stlla de Eetllr I Jantar, lavanderia, Sl!Icada

com Clturrallqueli'a. 2 Vagas de Garagem,

RS 180.000,00

Com 76,26ma • Surte + 1 Dormitório, Sala de
Estar/Jantar, Cozinha., Área de Serviço, Banheiro,
Sacada com Churrasqueira e 2 Vagas de Garagem

. A PARTIR DER$ 152.000,00

Com 124.00ma• Suite + 2 Dormitórios, Sallai de
Estar. $alada Jantar, Banheiro, CozinllaMobil�,
Lavanderia, Área de festas, 1. Vaga (te Garagem.

R$ 420.000,00

Chico de Paulo E124 Rio da Luz E173

� 4!:iffl2 �. l.00rmiMlri@, Biil'ih�iro, Coziflha,�I!ljíl
4e bitlr / JiiiiY�f, ÁJ{}@ 4{} �i2(vjQO i Vl!ig\!i 4e

G@(tJt§m,. f,,(r�(i@ @€Im ZOOm�

R$150.000,00

IW;IDENCIAL VIENA I

Com 4BOm�

DE R$ 14&.000,00

T�rrt}no oom.4l2!30m�

R$ 95.000,00
Com 523.66mi!'

R$ 370..000,00 '

,. .. 1 � .< l' �,J

www.entrelar.com.br, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina, Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125-9001

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

constr.,1 suíte + 2 dorm., escritório,
área festas c/ bwc, gar. p/ 2 carros.

CÓD. 601 - Casa c/ 3 dorm., 1 bwc,
sala, copa, cozinha, lavanderia e

garagem p/ 4 carros.

R$ 450.000,00 R$280MIL

CÓD. 924 - Casa c/330m' construído,
1 suíte + 2 dorm., sala estarjantar, coz., .

2 bwc, lav., área de festas, garagem.

CÓD. 940 - Casa c/1 suíte, 2 dorm.,
sala estar/jantar, área festas c/
churrasq., gar. p/ 3 carros.

master c/hidro, sacada, 2 dorm, sala
íntima c/ sacada, gar. p/,2 carros.

R$ 900.000,00

CÓD. 927 - Casa com 140m', c/1
suíte,1 dorm., sala c/lareira, cozinha,

área de festas c/bwc, terreno c/705m'.

R$ 348 MIL - FINANCIÁVELR$300MIL R$ 360.000,00 - ACEITAAPTO.

CÓD. 932 - Sobrado c/185m' constr.,
c/3 dorm., bwc socíal, sala estar/tv,
cozinha, área de servico, garagem.

CÓÕ. 504 - Casa c/1 suíte, 2 dorm., bwc
socíal, sala estar/jantar, amplo terreno,

cozinha mobiliada, aquec. solar.

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno.
140m' área constr., 3 dorm., cozínha c/
fogão lenha, 2 bwc, gar. p/2 carros.

CÓD. 931 - Casas geminadas
c/74m' privativo, c/ 2 dorm., sala,

cozinha, Bwc, lavanderia e garagem.

R$ 425.000,00

CÓD. 938 - Lindo terreno, plano com
duas frentes, senda uma c/22 metros pf
Rinaldo Bogo, área total cf 608,13m'

R$ 640 MIL· FINANCIÁVEL

CÓD. 912 - Amplo terreno cl
219.000m', rio com cachoeira,
plantação eucalipto cf 7.000 pés.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 499 - Ótimo terrsno
cf 914m' (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal pf prédio.

CÓD. 867 - Terreno cl7.378m' com
68,80m frente pf BR + Galpão de 438m',

pé direito 7,80m e piso reforcado.

CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 930 - Apto. c/104m' priv.,
1 suite, 2 dorm., bwc social, sala, cozinha,

área servico, ampla sacada c/churrasqueira

R$ 240.000,00

CÓD. 687 - Resid. Colinas apto.
c/65m' priv., 2 dorm., cozinha,
sala estar/jantar, bwc social,
sacada c/ churrasq., 1 vaga.

R$165 MIL - ACEITATERRENO

CÓD. 718 - Resid. Marquardt,
apto. c/ 52m' priv., 1 dorm., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente localização.

R$130.000,OO

CÓD. 662 - Residencial Di Fiori,
apto. c/ 62m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

cozinha integrada, sacada c/churrasq.,
bwc social, lavand., 1 vaga.

R$190.000,OO

CÓD. 929 - Resid. Don RocheJl,
c/ 73,80m' priv., 1 suite, 1 dorrnit.,

sala estar/jantar, sacada c/churrasq.,
cozinha, bwc social, 1 vaga.

R$ 215.000,00

CÓD. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. c/
79,85m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localização.

R$ 245.000,00

CÓD. 922 - Edificio O Espanha, apto. c/
71,68m', c/1 suite, 1 dorm., bwc social, Sala
conjugada, saco c/churrasqueira e 1 vaga.

CÓD. 849 - Res. Reinaldo Bactel, apto. c/
90m' privat., 1 suite + 2 dorm., sala estar/
jantar, bwc social, cOZ., lavanderia, 1 vaga.

CÓD. 943 - Resid. Barra, aptos c!
65m',2 dorm., 2 bwc,coz. integrada,

sacada c! churr., lav. e 1 vaga.

CÓD. 941 - Resid. Meliáh, apto. c!
64m' priv., 1 suite, 1 dorm., sala estar!

jantar, saco c!churrasq., 1 vaga.

CÓD. 933 - Resid. Belle Vie, com 122m'

privativo, 1 suite master sacada c reiki, 2
demi-suites, ampla sacada c/churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas. Excelente padrão.

R$ 430.000,00

CÓD. 617 - RESIDENCIAL VILLANDRY - Apto.
c/98,70m' priv., 2 suites + 1 dorm., sacada
c/churrasq. e reike, 2 vagas, porcelanato,

gesso, excelente acabamento.

R$ 265.000,00A PARTIR DE R$151.500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
Creci 2354-3J
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IMOVEIS
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VIVENDA
PLANTÃO DE VENDAS:

Osmari 9981 1122 I Drika 9654 6534

Ruda 9927 6069 I Anderson 9185 6002

YJARAGUÁ ESQUERDO yCENTENÁRIO

COMPRA, VENDE,
ALUGA, ADMINISTRA

yVILA LALAU

Creci 2354-3J

IMÓVEIS

yVILANOVA y TRÊS RIOS DO SUL

�

REF 2363 - Casa 300m', 03 sutes, área de festas,
03 vagas de garagem, Terreno 580m',

R$ 690.000,00

REF. 5201 - Casa 200m', 1 suíte cl
closet, 2 dorm, 2 vagas de garagem,
Terreno 376m', - R$ 595,000,00

REF. 5155 - Casa 230m'. 03 suítes, área
de festas, 02 vagas de garagem, Terreno

507,42m'. R$ 795.000,00

REF 5184 - Sobrado 211 ,82m' - 01 sune com

closet, 03 dorm, área de festas e duas vagas de

garagem. Terreno 525m', R$ 520.000,00

REF 5162 - Casa 01 suíte com closet, 02
dorm, área de festas, Fica mobilia sob
medída. Terreno 371m'.R$ 480.000,00

REF 5202 - Casa 150m', terreno 360m' 03
dorrn, área de festas e garagem.

R$ 375.000,00

Y BARRA fi JARAGUÁ ESQUERDO flVILA LENZIySÃO LUIS V JOÃO PESSOA Y ILHA DA FIGUEIRA

REF 5182 - casã 128m', 01 suíte, 02 dorm,
02 vagas de,garagem. Terreno: 442m'.

R$ 330.000,00

REF.5176 - Casa 280m' - 02 suítes com closet,
02 dorm, área de festas, 02 vagas de garagem,

Terrena575m', R$ 800.000,00

REF. 5200 - Casa 115m', 1 suíte, 2 dorm,
cozinha (mobiliada), 2 vagas de garagem,

Terreno 323m', - R$ 330.000,00

REF 5161 - Casa 140m', 03 dorm, duas ' REF. 2926 - Casa 140m', 03 dorm,
vagas de garagem. Terreno 450m', garagem, Terreno 400m',R$ 250.000,00.

R$ 280.000,00

REF.5145 - Casa 120m', 1 Suite + 2 üorm.
Cozinha e Banheiro Mobiliados,

Terreno 375m! Valor R$ 286.000,00

flCENTROyÁGUAVERDEyAMIZADE fi JARAGUÁ ESQUERDO

REF 1632 - Apto NOVO 72,10m' - 2
dorm, sacada com churrasq e garagem.
Prédio com elevador. R$ 215.000,00

REF. 5215 - Geminado150m' - 01 sune,
02 dorm, área de festas e garagem,

R$ 320.000,00

REF.5207 - Casa 150m' - 01 suãe, 02 dorm
e garagem, Terreno 375m'. R$ 320.000,00

REF.5209 - Casa 160m' - 01 sune, 02 dorm,
duas vagas de garagem,

Terreno 326m', R$ 430.000,00REF 5218 -casa 160m' - 01 suite, 02 dorm, 02 vagas de garagem. Terreno: 450m2, R$ 490:000,00

REF 1644 - Apto
90m2 - 01 suíte, 02

dorm, sacada cf

ehurraq e garagem.

R$190.000,00

REF 3480 - Terreno com 378m',
R$ 149.000,00

REF 3460 - Terreno com 1.063m' de área
total e 650,DOm' de área útil.

R$ 215.000,00

r.\

VILHA DA FIGUEIRA VAMIZADE V CENTROVBAEPENDI

Rel.8004 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada
cf churrasqueira. SEM CONDOMíNIO!

R$ 650,00
Rel.l000 - Sala cf 255m2. Ótim,a localização,

R$11.000,00 NEGOCIAVEL
Rel.8000 - 01 suíte + 02 dormI, sacada cf

churrasq., piscina, R$ 1.000,00
Rel.8011 -1 suíte + 2 dorm, área de festa

cf churrasqueira. R$ 700,00

&\
VRuo Jorge Czerniewicz, 400 I Czerniewicz I 8925i5-000 I Jorcquó do Sul I SCSegundo o Sexto 8:30h às 12:00h - 13:30h às 18:00 I Sábados 8:30h às 12:00h
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Residencial

Champagnat
* Imóvel pronto com Registro
* Ótima localização
* Área de festas mobiliado
* Hall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yati! Construtora

01 suítê .f 01 quarto - A.!I:'lt.: 80m2
02 suítes + 01 quarto - A.lnL 167m2 C6eJ.: 123003

.

Apartamentos a partir Área e�ntral

pe R$ 235.000,00 Jaca o Sul

* Imõvelprontó com Registro
* Localização privilegiada
* Área social de festas mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decorado

01 suíte + 02 quartos - A.lnt.: 12'1 m2
Apartamentos a partir

.

de R$ 375.000,00

Lotes a partir de
R$ 88.000,001
Venha conferir!

Cód.: 537001 - Bairro: Jaraguâ Esquerdo ,
.._ _

...
_ _..k _..__ . _

_
_

_ _,.,Eondomlnio Jardim Cristina I Área: 548m2
__

R$ 3_��OOO,� ,
__ .as

��lMfTl4l��!1�<1Ui9rt�.j�ITtQ;S(fl�<ft,S_ttn1R�lluMr�-miltJttilll:�m.a:;a@.der�cl.L!si'allMf1lew�I,�r®�m'P rrtefllOrial:_�(v_p. Os móveis. assim como alguns materiais de acabamento representados nas Ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contrato. - Valores sujeito ii alterações sem aviso prêvio.
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tE
CA0003 - VILA NOVA

etec
IMÓVEIS

Vo ê escolhe sua conquista

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00

CAOOO6 - JARAGUA ESQUERDO AP0006 - JOAO PESSOA

'Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwcs, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Apartamento com 2 quartos, sala!
cozinha conjugadas.lavanderia, bwc,
1 vaga de garagem não coberta, área
de festas, playground. .. R$ 123.000,00.
Incorporação RI-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

Galpão com 150m2 (com 2 pisos)
em terreno de 500m2 no centro
da cidade. R$ 250.000,00

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

S00002 - ESTRADANOVA

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

Geminado com 74m2, contendo
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo a

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

Casa residencial tom 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 trocapor apartamento.

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 450.00Ô,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

. dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

\

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�emp/ 4 carros, poço artedano,60m da
praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.I-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013 I IMÓVEIS 123

\.partamento com 1 suite + 1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
:om churrasqueira. À partir de R$ 145.000,00 ,

:A0004- CENTRO

asa em alvenaria com 1 suíte, 2
uartos, sala, sala de jantar, coz
lha, lavanderia, bwc, garagem,
ependência pra empregada.
rs 1.000.000,00

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

:a 0044 - ENSEADA

asa com 113m2 com terreno de 490m2 na Avenida Santa Catarina.
$ 150.000,00 (Estuda proposta)

www.enqeteclmovels.corn.br
Padre Pedro FraJ'ltkel"l, 217 - Centro - CEP; ,89'251-040 - jaifaglJil d(o 51Jill/Sr

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 150.000,00

TeOO17 -TRÊSRlOSDONORfE PROOO! - JARAGtJÁ 84

Terreno com 300m2 no Lotea
- mento Jardim América
R$ 80.000,00 (Aceita Financia
mento -Terreno + Construção) -

Prédio comercial já alugado, com
espaço paramoradia, cliente
aceita imóveis como parte de
pagamento. R$'700.000,00

TEOO!6 - GUARAMIRIM

CAOO45 - RIBEIRÃo CAVALO

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00

Sobrado com 2 apartamentos in
dependentes com 1 suíte, 5 quar
tos, BWC, área de festas e demais
dependências. R$ 485.000,00

TEOO03 - CHICODEPAULA

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

Terreno com 15.111,18m2:
R$ 300.000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00.
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20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolfa.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jar,aguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I gitolla@giroUa.com.br t www.giroUa.com.br

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO CENTRO. C/670m2, terreno
c/2300m2. Pode ser financiado. (terreno dos fundos todo livre, permitindo
ampliação ou outra construção). R$ 1.250.000,00

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV. cf
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. R$ 1.200.000,00

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1028: CENTRO - CASA + SALA COM- 1074: AMIZADE - CASA NOVA cf 240m>
ERCIAL - Ótimo local para clínica, -ótimo acabamento! cf suíte + 2 qtos, chur- suíte + 2 qtes, piscina, churrasquei
escritório. Casa cf 319m2 + sala com rasqueíra R$ 650mil - Estuda propostas ra. R$ 170mil - estuda proposta en
aprox .. 40m2• R$ 656mil envolvendo casa, apto ou carro. volvendo apto de menor valor, carro

1268: VILA LALAU - CASA ALV. d 1199: BARRA DO RIO CERRO - 1097: BAEPENDI - CASA ALV. c/ 1014: CENTRO - CASA ALV. c/
100m' - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV. d 2 qtos, terreno d suíte + 2 qtos, churrasqueira, canil. 160m2 - 3 quartos, terreno com

367,50m2. BA1XOU PARAR$170tnil! R$ 375mil 420m2. R$ 450mil

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 cf 2 qtos. NO cl, 1.056, 75m2,' de esquina.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada + R$ 690mil

parcelas + financiamento.

1253: RAU - CASA ALV. cf suíte + 2

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

1341: SÃO uns - CASA ALV. cf
110m2 _ 3 qtos. R$ 258mil 219m2, terreno d 378m2 - suíte 2 qtos,

churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
cf 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa c/"3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil

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

1161: CZERNIEWICZ - CASA ALV. cf
1233: JARAGUÁESQUERDO-TER- 181m2 _ 4 qtos, 2 bwc's, terreno amplo cf
RENO COM CASA- ÓTIMO TERRE- 683m2. R$ 320mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

1176: FIGUEIRA - CASAAlV. d suíte
d hidromassagem + 3 quartos, chur- 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cf

rasqueira 3 garagens linda vista ter- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2

reno d 1050m'. R$ 350mil
'

carros. R$ 299mil

1347: SÃO Luís - CASA ALV. cf suite
mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
garagem pf 2 carros. R$ 300mil
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LANÇAMENTOS

�
�

(IJem no início) i
RE8. HORIZON - ap-

11tos cf suíte + 1 quarto
e suíte + 2 quartos.
Todos os apartamentos
cf 2 vagas de garagem.
Entrada facilitada +

parcelas + financia-

APARTAMENTOS PRONTOS
I

�
Q)
E
o
E

3411: VILA NOVA - APTO cf suíte 3207: DOLCE VITIA- Novo. Suite
+ 2 qtos, sacada cf churrasqueira. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.R$ 220mil R$ 350 mil

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA
- Apto cf1 qto. R$ 145mil - pode
ser financiado

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto c/ 1 qto. Pré
dio cl elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

Q;
::::J

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN �
����E��UC/R����ETR�, ��OCSÁ�A G_A��� �
DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ,2
FRAESTRUTURA. R$ 550MIL �

2
rn
'"
<Jj
o

15
'5'
so

o
,'"
tí
Q)
<Jj
o
"O
'"
"[;
c

.�
'"

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

lIer 8. Marquardt) �
Somente 2 aptos por
andar. Aptos com 128m2
de área privativa - suíte cl
sacada + 2 demi-suítes,
2 vagas de garagem.
Excelente área social no
último andar, com espaço
gourmet, piscina, tudo
entregue mobilíado e
,decorado. Acabamento
Alto Padrão. Primei-
ras unidades a serem
vendidas com COndições

.-,
-

3007:

AMELHOR VISTADA

CIDADE ESTÁAQUI:
MlLANO RESIDENZI

ALE - Proma Con-

Venha conhecer o

apartamento decorado e

3152: ILHA DA FIGUEIRA - ED.
EUGÊNIO TRAPP - Apartamentos
novos, c/ suíte + 2 quartos. Prédio
c12 elevadores, área de festas com

amplo terraço, churrasqueira e piscina.
PRONTO PARA MORAR. Entrada +

parcelas + financ. A partir de R$ 220mil

3024: CENTRO - APTO (PRÓX.
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf2 QTOS.
R$ 135.000,00

TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

c12 qtos. R$ 140mil- pode ser financiado

3016: CENTRO - APTO cf 3 qtos, 3410: VILA NOVA - APTO ED.
2 bwcs - ótima localização. MARISCALc!2 qtos, semi-mobiliado;
R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil
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2199 - Apartamento - Com 2 dormitórios,
sala, cozinha, área de serviço, bwc
social, sa.cada com churrasqueira e
01 vaga de garagem. R$145.000,OO.

Aceita-se proposta!

320 • Apartamento· Com 2 ilormHórios, sala
e cozinha integrada, banheiro soolal, área de

serviço e 1 vaga garagem. Aluguel R$630,00 não
possui valor de condomínio.

32Jf/W331.4 tfs�j

www.íra.bUIarlaJanliIlLCODI
Rua Reliloldo Ráí.l, 585 � Centro - Jaragí.la do Sul
r

't ,I. •. I A' ii,

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓV,a..
PROCURAMOS IMÓVEISRESIDENCiAl'S'
E c IERCL4tS PARA LOCAÇÃO; EíHRe,

EM CONTAro CONO�r.q.

çÃO ::
Apartamento 7 Ceo1ni -ft,nipIO apa!)arnen!oCOfl) Ires
qqartos (sendo urpa SUite), sala, roiinh<i: area de

�Mço, bantKi!ro, sacadife�. Valor R$ 9QO,00 +
coiid.

Càse -1I1ía da FlQueira - Càse con dOiS quarIDS,.salá,
cezifiha, area de SIlf'Iiço, area da festaS, garagein e.

afi'!l'llo palio. Valor R$ aoo,®

Sala comercial � Centro - Sála oomercial rom
aproximadamente 6Om' e dois banheiros.

Valor R:$1.Q@,oo

ApalÍamenlD�. Vila lalau-ApartamenlD novo con dois
quartos, sala, cozinha, areád!iierviço, sacada e

garagein. Valor RPZO,oo

ApartamenlD - Cenb'9 - ApartamanlD COiT1 Ires quartos.
(sendo uma suite), sala, óJzinhà, area de seMço, sacada

com churra:;queira,� e garagem.
Válor R$ 850,00 f cond.

- GalJ)ão • Gúaramirim • Galpão rom 2e2m'·em
Guaramirim.

Valor R$ 2.100,00

Apto· Vila Nova -ApartamanID NOVO cem Ires

quartos (sendo uma,suüri), saIà, cozinha, area (le
seMço, banheiro, secada com churrasqueira e duas
garagens. Predlo com elevadcr e sqlao de festas.

Valor. R$ 1.000,00 + cond.

Três Rios do Sul - Geminado
NOVO, ótimo acabamento, 1 suite, 2

dormitarias. R$ 240.000,00

Amizade/Champagnat • Sobrado
alto padrão, 3 Suítes, mobilia, piscina -.

R$ 890.000,00
>j *x

Jaraguá Esquerdo·
Casa, t Suíte, 3 Dormitórios.

R$ �6,0.000,OO
fMW··FR9M ·.,.,3·····"'1

Apto- Cehtro . Apar1ainerito oom dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

.

churrasqueira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.
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Rua Domio Rodrigues da ova, 483 Safa 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

��_.�_"�!lIme�w�_�1ito1môwl..

47 ·3275.4477

RICARDO:
imóveis!

t -

8eti 9936"".06
WiBter 9909- 1•••

3275.1100
rrcrnfi:o 992' .55t5

••ÓVf'$
�;nwJi

lua 8emGJcfo I!tofnbusch� 1568

ISafa� I VIfG Ia"'. (ap6sa _ôsoi)
JCIRlSluá do Sutl I se !

I
COM�RA - V�NDA_�ALU��� A���IST�A.� VIS!T�NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOESE}S�ONIVEIS

CÓO 4.81 - TERRENO + CASABairro
Vila LenziA Qlos/2 Banheiros e demais
dependênciasr 3 Vagas de Garage.m.

Valor R$ 280.000,00.

CÓD 476 • CASA.Bairro Estrada
Neva.Cendemlnle Jdim das Aores.2 ates/l.
Banheiro e demais dependências. 2 Vagás de
Garagem + Móveis sob medida na Cozinha é

Banheiro. Valor RS 165.000,00.

: CÓO 485 - APARTAMENTO.Bairro Nova
Brasllia.fmediações "Atacadão Lux"1

: Suíle/1 ato./l Banheiro Social e demais
dependências.1 Vaga de Garagem.

Valor R$ 190.000,00.

•
côo 489 - CASA(70m'J +

EDlCULA(50m').Balrre Rio. Cerro. lI. 3 ates/1
Banheiro. e demais dependências.

1 Vaga de Garagem.Terrene c/Área tetal de
2.700m'. Valor R$ 300.000,00

côo 474 • CASA ALVENARIA.Bairro
Czemiewlcz. 2S01tes.1 Ote.l Banheiro Social e
demais dependências.Sacada.Área p/festas."

2 Vagas �e Garagem.
Valor R$ 490.000,00.

, CÓO 502 - CASA.Bairro Amizade.2 atoSl1
Banheiro e démais dependências.1 Vaga de

Garagem. valor R$160.000,OO.

Imóveis poro venda I

I
I�!
I 1IiIII.-- 2!.lff1ift&j� GIt�
i �",.ml'r<ll>ttf!�
�d�e�,m<�

M ...-=a.mm�,
$1lf{t:r�híjllmtmlt.�mflmJl,�
��,�,�e�

�Aoom1- l&mG�,
��a�e
��

���
SMl1e"l1�,e�
�EO!fmoOltillbmlll!teli!liil>_

,g
lesIid. DeII"fmíIID::� par ;
2dlailm�� 1 de}. I
��0(IZ!lU2..7� '"

I
I
i

Imóveis para locccôo
c:sam-�dmtiJ!)llD$-� I��R$g)..oo
�-�2�p"«"�2t�U&50.oo
1IIGCIIIM-�2dmmíl,,����6S0,OO
fIIGQIIIIrA-ClllsmId<emmillJi.,2�11lS.��65I)JlO
IIIIOIIOIM-Casi:lId�2doo���R$&âO..ro
WIIA_A-IIImldLII'iiidIl-�,2��.MlguEitR$1OO'_oo
VIIA_A-Iiei!ílIIl�-�2����R$7JQ,OO
VllAIDtA-1iIIe5iidl�W\al1-� 3da1mil(IUIe) clrtIÓ«JiiS

COII'IA",VBIDA ..
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3055 2244
www,:mobiliarialuna..com.br

CREDIBIUDADE É ruDO!

Ref.0460 - Res. Pieske,
lindo apartamento pronto
na barra do Rio Cerro
com 2 dorm, área de

70,50m2
R$ 135.000,00

Ref. 55 - Res. Águas
Marinhas, apto no centro
com suíte, 2 dorm, área
total 145m2 R$ 279.000,00
Aceita terreno como parte

de pagan:lI?Qto

Ref. 61 - Res. Barra, apto
pronto na Barra do Rio
Cerro, com 2 dorm,

R$ 145.000,00

Ref.0500 - Res. Horizon,
apto no Jaraguá

Esquerdo com 1suíte + 1
dorm, 2 vagas de

garagem R$ 245.000,00

Ref. 0527 - Res. J
Bertocci, apto no .Jaraquá, ,

99 com 2 dormitórios,
R$ 120.QOO,00

Ref. 0385 - Res. Siena,
apto na Estrada Nova, :!
com 2 dorm, área útil

':

60,88m2
R$ 130.000,00

..

PLANTÃO imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

HELENA
9122-8728

Rua Governador Jorge Lacerda, n0233.

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Sul

Ref. 0412 - Res. Spazio
Bella Vitta, apto na Vila
Lenzi, com 2 dorm,
R$ 123.500,00

Ref. 73 - Res. Deli Emitia
- apto Jaraguá Esquerdo

- suíte + 1 dorm.,
R$ 159.000,00

Ref. 0408 - Res. Florença,
apto na barra do Rio Cerro
com 1 dorm, 3 dorm ou

então com 2 dorm, a partir
de R$ 105.000,00 Entrega

Julho/2015

Ref. q481- Res. Florata, , ,

apto novo em Nereu
Ramos com 2 dorm,

R$ 145.000,00

Ref.0463 - Res. Dal Ri,
apto no São Luiz com 2
dorm, área útil 67,50m2

R$ 158.000,00

Ref.50 - Casa no Três
Rios do Norte, com 2

dorm, terreno de 325m2•

f. i,"

;jt�'�

(47) 3373-5134

(47) 9900-4434

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

....

It\
It\
�
N

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

�

DELL
PRADI

ü
w
a::
u

AGILIZAMOS SEU
PROCESSO HABITACrONALI M· Ó V E I S
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Seu imóvel está aqui.

��,---J-IASITA
(I , a

CRECI1583-J tl"1't()�!J,
www.lmobiliariahabitat.com.br

ANOS O _ BONS NEGÓCIOS

habi a @Imobiiariahabitat.com.br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$ 149.336,00

H0105 Afartamento com81,05m R$ 180.000,00
Vila Nova.

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

Ed. talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0012 Ed. Villar Vila
Lenzi R$ 169.000,00

Hoo66 Ed. Le Petit 81 ,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

M.I65.925

BeIÇl Paisagem. Área 20.000 m2. R$:990.000,00 Amizade
H0075 Terreno com 402,70

m2 Rau R$ 220.000,00

H679 Ed. LetíR� tt),�l�V����u 02 quartos

H1O'1Ed���Cor.d.
Centro.

H420 Quitinete 01 quarto Nova Brasllla R$ 490,00

H703 Residencial Riviera R$ 1.600,00 + Condi Vila
Nova {disponível em novembro}

H696 Sobrado (somente piso superior)
R$ 800,00 centro.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 Vila Lenzl

H695 Ed. CaRt0à5Sd.ôôi��o�d�rtos Centro
H692 03 quartos, Centro R$1.100,OO sem Cond.

H651 A1éssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$1300,QO + Cand.

-.

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0079 Apartamentocorn
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$ 106.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252.000,OO
H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi,

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

R$ 90.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de R$ 80.000,00

LoteamentoWeliness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2. ValorApartir

de R$147.0oo,00

H655 ED. Talismã
R$ 1.500,00 + Cond. Centro

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova Brasília,
R$: 620,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond (localizado
nc Calçadão)

H416 Quitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$ 490,00

H660 Apartamento 03 quartos, Neva Brasilia
R$620,00

H46 Casa COMERCIAURESIDENClAL
R$ 4.500,00 Centro.

lIIIIRII05
H47 Casa de Alvenaria 0.1 Quarto R$ 560,00

Baependi.
H7Ó4 Ed. Brasília Beltremíni ap 101 bloco 11

R$ 670,00 + Cond.

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

H0101 Casa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi
---

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

H0010 " Terreno com

471,90m2 Vila Lenzi
R$188:000,00

Totalmente res.idential

H700 Condomínio Vargas 02 quartos R$ 630,00 +

Cond, Vila Nova

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. R$ 1.700,00

H514 Sala CML 43M'
Vila Lenzi, R$ 700,00

H518 Sala Cml 117M'
Nova Brasilia, R$: 800,00

Residencial Montreal, lotes a partir de
R$ 90.000,00 com 320m2•

H693 Ed. Santo Pio Rau, 02 quartos. R$ 650,00.
+ Cond. H525 Sala CML 80m2 Firenze

R$ 1.400,00 + Cond.

LOCAÇÃO COMERCIAL .:..

H40 Casa de Madeira 03 quartos, Nereu Ramos R$ 550,00

H685 ApartamentR��ô8,ô�9ueira 02 quartos

H686 Residendal Árvores Ed. Araucária quartos
R$ 490,00 + Cond.

H691 Apartamento fundos Ilha da Figueira 02
quartos R$ 650,00

H698 Ed. Anibal Gomes, Amizade
R$ 750,00 + Cond

H45 Casa de Madeira R$ 700,00
Estrada nova

HS26 Galpão com 300m2
R$ 4.500,00 Vila Lenzi

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000.00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasilia, R$: 500,00

HSOS Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H705 Condomínio Vargas 02 quartos R$ 630,00 +
Cond, Vila Nova

H48 Casa Mista 03 quartos R$ 650,00 Três Rios
do Sul.

HS09 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

HS17 Sala CML, Centro - 60m2,
R$ 490,00 + Cond.

HS22 Sala CML 40 m2 Firenze
R$ 750,00 + Cond.

H524 Sala CML 50m2 Nova Brasilla
R$1.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.schellercorretoresimoveis.com_.br

Residencial·
Abu Dhabi

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.008,00
. N° da

incorporação:
R.1-73.591

[.
'i
I

�!: Casa com 207m2• Loteamento Champ's Elieseé
! 1 suíte, 2 demi-suite, sala estar, sala de jantar,
I cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, piscina,
I

.

depósito, escritório, lavabo.
t Valor à consultar. Matrícula 55.873

RESIDENCIAL GENESIS • Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$157.000,OO. mcorporação nO R.3-59.358

Residencial Itália
Apartamento com

121m2,

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios,
bameíro, sala,

cozinha,
lavanderia,

sacada integrada
com churrasqueira

e uma vaga de
garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$185.000,00

" Apartamento com dois dormitóríos,
; banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada
�

. com churrasqueira e uma vaga
f de estacionamento. Prédio com área de
� festas. Metragem do apto: 59,OOm2.

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul i Valor: R$ 145.000,00
Apartamento de três quartos, com duas vagas de garagem. i Registro da incorporação N° 62.174 R-1
R$ 165.000,00. Matrícula nO 70.950. Apartamento com doís I

quartos. R$135.000,00. Matrícula 70.956. )\

R$ 415.000,00

Incorporação nO
R.26.047

,
._-_.....;__. -----_,; ---_._---_.� .
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Venha morar em

Nereu Ramos.

Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)
www.sorosa .. om.br

'I' I I, i.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALUGA R$ 850,00*
Baependi - 01 suíte+ 01 Dormitórios,01 Sala,
Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.

Residencial Caribe.

l
I

VENDE R$ 1.300.000,00 I
Lindó Terreno comercial, Rua Marina Frutuoso I

com 1367,65 m" aproximadamente,
Ótimo Oportunidade de Investimento.

VENDE R$ 400.000,00
Linda Casa, Estilo Colonial, área aprox. 380 m2, 01 dorm,+

02 suites, coz, garagem coberta, salão de festas.
"'Mais condomlnio

'Apart. GUARAMIRIM 02 dorm. prox, Máximus VistoriaR$ 650,00
'ApartVila Nova 01 suíte + 01 dorrn. Ed. Monise R$ 700,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Edificio Gioconda R$ 550,00
'Apart. Centro 01 suíte + '01 dorm., Ed. Raphia R$ 850,00
'Apart. Centro 01 suíte + 02 dormltório.Ed. Tulipa R$ 800,00
"Apart.Vila Nova' 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
'ApartVila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Capri R$ 900,00
'Apart.llha 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
SalaComercial- 70m2 naMarechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox. Arroz Urbano São Luis R$ 1.800,00

- Imóveis com possibilidade de

parcelamento em até 150 X direto
com a construtora com 10% de
entrada

.

- Trabalhamos com imóveis em [araguá
do Sul, Balneário Camboriú, Itapema,
Itajai e Piçarras.

- Ofertas de mais de 100 construtoras

do litoral

Rua: Bernardo Dornbusch 570 sI 02 - Baependi - [araguá do sul

Fone (47) 3371-1681 18480 1030
E-mail imoveisedesign@hotmail.com / www.imoveisedesign.com.br

VENDE
R$ 1.000.000,00

.

.
.' VENDE-TROCAi •

";c
Casa em 02 pisos, Vila Nova, com ampla vista para a cidade, mobluada, -corn
piscina + cascata, 300m2, terreno 3AOOm2, alto padrão. Aceita-se: imóveis em

Barra Velha, Piçarras, Itajuba, Jaraguá, Guaramirim, Corupá ou entrada
mais financiamento. R$ 1.450.000,00

Adejair E. Balsanelli (Deja)
Creci 5.284

VENDE· ALUGA - TROe.A:
Cobertura duplex, Vila Nova com 425m2, semi-mobiliado, 03 vagas

garagem, vista para cidade, piscina exclusiva, cômodos semi-mobíliados.
R$ 1.350.00,00

Rua Tibério Rozza, 111 - Vila Nova - 89259-705 - Jaraguá do Sul - se
473374-2990 - 9973-9089 - dejaimoveis@netuno.com.br

.()úmnuono p()\n
A vida acontece aou i.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA

PRESENÇA
(47) 3375.0505
9153·1112/9135·4977

DESTAQUES DA SEMANA '.' .

AREA�
2.197,90m'

[;:�

Chácara 13.000m2, 200m de frente,
com água corrente. Ano Bom,
. Corupá/SC. R$ 88.000,00.

OPORTUNIDADE

Área 21.905m2� excelente localiz.
em Ne'reu Ramos. Ótimo local para
construção de comércio, galpão
Industrial� ou condominio vertical.
Terreno com frente para 2 ruas.
Estudamos propostas. (Aceita
terreno com casa em Nereu
Ramos). Jguã do sul/se.

R$. .1.499.000.00.

Chácara 132.020Jn2, 10 a 15 mil pés de
eucalipto, Rio Natal, Corupá/SC.

R$175.000�OO. BR·280, Corupá/SC. R$120.000,OO.
VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ

Terreno 2.197m2, com casa de
madeira simples. De frente pI asfalto,
Três Rios do Norte, Jguá do Sul/Se......�
Ideal para prédio. R$ 310.000,00.

Casa Nova 63,75m2, 2 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de serviço.
Seminário, Corupá/SC. (Aceita lote

como parte de pagamento).

Casa 208m2, 3 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem. João Tozinl,
CorupájSC. R$ 125.000,00. Aceita lote

como parte de pagamento.

Chácara 30.8OOm2, �om água corrente. �kara��500� (l�mx��ml,�om �����em,
Pirimetro urbano. Excelente localização, 1 casa �ea�a�, 1 ta��ema�elra e 1 �I��o�ara�a�o,

�maD'imoIM,�ru�j/�t. �� ���.���,OO,

C.RECI8844

DECXARrIl
Z'''.'U''''RHH
.CORRIiTQRDe IMÓV&S

.���
- ;,./
/' '" [.,_,<-

www.deocarimoveis.com.br3370-6624 I 9102-5299

041-Três Rios do Sul, terreno
com 522,90m2. R$130.000,00

079 - Santa Luzia, terreno com

58.149,29m'. R$ 1.300.000,00

011-Massaranduba terreno com 1 00.000,00m2 R$135.000,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - íerrteno com 375,00m' R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m2 : R$ 960.000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m2 R$ 96.000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m2 R$ 90.000,00
058 - Nova Brasüa, terreno com 16.843,45m2 R$ 2.000,000,00
068 - Três Rios do Norte com 447,24m2 R$115.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.148,20m' R$ 2.850.000,00
075 - Ribeirão Grande do Norte com 3p.696,00m2 R$ 400.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2 H$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m" R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,00m2 (ótimo PI indústria). Aceita imóveis R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2 : R$140.000,OO
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000.00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2... .. R$150.000,00

CASAS .'

008 - Arrizade -casa com 168,00n' e terrem com 370,00n'. (aceita apar1amento de fT1ElIXX'vakr COIT'O forrra de pagarrento) R$ 550.000,00
012-Nereu Ramos, casa com 133,00m2 e terreno com 342,41 m2 .. (aceita apto em Curitiba) R$ 320.000,00
021 --Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00m2 e terreno com 450,00m'. (aceita sitio de menorvalor) R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m2 e terreno com 443,50m2 R$140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m2 e terreno com 350,00m' , R$120.000�OO
062-Barra Velha - casa de madeira e terreno com 276,00m2 R$ 35.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m2 R$ 250.000,00
071 - Nereu Ramos, casa em alvenaria com 138,48m2 e terreno com 349,30m2 R$ 330.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181 ,00m2 e terreno com 2,497,00m2.............. .. R$ 650,OQO,00
093 -Aguá Verde, casa estilo eOOmel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2 R$ 700.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de aiv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Ten: cf 1.574,10m2 (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edicula. Terreno com 660,00m2 R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2............ .. R$180.000,00

smos

007 -Nereu Ramos, Sitio cf casa de madeira, ranchos, 03 lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - o/casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valoL R$5QO.000,OO
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,ÓOm' R$ 650.000,00
078 - Santa Luzia, casa de alvenaria com 200,OOm', galpão com 200,OOm', terreno com 58.149,29m' R$1.300.000,OO

APARTAMENTO
_

....
.

" '
..

005 -ÁguaVerde - apartamento com área total de 52.71m'..................... .. .. H$120.000,00
010 -Apartamento com área totaJ de 100,00m2.................................................... .. R$180.000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m2............... .. R$110.000,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2............. .. R$ 285.000,00
061 - Vila Nova - apartamento com área privativa de 49,33m2 R$120.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$185.000,00
090-Centr� - apartamento com área privativa de 90,00m2 R$ 220.000,00

LOCAÇÃO
Sobrado, Nereu Ramos R$ 700,00
Apartamento Centro R$700,00
Apartamento.Centro................................... . : R$850,00
Apartamento Agua Verde R$ 550,00

COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SE www.chaleimobiliaria.com.br

Fone 413311-1500 - Fax413215-1!00'G
Pilantão 419915--1500 - c:hak�@dldleimo!biiiíillrilaU;:lIl'mJ:!Jlr i mobil i á r i a���51

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões intemas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estanjantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. R$ 210.000,00

13147 -APARTAMENTO - Rua Leopoldo Janssen, 305
Nova Brasilia - Jaraguá do Sul
Residencial San Miguel Área total: 75,08m2. 03 dormitórios, sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço, e 01 vaga de garagem.
Valor do imóvel: R$170.000,00 (Cento e setenta mil reais)

13144 -SOBRADO ALVENARIA C/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193 - Czerniewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área construída aprox.: 240,OOm2.
Sendo frente e fundos c/ 9,00m, lado direito e esquerdo c/30,00m.
R$ 520.000,00

13127- TERRENO - Rua: José Narloch - Chico de Paula
Jaraguá do Sul/SC. Terreno com área aprox.: 59B,56m2. Sendo:
frenfe e fundos c/15,00m, lado direito c/ 40,20 e esquerdo c/
40,30m. R$ 190.000,00

1321 - CASAALVENARIA - Rua Arthur Breithaupt, 390 - Lo!. Firenzi
Tlfa Martins - Jaraguá do Sul. Área do terreno: 322,00m2. - Área
construída aprox.: 150,OOm2. Sendo frente e fundos c/ 14,00m, lado direito
e esquerdo c/ 27,00m. 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala
estar(jantar, área de serviço, Garagem e área de festas. R$ 250.000,00.

1372-TERRENO
. Rua: Exp. Ewaldo Schwarz, esq. Com Rua: Clube dos Viajantes.
Três Rios do Norte - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 997,60m2. Sendo frente 24,15m, curva 9,25m,
fundos 30,90m, lado direito 27,15m e esquerdo 33,00m. R$ 260.000,00

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,00m2. Sendo frente e fundos com 100,00m, lado
direito e esquerdo com 100,00m. R$ 200.000,00

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovídio Spézia, esquina cf Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do Sul
Área total construída 01: 174,73m2 e 02: 147,85m
Divisões Internas: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar/jantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem. R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 35

VE COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO
www.santerimoveis.co.m

SANTEA
1�'V'�

"'0'191'

Fone 47 3310-5000 Centro Guaramirim

facebook.com/santerimoveis

Avaí/Guaramirlm
Casa com 2 quartas, sala de estar/jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem,

aprox, 85m2 e terreno 360,02m2•
Valor R$ 160.000,QO

Avaí I Guaramirim
Casa com 02 quartos, sala de estar e jantar, cozinha

integrada, banheiro e área de serviço.
R$ 115.000,00

Vila Lenzi I Jaragua do Sul
Casa com 3 quartos, cczmha e sªla integradaS",
banheiro, área de serviço, 2 varand�s, 7 gãragens

V;lIor R$ lSO,OOO;óO

�-ç-_F-�--
".' .:� .. "'" A ......... _ ... ·�

l!l"t�nl) bairro Avaí I Guarami
fêrreno com área de 2.796,OOm'

R$ 160.000,00

Terreno Centro I Guaramirim
Terreno com área de 360.80 m'

R$ 115.000,00

Terreno João Pessoa J Jaraguá do Sul
iferrenos no loteamento Marajollra 2.

IA partir de R$ 115.000,00

""" .,-"",'-",,,,_.��-

villa Catânia.R�s'idencial (Piçarras)
Apart�mento 1 suft� +2 q�art�SFI �anheiro amerícano
(demi�uíte), sala jant��/estari.c-ozin�a, área-de serviço,

churrasqueira. portão e pOrteiro eletrômco.p-scíoe, espaço
fítness, 2 garagens e playground.
a partir�de8$507.688,05

Ilha da Fig'ueira c Guaramirim
Apartamento-com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueira
R$ 125.000,00

partamehtqtom 2 quartos, cozinhe, salas de estar
e jantar, Qanhlõir.o, área de serviço, sacada com
churrasqueira, 1 vaga de garagem coberta.

ss 129.000,00

Jilraguá do Sul- Bairro Ne�l!u ({a'1:!Qs
Residencial Hausgarten

.

P\partamentos com 2 quartos, sala, cGzl";ha,
área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de ga,agem

A partir de R$ 107.000,Ofr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, ',BALCÃO DE NEGÓCIOS' .

• 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.

• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para revender garantia de

reparo WorIdCar. São os seguintes
planos: GARANTIA GOLO: R$ 449,00.
Garante até R$ 2.000,00. GARANTIA
PLUS: R$ 649,00. Garantia até R$
6.000,00. GARANTIA PLUS: R$ 949,00.
Garantia até R$ 10.000,00. Ganho
de 10% sobre o pacote vendido.
Informações com Gilson: (47) 9935-
9307 ou com Gilceli (47) 9655-8551 ou

pelo email: giIsonborba@gmail.com
• Franquia de cursos profissionalizantes
seleciona professor de inglês e

administrativo, secretária e aux. de

limpeza. Marcar entrevista pelo fone
3054-1682 em horário comercial.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo TIG.

Carga horária de 40:00h; Horário das

8:00 às 12:00 h sábados; Custo de R$
690,00 em 3x de R$230,00; Previsão
para inicio dia 21/09/13. Inscrições
elnformações fone 3376-1337 ou

9600-3318,falar com MAURO OU
IVETE emailmauro.paganini@terra.
com.br; ou 91?4-1270,falar com
CARLIXTO .emailcarlixtof@yahoo.com.
br.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo MIG/
MAG .Carga horária de 50hrs; Horário
das 19hOOminh às 22hOOminh,
segundas e quartas feiras; Custo de R$
600,00 em 3x dê R$200,00; Inscrições
e Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com MAURO OU
IVETE e-mail mauro.paganini@terra.
com.br; ou 9174-1270, falar com
Carlixto, e-mail carlixtof@yahoo.com.
br.

• Precisa-se de pedreiros e' serventes de

pedreiro. Interessados tratar 9967-
9245 (Tim).

• Precisa-se de Dentista comissionado

para consultório em Guaramírim. Tr:

3373-3100.

• Loja de produtos naturais de jaraguá
do Sul está contratando atendente.
Interessados enviar curricuIum para

saboresegraos@gmail.com. Maiores
informações falar com Vivian fone (47)
3273-0673

• Precisa-se de babá com experiência e

referencias para trabalhar o dia todo no

bairro Rau. Precisa ser uma pessoa que
goste de criança. Maiores informações
tratar no fone 478818-2211 após as

18h.

• Contrata-se dentista clinico geral para
trabalhar em clínica de Odontologia na

Cidade de jaraguá do Sul. Contato com

juliano fone (47) 9176-9625

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.

Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com
ou ligar no telefone (47) 3372-0246

• Contrata-se técnico em informática
com habilitação AB. Telefone 9972-
6065 Mundo Eletrônico.

• Vendo tapetes de crochê, semijoia,
panos de prato, cachecol e artesanatos
em geral. Também vendo Natura e

Avon. Contato 3370-0946 / 8845-4693.

• Vende-se adubo de frango, faço entrega
em toda região. Qualquer quantidade.
3275-2354/8813-5808.

• Vendo: Celular Samsung Galaxy
Mini c/ cartão de memória de 2GB,
Touchscreen (toque na tela) e Android,
R$ 200,00. Contato - Douglas -

(47)9955-5021.
• Vende-se mesase bancos rústicos feitos
com madeira maciça de demolição.
Valor R$ 1.500,00. Tratar com Sr. Luis

9909-1453.

• Vendo NotebokACER, 11 GB, modelo
ASPIRE 4520, por R$ 400,00. Contato
com Adernar 9942-8890.

• Vendo Moedor de carne novo, manual, _

nº 6, com jogo de discos para bolachas,
ao preço de R$ 130,00. Contato com
Adernar 9942-8890.

• Vende-se cadeira de descanso, com
massageador de assento, costas e

também de pernas (110/220V),
seminova, marca Relax-Medic.
R$3.800,00 (Vale R$5.500,00). Márcio
tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se mesa de Angelim (peça
maciça-única), impecável, de 2,70m
de comprimento, 80cm de largura e

5,5 cm de espessura. R$1.200,00. (Vale
R$3.500,00). 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)

• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras cor
f'

creme com tabaco seminova. Valor: R$
450,00. Tratar no telefone: 3376-3435
com Rosalia.

• Vende-se 14 carrinhos térmicos p/
venda de sucos e refrigerantes em
perfeito estado de conservação. Valor
unitário R$ 600,00 ou a combinar. Tel
9206-5556.

• Vende-se bicicleta feminina de marchas
em bom estado. R$ 90,00. 3370-1064

• Vende-se filhotes de Pastor Alemão,
puros, já vacinados e desverminados.
Com 45 dias. Valor R$750,00. 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 e camas com massagem.
Demonstração sem compromisso. TeI
479633-9465.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. Tel
3370-1064.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento próximo ao

posto Marcolla, 2 quartos, banheiro,

sala, cozinha, garagem, portão
eletrônico. Valor 100.000,00 Fone
3371-6069.

• Compro uma garagem no Edifício

jaraguá. Fálar com Susan ou Dulce
3370-7160.

• Aluga-se quitinete com 1 quarto na

Rua MaxWilhelm,860, 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. TeI 9103-
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.

• Procura-se moça para dividir aluguel
em Apartamento mobiliado no

Baependi. As despesas ficam em torno

de R$ 375,00 cada uma já incluso o

valor do aluguel, condomínio e luz. É
necessário somente os móveis para

-

o quarto a ser alugado. Interessadas
entrar em contato pelo e-mail sandra@
empresas.ind.br ou no fone 3274

2332(horário comercial) ou 9115 9126
e 9603 0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no centro, livre
de água luz e internet. Valor R$300,OO.
Contato 9954-5019.

• Vendo ou troco por casa em jaraguá ou

Schroeder, ou na praia de Barra Velha
ou Piçarras, apartamento mobiliado
sob medida, 1 suíte + 2 quartos, 2

garagens, no Vila Nova. Valor R$
320.000,00TeI9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista, livre
de água, luz e internet. Valor R$ 300,00.
Te19123-5851 (Vivo) / 9954-5019
(Tim).

• Alugo apartamento novo, 2 quartos,
70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada
com churrasqueira. Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos da Weg. Valor:
R$ 700,00 + condomínio aprox. 100,00
- fone: 9929-8488 (Tim).

• Vende-se apartamento novo em

Carnboríú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECI 5878. Valor R� 240.000,00.
Aceito propostas. Tel 9957-1216/
8465-6600.

• Vende-se Apartamento no Bairro Vila
Nova com 2 quartos, cozinha, sacada,
1 vaga de garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creei 14482.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$

.

10.000,00. Valor de R$ 129.000,00. Tr:
478499-4778.

• Vende-se Apartamento no Bairro
Amizade com 2 quartos, cozinha

mobiliada, sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creei 14482

CASA

• Vende-se casa no bairro Czerníewícz,
4 quartos, terreno c/ 413 m2, valor R$
180.000,00. Aceita apartamento como

troca, negociável. Tel 3371-2598.

• Vende-se geminado, 2 quartos, sala,
cozinha, garagem. R4120.000,00.
Aceita financiamento. CRECI 19044.
TeI8412-4712.

• Vende-se casa na praia com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia
etc .. O terreno de 3.824 m2, todo
cercado.Ao lado da lagoa Santa cruz
na Barra do Itapocu/ Barra velha, de
frente pro mar. Valor: R$ 185.000,00 ou
troca-se por apartamento em jaraguá
do Sul. (Negociável). Tratar: 9662-
6777 ou 33720013.

• Vende-se casamista no Amizade, perto
do supermercado Kajota. Banheiro, 2
quartos. Valor R$ 45.000,00. 3371-
6069.

• Vende-se 2 casas geminadas, próximo
a Belmec, R$240.000,00, pode ser
financiado pela Caixa. TeI 3370-2759 .:

• Vende-se casa de alvenaria na Rua

Guilherme Wegner, 720- Gravatá,
Navegantes. 600 mts da praia. Terreno
13x20 mts. 4 quartos, 2 bwc. Casa
mobiliada, com mesa de sinuca. R$
150.000,00. TeI 3371-6069.

• 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.

CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se chácara no Garibaldi / São
Pedro. Medindo 240.000m2, casa mista,
ranchos, cercas, lagoa, água corrente,
6.000 pés eucalipto. Oportunidade de

investimento. Valor: R$ 350.000,00.
Aceito troca terreno e veículo. Tratar:

9185-4615/3376-0081.
• Vende-se chácara com 2 casas

e 2 lagoas, no Barro Branco em

Guaramirim. Aceita troca por casa
também. R$ 300.000,00 Tratar fone:
3373-6337 com Arno.

SALA COMERCIAL

• Vende-se vídeo locadora em bairro
nobre de jaraguá do Sul, com cerca de

2500 títulos, ótima clientela formada,
ótima localização, não necessitando de
nenhuma reforma. Loja 100% em dia,
Oportunidade única para quem quer
iniciar seu próprio negócio.Valor: 50
mil negociável. Maiores informações
(47) 9605-7349.

\

• Vende-se fábrica de alimentos, atuando
no mercado há mais de 8 anos, temos
mais de 300 clientes ativos. - Equipe
de vendas; - Veículo para entregas; -

Marca patenteada e reconhecida no
mercado. Valor R$ 200 mil. Aceito
como pagamento veículos e imóveis.

(47)9992-0476/ (47)9165-0999 /
(47)9147-9003/ (47)9734-3560 Sílvio.

Vende-se HOTEL- Centro

TERRENO 1.558m2

Construção 600m2

24 quartos c/ banheiro

Idealp/ HOTEL,
ESCRITÓRIOS, EMPRESA
Creci 23040 - Fone: 9103-7772

R$ 1.600.000,00.

VENDE-SE FIESTA

Vendo um Fiesta 2008/08,
Flex - Todo preto

completíssimo, muito bonito
- R$ 19.399,00 - negociável.

Fone: 9973-9089

Manutenção residencial
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3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-7819.�.f
8429-9334J

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47)

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

Ref:d253

nossas

opções de
. , .

tmoveis no

litoral
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Casa Alvenaria 100m2 - 3 Quartos
R$ 140 mil - Ilha da Figueira em

Guaramirim

381 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013

47 3373.34041www.imoveisws.comIRua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

Apartamento com 3 quartos sendo
1 Suite - a partir de

R$ 460 mil - Baependi em Jaraguá

Ref. 422

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil - Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

Escolinha em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

13 anos www.imobiliariabeta.com.br

,

. Ref: 51
.

Casa - Tifa Martins
03 Dormitórios

Ref: 75

Casa - São Luis
03 Dormitórios (01 suíte)

Ref: 76

Ref: 255
Casa - Vila Nova

.

04 Dormitórios (01 suite)
Terreno -Amizade

Casa - Amizade
02 Dormitórios

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: 5A01,OOm'
R$ 1.696.000,00

Terreno - Guaramirim
Metragem: 128.000,OOm'
R$1.250.000 00

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suíte)

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suíte)

Térreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: 809,DOm'
R$ 860.000,00

Terreno - Nova Brasilia
Metragem: 458,OOm'
R$ 715.000,00

Terreno - Ilha da Figueira
Metragel'll: 1D.144,00m'
R$ 420.000,00

iifiiii=REF.41
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A cidade de Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da regiSo
Norte Cafacinense. Em 28 de agosto de 1949,

2 I vruCULO: I FIM DE SEMANA, 2& E27m aUTUaRaDnGll .
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Semi Novos
Kia Power Impor's

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Peugeot 308 combina
esportívídade, luxo e elegância

o Peugeot 308 apresenta
um design único, ampla lista
de itens de série e tecnologia, e

também se destaca pelo confor
to e segurança. O modelo possui
controle eletrônico de estabili _

dade e controle de tração, Freios
ABS + AFU (auxílio a frenagem·
de urgência) + REF (repartidor
eletrônico de frenagem), ilu

minação "lead me to the car"
(acendimentos dos faróis por
um tempo determinado), lu
zes diurnas de LED, pára-brisa

acústico, retrovisores externos

elétricos, conexão Bluetooth

para celular e conexão USB para
iPod/MP3 player.
,O preço promocional para

o mês de outubro de fábrica é a

partir de R$ 49.990 para o mode
lo 308 Active 1.62014, com taxa

0% e facilidades no pagamento,
como a primeira parcela para
Janeiro 2014. O carro apresenta
garantia de três anos.

-

O hatchback médio está dis

ponível nas seguintes versões:

Active 1.6, Allure 2..0, Allure 2.0
automático e o top de linha, Gri
ffe THP, este com detalhes que
conferem mais esportividade. O
308 Griffe THP possui itens adi
cionais como teto panorâmico
de vidro (eIELO), dois airbags
de cortina (motor.ista e passa
geiro, dianteiro e. traseiro) eWIP
NAV - GPS integrado ao painel
com tela colorida multifunções
de 7 polegadas rebatível eletri
camente. O carro possui garan
tia de três anos.

A vida acontece aqui.
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Reestílízado, Sorento 2014 ganha 5 estrelas
em segurança veicular da NHTSAamericana

Um dos SUVs mais vendidos pela
Kia Motors America, o reestilizado
Sorento 2014 ganhou a pontuação
máxima na classificação geral de

segurança - cinco estrelas - da NHT
SA - National Highway Traffic Safe

ty Adminístratíon, órgão ligado ao

governo norte-americano. O. novo

Sorento foi reconhecido por seu ex

celente desempenho nos testes' de
colisão frontal e lateral de impacto,
bem como obteve notas altas em

testes de capotamento. .

e

"Construído sobre uma platafor
ma totalmente nova, o novo Sorento

utiliza equipamentos' de segurança
avançados da Kia e tecnologias para
fornecer um alto nível de proteção
de seus ocupantes. Esta avaliação
foi feita pelo governo dos EUA", dis
se Orth Hedrick ; diretor executivo
de planejamento de produto, KMA
. "Ao receber uma classificação 5 es

trelas da NHTSA faz do Sorento um

concorrente ainda mais forte dentro
de seu segmento, além de ressaltar o

compromisso global da Kia em for
necer segurança e valor excepcional
aos nossos clientes".

Além da classificação de 5 estrelas
. do NHTSA, o Sorento 2014 também
foi nomeado um Top Safety, uma in
dicação do Insurance Institute for

Highway Safety (I1HS) . O Sorento é
mon:tado na fábrica da Kia em West

Point, Geórgiae está disponível em
quatro níveis de acabamento.

O Sorento 2014 não é uma mera

reestílização. For construído- sobte
um novo sistema. de plataforma 'e

suspensão, oferece um novo motor

V6 e mais espaço para os passagei- -

ros, bem como um novo nível de
acabamento topo de linha conheci
do na versão SX Límited. Do .ponto .

de vista de estilo, toda a parte dian- .

teira e traseira foi redesenhada para
incorporar novos elementos de ilu

minação. As rodas de liga leve de 17

e 18 polegadas foram redesenhadas
�

e uma roda de liga maior de 19 pole
gadas é oferecido no SX.
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PROMOÇÃOR$6500..··'itec-1 - ,

9 00RI\
12. _ R$3 ,

sarda'" S. -

o de
H,gienlza�$65 00
Ar cond.

- ,

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256�075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.eom

Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

"Ano:2008/2008
·Diesel, Completa,4x4

·Com troca R$80.000,OO
·Sem troca.R$75.000,OO

CONTATO:(47) 9107-6932

. o'à Casa da Cultura de
p[ÓXÍl1l

.' Valor a combinar.GuarallUOJ1l. � A

Fone 3373-1435 J 99794:>"<.
Falar com AUTea.

casa de 120m2,• Vende-se . terreno d
no de esquma. .tem'
� '3 quartos. sala eozinh450m ,

da rada. Valor
garagem, to mu

Aí
R$200.000.00.Tratar com

, 9103-3926 .

• Vende-se casa geminad�ar
loteamento fireOZl. 2 q
sala cozinha, garagem, área

70�2 Entrada + fil!3ndam
. R$140.000. Te\: 9103-3.92

Ailton.

Al� ga-secasa fundos. 3•

�os, sala. cozinha. ban:'vanderia, garagem. Rua
de laneirO, 87. Somente
&$700,00, Tel; 479929-1

APARTAMENTOS
e JIIoça para dMdír .•�
to 'BalTro Baependí.apartatneo .

'1'.-'
rtameJlto senlÍ 1I10bl

"",o.

!ruguetR$375,o0 alu��l
R$6O,oo de condomll1lo.- +
.---.�Ii"""" Sandra.9115-1 ten=-'3S _.:126 0119603-1280 (Frao)

_�..,.mento GOro 2
• Alugo a.,... - .

o• .agem na
75Jnt.com.,...- ,

�' ....��y"'nnann. aluguelrua rran·� '. (média
RS 650,00 .. �od����1�1'U

CHÁCAllA
• Vende-se chácara no �ar\
São Pedro.240.000m ,

mista, ranchos, cercas •

água corrente. 6.000 p

eucalíPto. oportun1dad
'nvestÍlllento. Aceito tr�rreno e veículo. Trata

4615/3376-0081 •

.
-

Procurando por um veículo?
As melhores ofertas e

variedades você
encontra aqui!

.

. d 11 II 'L r l· Iü
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4XR$99,OO 4X'R$152,OO 4XR$132,OQ 4XR$1S2,OO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
,�� "' .. ,,,. �L ...- .. �c.....r"'_ "" .. OI .,,.__,,.._, "' ... 1.... .,.; ...... -l'I:lIi':".!"" �a::�,<:;;;u.,.�::r ,""<A:'... • � -.,...... )� • <. ,'_" � ".�, -!cVt12'" - ":..-',; 11'"... '!J'..,_��_'J't{'j«T.·oZ'. >::ioi' �'.. �.... 'J�!i -� ...."'3� , .......� ,�,,�. �.:-c:::; •• � _�.·.11�. "I' ..,-��·"""f: ��\" I'·,;:

-

'.'.0'"" _I �S'>'>"� ..
�
.. __F_!. ,

• 'v;._.1. _, � - "J":'__ � "'.�'L TI'''' �"'f�iI..- ....... "',.. ;_,-",- �

LE monDE JARAGUÁ DO SUL-Av. Pref. ,WaldemarGrubba, 1909, Vila lalau - NOVOTEL (47) 327O-18�8FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO '_J ' A D O R E C I T R O E N
WWW.LEMONDE.COM.BR '

,

1 -Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Cítroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. NovoGtroén C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF.Citroén C4 Picasso 2.0 16V 1 3/14 com valor à vista de RS 74.990,00 e CDC realizadopelo Banco Alfa com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de RS 662,00 para Banco PSA eTC de RS 820,00 para Banco Alfa.Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelosbancos: PSA Finance ou Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/10/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Seguro Fixo C4 Lounge. Garantido por Generali Brasil Seguros Cnpj:33.072.30710001 -57 - Processo Susep: nO 15414.001 151/2004-22. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações neste material são resumidas. Osdireitos e obrigações das partes estão definidos na Proposta e nas Condições Gerais do seguro contratado. Consulte nosso site para mais informações Faça re.ri�;;o� em seu veIculo ....ogularmerde.sobre este seguro: www.citroen.com.brlservicos/seguros. Condições validas até 30/nov/2013. Consulte no site as concessionárias participantes. V� "", I JIii
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• AIR BAG DUPLO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• MP3 + use + BlUElOOTH

• FREIOS ABS + REF
• FARÓIS DENEBLINA
• SISTEMA flEX START

(sem tanquinho degasoli�
PEIJGEOT ASSISTANCE

ABTI�p,e.
POR.I$\_.990"oc:f
BAGDOPLO

• AR.:cONDIClONADO
AUTOMÁTICO BI-ZONE

• MP3 + USB + BLUEToorH
·SENSORDE

ESTACIONAMENTO TRASEIRO
• FREIOS ABS+-REF

• fARÓIS DE NEBLINA

«l8AIlure:(1 partir de RS 54.990,00 à vista ou taxo de (m O.m.. com entrodo de RS 32.994,00 (60%) + 24x R$ 986,67 mensais .

a
•

_�opaiftdeR$ 49.99O,00à \listo
outD..odeO%o.m.. com errtmdo de

R$29.994,oo(6OO(»+24xR$902.0l mensais.

Strasbourg Jaraguá (47) 3274- ]900 Blumenau (47) 3331-4500 Itajaí (47) 334.4-7000
Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 Chapecó (49) 3361-1500
Caçador (49) 3561-3400

Jaraguá Blumenau Brusque Caçador Chapecá Itajaí Rio ilo Sul

I Segunda a

�às18h30 Bh às 18h30 8h às 18h30 8h às 18h30 8hás 18h30 8h às 19h 8h às18hSexta

I Sábado 9hàs17h 9hàs17h 9hás17h Bb às 13h 8hàs 13h 9hás 17h 8h às17h

Valor promocional a partir de R$ 54.990,00 paro 408 Allure 2.0 BVM Cinza Grafita 2013/20Ó ou anteriores. Simulaçõo de Crédito Direto 00 Consumidor pelo Banco Peugeot, poro o veículo acima: entrado de R$ 32.994,00 (60%) à viste, mcts 24 parcelas mensais fixas de R$ 986;67,com vencimento da 1 a parcelo para 90 dias. Taxa de juros de 0% o.m. e 0% 0.0., Custo Efetivo Total de 0,52% c.m. e 6,38% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. para pessoa física. Valor total do veiculo Q prazo de R$ 56.674,08. Sujeito a aprovaçõo de crédito. Alguns itens são de �rie_da versãoGriffe. Estoque de 408 AUure 2.0 BVM 2013/2013 ou anteriores: 10 unidades. Votar promoci'onal a partir de R$ 49.990,00 paro 308 HB Active 1.6 Vermelho Rubi 2013/2014 ou anteriores. Simulação de Crédito Direto 00 Consumidor peta Banco Peugeot, poro O veículo cama: entradode R$ 29.9941'00 (60%) à vista, mais 24 parcelas mensais fixos de RS 902,01, com vencimento da la parcelo para 90 dias. Taxa de juros de 0% c.rn. e 0% 0.0., Custo Efetivo Total de 0,56% c.m. e 6,87% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. poro pessoa físico. Valor total do veículo o prazo de RS51.642,24. Sujeito o aprovação de crédito.,.Alguns itens são de série da versão AlIure. Estoque de 308 HB Active 1.62013/2014 ou anteriores: 25 unidades. "'3 anos de garantia nos termos dos respectivos manuais. ""Consulte os preços dos revisões. Prazo da promoçõo, paro pedidosfirmes fechados, de 3 a 31/10/2013 ou enquanto durarem os estoques. Nõo cumulativa com outros promoções. Poro mais informações, acesse www.peupeot.corn.br. Banco Peugeot: Duvidaria - 0800 771 90901 Serviço de Atendimento ao Cliente: - 0800 771 5575 e acesso poropessoas com deficlêncto auditiva ou de falo - 0800 771·1772. -

o peugeot.strosbourg strasbourg.com.br

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION &' EMO,TION PEUGEOT

VENDE-SE VOLVO VENDE-SEMOTO
MOTO XR TORNADO,
250 CC, ANO 2005, COR
PRETA, R$ 6.000,00.
CONTATO: 3372-9204

OU 8807-0261.
MARCO.ENKE@

DUASRODAS.COM

VOLVO NHÚ 380,
CAVALO TRUCADO,

PNEUS NOVOS.
R$ 120.000,00.
TEL 3370-7144.

/
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e SETAS COM LeD

Power Imports
Blumenau • Sal. (amboriú .. Jaraguá do Sul

jOioville .. Florianópolis

The Power to Surprlse
Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av, Prefelto WaJdemar Grubba, 1346· Baependi

Quantidade de 5�pi!IIiIKii�� li:� síi!las átms óI!:iIm€0 pmD dapr� é até 30110/13- (féd!tD sujeito a aprovaçllo, Ciarantla de .5.i!11OS ou 100,000 Km, I) que rxtJ(rifJÓIII!ÍrO,. pa31l1!ler11.l1a lmiIcaneleJêJ Í!d!iI!lI) lI!)\YabrdeR$ L5OO,oo jIilI30Kía l"KaIIto- Foros llustlatívas.
,/ ",'I • í

., ' ,' , .. , .. � .

Cinto de segurança salva vidas.
•

'I._'
• Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J'W /

, BALCAO DE NEGOCIOS >

,

Custo de R$ 690,00 em 3x de • Vendo: Celular Samsung Galaxy Ademar 9942-8890. • Procura-se moça para dividir
R$230,00; Previsão para inicio Mini c/ cartão de memória

• Novidades: Cadeira do aluguel em Apartamento
dia 21/09/13. Inscrições de �,GB, Touchscreen (toque

papai c/ massagem por
mobiliado no Baependi. As

e Informações fone 3376- na tela) e Android, R$ 200,00. despesas ficam em tomo de R$
1337 ou 9600-3318,falar com Contato - Douglas - (47)9955-

R$ 1.800,00. E camas com
375,00 cada uma já incluso o

MAURO OU IVETE email mauro. 5021. massagem. Demonstração sem
valor do aluguel, condomínio

paganini@terra.com.br; ou compromisso. Tel47 9633-
e luz. É necessário somente

9174-1270,falar com CARLIXTO
• Vende-se mesas e bancos 9465.

os móveis para o quarto? ser.rústicos feitos com madeira,email carlixtof@yahoo.com.br.
maciça de demolição. Valor R$

• Vende-se rollmops R$8,SO o alugado. Interessadas entrar em
• CTI (Centro de Treinamento 1.500,00. Tratar com Sr. Luis

vidro. TeI3370-1064. contato pelo e-mail sandra@

Industrial) curso de soldagem ' 9909-1453. empresas.ind.br ou no fone
no processo MIG/MAG . Carga DOA-SE 3274 2332 (horário comercial)• [olímpac contrata: vendedor • Vendo NotebokACER, 11 GB, ou 91159126 e 96030218 e

externo, ambos os sexos,
horária de 50hrs; Horário das

modelo ASPIRE. 4520, por R$
• Precisa-se de doação de móveis

19hOOminh às 22hOOminh, e utensílios para casa e roupas
falar com Sandra.

.

maiores de 18 anos, experiência 400,00. Contato comAdemar
na função: Horário: Bhrs às segundas e quartas feiras;

9942-8890.
de bebê (4 meses) 9708-2769 • Quarto para pensionista no

12hrs, 13:30 às 17:15hrs. Custo de R$ 600,00 em 3x Vanessa. centro, livre de água luz e

Salário compatível com a
de R$200,00; Inscrições e • Vendo Moedor de carne novo, internet. Valor R$300,00.

função, semanal. Interessados Informações fone 3376-1337 manual, nQ 6, com jogo de Contato 9954-5019.

ligar no (47) 3372-0013, ou ou 9600-3318, falar com discos para bolachas ao preço
MAURO OU IVETE e-mail de R$ 1'30,00. Contato com

• Vendo ou troco por casa
enviar curriculum para bruna_ em [araguá ou Schroeder,
bíttencourt1512@hotmail.com mauro.paganini@terra.com. Ademar 9942-8890.

ou na praia de Barra Velhabr; ou 9174-1270, falar com
• Vende-se cadeira de descanso, ou Piçarras, apartamento• Excursão para Aparecida do Carlixto, e-mail carlixtof@

Norte. Data: 22/11/2013. Valor_ yahoo.com.br.
com massageador de assento, mobiliado sob medida, 1 suíte
costas e também de pernas + 2 quartos, 2 garagens, no VilaR$180,00. Fones: 3371-8772

ou 9666-0123.
• Precisa-se de pedreiros (110/220V), serninova, marca

APARTAMENTO
Nova. Valor R$ 320.000,00 Tel

e serventes de pedreiro. Relax-Medic, R$3.800,00 (Vale 9170-9686.
• Pesque-pague Aliança, Rua Interessados tratar 9967-9245 R$5.500,00). Márcio tel. 3084- • Vende-se apartamento próximo

• Aluga-se quarto paraTifa Aurora, s/n°, Rio Cerro (Tim). 1589 ceL9692-2135 (TIM), ao posto Marcolla, 2 quartos,
pensionista, livre de água, luzII. Grande variedade de

• Precisa-se de Dentista • Vende-se mesa de Angelim
banheiro, sala, cozinha,

e internet. Valor R$ 300,00. Tel. peixes. Visite nossa página
comissionado para consultório (peça maciça-única), impecável, garagem, portão eletrônico.

9123-5851 (Vivo) / 9954-5019no Facebook, Pesque Pague Valor 100.000,00 Fone 3371-

Aliança. 3�76-3637 / 8426-
em Guaramiriin. Tr: 3373-3100. de 2,70m de comprimento,

6069. (Tim).
80cm de largura e 5,5 cm de

3600. • Loja de produtos naturais de
espessura. R$1.200,00: (Vale • Compro uma garagem no

• Alugo apartamento novo, 2

Iaraguá do Sul está contratando quartos, 70m2 área privativa,• Procura-se Vendedor. Estou aténdente. Interessados R$3.500,OO). Márcio tel. 3084- Edifício [araguá, Falar com
sala, cozinha, banheiro,procurando pessoas que 1589 ceI. 9692-2135 (TIM) Susan ou Dulce 3370-7160.

enviar curriculum para lavanderia, ampla sacada comestejam disponível para saboresegraos@gmail.com. • Vende-se lavadora de louça • Aluga-se quitinete com 1 quarto churrasqueira. Rua Dom Bosco -

revender garantia de reparo Maiores informações falar com Brastemp, modelo Solution, na Rua MaxWilhelm,860, Vila Lalau _ a 5 minutos daWeg.WorldCar. São os seguintes Vivian fone (47) 3273-0673 cor branca R$800,00 c/ Baependi. ValorR$ 450,00. Valor: R$ 700,00 + condomínioplanos: GARANTIA GOLD:
transformador. Márcio tel. Incluído a água. Falar com aprox. 100,00 - fone: 9929-R$ 449,00. Garante até R$ • Precisa-se de babá com

experiência e reférencías para
3084-1589 ceI. 9692�2135 Máximo ou Narana. Telefone: 8488 (Tim).2.000,00. GARANTIA PLUS:
(TIM) 3371-9431 após 18h.

R$ 649,00. Garantia até R$ trabalhar o dia todo no bairro • Vende-se apartamento novo
6.000,00. GARANTIA PLUS: Rau. Precisa ser uma pessoa • Vendo 1 mesa com 6 cadeiras • Aluga-se apartamento no Rau em Camboriú, 2 dormitórios, 2
R$ 949,00. Garantia até R$ que goste de. criança. Maiores cor creme com tabaco .

com 2 quartos, R$ 500,00. vagas de garagem, sacada. com

10.000,00. Ganho de 10% sobre informações tratar no fone 47 seminova. Valor: R$ 450,00. Sandra 9993-2131/3372- churrasqueira. ÇRECI 5878 ..

o pacote vendido. Informações 8818-2211 após as 18h. Tratar no telefone: 3376-3435 2409. Valor R$ 240.000,00. Aceito
com Gilson: (47) 9935-9307 ou

,

• Contrata-se dentista clinico
com Rosalia.

• Aluga-se apartamento no Rau propostas. Te19957-1216 /
com Gilceli (47) 9655-8551 ou geral para trabalhar em clínica • Vende-se 14 carrinhos com 2 quartos, R$560,00. 8465-6600.

pelo email: gilsonborba@gmail. de Odontologia na Cidade de térmicos p/ venda de sucos e Sandra 9993-2131 / 3 372- • Vende-seApartamento no
com Jaraguá do Sul. Contato com refrigerantes em perfeito estado 2409. Bairro Vila Nova com 2 quartos,

• Franquia de cursos Juliano fone (47) 9176-9625 de conservação. Valor unitário
• Vende-se apartamento no cozinha, sacada, 1 vaga de

profissionalizantes seleciona • O Centro Odontológico Volte
R$ 600,00 ou a combinar. Tel

Vila Nova, 2 dormitórios, garagem. R$ 129.000,00. Tr:

professor de inglês e a Sorrir contrata Secretária
9206-5556.

mobiliado, 1 vaga de garagem. 9104-8600. Creci 14482.

administrativo, secretária e aux. e Auxiliar de Serviços Gerais.
-

• Vende-se filhotes de Pastor R$168.000,00. TeI9103-777'2. • Vende-se apto novo na Estrada
de limpeza. Marcar entrevista Interessados enviar currículo Alemão, puros, já vacinados e

• Vende-se apartamento no Nova com 2 quartos, sala,
pelo fone 3054-1682 em para volteasorrirjaraguadosul@ desverminados. Com 45 dias.

Amizade [Arsepum], com sacada com churrasqueira.
horário comercial. hotmail.com ou ligar no telefone Valor R$750,00. Tratar 3275- 70 m2, 2 quartos, banheiro, Entrada de R$ 10.000,00. Valor

• CTI (Centro de Treinamento (47) 3372-0246 0009 Gilmar.
lavanderia, cozinha, sala, copa, de R$129.000,00. Tr: 47 8499-

Industrial) curso de soldagem • Contrata-se técnico em • Vendo Moedor de carne novo, garagem. Área de festa, portão 4718.

no processo TIG . Carga horária informática com habilitação AB. manual, nQ 6, com jogo de eletrônico com senha. CRECI • Vende-se Apartamento no

de 40:00h; Horário das 8:00 às Telefone 9972-6065 Mundo discos para bolachas ao preço 11831. Valor R$ 110.000,00. Tel Bairro.Amizade com 2 quartos,
12:00 h sábados; Eletrônico. de R$ 150,00. Contato com 473371-6069 Moreira. .

cozinha mobiliada, sacada.1 .Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCAO DE NEGOCIOS

com churrasqueira, 2 vagas de troca-se por casa ou terreno de outros). Casa central com 160 m2• (Casa dividida em chave reserva, banco em couro,

garagem. R$ 129;000,00. Tr: menor valor. Aceita o restante 350m2• Terreno com 800m2 5 quitinetes). Rua Francisco ar digital, completo.Valor s/
9104-8600.Creci14482 em dinheiro. Tel: 9634-6121. (20rnx 40m). Rua Exp. Antônio Hruschka, Bairro Tifa Martins. troca R$32.900,00. C/ troca

Carlos Ferreira (próx. A Ford (Rua asfaltada). Valor R$ R$35.900,00.
CHÁCARA Moretti) Va19r R$ 1.500.000,00 180.000,00. Interessados tratar:

• Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata EgitoCASA (47) 3273-0910, (47) 9676-
• Vende-se chácara no Garíbaldí'/ 9654-8938/9674-5555.

7017 ou (47) 9644-9157. (bege), completo + som com
• Aluga-se casa e apartamento Bluetooth, R$35.500,00. Tel. 3275-
na praia de Enseada em São

São Pedro. Medindo 240.000m2, • Vende-se loja comercial na
• Vende-se terreno de 65.000 4500 - Roeston Balsanelli.

Francisco do Sul (temporada
casa mista, ranchos, cercas, Marechal. Estrutura física m2, no Garibaldi, próximo à
lagoa, água corrente, 6.000 completa. R$ 25.000,00. • Polo 1.6 Hatch I-motion

natal e final de ano), beira Comunidade Santa Cruz. Valor

mar, c/ 2 suítes e demais pés eucalipto. Oportunidade Contato Reger 9619-6162 R$ 150.000,00. TeI9944-9033. (automatizado), 2010, prata,
de investimento. Valor: R$ completo, R$34.600,00. Tel. 3275-

dependências. Aceito reservas
350.000,00. Aceito troca

• Aluga-se sala comercial, 80m2 • Vende-se terreno no Amizade, 4500 Roeston Balsanelli.
antecipadas e faço pacotes na rua Afonso Nicoluzi, 1893 Rua Irma Forster, Loteamento
proporcionais. Valor mínimo

terreno e veículo. Tratar: 9185-
(atrás super-Brasão) - Rau. Itacolomi 2, área de 375m2• FIAT

diário R$ 100,00.9162-5059/ 4615/3376-0081. Valor: R$ 1.100,00 Tratar fone Lindo terreno, rua sem saída, • Vende-se Doblo ano 2009
8458-7165. • Vende-se chácara com 2 casas 3273-2119. excelente rua residencial! R$ modelo HLX, cor prata .Valor R$

• Vende-se casa no bairro e 2 lagoas, no Barro Branco em 165.000,00. Tel: 9131-0680 31.000,00. No contato (47)8498-
• Vende-se restaurante e

Guaramirim. Aceita troca por 3936 ou 7811-7548 comCzemiewicz. 4 quartos, terreno
casa também. R$ 300.000,00

pastelaria, situado na Av. Gilberto.
c/ 413 m2, valor R$180.000,00. Getúlio Vargas, 470, Centro.
Aceita apartamento como troca,

Tratar fone: 3373-6337 com
Ambiente climatizado, com

• Vendo Fia:(UnoMille Fire
negociável. TeI3371-2598. Amo.

clientela formada. Valor:
2008 1.0 4p, completo (vidro
elétrico, direção hidráulica e ar

r

• Vende-se geminado, 2 quartos, SALA COMERCIAL 300.000,00. Aceito carro na
condicionado) por R$ 15.500,00.

sala, cozinha, garagem. • Vende-se churrascaria c/
negociação (valor a combinar). Tratar: (47) 9979-0403.

R4 120.000,00. Aceita TeI3276-1238. CHEVROLET
financiamento. CRECI 19044.

clientela formada, com todos • Vende-se Punto,modelo HLX
os equipamentos, fomo à lenha TERRENO • Vende-se Vectra ano 1998 1.8, preto, ano 2009/09, finalTeI8412-4712.
e churrasqueira giratória. completo. Modelo C.D., prata. 03, revisado, completão (sem

• Terreno no Czemiewicz com teto), pneus novos, R$28.500,00.• Vende-se casa na praia com 2 Bem localizada e com amplo 4.000m2, fazendo frente em 21m
Valor R$ 13.000,00. Fone 9954-

quartos, sala, cozinha, banheiro, estacionamento. Valor R$ 3898. Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692-
I R Jorge Czemiewicz (prox.lavanderia etc .. O terreno de 85.000,00. 3273-7141 ligar em Ao cemitério, 900m da ponte

2135 (TIM).
3.824 rrr', todo cercado. Ao lado horário comercial. Abdon batista/posto cidade) I

PEUGEOT • Vende-se Fiat Strada 1.4,
da lagoa Santa cruz na Barra do

• Aluga-se galpão novo na Barra aceita permuta (70%) I valor: • Vende-se Peugeot 207, XS 1.6, Fire cabine estendida ano

Itapocu/ Barra velha, de frente do Rio Cerro, com 330m2, r$1.100.000,00 I (47) 9674- completo� Pneus novos, bateria
2007. Documentação paga.

pro mar. Valor: R$ 185.000,00
próximo a Leisonmalhas, ótima 5555 Fabio de Paula. nova, kit embreagem novo,

Alarme trava e direção. Valor
R$23.500,00. Te19931-9410 /ou troca-se por apartamento localização. Valormensal R$ • Terreno no Centro com 800m2 sensor de luz e de chuva, ar 3275-3538.em [araguá do Sul. (Negociável). 2.900,00. Tratar: 9185-4615 / (20 x 40) com uma casa de digital, em excelente estado.

Tratar: 9662-6777 ou
9655-6743. 350m2 I R. Exp. Antônio Apenas R$ 24.800,00. Te19170- • Vende-se Siena 2001, c/ ar

33720013. Carlos Ferreira (próx. A Ford 9686. condicionado. R$ 14.000,00. Tel
• Vende-se vídeo locadora em Moretti, Doce Mel) I Valor: 3373-0190/8855-2072• Vende-se casa mista

• Vende-se Peugeot 4072.0, 16V;bairro nobre de Jaraguá do R$1.500.000,00 I (47) 9674- • Palio 1.0 Fíre, 2p, 2004,no Amizade, perto do
Sul, com cerca de 2500 títulos, 5555 Fabio de Paula. 4 portas, automático, prata branco, com chave geraI corta-supermercado Kajota. Banheiro, ótima clientela formada, ótima metálico, ano 2008, único dono, combustível, R$13.700,00. Tel.2 quartos. Valor R$ 45.000,00. • Vende-se terreno com 412,00m2localização, não necessitando loteamento Mass - Rio da Luz.

impecável. Valor R$ 32.000,00. 8812-8522 - Roeston Balsanelli.3371-6069.
de nenhuma reforma. Loja Fone: 47 9938-0871.

Acesso asfaltado, contrato ..

• Vende-se 2 casas geminadas, 100% em dia. Oportunidade direto com proprietário. Apenas • Vende-se Peugeot 206 Sw, FORD

próximo a Belmec, única para quem quer iniciar R$ 59.000,00/ aceito veículo. I

2008,prata; completo, único - .• Vende-se FI000 ano 1991, à
R$240.000,00, pode ser seu próprio negócio. Valor: Tratar: 9128-5957/3376-1378. dono, chave reserva, ótimo diesel. R$ 28.000,00. Tratar
financiado pela Caixa. Te13370- 50 mil negociável, Maiores

• Vende-se terreno no bairro estado. Valor R$ 18.800,00. 9170-9686.
2759. informações (47) 9605-7349. Santa Luzia, Valor R$ 38.000,00. Tratar 9102-1701: • Vende-se Escort Hobby 1.0 ano

• Vende-se casa de alvenaria • Vende-se fábrica de alimentos, Fone 3371-6069. 95, gasolina. Valor R$ 5.000,00.
na Rua GuilhermeWegner, atuando no mercado há mais VOLKSWAGEN

Te13376-3637 / 8426-3600.• Vende-se terreno em Santa
720- Gravata, Navegantes. 600· de 8 anos, temos mais de Luzia, Rua Carlos Frederico

• Vende-se Parati City, 2004, • Vende-se Ford Ka Class 2013,
mts da praia. Terreno 13�20 300 clientes ativos. - Equipe Ramthum, área com 2.742m2, completa, GNv; R$ 24.000,00, fone branco, completo, valor
mts. 4 quartos, 2 bwc. Casa de vendas; - Veículo para escriturado, valor a combinar. (47)9145-6290. R$23.000,00.9103-7772.
mobiliada, com mesa de sinuca. entregas; - Marca patenteada R$ 190.000,00. Tratar fone: • Vende-se Parati ano 2000 1.8, em
R$150.000,00. TeI3371-6069 e reconhecida no mercado. 3274-8891 com Artur. ótimo estado. ValorR$ 15.500,00. RENAULT

Vende-se casa na Vila da
Valor R$ 200 mil. Aceito como

• Área industrial de 8.000 m2 8464-2080 [efe ou Olde. • Vende-se Clio Sedan 2008,•
-

pagamento veículos e imóveis.
no bairro Vieiras. Próprio • Vende-se Parati quadrada ano 94, airbag duplo, valor R$20.ÓOO,OO.-Glória - São Francisco - c/

90m2 + garagem. Terreno com
(47)9992-0476/(47)9165- p/ empresas e recreativa. 1.8 à gasolina, 4 rodas orbitais. Falar com Celso na parte da

1500 m2a 50 metros da praia, 0999/ (47)9147-9003 / Totalmente plano. R$ Emplacado (até 2014). R$ manhã. TeI3373-8543.

c/ tanque de peixes. Valor (47)9734-3560 Sílvio. 860.000,00.9103-7772 - CRECI 12.000,00.9995-6372.
• Sandero 1.0 Authentíc.Züüs,23040.

R$150.000,00. Vende-se ou • Excelente investimento para • Vendo ou troco por terreno prata, completo, R$22.700,00 .

troca-se por casa em Jaraguá, área comercial (clínica médica, • Vende-se terreno com 350 m2, Golfl.6 Sportline 2008. Carro Tel. 9979-1460 - Osnir
Schroeder ou Guaramirim, ou odontológica, estética, entre possui casa de alvenaria com impecável,manual proprietário, Balsanelli.
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CRUZE (R7D) 2014COMPLETO
TAXAO,49%
24X DE R$1.321 E ENTRADA DE
R$44.090

CELTA LS (R9A) 2014
48X DE R$299 E ENTRADA DE
R$14.690

FINDNEWROADS'�
Cella 1.0 lS 2P 2013/2014, Aexpower (5G08FE opcional R9A), com preço promocional à vista a partir de R$ 24.490,00, ou através de planode financiamento, com 58,81% de entrada (RS 14.690,00),48 presIIÇies menSais de R$ 298.51,mm tam1_ aro. CET:21,99% aa Valor tolal financiado: R$ 29.018,62, Cruze lT 1.8 Ecotec ano/modelo 2013/2014, (5B69ME opcional R7D), com preço promocional à vista a partir de R$ 72.990,00 ou_és de plano de linallciamenlDmm 00.00% deenllada (R$44.000.00). 24prestaçõesmensais de R$1.321 ,37 com taxa de juros de 0,49% am e CET: 9,47% a.a Valor tolal financiado: R$ 75.802,99. Condições válidas para veículos Chevrolet O km disponíveis nos estoques das g11lC1!SSioiláliaspiI1qIaI.e;. niDvãiIas para nDIaidade devenfacfreklda fábrica, taxistas e produtor rural. todos os planosmencionados eslarão sujeitos a prévia aprovação de crédito. Condições de preço e promoções vàlidas apenas no período de 2611012013 ou enquanto cbaros esbjues 110 Estado de SiDa CaIaIiJa. Os lII!!ÍCI& Chevrolet estão em oonformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição doAr porVeículos Autorndtores. Preserve a vida. Use o cinto de segurança. A imagem do veíaJlo é iIusIraIiva. niD lXlIlIIzente nea!SSilÍ3I,1I!IÉmmomodeIolllllllilb.Mais fnronna.ções pelo siIe www.chevroletoom.br. Consulte oondições na sua ooncessionária participante quanto a preço, taxas de juros e oondições de financiamento aqui anunciados. SAC: 0800702 4200. 0Uvmia GMAC: 0800 722 0022.

GMAC. � RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo
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Eu que ia a
mais "c

Deixe a imagem da sua empresa
nas mãos de Quem entende do'
assunto e fuja do bla bla bla ...
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PREPARAÇÃO Jogadores treinaram ontem à tarde para o confronto contra o Tubarão, fora de casa

CSM busca a
,. . . � .

pnmelra vitória
. NO SUL Equipe
jaraguaense pega o
Tubarão comequlpe
desfalcada dos alas

Henrique e Nenê

Lucas Pavin

Após uma derrota e

um empate jogando
em casa nas duas primei
ras rodadas do returno do

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, a AD
Jaraguá (CSM/Pré-Fabri
car/Mannes/FME) espera
o primeiro triunfo nesta

fase diante do ADU Tuba
rão, neste sábado, fora de
casa. O confronto aconte-

ce às 2üh15, no Ginásio

Salgadão.
Para esta partida, o

técnico Sergio Lacerda
não poderá contar com os

alas Henrique e'Nenê, en
tregues ao Departamento
Médico, e o fixo/ala PC,
liberado para - resolver

problemas pessoais. "Nos
últimos dois jogos a equi
pe perdeu oportunidades
de marcar- logo no inicio
e depois precisou correr

atrás. Também temos que
corrigir o setor defensivo,
para minimizar os ata

ques adversários", disse o

treinador.
O ala Dian citou o des

gaste físico como o maior

problema para o time .

"Além do Tubarão ter um
time qualificado tem mais
a viagem que é longa e

desgastante. Então temos

que concentrar e descan
sar o máximo, porque se

não não vamos aguentar",
ressaltou.

"Temos que ir para Tu
barão com O' pensamento
na vitória. Sabemos que é
difícil jogar lá, mas a nossa

equipe tem totais condições
de vencer. Já mostramos

isto na primeira fase e mes

mo jogando fora de casa,
temos que ir focado para
ganhar", fuializou o fixo e

capitão do time, Duda.
A partida. deste sába-

Coroa Bom de Bola

Primeira final acontece neste sábado
Neste sábado acontece

o primeiro jogo da final do
120 Campeonato de Futebol

, Sete Sênior "Coroa Bom de
Bola". No Estádio do Gua
rani, os donos da casa en

frentam o Fixsul/Oalácticos,
às 16h. "Estamos bem an

siosos, porque na semifinal
eliminamos o time da Jukar

que era um dos favoritos
ao título juntamente com o

próprio Galácticos e ternos a
esperança de fazer um bom

jogo neste sábado", disse

Samir, dirigente do Guara
ni. "O adversário tem uma

base, onde já jogam juntos
há bastante tempo. Acredi
to que vai serum bom jogo

e não nos consideramos fa

voritos, porque o Guarani é
uma equipé que está bem
entrosada", afirmou Már

cio, um dos mandatários
do Galácticos, O jogo de
volta da decisão será reali
zado no dia 9 de novembro,
também às 16h, no Estádio
Cniz de Malta.

do será a terceira da ADJ
na segunda fase do Ca
tarinense. O campeão do
turno estreou com derrota
de 5 a 2 para o Rio do Sul
na segunda-feira, dia 21.

Depois empatou com La

ges pelo placar de 3 a 3 na

quarta-feira, dia 23. Am
bos os duelos ocorreram

na Arena Jaraguá. O Tu
barão vem de derrota de 4
a 2 para Chapecoense, em
jogo realizado n� quarta
feira, dia 23, em Chapecó.

I Depois deste confronto,
a equipe jaraguaense irá
voltar a atuar em casa,
na próxima quarta-feira
(30'), diante da AD He

ring/FMD Blume�au.

VENDEDOR- (MF)

Futsal

Peladáo
CopaMime
Abertura

O Campeonato Peladão, Promovido pela liga
o Aberto de Futsal de Jara- Jaraguaense de Futebol,
guá do Sul, tem sequência tem início neste fim de se

neste sábado, com dois jo- mana a Copa Mime 20'13,
gos pela categoria feminina, com dois jogos. No sábado,
na Arena. Abrindo a roda- se enfrentam JJ Bordados
da, se enfrentam Panteras
e Lion, às 15h. Logo depois,
jogam João Pessoa/Lecí
mar Malhas versus Recicla

Eventos/Global Pisos, às
16h. O certame apresenta
uma média de 5,25 gols por
partida, com 42 tentos ano
tados em oito jogos.

Futsal

Sub-20 vence
A equipeSub-zo da AD

Jaraguá (CSM/Pré-Fabri
car/Mannes/FME) fechou
a segunda fase do Campeo
nato Catarinense da catego
ria com uma grande vitória
sobre a Krona, por 3 a 1,
no Ginásio da Univille, em
Joinville. Os gols jaraguaen
ses forammarcados porAs

sis, Raul e Jean Reis. Com o

resultado, a equipe avançou
às semifinais.

versus, Flamengo, às 16h,
no Estádio Guilherme Tri
bess. Já no domingo (27),
o duelo será entre Cruz de
Malta e João Pessoa, no

mesmo horário, no Estádio
do Cruz deMalta.A compe

tição é composta por estas
quatro equipes.

Futebol Suíço
Dez jogos
Tem sequência nes

te domingo o Campeonato
Municipal de Futebol Suí

ço com dez jogos: Unidos x
Amigos da Itoupava, Aná

poli x Mitsutec,_De Menor x
HDConstruct/P&M,Mercado
Kadú xAmigos da VIla, Tupy
xMetalúrgicaDalleri, Itoupa
va x Néki, Juventude x Em

preiteira DOm, Banana Brasil
x Ben io, Schmidtx Juventus
eRioHemxPessate/Paraíso,

'@I
Apevi

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

capacitacao@apevi.com.br

Outubro/Novembro:
28 a 31/10 - Administração de Pequenos Negocios,
das 18h30min às 22h

4 a 7/11 - Fluxo de Caixa - Como Fazer e

Administrar, das 19h às 22h

4 a 7/11 - Marketing em Pequenas' Grandes

Empresas, das 19h às 22h
4 a 7/11 - Formação de Facilitadores

'

para os

Processos Operacionais, das 19h às 22h

18 a 21/11 - Qualidade no Atendimento Telefônico, '

das 19h às 22h

18 a 21/1,1 - Constrúindo uma Equipe Vencedora em

Vendas, das 19h às 22h
\

Vaga Jaraguá do Sul; Salário
fixo de RS 1.200,00 + comissão
'-l: plano.de saúde + VT + VR
com registro em carteira. Área
de rastreamento de veículo.
Não é necessário experiência
no ramo. Necessário ter carro
próprio. Enviar curriculum para
,

mir�lla�i�ida@y�hoo.com.br

Obs.: AS capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
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o "MARACANAZO"
,."

NAOPODESE
REPETIR e
Sinal de alerta Y
No próximo ano o Brasil es

tará sediando a Copa do
Mundo de Futebol pela segunda
vez. Para que o "maracanazo" de

1950 não se repita precisamos
ter humildade e respeito com

todos os adversários. Que a so

berba não nos derrote outra vez.

"
.

A serviço
Meu nome é Renato, sou

soldado da IaCompanhia de
Polícia do Exército no Rio de

Janeiro, estou no Maracanã.
É domingo, decisão da Copa
do Mundo. O meu posto é

ali, 15 metros atrás de um

dos gols. A Cidade Maravi
lhosa está em festa comemo
rando por antecipação o tí
tulo inédito: BrasilCampeão
doMundo de Futebol.

1950 - Soldado Renato Bussarello

Uma apoteose
Ligue o painel virtual de sua

imaginação e entre no "túnel
do tempo". Assista aqui ao meu

lado, esta final histórica. São 15
horas do dia 16 de julho de 1950,
domingo de sol no Rio de Janei
ro, Maracanã lotado (200 mil

pessoas). Centenas de balões co
loridos são lançados para o alto
anunciando o previsível resul
tado do jogo: Brasil 6xo; Brasil
8xo... As duas seleções entram

em campo. O Brasil, com unifor
me todo branco, vem com: Bar

bosa, Augusto e Juvenal; Bauer,
Danilo e Bigode; Friaça, Zizinho,
Ademir, Jair e Chico. Técnico:
'Flávio Costa. A Celeste Olímpi
ca, com seu tradicional uniforme
azul celeste, joga com: Máspoli,
Gonzalez e Tejera; Gambetta,·
Obdulio Varela e Andrade; Gi
gghia, Perez, Miguez, Schiaffino
eMoran. Técnico: Juan López.

OCP27
www.ocponline.com.br

O GOL DE GIGGHIA - Vitória da raça uruguaia sobre a soberba brasileira, em 1950

Renato José Bussarello
Jaraguaense nascido em 26 de

novembro de 1931. É o sexto filho
entre onze, do casal Egídio e Ema

Piccolli Bussarello. Está casado há
51 anos com Leonilda Stinghen,
tem três filhos: Ronaldo, Ramiro e

Rubens. Serviu na Ia Companhia
de Polícia do Exército no Rio de
Janeiro no período de 19 de janei
ro de 1950 a 7 de março de 1951.
Foi colega de caserna de Jorge
Lobo Zagallo, ex-jogador e treina
dor-campeão do mundo com a se

leção brasileira. Na época Zagallo
era jogador do América. Renato

muitas vezes tirou serviço no lu
. gar do colega Zagallo para que ele

pudesse treinar e jogar. Renato

prosseguiu a falar com o olhar dis
tante. "Em 2011, voltei ao Rio de
Janeiro junto com os meus filhos,
Rubens e Ronaldo. Visitamos o

Maracanã e o Batalhão Marechal
Zenóbio da Costa. No Maracanã,
como num filme, ouvi os gritos
de Varella para com seus compa
nheiros: adelante! Adelante! Ouvi
também o ruidoso silêncio que se

fez no maior estádio do mundo e

que se estendeupor toda a nação."

Maracanazo
O time brasileiro fica ator

doado com o gol e osuruguaios
passam amandar no jogo. São
34 minutos, Varela corta uma

investida do ataque brasileiro
e passa a bola para Gigghia.
O lépido ponteiro tabela com

Perez, que lhe devolve a bola

próximo na linha divisória do

gramado. Gigghia irrompe
escalada pela ponta direita,
rasgando céus e terra, abrindo
caminho com dribles e fintas;
chegaà linha de fundo, engana
Barbosa fingindo cruzar, o go
leiro se desloca para intercep
tar o cruzamento e o perspicaz
uruguaio manda a bola para o
fundo do gol.

Uruguai 2X1 Brasil.A torci
da silencia. Os gritos de Varela
ecoam pelos quatro cantos do
estádio: "adelante! Adelante"!

O time brasileiro reage e

parte para o ataque. Aos 38
minutos, Jair perde gol feito
chutando para fora. 42 mi

nutos, Jair tabela com Ade
mir dentro da área uruguaia
e chuta longe do gol. Aos 45
minutos, o árbitro apita o fim
do jogo. Uruguai campeão. Os
jogadores brasileiros choram
e vão chorando para o vesti

ário, nas arquibancadas. as
pessoas choram, permane
cem no estádio atônitas. Va
rela, discreto, recebe a taça
das mãos do presidente da
FIFA, Jules Rimet. A seleção
brasileira foi derrotada pela
soberba do já ganhou.
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www.vw.com.brPromcçao vatida atê 2611012013 pare veiculas com pintura sólida é custo de frete Incluso Fox 104 Portas Completo 20'14, à vista a partir de RS 35.990,00. Entra�a 50%. saldo em 24x, Juros
O.O%Voyage Completo 2014 à vista a partir de RS ,34, ..990, Entrada.50%, saldo em 24x, juros 0,49%. Gol 10 4 Portas 201'4, à vista a pamrde RS 27.590,00. Entrada SQO/I), saldo, em 24x, jures 0.99% Gol G4 1.02

Portas 2014. a vista a parar de RS 22..590,OQ.SpaceFox 2013 completo á vista a partir de R$ 44.990,00. Entq':�da 50%, saldo em 24X, Jures O.O%.Amarok,Trend CD AT â vista a partir de RS 115.990.00 Entrada 50%,
saldo em 24)(, juros 0.0%. Saveiro Cabine'Estendida El vista a partir de RS 36,610,QO Entrada 50%, saldo em 24xjllros 0,49%. CET méximo para esta operação: 15,05% e.e. IOF. cadastro e despesas de gravame
inclusos tia cceraçãc e no CET, nespeses oe refjistro_,eletrónico da ccereceo não Inclusas no calculo' da pre��çao e do CET Consulte outras condições de flnancletnente numa cohcesstonárta Vclkswaqen
autorizada, Para os demais modelos e planos de flnancíamento, o CET será cejcctaoc e informado ao cliente previamente à centratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de ãancs cera-unha Volkswagen 13/13

e 14{14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmlsaáo (exceto Kombl. limitada a ao OOOkm). É 'necessário, para sua utilização, o

cumpnmentc do plano de manutenção. ,

�

Ouvroona. 0800 70i 2834. SAC: 080077011926, Acesso às pessoas cá": ceflcrêncla auctrlva ou de fala: 0800 7701935

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elit. <lO anoS dlt cnJdíbilidcÍrde. www.autoelíte.ClO1TI.br BANCO VOLlI:SWAGEN 47 3274 6000
-�-_._-- ------- --"---', �-�.,--7-"'"""';""""'__"'__'___'--- - __._����J,.!�

Caragu-ó Auto Elite
A escolho perfeito

.
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