
Utilidade Pública
No cemitério

Convite
Celebração Religiosa Finados
com o teólogoMarino Stein

Data: 2 de Novembro 2013
Horário: iohoo
Local: Crematório Catarinense
Endereço: Br 280, Km 75, Bairro Nereu

Ramos - Jaraguá do Sul
Mais informações: 3371 9003

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu +Ano 94 + Edição n? 7.324

Ao visitar O cemitério, utilize areia
nos vasos para evitar plorlferação

dómosquito da dengue.

SÁBADOIDOMINGO,2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

.

+ wWw.ocponline.com.br + R$ 3,00

'Saudade é o amor que fica
. Hoje, dia 2 de novembro,
muitos brasileiros tiram o dia

.. 'para descansar e aproveitar
mais um feriado do ano.

Entretanto,» esta celebração
.religiosa tem- uma hist�ria
que' remete a séculos para os

.

cristãos. O Dia de' Finados

.� foi criado para homenagear
todas as pessoas queridas
que já se foram, que des

cansam em paz. Por isso, não'
deixa de ser,um dia de amor;

-porque nesse dia demonstra

: mos que amar é sentir que

,não perdemos nossos- entes
.

queridos, e sim que eles es

tão e sempre estarão vivos

'dentro do nosso coração.
Na data: os parentes -mais

_

, próximos d?s finados se reú-

'nem para i(até'o cemitério, .

ou alg�:� f�zem homena-
-

v .gens eni suas próprias, casas.
,>

- De qu.ilql!�t 'forma'� no Dia
;; dos 'Einl;ldbs 'q�e -'a gente per-

"
.

• cebe
-, que��m vida há a-pie-

.

sença, 4�I?ôi.� a saudade sem

, pre ,eJürrá presente.
- ,--

....

�

Com a prática.da cremação cada vez mais comum, o Crematório Catarinense, inaugurado em fevereiro, oferece uma alternativa ecologicamentemais
sustentável e economicamente viável.

Veja mais na Pág, 2
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Conheça na Pág. 3

O processo
de cremação

Pág,3

. .

Crematório
Catarinense

Pág.4

Cremação:
UMA ALTERNATIVA
MAIS SUSTENTÁVEL
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Alguns momentos pe
aten�ã especial

mu

• Plano preventivo individual
Plonejcrnento com sequrnnço e tranquilidade,
a partir de R 2.800,00* ou em J ou

• Plano Mensal Familiar:

• Cremação pós-sepultamento

t .

Pessoas que estão sepultadas tanto em cemitérios verticais
{gavetas}, como cemitérios parque (iazigos), podem ser

cremada ..s após .. seu sepultamento, desde que obedeçam
ao tempo mínimo para exumação.
Os procedimentos são os mesmos exigidos 'pora a

cremação optada no momento de ecerrêrrcio do óbito.

*válido poro pagamento à visto.
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Monumento em homenagem
aos dez trabalhadores mortos na

explosão da fábrica de pólvora,
ocorrida há 60 anos, é inaugurado

no Cemitério Municipal
de Jaraguá do Sul.

SÁBADO/DOMINGO,2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu •Ano 94 • Edição n" 7.324
• www.ocponline.com.br • R$ 3,00
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Contas abertas
'Passos Importantes
para a sociedade
Avanço da transparência ajuda a
diminuir índices de corrupção e omau

uso do dinheiro público. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

�...

EDUARDO MONTEClNO

Reforço
Médicas de fora
estão em Jaraguá
Duas profissionais de Cuba e uma do

Cazaquistão se apresentaram ontem

ao secretário de Saúde para inicar os
trabalhos nos postos. PÁGINA 4

Peladáo
Kiferro e Baga na final
doAberto de Jaraguá
Nas semifinais realizadas na noite de
ontem, o Baga passou pela KSDM,
enquanto a Kiferro eliminou a Kaiapós
em jogos emocionantes. PÁGINA 25

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP2e3
www.ocponline.com.br

-

OPINIAO FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Tolerância ou missão?
Desde junho passado, convivemos com noticias diárias sobre as

manifestações populares que ganharam as ruas em busca de
melhores condições sociais, políticas e econômicas, dentre outras.
Taismanifestações semdúvida alguma refletem o espírito dapopu
lação brasileira que, não suportando niais os descaminhos come
tidos pelo governo, em áreas e assuntos estratégicos, assim como

o umbral em que se transformou nosso cenário político, deràm (e
continuam a dar) o seu grito de socorro!

Ocorre que junto com as manifestações legítimas, verificamos
também a presença de bandidos mascarados, vândalos e depreda
dores do patrimônio público, que a pretexto de se rebelarem con

tra as situações antesmencionadas, apoderaram-se desta bandeira
legítima para acobertar suas ações inquestionavelmente ilegais e

contrárias aos legítimos interesses da sociedade.
E por onde andou (ou anda) o Estado que de um lado deve

ria preservar e garantir o direito às manifestações legítimas, e de
outro deveria coibir com firmeza e dentro da legalidade as ações
ilegítimas e ilegais dos bandidos mascarados? Passados mais de
cinco meses do início das manifestações que ganharam as ruas,
somente agora é que o governo federal e alguns estados (RJ e SP)
mais atingidos pelas badernas dos crápulas mascarados resolve
ram sentarpara traçarum plano estratégico com a troca de infor

mações entre os serviços de inteligência das polícias envolvidas

(federal e estadual). Ora, o caso é típico de tolerância que se con

verte em omissão governamental.
A linha que divide a tolerância da omissão é deveras tênue e

impõe uma consciência e tomada de atitude que, caso não se veri

fique, representa o perigo de subversão do Estado da Ordem para
o Estado da Desordem e daAnarquia. Já passou dahora do Estado
saber quando tem de agir com força e firmeza patamarlter a ordem
pública, ainda que no Planalto existam cabeças que insistem em

acreditar e vomitar à sociedade que as ações de baderneiros,eban
didos mascarados são, na verdade, 'movimentos sociais atípicos'.
Estes, infelizmente, acreditam que vivem em ummundo só deles e

que apopulação émassa de manobra e que o quevale é pão e circo.
Ahistória demonstrará quem estava CQm a razão!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

, para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

Cinemà

Últimas sessões
do Festival Italiano

o Festival de Cinema Italiano chega à última
semana de programação com cinco :filmes con

temporâneos. As sessões gratuitas acontecem de

4 a 8 de novembro, às 19h, no Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul. A maioria dos filmes são comé
dias que retratam a vida atual dos italianos. Serão
exibidos "O Crocodilo" (4), "O último beijo" (5),
"As chaves de casa" (6), "Apior semana da minha
vida" (7) e "Manual do Amor" (8).A entidade fica
naRua dos Imigrantes Italianos, 33,VilaNova.

COMENTÁRIO

Acostumados aperder
Muito difícil você ouvir uma

frase que preste nas entre

vistas de futebol, muito difícil. Ou
porque os jogadores são quase
todos, salvo raras exceções, anal
fabetos ou porque eles têm medo
de falar um pouco mais, sabes
como é ... Mas dia destes ouvi um
treinador dizer uma frase inte
ressante. Se bemme lembro, foi o
treinador do ASA, de Alagoas, se
bem me lembro.

Ele disse que era preciso sacu
dir o time, que "os jogadores es

tavam acostumados à perder" ...
Não sei se ele se explicou mal ou
se quis mesmo dizer o que disse.
Gostei da frase e a trouxe para
nós, leitora, leitor, para o nosso

cotidiano. Muitos de nós também
estamos acostumados a perder.

lUIZ CARLOS PRATES

E muitos ainda enchem o peito e

dizem-se sem sorte, destino, Deus
quer assim, e tolices rematadas
como essas.

Isso é um modo "acostumado
de ser e de viver perdendo", como
muitos jogadores e times no fute-

. boI. Quantos de nós vivemos repe
tindo que não temos sorte, que não
temos jeito, que somos isso, somos
aquilo, tudo para baixo? Essas pes
soas esquecem que nascemos para
a luz, para ser, para crescer, para
não ter, enfim, limites.

• Colegas
o ambiente de trabalho tanto pode ser um jardim

quanto um zoológico, costuma ser mais um zoológico
que um jardim. As pessoas se revelam nos detalhes
ou nem é preciso descer tanto, se revelam aos gritos.
Há os chatos, os que vivem fazendo observações de
sagradáveis sobre nós e sobre todos. É cair fora, estou
com um problema, um trabalho atrasado e tiau ... Há
outros que estão sempre pedindo alguma coisa, e pe
dem por coisas que deviam ter regularmente em seus

armários. Chatíssimos. Precisamos, todavia, ter cui
dados, não esquecer que o inferno são os outros mas

que nós somos os outros dos outros ...

• Oportunismo
Como é fácil enganar pessoas "desavisadas", não

as quero chamar de ingênuas ou ignorantes;.. Veja esta

Costumo dizer emminhas pa
lestras, dentro de empresas, que
o sujeito tem que entender que
quem faz o salário é o próprio
funcionário, á empresa oferece
tanto, a pessoa aceita ... Logo, foi
ela quem fez o seu salário ... Se a

pessoa é competente e aceita ga
nhar pouco, de quem é a culpa?

Podemos ter uma vida afeti
va mais gratificante, depende de
cada um; ter uma saúde melhor,
ter mais dinheiro no banco, mais
estudos na cabeça, ser, enfim, um.
vencedor e não um "acostumado
a perder" ... Depende de quem?

Então, compadre, sem essa de
estar acostumado a perder, a dar-

'

se por vendido pelo "destino",
sem essa. Vamos para o campo e

vamos para vencer!

manchete da Folha: - "Dilmamultiplica viagens e entre

ga casas sem água e luz". Pode isso? Pode o governo que
"ama" os pobres vender-lhes casa sem água nem luz? É
isso. Mas o "povo" pode fazer justiça, justiça com as pró
priasmãos. Como? Usando o título eleitoralpara dar um
passa fora em quem merece...

• Falta dizer
É "direito" dos lojistas não vender a quem lhes repre

sente perigo. Mas neste país de safados, caloteiros são

protegidos pela lei e, não raro, indenizados. Negativo. Se
o nome do safado estiver na lista de maus pagadores,
se o salário dele for insuficiente para me dar segurança
como lojista, nada feito, não vendo mesmo. E o sujeito
que vá se coçar numa tuna, os lojistasmandam em seus

negócios. E os caloteiros ou "perigosos" que vão criar

vergonha na cara. Só o que faltava...

EDUARDO MONTECINO
..

,.,..1:.:-
" *�..".f

MATA ATLÂNTICA EM EXPOSiÇÃO
A Escola Antônio Estanislau Ayroso, do bairro Jaragua 99, promoveu
ontem a exposição "Por dentro da Mata Atlântica - conhecer para
preservar". A mostra é o resultado das pesquisas realizadas por
estudantes do 62 ao 92 ano, com a colaboração de professores e do
projeto Robótica Educacional, da Secretaria Municipal de Educação.

ERRATA:
• O sobrenome correto da nova secretária de
Assistência Social de Jaraguá do Sul é Emanuela
Wolff e não Wolf, como foi divulgado na capa e

na página 6 da edição de quinta-feira

Corupá
Rematrículas
iniciam na segunda

o período de rematrícula nas escolas

municipais Aluísio Carvalho de Oliveira,
José Pasqualini e Francisco Mees será de

4 a 13 de novembro. Para os novos alunos,
a data da matrícula será divulgada após
o dia 10. Os documentos requisitados são
a carteira de identidade e fotocópia do

comprovante de residência. O cadastro

para vagas em creches deve ser feito na

Secretaria de Educação. Informações pelo
telefone 3375-1399.
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CHARGE

HOMENAGEM ÀSVíTIMAS
DA FÁBRICA DE PÓLVORA

EDITORIAL

Merecida Iwmenagem
Depois de 60 anos, Jaraguá do Sul

presta a homenagem aos dez tra
balhadores quemorreram na explosão
da fábrica de pólvoras que atuava no

município. Esse acerto de contas com

as famílias que perderam seus entes de
forma tão violenta também valoriza a

história do município.
O dramático evento é geralmente co

mentado quando é justificada a origem
do nome da região conhecida como rifa
da Pólvora, em virtude de ser esse o lo
cal onde ocorreu o tenebroso caso, em 6 '

de novembro de 1953.
O monumento inaugurado ontem de

manhã no Cemitério Municipal do Cen
tro de Jaraguá do Sul simboliza a benção
às vítimas. Erguido, vai servir de marco
para quem visitar o cemitério e poderá, '

assim, ser uma nova referência de infor
mações sobre esse acontecimento.

As histórias das cidades são feitas

pelos acontecimentos que registram
feitos e tragédias. E esses acontecimen

tos devem ser reverenciados para que
a comunidade conheça essa herança,
mesmo que dolorosa, e valorize o rico

patrimônio que é a preservação da iden
tidade cultural e econômica.

"
A recordação desse acontecimento
representa a valorização ao trabalhador.

A recordação desse lamentável acon
tecimento, após seis décadas, repre
senta a valorização ao trabalhador. Os
familiares dos mortos -nessa tragédia
devem se orgulhar do feito de cada um
desses operários que perderam a vida

enquanto lutavam para o sustento

próprio e de seus próximos.

Fale conosco

�àMàE:.
oIARAGUÁ DO SUL
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*Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira.responsabilidade de seus autores,

C O Correio doPovo utiliza papelproduzido apartir de
<;_"J' fonte: renováveispreservando asflorestas nó mundo,
Recicle a informação. Passe estejornalpara outra leitor.

tOBITUÁRIO
• ALZIRA COSTASILVEIRA morreu em 31

de outubro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 93 anos

e deixou enlutados filhos, genros, noras, netos,
bisnetos, parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério do Rau.

• GERTAZATROW POMMERENINGmorreu

em 31 de outubro, em Schroeder. Ela tinha 87
anos e deixou enlutados os filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, parentes e amigos. O sepultamento
aconteceu no Cemitério Bom Jesus.

Serviço
Ponto facultativo

Decreto assinado ontem estipula os dias

23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2013
como ponto facultativo na Prefeitura de Ja

raguá do Sul. Serão mantidos apenas os ser

viços essenciais neste período.

Sesc

Matrículas
abertas para 2014

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3330
18 - 33 - 41 - 42 - 77

O Sesc está commatrículas abertas para o ano letivo de 2014. Há

vagas para Educação Infantil nos períodos matutino, vespertino e

integral e para Ensino Fundamental matutino e vespertino. O prazo
vai até 14 de novembro para comerciários. A partir de 16 de novem
bro as vagas restantes serão destinadas à comunidade. Informações
pelo telefone 3275-7800.

Palestra

Dudu Braga em Jaraguá
, Estão abertas as inscrições para a palestra "É preciso saber viver", minis
trada por Dudu Braga, pelo Programa Encontros com a Assembleia. A pa
lestra acontecerá na Scar, na próxima terça-feira (5), a partir das 19h30. As
inscrições podem ser feitas pelo site www.alesc.sc.gov.br. A participação dá

direito a certificado.A inscrição é gratuita e o número de vagas, limitado. For
mado em publicidade, Dudu Braga é filho do cantor Roberto Carlos, e um
defensor da inclusão social Duduperdeu a visão aos 22 anos.

E.SLIII
IIITI.ml,
NEEDED IMMEDIATElY[

.wlseup
Inglês Inteligente I

t
I,
f
f
t

Experience in Englísh-speaking
country preferred

Please, send CV to Cabo Harry
Hadlich,309

Centro - Jaraguá do Sul- SC.
(4n 3055-0234
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REFORÇO Profissional do Cazaquistão e duas cubanas se

apresentaram ontem na Secretaria de Saúde para atuar 40 horas

Celso Machado do quadro de profissio
. nais contratados através
do Programa Mais Médi

cos, do governo federal,
que já tem o mexicano
Hector León Romero, de
31 anos, trabalhando no

Posto de Saúde do Bairro
Vila Lalau desde setembro
deste ano.

Com especialização na

área de saúde da família,
elas vão cumprir jornadas

semanais de 40 horas nos

postos de saúde dos bair
ros Santa Luzia, Santo

Antonio e Rio Cerro, onde
há carências destes profis
sionais, disse o secretário
Ademar Possamai. Antes
de vir para Jaraguá do Sul
as três médicas passaram
três semanas em treina

mentos. Yamile e Yamila
atuaram no Espírito San

to, e Marzhan em Brasília.

A s médicas Marzhan
rtzhalmakhanbetova , e

as cubanas Yamila Felícia
Valdes Gonzalez e Yamile
MariNin, foram recebidas
ontem pela manhã na Se

cretaria de Saúde de Ja

raguá do 'Sul para conhe
cer a estrutura da rede
de saúde pública do mu

nicípio. Elas fazem parte

LÚCIOSASSI

BOAS VINDAS Possamai recebeu as estrangeiras Yamile, Yamila (C) e Marzhan

Conheças
as doutoras

A médica Marzhan, há
cinco anos exercendo a pro
fissão e falando razoavel
mente a língua portuguesa
que aprendeu com omarido
- ele trabalha na embaixada
do Brasil no Cazaquistão -

afirmou que foi atraída para
o Brasil porque tem muitos

amigos em Brasília e Rio de
Janeiro. Ela pretende trazer
experiências do seu país na

tal já que lá atuava na área
medicina preventiva volta
da às famílias. Nascida no

Ubzequistão e naturalizada
no Cazaquistão, ela tem 29
anos e deve atender no posto
do Rio Cerro n.

A cubana Yamila Felícia
tem44 anos ehá 20 trabalha
com programas demedicina
da família. Ela já participou
de missões humanitárias na
Venezuela e lembrou que
Brasil e Cuba têm um con

vênio nesta área, com pro
fissionais atuando nos dois

países. "Fui convidada para
participar de uma nova ex

periência, desta vez no Bra

sil, aqui em Jaraguá do Sul
e aceitei. Espero Poder cor
responder à expectativa que
a Secretaria de Saúde tem

quanto ao meu trabalho",
disse amédica, que vai atuar
no Bairro SantoAntônio.

Natural de Holguín, no
Sul de Cuba, Yamile Marin

Nin, 42 anos, exerce a pro
fissão de médica há 18 anos,
com ações relacionadas à
medicina comunitária. Dis
se que em Cuba também há

equipes com médicos, enfer
meiros, psicólogos, pediatras,
ginecologista, dentista, clíni
co geral e um agente de com
bate a vetores, para aten

dimento pela rede pública.
"Combater doenças com

ações preventivas é essen

cial", disse amédica, relatan
do o trabalho de prevenção à

dengue feito em Cuba.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BREITHAUPT (A.A.B.)
CNPJ/MF 83.489.120/0001-21

REGISTRO SOB N° 002172, LIVRO A-15, ÀS FLS. 575
JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

Pelo presente edital, ficam convocados os Associados da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BREITHAUPT (AAB.), para a Assembleia, a ser realizada no dia 08

de novembro de 2013, às 10h, na sede da Associação, na Rua 1004, nO 156, Agua Verde, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cat�rina, CEP
89254-431, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i)Autorizar a prestação de garantia real em favor da empresa COMÉRCIO E INDÚSTRIA

BREITHAUPT S/A, pessoa juridica brasileira de capital fechado, com sede à Av. Getúlio Vargas, nO '268, Centro, CEP 89251-000, em Jaraguá do Sul - SC,

inscrita no CNPJ. nO 84.429.810/0001-58, devidamente registrada na Junta Comercial de Santa Catarina sob o nO 4230000951-2 em sessão de 10/09/1926,

junto à Medida Cautelar de Caução nO 5004277-72.2013.404.7209 - em trâmite na Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal de Jaraguá do Sul.

Em caso de insuficiência de quórum para a instalação da reunião em primeira convocação, já será considerada feita a segunda convocação para a referida

reunião, que deverá ocorrer no dia 11 de novembro de 2013, às 10:00 hs.Jaraguá do Sul - SC, 01 de novembro de 2013.

Conselho Deliberativo

FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

Ilha daFígneira
Assaltantes rendem caixa e

levam dinheiro de mercado
Pela terceira vez, a pro

prietária de um mercadi
nho na Ilha da Figueira,
em Jaraguá do Sul, esteve
sob a mira de um revólver
durante um assalto. Ela
contou que dois homens

chegaram em uma moto,
um deles entrou no esta

belecimento, levantou o

capacete e mostrou uma

arma ao exigir o dinheiro
do caixa, por volta das 15h
de ontem, na Rua Carlos
Oechsler. Além de R$ 300
em cédulas e moedas, os
assaltantes levaram ain
da R$ 100 em cartões de

recarga para celular e três

maços de cigarro Calton.
A vítima, de 57 anos,

estava no caixa, sozinha,
enquanto três funcio
nários trabalhavam nos

fundos do mercado e não

perceberam a presença do
assaltante. O comparsa

estacionou a moto ao lado
da porta e não foi visto

pela dona do mercado. Os
criminosos fugiram e não
foram localizados pela
Polícia Militar, que rea

lizou rondas na região. A
suspeita é de que a dupla
esteja agindo no comércio
de Jaraguá e Guaramirim

há duas semanas.
A mulher disse que já

é a terceira vez que sofre
um assalto, mas nas' ocor-

. rências anteriores o crime
acontecia quando já era

noite. Na tarde de ontem,
ela ainda se desculpou
com o assaltante por ter

pouco dinheiro em caixa.
A vítima conta que o as- .

saltante usava uma mo

chila preta, atravessada
no peito, mas que colocou
o produto do furto dentro
de uma sacola do próprio
mercadinho.

Mais médicas
chegam para
ajudar na saúde

EDUARDOMONTEClNO

CRIME Dupla chegou em uma moto e, armados de

revólver, ameaçaram a proprietária do estabelecimento

:a: ESTApO DE SANTA C.l\TARINA
AIIlIIIIbulL MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL CONCORRÊNCIA N° 104/2013. SECRETARIA DE ADMINIS

TRAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de.

pessoa juridica para prestação de serviços de engenharia para implanta
ção e modernização da pista de atletismo, com área total de 7.253,77m2,
localizada na Rua Francisco Hnuschka, esquina com a Rua 633-lrineu

Franzner I Rua 403 - Cecilia Pscheidt e Rua 404 - Humberto Clem

ente Rickem, no bairro Tifa Martins em Jaraguá do Sul/Se, com forneci

mento de materiais e mão de obra, em conformidade com 05 Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de

Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações pos
teriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09:00 horas do dia 05 de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo desta
Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30 horas do mesmo dia na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. ORÇAMENTO
MÁXIMO DA OBRA: R$ 3.043.012,28 (três milhões quarenta e três mil

doze reais e vinte e oito centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS
ANEXOS: b edital estará disponivel na Internet no endereço www.jara
guadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projetos,
Memorial e Planilha Orçamentária-Quantitativa), deverão ser retirados na
Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00
as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de

R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, de
verá ser retirada no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no

endereço acima, no horário das 8:00 hs as 16:00 hs. Jaraguá do Sul

(SC), 02 de outubro de 2013.

DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPS
FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE OUTUBRO DE 2013 www.ocponline.com.br

CORREIA.
SUA VIDA
AINDA MAIS
EXTRAORDINÁRIA.
AConstrutora 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 localizações privilegiadas, com o

melhor do design e da tecnologia, da fundação ao
acabamento 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

VNAO EXTRAORDINÁRIO.

JOINVILLE - (47) 34226996
CONHEÇA NOSSOS LANÇAMENTOS:
CONSTRUTORACORREIA.COM.BR
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Patricia Moraes �

PLENARIO
'fiansparência salutar para todos
Na edição de ontem, o jornal

O Correio do Povo publicou
a relação de gastos com diárias
das Câmaras da região. Algu
mas surpresas, como o fato de
o Legislativo de Massaranduba
desembolsar R$ 180 para que
servidores e vereadores façam
curso gratuito em Jaraguá do
Sul, ou mesmo a liderança, que
ficou com Schroeder, com gastos
superiores a R$ 46 mil de janei
ro a outubro deste ano. Todos os

dados foram retirados dos sites
das Casas, que estão aos poucos
se adaptando à legislação. Com
exceção de Corupá, os.outros

municípios da região mostraram
importantes avanços em relação

EM FOCO

à transparência. Ela incomoda,
tem parlamentar que não espe
ra que o assunto seja esmiuçado
pela imprensa. Mas a transpa
rência é essencial para o avanço
damáquina pública. Faz atémes
mo com que aqueles que estão no
poder repensem suas práticas.
Através deste avanço, para levar
o assunto para realidade nacio

nal, foi possível, por exemplo,
evitar que nós, os contribuintes,
bancássemos um cardápio de R$
96 mil para abastecer a residên
cia do presidente do Senado, Re
nan Calheiros (PMDB). E saber
também que nós tempos de José
Sarney a conta era ainda mais

absurda, R$ 290 mil em alimen-

tação para seis meses. Na Prefei
tura de Jaraguá do Sul, o esforço
nos últimos dias tem sido para
tornar pública a lista de cargos,

.

com nomes e salários. Aprevisão
era de que as informações esta

riam na rede esta semana. Mas

problemas técnicos adiaram a di

vulgação, que deve acontecer na

primeira quinzena de novembro.
O importante é cobrar, ajudar a
moralizar e a descobrir formas
de contribuir. Fiscalizar ajuda o

.

Poder Público avançar. A conta

é proporcional, quanto mais au

menta o nível de transparência,
mais fácil é fazer o mau uso do
dinheiro público e a corrupção
despencar.

.
"

R$ 3 nu paraAguas
A Companhia Águas de Guaramirim calcula em

R$ 3 milhões o orçamento para as melhorias e am

pliação da estação de tratamento. Um estudo avaliou
as obras necessárias para aumentar em 50% a capa
cidade de tratamento, deixando o fluxo em 188 litros

por segundo, instalação de gerador próprio e outras

adequações. Segundo o diretor da instituição, Osni
Denker, os orçamentos ainda estão em andamento.

De licença médica, a vereadora Natália Petry (PMDB)
confirmou à coluna que retorna à Câmara lá pelo dia
15 de novembro. Sobre a defesa no processo que
a exonerou do quadro de servidora, ela diz que foi

orientada pelos advogados a não comentar.

Com o afastamento de Natália, Vitória Lazzaris

(PMDB) estica sua permanência na Câmara.
Juntamente com Pedro Garcia, o vereador prometia

revisar o Regimento Interno e a Lei Orgânica <'

+ + +

• • •

No limite
Atualmente, a estação de tratamento da Águas de

Guaramirim trabalha com a capacidade máxima. A
cada segundo, izê lítrosde água são tratadoseencami
nhados paramais de 11mil residências cadastradas. "A
reforma e ampliação da estação é algo que precisamos

.

fazer em um prazo curto. É um investimento urgente
para darum fôlego pelos próximos 10 anos", destaca o
prefeito, Lauro Frõhlich. Uma parceria público-priva
da pode ser a saída para tirar o projeto do papel. ,

Com a temporada de matrículas abertas, o líder de

governo, Arlindo Rincos (PP), mostra preocupação
com a possível falta de vagas em algumas escolas
estaduais. A procura maior é pelos colégios Julius
:. Karsten, Abdon Batista e Euclides da Cunha.

Já valeu
Depois da publicação de

reportagem do OCP, a Câmara
de Corupá decidiu colocar os

dados envolvendo diárias no ar.
Pelo 'levantamento, foramR$
4.042 desembolsados com via

gens dos vereadores este ano.

Emenda
certeira

Se .a preocupação em Mas
saranduba é realmente a difi
culdade em contratar pessoas
para cargos temporários, na

Saúde e na Educação, sem que
estas sejam de alguma forma

enquadradas no nepotismo,
a emenda da oposição veio a

calhar. Ela abre a brecha espe
cificamente para esta função,
em que se seleciona através de

provas, sem criar um debate
interminável sobre as demais

situações, como aconteceria se

a Súmula Virtculante 13 fosse
incluída na Lei Orgânica.

Ruas
molhadas

Vice-prefeito, Jaime Ne
gherbon, comemora. Pedi
do feito ao deputado federal,
MauroMariani, ainda .quando
era vereador, foi atendido. A
Secretaria de Obras vai rece
ber dois caminhões, através de
emenda do parlamentar. Eles
serão adaptados para molhar
as ruas e diminuir a poeira.
Hoje, o município só conta

com um caminhão-pipa.

FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013
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"
1. Em Schroeder,'só vi,ája
vereador que tem projeto
para apresentar. Sem projeto,
não tem autorização".

Valde\rino dos Sant� (PMD8).
pre$idente da Câmara.

2. Nada vai mudar, já que o

trabalho desenvolvido é técnico. .

Os projetos serão continuados.
A única diferença é a secretária.

EmanuelaWoiU {PMDB)1 que
a$sumiu·&$tQ. $emana a Secretaria
de A_.ssia�ncia Social

"
3. Quando fui para o palanque
pedir voto, eu disse que manteria
os 11 (vereadores) e jamais vou
trair o povo que votou em mim.

Eugenio Jutê$2ek (PP) d�êfido

qUI! votaria contt:àrio 90 êümw.to
do nâmero dê cadêiras na�marê.
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Visita no gabinete
Lauro Frõhlich (PSD) recebeu na manhã de ontem o deputado estadual Darci de Matos e o mé

dico José Aluísio Vieira; o Dr. Xuxo, fundador da Fundação Pró-Rim. Na pauta, temas políticos e

encaminhamentos sobre a nova ponte que ligará a Rua João Ossowski à Estrada Bananal dóSul.

Manifestação
Reivindicando Plano de Cargos e Salários e apre

sentação do Novo Estatuto do Servidor à Câmara, o
Sinsep programa manifestação para o dia 7 de novem
bro, próxima quinta-feira, em frente à Prefeitura.

r---�---�-----"-'�-�-----'_----'_---�----'--�-_'_'-�
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·1� CORRETORA DE SEGUROS j
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1 Você, tranquilo.. !
) í
� I
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(41) 3370..e212 !
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Críticas e carinhos
,

Em entrevista ao Diário Catarinense, José Fritsch,
presidente estadual do PT, mirou contra Raimundo
Colombo e afirmou que o governador não consegue
nem aplicar os recursos que recebe da União, 'um go
verno sem iniciativa'. E ainda disse que Colombo não
sabe nem em que canoa entrar, quanto ao apoio nacio
nal a Dilma ou Eduardo Campos, e ,por isso, pode ver
a barca afundar. Ao mesmo tempo, cumprindo agen
da em SC, o vice-presidente, Michel Temer, disse que
a possibilidade de uma aliança aqui no Estado entre

PSD, PMDB e PT já deixou de causar arrepios.

Colombo não vem
Prevista para acontecer no dia 5

de novembro, a vinda do governador
Raimundo Colombo à região foi mais
uma vez adiada. Dessa vez, amudança
de data foi justificada pela viagem in
ternacional que ele fará, depois do dia
7. Com isso, Colombo deve descer por
aqui somente no fim do mês.

Guarda em debate
Diretores da Guarda de Trânsito

das cidades de Balneário Camburiú,
ltajaí, Rio do Sul e Florianópolis foram
convidados pelo vereador Jocimar
Lima (PSDC) para participar de audi-

._ ência pública.no dia 27 de novembro,
sobre a possibilidade de a estrutura ser
criada em Jaraguá do Sul.

pp se organiza
o presidente do PP,Ademir Izidoro,

reuniu a executiva em busca de organi
zar o calendário de 2014. Entre os even
tos estão previstos encontros bimensais
da executiva e semestrais do diretório.

. Uma.confraternização envolvendo filia
dos e simpatizantes foi agendada para o
dia 21 de novembro, às 19h.

./
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Mhi"W"; 9 5 e i_MM MM

Disputa no PT
Egressa do PDT; a presidente DilmaRousseffnão preten

de viajar para o Rio Grande do Sul a fim de votar nas eleições
internas do PT, em 10 de novembro. Como presidente, ela
poderia votar em Brasília, mas também não deve fazê-lo. O
comando do diretório gaúcho é disputado por cinco candida
tos. O senador Paulo Paim é quem bem resume: "No PT, tudo
é acirrado, nem iogurte é light".

.

Medicina em Jaraguá
APrefeitura deve entregarmi terça-feira a documentação solici

tada peloMinistério da Educação no edital que abre a possibilidade
de o município implantar o curso de Medicina.

Acendeu o charuto
Com a chegada de mais três médicas especialistas a Jaraguá do

Sul, duas delas cubanas, pelo ProgramaMais Médicos, quem respi
rou aliviado esta semana foi o secretário de Saúde, Ademar Possa
ma. Mas, filiado ao DEM e assumidamente de direita, o secretário
nunca morreu de amores pelo regime político de Cuba. Quanto aos

profissionais daquele país, elé bota fé em bons resultados.
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Zanghelini ocupou a presidência da

Aciag de 1999 a 2001. Diz que a experi
ência foi muito boa e lhe permitiu doar

álgum tempo emprol do associativismo.
Mas deixa transparecer alguma frustra
ção. "No associativismo você não pode
olhar para si, mas para o bloco. É um

exercício de altruísmo. Muitas pessoas
acreditam que atuando no movimento
as suas empresas terão vantagens. Não
é algo fácil conviver com esta situação.
Há muitas cabeças e pensamentos dife
rentes e conseguir agregar todos os in
teresses se torna cansativo e desgastan
te. Uma tarefa muito difícil porque você
acaba desagradando".

'�sociativismo é um
exercício altruísta"

"Entidade depende dos
serviços que oferece"

o maior problema das associações empresa
riais, segundo Maurici Zanghelini, é a gestão fi- _

nanceira. "O desafio sempre é oferecer serviços
aos associados, esta é a única forma que a enti
dade tem de àrrecadar recursos para se manter.

Se ela não tem nada a oferecer aos associados, as
empresas passam a se desinteressar pela entida
de. Nossa gestão deu prioridade primeiramente à
organização interna, definindo serviços quepode
ríamos oferecer, e depois buscando o aumento do
número de associados, porqueum quadro expres-

f'

sivo faz aumentar a representatividade, é isto que
dá força ao associativismo".

"Bairrismo atrapalha
o desenvolvimento"

"Hoje vemos que os municípios estão pratica
mente ligados, e isso vai ser mais evidente com
o desenvolvimento que está ocorrendo, com a

chegada de grandes investimentos como o da
BMW em Araquari e de muitos que vêm por aí.
Isto se tornou inevitável. Mas quando se pensou
alguns anos na criação da Região Metropolita
na outros interesses acabaram prevalecendo e

as briguinhas bairristas entre as cidades afastou .

esse projeto", comenta Zanghelini.

f.\ ÇO s J A n AGLJÁ

Aços JaraQui\ I.tda" amprtlll!\ dl3trlbuldora de prOdutos sldenlrglcoll
(chapas de aço, tubos, perfi laminados, ptlQt\s OXIOtlf\a{!lls ou

eortadall ii plasma, etc".) contrata:

VENDEDOR(Aj INTERNO PI OXICORTE

é IntlliP n.Avol IlIporl6nQla Interior na tunOio,
RQmunllraç!o lldeQUilda eem a oxporl6nolil de candidato,

Os Inteftul8adOIl devora0 nvlar eurrlculum para o ,·milll:
ro Q@lIcoBjar Qllll,com,br

Ronaldo Corrêa

MERCADO

De sorvete a propulsores
Maurici Zanghelini é o que se pode

definir como um empreendedor
nato. Ex-presidente da Associação Em
presarial de Guaramirim (Aciag), hoje
confessa estar afastado do movimen
to associativista e apenas integrando
o conselho superior da entidade, para
poder se dedicar a uma rotina tão in
tensa quanto curiosa. As empresas
que administra, com pouco mais de 70
funcionários, têm carteiras de clientes

que vão de multinacionais a pessoas

comuns que aos finais de semana fre

quentam a chácara que mantém no

Bairro Amizade para apreciar o sorvete
caseiro que ele fabrica ou frutas colhi
das no próprio pomar onde são culti
vadas. Conversar com o empresário é
uma agradável forma de se distrair no

tempo. "Trabalho desde os 10 anos e

sempre fui movido pela curiosidade.
Tudo o que faço hoje é resultado dami
nha curiosidade e da vontade de sem

pre saber mais", resume.

CSM utiliza gás natural
A CSM de Jaraguá do Sul iniciou no dia 28 o consu

mo de gás natural na unidade fabril no Bairro Baependi.A
empresa é a 219a nona cliente da SC-Gás e consome 800
metros cúbicos por dia do insumo para operar o sistema
de pintura contínua, substituindo o GLP (Gás liquefei
to do Petróleo). Com oito mil metros quadrados de área

construída, a planta industrial da CSM nomunicípio con
ta com cerca de 500 empregados e atende principalmen
te o setor de construção civil, fornecendo equipamentos,
sistemas e máquinas para grandes obras como,o Estádio
João H�� lmge, e dos submarinos franco-brasileiros.

FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

íNDICE
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,02% 1.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA ·0,45% l.NOVEMBRO.2013
NASDAQ +0,06% 1.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 19,86 -2,79%
VALE5 33,45 +1,86%
BVMF3 12,46

.
-1,35%

POUPANÇA 0,5925 2.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO (BRENT) US$105,990 -1,62%
OURO US$1316,100 -0,04%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2567 2,2573 +1,03%
DÓLAR.TUR. 2,1500 2,2600 -2,16%
EURO 3,0428 3,0446 +0,01%
LIBRA 3,5931 3;5950 +0,01%

"Precisamos de

representantes"
Buscar maior presença nas es

feras principalmente políticas tam
bém é tarefa árdua, entendeo ex

presidente da Aciag. "Há muitas

pessoas comprometidas com este

objetivo, mas continuamos sem

representatividade. Não temos re

torno a tudo o que a nossa região
oferece de contrapartida para o de
senvolvimento econômico, não con
seguimos mudar este quadro. São
muitos projetos que se arrastam e

não se tornam realidade porque não
temos vez e voz. A BR-280 se arras

ta há anos. O aeroporto regionaliza
do nunca saiu do papel".

CaminhãoMakita
orienta clientes

As novidades da Makita para o

segmento de ferramentas elétricas
e acessórios poderão ser conhecidas

pelos clientes da Rede Breithaupt.
Entre os dias 4 e 6 de novembro, a
Demo Truck, caminhão utilizado

pela marca em demonstrações em

todo o Brasil, estará na Casa do Pro
fissional, em Jaraguá do Sul. No es

paço, os consumidores terão acesso

a informações detalhadas sobre os

produtos. O funcionamento ocor

re em horário comercial. Depois de
passar por Jaraguá do Sul, o Demo
TruckdaMakita segueparaJoinville.

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

dutracomercioéçyahoo.com.br

(47) 3�73-7594 I 96$2-8847
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"E' � d... sse e to· o
o mistério das
'deiz cruiz'
emparelhada"
HOMENAGEM Monumento às vítimas da fábrica
de pólvora é inaugurado no Cemitério Municipal
Celso Machado

"

Fi
bem 'na beira da estra-

da que eu vi 'deiz cruzes

mparelhadas', todas
nfeitadas de flor. Tristo

nho, parei pra ver, o mistério quis
saber e um velhinho me contou.',".
O texto lido pelo radialista Laércio
Machado e' que faz referências à
música feita pelo pai dele, Ataíde
Machado (já morto), perpetuando
a lembrança dos dez trabalhadores
que morreram na explosão da Fá
brica de Pólvora Pernambuco, em
Jaraguá do Sul, no dia 6 de novem
bro de 1953, emocionou as cerca de
200 pessoas que foram ontem pela
manhã ao cemitério da Rua Coro
nel Procópio Gomes. Ali foi inau
gurado um monumento que vai

abrigar os restos mortais dos cor

pos dos operários (sete deles com

menos de 30 anos) enterrados no
mesmo cemitério. Uma dasvítimas
foi sepultada em Corupá.

A homenagem foi idealiza
da. pelo vereador Pedro Garcia e

materializada pelo trabalho de
uma comissão presidida porWal
demar Dalagnolo. O projeto do
monumento, patrocinado pelo
empresário Werner' Voigt, foi
doado pelos arquitetos Raphael
Cavalcanti da Silva e Keidy Caval
canti da Silva, simboliza o ato de
uma bênção. Nele também está

representada a árvore embaúba,
usada como matéria-prima na

fabricação de pólvora" depois de
transformada em carvão vegetal.
Cruzes estilizadas com o nome de
cada um dos dez mortos na tra

gédia estão sobre uma cripta que
deverá abrigar os restos mortais,
das vítimas com a necessária au

torização das famílias. Familiares
de Leopoldo Teske, que morreu

aos 25 anos e foi enterrado em

Corupá, já autorizou o transla
do. Há, também, uma 'placa com

a letra da música feita por Atai
de Machado e, ainda, um espaço
onde documentos serão guarda
dos para serem lidos por gerações
futuras daqui a algumas décadas.

Tragédia não é esquecida por sobrevivente
Nascido em 27 de janeiro de

1927 e hoje com 86 anos, Peri Que
rino dá Cruz é um dos 12 sobrevi
ventes entre os 22 operários que
naquele dia trabalhavam na fabri

cação de pólvora. Mas só porque
no momento da segunda explo
são (ele disse que foram duas em

,

sequência), estava mais afastado.
"Perto das 9 horas da manhã, eu e

mais dois companheiros estávamos
"

a uma distância de pouco mais de
50metros da fábrica cavando o ter
reno para ampliação da empresa".
Em frente à fábrica, disse Peri, ha-

via uma lagoa, "que fechou e abriu"
por causa do deslocamento do ar.

''Veio muito gente da cidade ver o
que tinha acontecido (a explosão
foi sentida no Centro de Jaraguá do
Sul, a cerca de seis quilômetros). Do
alto do morro a gente via os corpos
caidos no chão", lembrou Peri. Por
cerca de três meses ele foi subm€ti--
do a tratamento médico, "Ficamos
meio atordoados". Hoje, Peri mora
no Bairro Nova Brasília. Depois do
acidente foi trabalhar em Curitiba,
no início como garçon e completou
o tempo de aposentadoria naWeg.

OS MORTOS
• LeopoltloTeske, 25 anos (sepultado em Córupá)
• Arnoldo Pereira, 27 anos

'

• Alfredo Franke, 36 anos
• Reinoldo Jung, 24 anos
• Leopoldo Bruch, 54 anos e o fllho Rauli, 16 anos
• Severiano da Luz, 29 anos

'

• Ernande João Fernandes, 18 anos
• Hercílio Pereira da Rocha, 36 anos
• Olindio Cunha, 18 anos

CERIMÔNIA Inauguração do monumento contou com a

presença de autoridades e familiares das vítimas da explosão

,�s deiz cruiz" ,

Letra:AtaídeMachado
Melodia: Elias eEliseu.

Harmonia:ArmelindoStolf
Texto narradopara se entender a letra

Existia há muito tempo, aqui no sul da Nação, uma fá
brica de pólvora produzindo munição. Com vinte e dois
operários, dava boa produção, mas teve um fimmuito triste,
de modo que eu vou- contá, nem mais um pedaço da fábrica
existe em Jaraguá... Veio o doutor delegado, chamando o fei
tor de lado, para ele perguntou: qual foi o total de gente que
morreu nesse acidente, que era seus trabalhador?"

Amúsica
"As deiz cruiz'

Chorando o feitor lhe disse/é triste seu delegado, meu
coração não resiste/veresse povo queimado. Doze feridos
ainda existem, mas 'deiz'foram espedáçados.

'

Foi um dia de respeito/na vila ninguém sambou/tra
balhar não foi aceito; o comércio se fechou/mandatopelo
prefeito, em honra do trabalhador.

Quem passar no cemitério/bem pertinho da estrada,
'olhando fica bem sério/vendo a tristeza plantada. Esse é
todo omistério/ das deiz 'cruiz'emparelhada.

MÚSICA Prefeito Dleter Janssen (de branco) durante a
_

,apre$;�n����RlclI� l�iJl��ãq�R��1jI�l'i A�rR r�H,iit.�r�� ,o,.�f1i�en!e,

"Meu irmão
foi partido em

pedaços"
Linda Marquardt, hoje

com R9 'anos, trabalhava
como empregada de um

restaurante no Bairro Rau .

"Quando a fábrica explodiu
caiu tudo naminha cabeça",
recordou, emocionada, de
baixo de uma chuva persis
tente.No dia daexplosãoque
matou seu irmão Leopoldo
Teske, então com 25 anos,
também chovia. "Meu irmão
foi partido em pedaços. Uma
perna dele foi encontrada
quinze dias depois", disse.
Ontem ela acompanhou
toda a cerimônia ao lado da
irmã Hildegard, de 81 anos.

O prefeito Dieter Jans
sen disse ter ouvido, de sua

mãe, moradora do Centro,
uma narração que o im-

, pressionou. .Segundo dona
Pérola, a explosão acabou,

,

por quebrar todos os vidros
da casa onde a famíliamora
va, "Esta homenagem entra

para a história dêJaraguá do
Sul, uma cidade conhecida
pelo seu potencial econômi
co, mas que também guar-

,

da histórias como esta, que
precisam ser conhecidas e

memorizadas pelas gerações
futuras", disse o prefeito. '

Idealizador da home

nagem, o vereador Pedro
Garcia lembrou que a tragé
dia tem de serperpetuadana
história da cidade como um
fato histórico que obriga a

reverenciar pessoas cujo
trabalho também serviu,
durante, mu_ito tempo,
para impulsionar o desen
volvimento econômico da
cidade. "Não é possível ad
mitir que esqueçamos do

que ocorreu há 60 anos",
disse, referindo-se à explo
são �a fâbncal.' II I 'IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sábado, dia dois de novembro
de 2013. Dia deFinados. Dia de
celebrar a vida eterna das pes
soas queridas que já faleceram.
É o dia de recordação, de amor,

porque amar é sentir que o ou

tro nunca se foi. Vamos à coluna
de hoje que será lida por mais de
30 mil pessoas, fora os virtuais.
Antes uma frase para refletir:
"Todo mundo é capaz de domi
nar uma dor, exceto quem a sen

te".William Shakespeare
'

47)aws ,. 88M
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DIPIL
� S.A.C. 0800 702 51 G2

.

Rua .iosé ,JeSUlnO Correia, 1300, Km13
A

Industnal Zeferino KUklll1skl
Massaranduba _, se - Brasil

;
www.dipiLcom.br

Alcatra bovina cl
maminha si osso

DIVULGAÇÃO '

<'

QUARTETO Os amigos Lima, Nando Raboch, Capivara e Volnei, na Feijoada do Moa

NIVER A sempre querida Ivone Spézia, esposa do amigo
Antônio Spezia, segunda-feira, dia 4, certamente será a

aniversariante mais festejada da cidade. Tim tim pra você!

Patifaria
Uma dasbandas que tem se

destacado em Jaraguá do Sul é
, a Patifaria. O grupo recebe elo

gios de todas as faixas etárias.

Agrada gregos e troianos. Mui
tobom.

Pensando
bem...

-

Se você escutar alguém fa-
lando mal da Igreja, reaja! Dis
cuta na hora. Se não nada para
responder, pelomenos re�ePor
essas pessoas. Mas não, finja
que não é com você.A Igreja é a
nossa mãe e precisamosdefen- :
dê-la sempre.

Jaragoáx
Joinville

No próximo dia cinco de

novembro, terça-feira próxima,
rola naArena Jaraguámais um
confronto entre CSMjPRÉ
FABRICARjMANNESXKRO-

'

NA O jogo começa às 20h15 e

vale pelo Campeonato Catari
nense de Futsal.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o comércio jaraguaense já se

agita com a proximidade do

pagamento do 13º salário. E
as estratégias para fisgar o
consumidor proliferam.

+ • •

O DJ Diego Alvez preparou
altos "churras", quinta-feira,
na área de festa,da,Epic.
Thanks, pelo convite!

• • •

Willian Lux em breve
inaugura seu novo apê.

Contado!

�.

r
KAy-IDS
H o T E l

LOCAÇÃO DE

TENDAS', MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Bom,gente...
Amanhã é domingo! Dia de comer o papa damami.

Ou ir ao Parque Malwee tirar o estresse. Ou até tirar a
mami do fogão, pois empregada de gente chie não tra
balha aos domingos não! Então anote ai as dicas para
um almoço de domingo daqueles: Restaurante Park
Aurora e Restaurante Típico da Malwee. Domingo, pé
de cachimbo, o cachimbo é de barro, bate no jarro...
Para tudo agora! Como diz a galera! Bom finde!

aRCf.H..MDO
Também marcaram

presença na

feijoada do Moa

Anna'Gayoso Neves
e Janaina de Lima,
da loja Outlet Chie

Casal
em alta

Sempre feliz e apai
xonado o casal de em

presários, Gehard e

Marisa Schweinle, que
rido demais por todos,
também presentes ba
cana na 13a Feijoada do
Moa. Mas vamos com
binar? Apareçam mais
nosmeus eventos. Ok?

PRESENÇA
O industrial ..

Moacir :::
Schmitz e sua

...

Rosângela
Tepasse,na

Feijoada
do Moa

Camisa
Dia cinco de no

vembro, iremos realizar
mais um sorteio de uma
camisa da equipe futsal
CSMjPRÉ-FABRICAR
MANNES. Para parti
cipar, basta enviar um
e-mail para moa@mo
agoncalves.com.br di
zendo dia, hora e onde
será o próximo jogo
entre o time de Jaraguá
contra o Krona, de Join
ville. Boa sorte.

Acesse
Acesse o site Moa

Gonçalves.Além de você
curtir as fotos das me

lhores festas e baladas
da região, você confere
a Revista Nossa, a We

ekend, os melhores ba
res e restaurantes para

frequentar em Jaraguá,
notícias da região e cla

ro, a Coluna do Moa.

Essa é a dicadehoje.

CO'NTRATA. _

'JEN ENT -S
I

lentre 18 e 30. anos para Jaraguá do Sul
Entrar em contato:

9121.100.5 ou 840.7.4529
Ou envie curnculo para o e-mail

paulopho@hotmail.com
�-�.,.,_- -�-�--

�1fSpeed Press
\-A�t+-""f-'k
CARTÃO DE VISITA
Fone (47) 3371-2552

Agradecimentos
Não falei que iria parar de agradecer

o apoio na Feijoada do Moa só no final
de ano?! Hoje omeu carinho especial vai
para os hotéis Kayros, Saint Sebastian,
para o Plano Leier, a Vê Mais, do ami

go Valério Junkes e Davi Borba, Global
Pisos, O Correio do Povo, Baependi Se
guros, Revista Nossa e Poket Store, do
amigo André Lagedo.

<!:/.
Apevl"

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

capacitacao@apevi.com.br

Novembro:
4 a 7 - Fluxo de Caixa - Como Fazer e Administrar,
das 19h às 22h
4 a 7 - Marketing em Pequenas Grandes Empresas,
das 19h às 22h

4 a 7 - Formação de Facilitadores para os Processos
Operacionais, das 19h às 22h

18 a 21 - Qualidade no Atendimento Telefônico, das
19hàs22h

18 a 21 - Construindo uma Equipe Vencedora em

Vendas, das 19h às 22h
21 e 22 (58 e 68) - NR 35 - Trabalho em Altura, das
13h às 17h

21 a 28 - SAC e Pós Vendas, das 19h às 22h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

•
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VARIEDADES

TE CONTEI
,. Domingo, tem pagode
dos bons no Aloha
Lanches. Além da presença
do Grupo Pegada Certa +

Sertanejo Voz e violão com

Lu Ramalho, Angelo Dias,
Adenilson, Ego e Gilmar.
Outra novidade será a

transmissão ao vivo do

programa Bar da Esquina
da Rádio 10.5 FM. Bom '

demais!

• O meu amigo
Lourenço Ersching anda
desfilando nos melhores

lugares da urbe sorriso,
Again, não pensa mais

.

só em trabalho. Foi visto
também na tarde do último
sábado curtindo delícias a

,13ª Feijoada do Moa.

,'. E aquele triângulo
amoroso, hein? Vai de
mal a pior. Essa semana

•
o pau pegou super feio!

,

• Na segunda-feira, dia
quatro de novembro,
Sidelma de Belém, corta o

bolo e apaga velinhas. Os

cumprimentos da coluna.

• Dia 13 de novembro,
rola na praça Maria
Correia, em Masseranduba,
o tradicional Ato de Natal
da empresa Dipil. Na
ocasião terá a presença
do Papai Noel,
acendimentos da luzes,
músicas natalinas e show

pirotécnico.

., Conheci a loja Poket
Store. Completa e com

mil novidades. E André

Lagedo, caps do loja,
super atencioso. Valeu
mesmo.

<I' Crie tempo para as
,

pessoas importantes na

sua vida.

Com essa, fui!
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Movember
No mês de novembro de cada ano, Movem

ber é responsável pelo surgimento de milhões
de bigodes ao redor do mundo. Com seu "Mo",

1======_os homens levantam fundos vitais e conscien-
tizam para o câncer de próstata, o câncer tes- -

.

ticular e a saúde mental. Como uma organi- I
zação benéfica-independente e global, a visão J
de Movember é ter um impacto eterno sobre a I
cara da saúde dos homens. I

��:�:e��:t?a��homens a deixar o bi- 1=======0=====gode crescer pelos 30 dias de novembro, mu-
dando assim a sua aparência e a cara da saúde
dos homens.

Os homens iniciam sua jornada no dia 1

de Movember (1 de novembro) com um rosto

bem barbeado.
Então, durante todo o mês, estes homens

abnegados e generosos, conhecidos como Mo

Bras, efetivamente se tornam num anúncio
ambulante e falante por 30 dias. Através de
seus esforços, provocam diálogo onde quer
que estejam e, assim,' aumentam a conscien

tização sobre as questões muitas vezes ignora
das sobre a saúde dos homens,

Então, que os bigodes apareçam!

I I��/"IIIIIIIIIIIIUIlIlIlfIIlIllIUlllllllUlllllllllllllmIIIl1l1!l11l1111111111111111111111111111111l11IIIIIHIlInIlIIUIlIlIlIlIlIlIlIlIIUIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIUIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIUlItIllIlIIlIIUIlIll\\\\\\"

David Bowie
David Bowie compartilhou metade de uma nova

música, "Atomica", em vídeo que mostra o conteúdo
de seu próximo lançamento, The Next Day Extra.
"Vamos levar este show para a estrada", canta ele no
refrão desta que é uma das cinco inéditas que estará
na edição especial do disco lançado no início deste
ano e que chega às lojas no dia 5 de novembro. Oba,
algo novo desse gênio da música. Além das versões

originais do álbum, o lançamento vai incluir dez
canções bônus - cinco inéditas, dois remixes (um
deles uma versão de 10 minutos para "Lave is Lost"
feita por James Murphy, do LCD Soundsystem) e

três canções antes
já disponíveis
em uma versão

especial de The
Next Day. Também
estarão disponíveis
os clipes para
"Where AreWe

Now?", "The Stars",
"The Next Day" e
"Valentine's Day",
além de imagens
exclusivas.

UllllIlIUlllUlIlIlIUlIlIllIUI1UlIlIlIl1lI1l1lUlIllIUIIUIIUUl1l1l1l1ll1l1ll1U1l1l11llll11l1l11IIUllUlIJllIllIlI1UlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllIlIlIIlIlIllIlIlIIllllIlIlI1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllltlllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII11I11111111111111111111111111111111t11//.

Faces da Loucura
E hoje no Teatro do Sesc é a vez da peça primeiro amor. Mas ... Quanto dura o amor?
"Faces da Loucura". Quantasfaces Uma vida, ou uma noite? ''Agorajá é tarde,
a loucura tem? Quantos sentimentos você está dentro de mim".

podemos ebulir ao sermos comedidos Faces da Loucura com seu ar sombrio e lúdico

porfalta de lucidez? Isabel experimenta trata-se de um espetáculo sobre ausências
o peso destas perguntas enigmáticas ao e questionamentos. Ausência de coragem é

apaixonar-sepor um artista de circo. submissão?Ausência de aceitação transformaI Reprimida pelafigurafantasmagórica do carência em inveja? Sem maisperguntas.Agora I
i

.

pai, Isabel assume os riscos para viver seu já é tarde. Nem tenha nascido.A classificação é I

('''''''-''''''-'''''''-''''''"'''''_'''''_''''''·''''t
de 12 anos e a entrada é gratuita!

'

Jê

.Agenda -'''''m'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",'''''''''''''''''''''"",,,,,,,,,,,,,""'''''""",,,''''''''''''""''''''111''''''''",''''''''''''''"111''"''""''"''"/""/,,",,",111II1"1111II111"111111111111111111""IIiIII!)""""""'""""""""""""""""','

!_=ê�=". �=:e:;:;::;::e::e����ba�:�:e:��::�::!:,d� que ""',:,'_---l�=�prometem Marcos (Carioca) e Kelson Marcelo. O público do rock'n roll agradece.
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Médico de Michael Jackson é solto
Conrad Murray, médico con

denado pela morte de Michael Ja

ckson, foi solto da prisão de Los

Angeles, na segunda-feira, 28, de
pois de cumprir metade da pena
de quatro anos. As informações
são da agência Reuters.

Considerado pela justiça nor-

te-americana como o responsá
vel pela morte de Michael, por
homicídio culposo por adminis
trar a dose letal de anestésico que
matou o cantor, Murray foi solto
como parte de um plano do Es

tado da Califórnia para reduzir a

superlotação das prisões.

Murray passou por um julga
mento que durou seis meses. Ao

fim de inúmeras vezes perante o

juiz, os promotores argumentaram
que o clínico geral foi negligente ao

administrar propofol, usado para

ajudar o cantor a dormir, mas tam
bém responsável pela morte dele.

Morre uma lenda, Lewis Allan
"Lou" Reed nasceu no Brooklyn, em
Nova York, em 1942. No fim da dé
cada de 70, com John Cale, Sterling
Morrison e Maureen Tucker, fun
dou o Velvet Underground. Abanda
de rock chamou a atenção do artista
AndyWarhol, que se tornou amigo
de Reed. O primeiro disco
doVelvet Underground, lan
çado em 1967; foi produzido
por Warhol. Ele não obteve
sucesso comercial, mas se

tornou um marco na histó
ria da músicamundial.

Ao deixar o Velvet Un

derground, Lou Reed dei
xou também a cidade natal.
Se mudou para a Inglaterra.
Mas a vida boêmia, as ex

periências vividas em Nova

York iriam influenciá-lo du
rante toda a carreira.

Na Inglaterra, gravou
um disco solo com integran-

tes da banda progressista Yes.
O sucesso comercial veio com

o disco seguinte - Transformer -

produzido por David Bowie, en
tão, um discípulo de Reed. "Walk
on the Wild Side", que fazia re

ferências a travestis e sexo oral,
estourou nas rádios.

Lou Reed seguiu ativo, gravan
do, participando de shows e inter

ferindo no cenáriomundial do rock
nos anos 80, 90 e até os últimos
dias de vida. Em 2011, Lou Reed, ao
lado de Lars Ulrich, do Metallica,
conversou com o repórter Zeca Ca

margo. Reed compôs a ópera rock
musicada pelo Metallica.

Quando Zeca pergun
tou a Lars como se sentia
ao lado do ídolo, o próprio
Lou Reeed respondeu: "Foi
ótimo trabalhar com eles e

estou muito feliz".
Lou Reed, casado com

a artista experimental e

compositora Laurie Ander

son, fez um transplante de

fígado em maio deste ano.

Na época, otimista quan
to a uma recuperação dos

problemas de saúde que en
frentava, disse que estava

mais forte do que nunca.
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Dr. Marcelo Rudy

�eleza �_·o�_�_:�
Cirurgião plástico e 473370-0424 I 9952-7122

As cirurgias plásticas depois da gestação
A gravidez é sem dúvida um divisor

de águas na vida de toda mulher. É um

processo belo e natural onde a geração
de uma nova vida traz normalmente
muitas mudanças no corpo e na mente

feminina.
Ocorre que após a finalização da vida

reprodutiva muitas pacientes querem
recuperar as formas do corpo perdidas
com a maternidade.

Temos o estiramento natural da pele
do abdome decorrente de uma ou múl

tiplas gestações, que dependendo da

qualidade da pele e derme da própria
paciente, poderá desenvolver maior ou
menor grau de flacidez e estrias. O exces-

.

so de pele, a flacidez, estrias e a diastase
muscular são queixas comuns na região
abdominal anterior. Normalmente a pele
desta região não recupera totalmente sua
firmeza e uma abdominoplastia pode ser

indicada. É um procedimento cirúrgico
onde através de uma incisão abdominal
inferior fazemos o descolamento dos te

cidos, o ajuste da musculatura e retirada
da pele em excesso.

Outramudança frequente é o acúmu
lo de gordura localizada, principalmente'
em flancos, dorso, braços, coxas e culo
teso Muitas vezes, mesmo que a paciente
retorne ao seu peso ideal, nem sempre'
consegue eliminar a gordura localizada
nessas áreas, necessitando portanto de
uma lipoaspiração. Em muitos casos

fazemos a enxertia da gordura retirada

para o aumento de outras áreas como

glúteos, face.e lábios.
As mamas são invariavelmente afe

tadas mesmo sem que a amamentação
ocorra. A gravidez muda sua textura,
firmeza e as vezes a posição. O mais co

mum é a perda do volume, a queda e a

formação de estrias onde a colocação de

próteses de silicone, muitas vezes asso-

ciada a mamoplastia torna-se necessária
para a elevação dos tecidos mamários.

Vale lembrar que os melhores resul
tados serão obtidos quando a paciente
já estiver próxima do peso ideal, com
pelo menos três meses sem amamen

tar e com bom apoio preparado para os

cuidados pós operatórios e com com as

crianças.

I
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Livro
AAssinatura de Todas As Coisas - Elizabeth GilbertELIZABETH

GILBERT
2/11 Sérgio Casagrande

Sonia de Oliveira

Andre L. Grose Tereza Schmidt

Ariane Buzzi Valdinei S. Kowski

Braulio Celso Freiberguer Wilson Ananias Junior-

Camila Heck

Carlos H. Vieira

Cristiano Nurinberg Jr.
. Daniele Bruch
Dario R. C. Evangelista
Deirson Milbratz

Douglas D. Pradi
Edilene Eggert

Luciana Gimenez -

Eupidio Quintino Filho Apresentadora
Fabio Ronchi
Gunter Stortz

4/11
João L. Demarchi
Julia Zangheline Alexandre L. Nagel
Maira C. de Carvalho

Bianca C. Weller
Neresi F. Grosse

Diva Lindner
Paulo de Moura

Emily Ribeiro
Silvana D. Minoso

Everton Machado
Simone Schneider Anacleto

Fabricio G. Filho
Valdete A. Hoepers Gilmar J. Viebrantz

Grizelda Kriseskil
Ivone M. Spezia
Janete Vieira

Jaqueline Raupp �

.

Josiléia R. M�rciel
Juraci J. de Lima
Karin Neves

.

, ,�T�:._ �.

-.

Leoní L WoladasczY�é �, .;.

Leonice Cisz

3/11 Luiz Paulo Azevedo
Alexsander Krueger Norma de Souza
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Um romance sobre desejo, ambi- maiores fortunas da Filadélfia. Curio
ção e amor, da mesma autora de "Co- sa desde criança, e instruída com rigor
mer, Rezar, Amar" e "Comprometida". pela mãe holandesa, ela aos poucos
Gilbertmergulha na ficção para narrar abraça a mesma devoção do pai e, so
a surpreendente história de uma mu- zinha, se dedica ao estudo das ciências
lher à frente de seu tempo, determina- naturais. Mas algo falta em sua vida.
da a desvendar não só os mais íntimos . Desiludida no amor, reservada e soli

segredos da natureza, mas também do tária, Alma conhece urn jovem sonha
amor. AlmaWhittaker nasceu na vira- dor, exímio desenhista de orquídeas
da dos anos 1800, nos EstadosUnidos, que, .assim como ela, é fascinado pelo
filha de urn ambicioso botânico que mundo ao seu redor. Esse é o início de
construiu por conta própria urna das urna intricada e trágica relação
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Há 5 anos sem lançar urn

novo' álbum só de canções iné

ditas, o sucessor de "La Plata"
(2009), marca o retorno da ban
da ao "groove", estilo que mar

cou sua chegada no fim dos 90,
arrebatando público e crítica. O
novo CD é o Jota Quest em sua

essência, um disco divertido e

dançante, recheado de soul, dis
co, funk. e samba-funk, Um dis
co para cantar e dançar junto. O
álbum é produzido pelo baixista
norte-americano Jerry Barnes,
membro do Chie, com coprodu
ção de Adriano Cintra (ex-CSS) e
Pretinho da Serrinha (Seu Jorge e

Trio Preto+i).
.

Jogo/Todas as plataformas
Disney Infinity Disney Infinity é o novo jogo

anunciado pela Disney onde exis
te uma mistura de videogame
com bonecos reais. Vai ser. uma

espécie de Disney SkyIanders com
os personagens da Disney e da
Pixar. A série SkyIanders da Acti
vision pode ser considerada como
a que iniciou esse tipo de game
que mistura boneco colecionável
com videogame. Disney Infinity

vai ser composto pelo jogo, por
uma base, ·bonecos com perso
nagens da Disney e Pixar, Sets
de Jogo (PIay Sets em inglês) e

Power Discs. Os três personagens
iniciais serão: Senhor Incrível (Os
Incríveis), Sulley (Monstros SA) e
Jack Sparrow (Piratas do Caribe).
Os três Sets de Jogo serão: Os In

críveis, Universidade Monstros e

Piratas do Caribe.

�
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Clique animal

Curiosidades
2 de novembro... 3 de novembro...

... é o 307°dia do
ano no calendário

gregoriano. Diamundial
da Usabilidade. Dia

.

do Cabeleireiro e

do Barbeiro. Dia do
Guarda Florestal. Dia
da Instituição do Direito
deVoto da Mulher. Dia
de Santa Sílvia e de São
Martinho de Porres -

000 é o 3060 dia do tÓ;

. ano. Faltam 59 para
acabar Q ano. 1895'
Primeira corrida de'
automóveis na América.
1988 - Primeira·
propagação de um
worm na Internet. É o

Dia dos Fiéis Defuntos,
conhecido popularmente
por Dia de Finados.

ADOTE TUCO! Porte pequeno, 8 meses de idade,
vacinado e será castrado. Super querido, carinhoso
e dócil. Se dá bem com outros cães e gatos. Contato:
Rose 8499-7751 ou Alexandrá 9912-2739

ADOTEf Essas fofuras foram abandonadas e

precisam urgente de um lar. São 4 machos e 3 fêmeas.
Contato: Aristides no telefone: 9949-6677

Fonte: Wikipedia Padroeiro dos barbeirosAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191- Alameda 25
Centro - Jaraguá do Sul - se

www.bertaimoveis.com

t

i' SOBRADO GEMlNAIio �O,ooMi , I Terreno com 324;OOmz'

! ' 02 DORMITóRIOS, sALA, COZINHA. LAVANDERIA, 1 í

Casa com 70,00m>
i * 01 VAGADE GARl,GfuVl, SACADA.

' I 13 quartos, banheiro, sala, cozinha.

! * roSSIBILIDADEDE TERCEIRO OORMfl'ÓRIO. II (planta com ampliação para mais uma suíte)
\�!I)E_&$14)L()29� . , �,.1 t� 199.000,00

. • __•
1

[ • Bairro, BANJ\N.\L
I • Com área de, 97.000 m'
I· 01 CJ\SA DE ALVENARlJ\ COM 02 DORMlT, i • Apartamento com 67m2 I
I COZll)!HA,BWC. I' 02 quartos sendo 01 suíte. !
1-,01 GAl.BAb DE 72 J.12,Dl U\.GOA. CJ\NCHh DE !: • Acabamento em massa corrida/porcelanato !BOCHA, PL'V'TAÇAO DE EUCJ\tlITO. ! I' O 1 V d i

! . ACEm\ iMOVEL E TERRENO DE MENOR W\LOR. i ' aga e garagem !

··:_\'<)lºLl3c$,Qâ0g_Q9J,º�L •• _ •. j \.':EH?o,O_Q9P2. . ... _ ... _J

Apartamento de 91,OOm' de área privativa com

2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
2 sacadas (1 com.churrasquéíra).

,
\àga de garagem coberta, pomo eletrônico. :

\
••�_175:99Q,Q9_@���êL__ .. �"__�_ _.__,.1

00!lRAIXJ GEMINADO DE AITO fl\E)RãO!!!

CDM 161.00M'

l.0lEA\.1IlNID GHAMP.3 El.YSEES!

rossU13 SUílES,
• LAVABO, SACIIDA; SAIA DE ESlM.
SAlA. DE Ji\N]i\R, CO'LlNHA, lAVANDERIA.
ÁREADE FEEi't'\S,

F1NANaAMENJo DIREIDmMA

CONsmuroRA!

\ãlor; R$ 338,(0),00 (N�

," -'_ REE 10005 '

e-

� �' '�""'Y .:(�,,';'O;_,

Locação

'I ,�oôóo" 10'0 l'essoa-casa",éeniinada.co� 02 dormúóbos sala.

Â -coztnha. banheiro. área de serviço e garagem � RS soo.,oo

1
t.���trb -Apartame,nto com 02 dormttádos.eala. cozinha,
I banheiro, ârea de; serviço e garagem - R_$ 650pO +, corlq.,

l�,EI� 11010 -tlha 4a.}·lgue.lr�, - Apaf[a'men�o co,0\.0 l, suíte, 01_dOrnlJ[óri,o.t sala, cozinha, banheíro, ãrea de serviço e garagem - RS 650,00 + cond
f lixo R$ .105,00

'

! REE .llÜ\1t . êaependí c Apattamento com 01 suíte. 02 dormitõrícs, sala.
, coztnha. banneírc. área de.servtçc e garagem -:R$ 650,00 + ccnd,

I REE 1 rO�.7 - Vila Nova,�.Apartat'i�mo cpm 01 surre, 02 ücrmttõdosasala,
cozlnha, Banheiro. área de serviço c garagem - R$ 150,00 + cond,

i _

I
t

I
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MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti .com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

REF: 6281 TERRENOS NO TRÊS RIOS DO NORTE (PARTE
CONTINUAÇÃO DO AMIZADE, LATERAL DA RUA ROBERTO

ZIEMANN), COM INFRAESTRUTURA COMPLETA PRONTOS
PARA CONSTRUIR. VALOR: Ã PARllR DE R$ 87fXYJ,00

REF: 6480.; TERRENO NO TRÊS RIOS DO SUL (LOTEA
MENTO. JARDIM EUROPA) NOBRE �OCALlZAÇÃo. ÁREA
iOTAL DE 360.M', 15M DE FRENTE POR 24M LATERAIS.

VALOR: R$ 110..0.00,00

www.parcimoveis.com.br

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

REF: 6474: APARTAMENTO NAVILA LENZI.Atv1PLA ÁREA PRIVA
TIVA DE 112 M2, ÁREA TOTAL DE 138 M2. 0.1 suiTE MAIS
DOIS QUARTOS, BWC, SAlA DE ESTAR/JANTAR SACADA
COPNCOZINHA tv1O�LlADA LAVANDERIA SEPARADA

GARAGEM VALOR: R$ 220.000,00

REF: 6440.: APARTAMENTO NA ILHA DA FIGUEIRA. 01
SUíTE MAIS DOIS QUARTOS. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.

VALOR: R$ 170.0.00,0.0.

REF: 6452: APARTAMENTOS NO jARAGUÁ ESQUERDO.
APART(',MENTOS NOVOS PRONTOS, 0.1 SUíTE MAIS DOIS

QUARTOS. 10.3,40.M' DE ÁREA PRIVATIVA.
VALOR: À PARTIR DE R$ 252000.,0.0.

REF: 6432 TERRENO. NO CENTRO. RUA EQUADOR.
30.8M'.

VALOR R$ 330..00.0.,0.0.

REF: 6478. TERRENO DE ESQUINA NO CENTRO. ESQUINA
DA RUA AMAZONAS COM A RUA ADOLFO SACANI (RUA
DO EDIFícIO AMARANTHUS). TERRENO COM ÁREA DE

477,85M' VALOR: R$ 370..0.00,0.0.

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

REF: 6467: TERRENOS NO BAIRRO JOÀO PESSOA.
14M DE FRENTE. ÁREA TOTAL DE 360.M' DE ÁREA ÚTIL.
INFRAESTRUTURA COMPLETA, LOCALIZAÇÃO NOBRE

VALOR: R$ 95.000,00

REF. 6438. RE�DENCIAL TUBBS. APARTAMENTOS NO AMZADE
LOCALZAÇÃO NOBRE (LOTEAMENTO Y.ERSALHES). 0.2 QUAR
TOS, SALA COZINHA BWC LAVANDERIA E GARAC8vt ÁREA
PRIVATIVA DE 64� INCORPORAÇÃO: R.6- 22.920. ENTREGA
EM DEZEMBRO DE 2014. VALOR: À PARTIR DE R$ 150.000,00

-CASAS,

BAIRRO JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -SOBRADO PARTE SUPERIOR

-RUA roxo JANUÁRIO AIROSO, 1067 -OI SUlTE,Q2 QTOS, SL,
coz, BWC, !AV EGARAGEM.R$ 1.200,00
RUA ASSIS CHATEAUBRlAN,N" 219 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAVE GARAGEM.R$600,OO
RUA ilNTONIO PEDRI-02QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GA

RAGEMR$ 750,00.
BAIRRO rass RIOS DO S\JL -RUA WALDEMAR RAU, N"

2438 FUNDOS -02QTOS, SL, coz, BWC, LAV E GARAGEM.

R$360,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -02 QTOS, SL,COZ,
BWC,LAVEGARAGEMRS4S0,OO
RUA IRMÁO LEANDRO, 1815 -oz QTOS, SL, coz, BWC, LAV

.R$655,00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBlNl,N" 994 -02 SUITES,02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 4.SOO,00.

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

SUlTE,02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 950,00
BAIRROAGUAVERDE -RUAPADREMlRANDlNHA,N" 98- 02

QTOS, SL, COZ,BWC, LAVE GARAGEM.R$ 800,00

APARTAMENTOS,

-MAL. DEODORODA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, coz, BWC,
LAV, E GAR R$6OO,OO EDlF. MENEGOTTI

REF: 6479: AMPLO TERRENO NO BAIRRO VILA LENZI.
6ooM' (15M X 40.M). RUA MARCELO BARBI.

VALOR: R$ 185.0.00,00

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

RASQUEIRA E GAR.R$500,00
RUA PREF. JOSE BAUER,N" 131 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC. LAV. SACADAGAR R$ 7SO,00 EDIF. ATLANTIS

RUA WILLY BARTEL,N" 250 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, coz,
BWC, LAV. SACADAGAR R$ 8SO,00 EDlF. LEBWN

RUA REINOLDO BARTEL,N" 390 -03 QTOS, SL, COZ, BWC.
LAV, SACADA GAR R$ 1.050,00 EDIF.ESPLENDOR

. BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILLlAN,N 424

-2QTOS, SL, coz, BWC, LAV EGARR$ SOO,OO
BAIRRO NOVA BRASlLlA _-RUA roxo PLANICHEK,N"
1045 -03 QTOS, SL, COz, swc, LAV E GAR R$ 540,00 EDIF.

MATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-01 QTO, SL, COZ, BWC,
LAVEGARR$600,OO EDlF.EMlLlO

BAIRRO CENTENARlO-RUAALFREDO CARWS MA!ER, 59 -

2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV EGAR.R$ 620,00
"RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SUlTE,m· QTO, SL,

_., COZ, BWC, LAV, SACADAGAR R$ 899,00 EDlF.vENEZA
BAIRRO roxo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES
DE ARAÚJO, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV·E·

GAR.R$ 400,00COND. DAS ARVORES - EDIF. JATOBA
BAIRRQ JOAÓ PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE·

ARAÚjO, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV E GARR$

500,OOCOND. DAS ARVORES -EDlF. ARAucARlA
-RUA EUGENIO KARTENS,N" 39 -2QTOS, SL, COZ,
BWCSACADA a CHURRASQUEIRA LAV E GAR.R$ 550,00

BELA VISTA

BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ,BWC, LAV EGARR$380,00
BAIRRO,TIEA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-02QTOS, SL, COz, BWC, LAV EGARR$ 350,00
RUA EMMERlCH RURSAM, N" 45 -OI SUITE, 02 QTOS, SL,
coz, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00 EDlF.

DNAWAL

RUAANGEWTORlNEW,N" 199-01 SUITE, OI QTO,SL, COZ,
BWC, LAV. CHURRASQUEIRA GAR R$ nO,OOEDlF. COPEN

HAGEN

-RUA GUTI.HERME C. WAKERHAGEN,N" 625 -01 SUITE, OI

QTO, SL, coz, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 680,00
EDlF. MORADADO SOL

-GOV.JORGELACERDA,N"373-02QTOS,SL,COZ,BWC,LAV,
CHURRASQUEIRAGAR R$ 700,00-EDlF.FERRETTI ri
-RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
SACADA, GAR. R$ 630,00 - EOlF. FERRETTI I

-RUA PRES. EPITACIO PESSOA -02 QTOS, SL, COZ, BWC,LAV,
SACADA,GAR R$ 600,00EDlF JARAGuA I

-RUA GOY.JORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS, SL, coz, BWC,
LAY. SACADA,GAR R$ 700,00-EDlF.STA. LUZIA
-RUA JOAo PICOW,N" 104 -04 QUARTOS, SL, coz, BWC,
LAV,SACADA,GAR R$ 85O,00-EDlF. CARWS SPEZIA

-RUA OSCARMOBRN"77 -oi QTO, SL, COz, BWC, LAV,GAR
R$ 4SO,00EDIF.NATAUASCHiOCHET
-RUA AV. MAREC. DEOD DA FONSECA,N"9n-OI SUITE, 02

QTOs' SL, coz, BWC, LAV, SACADA, GAR R$ 1.8SO,00 -EDlF. .

ROYALBARG

BAIRRO CZERNIEWICZ -R F.RANClSCO TODT, N" 960 - OI

QTO, SL,COZ,BWC, LAV EGARR$ 480,00EDlF. GUILHERME

-R F.RANOSCO TODT,N" 960 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
EGAR R$ 650,00 EDIF. GUILHERME
RUA PARANA,N° 108- 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,E GAR

R$450,00
-BAIRRO VILA LENZI,RUAMARlA UMBELlNADA SILVA,N"
500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAY. R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
EGARR$ 440,00
RUA JOAO ANDRÉ DOS REIS,SIN -OI SUITE, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAY. CHURRASQUEIRA GAR R$ 910,OOEDIF.

-BAIRRO . JGUA ESQUERDO -RUA WALDOMIRO

SCHMlTZ,N" 16O-2QTOS,SL, COz, BWC, LAV E GAR.R$5SO,00 _
-

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 5SO,00 EOlF. BRASlLlA BELTRA

MlNl

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SL,
COZ,BWC,LAVEGARR$48O,OOEDIF.BRAS!LrABELTRAMlN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER VER

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

RASQUEIRA E GAR.R$590,00
'

RUA JOSE PICOW,5ll -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR

R$530,00
BAIRRO rarsRIOS DOSUL-RUAADAMANDO FREDERICO

EDIF. VILLAGESTRACH

RUA STA.)ULlA -2QTOS, SL, coz, BWC, LAV EGAR.R$ 6SO,00
-RUA GUILHERME BEHLlNG,N" 60-01 SUITE ,2QTOS, SL,

COZ, BWC, LAV,SAC. o <CHURRASQUEIRA E GARR$725,00
EDIF. CLAUDEMONET

KlTlNETE

BAIRRO -SAO LUIS -RUA F.RANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148 -sAO LUIZ - OI QTO E COZIUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO ':-sAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916

-IQTO, SL, coz, BWC, LAV E GARR$ 530,00
BAIRRO - VILARAU - RUACARWS ZENKE,N"224-OIQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00
BAIRRO -CENTRO -RUA AV. MAR. DEOD_ DA FONSECA,N"
Ss-lQTO:SL,COZ,BWCELAV.R$4S0,OO

Ci\E(. ;;.siJ.;

MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

TERRENO,

RUA iosa THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA -

30X6OM2 R$ 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHElM, N" 258 -03 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$1.800,oQ-100M2
GALPAoGUARAMIRIM-RUAMARlA LOPES DA SILVA,N 188

-IS4M2R$l.OOO,OO
GALPAO -VILA LENZI -RUA PADRE ALBERTO JACOB,N"153
-16OM2R$2.000,00

SALA COMERCIAL -RUA GUILHERME C. WALKERHAGE,N"
624 - 30M2 R$ 630,00

Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegoUi.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód. 126 - Vila Nova - Apartamento cf
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

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

R$249mil

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000 00

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

conjugadas - R$ 398.000,00

Cód. 1255 - Amizade - Casa cf
1 suite + 2 qtos e demais dep. 2

. vagas de garagem, rua asfaltada e

sem saída. R$ 249.000,00

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

mobiliada, área de festas e garagem
.

2 carros, - R$ 350.000,00dormitórios, cozinha, bwc, sala de

estar e jantar - R$ 130.000,00

Cód. 0193 - Chico de Paulo - so-
_

brado alto padrão com 1 sune com
closet, 2 dormITÓrios com sacada, sala
ampla, área de festas, escrtõno 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

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

pendências e piscina -:- R$ 750.000,00

FIM D.E SEMANA.2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013 I 3

Ret. lila da Figueira· Com 03 quartos, sala, co�nha, banheiro, copa. dispensa,
lavanderia e garagem. R$ 900,00.

Ret. 1000 - Vila Rau • Com 01 quarto, c�nha, banheiro, área de serviço e
garagem. R$ 550,00

Ret. 1002 - CHITRO • Para fins comerciais - Com aproximadamente 600m', sala,
c�nha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suites 01 delas

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

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

Ret. 1007 - ESlRADA NOVA - Com 01 suite + 02 quartos, sala de estar, sala
de jantaJ: co�nha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur·

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS

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

Ret. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, c�nha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condominio, água

inclusa no aluguel, luz interna relógio indIViduai. R$ 700,00.
Ret. 2004 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, banheiro,�nha, área

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2005 - Centro - Com 01 su�e, 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, co�nha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$I.250,00.
Ret. 2006 - Centro - Com 01 su�e + 02 quartos, bâíihéiro sQCial, sala com sacada

e churrasqueira, cozlma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ret. 2007 - Barra - Com 01 quarto, sàa e coznha conjugada, banheiro, área de

serviço com 01 vaga de garagení.R$ 570,00.
Ret. 2010 - Trfa Martins - Com 02 quartos, sala, c�nha, área de serviço, banheiro

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

co�nha, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 720,00.
Ret. 2012 -ILHA DA fiGUEIRA - Com 02 qusrtos, sala com sacada, cozma

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00
.

Ret.2013 - Jaragua Esquerdo· Com 03 quartos, banheiro, sala com sacaõa,
copa, cozma, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, Churrasqueira com

garagem.R$ 900,00.
Ret. 2014 - Baependi-Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozma

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$I.1 00,00.
ReI. 2017 - CENTRO - QUmNffi - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 su�e com hidro e closet + 02

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

garagem. R$ 1.200,00
Ret. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem dlVisórias),com banhero, não

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

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

tem garagem. R$ 350,00
Rei. 2025 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, c�ha,

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

R$600,OO.
Rei. 2028 -João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozma área de serviço com vaga de garagemH$ 660,00.
Rei. 2031 -Ilha da Figueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, c�nha, área de serviço e garagemH$ 630,00:
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM • Com 02 quartos, saia com sacada, co�ha.

• área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Rei. 2035 - Centro· Com 03 quartos, sala com sacada, copa, banheiro, lavado,
c�nha. área de serviço com sacada. dep, de empregada com banheiro e 01 vaga

de garagem.R$ 850,00.
'

Ret. 2038 - BAEPENDI - Com 01 su�e + 02 quartos, sala, c�nha, área de serviço
com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.

Ret. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, c�nha/copa, área de

serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.
Rei. 2041 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozota conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Rei. 2042 - Rau - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,

cozoha mobiliada, lavandena e garagem. R$ 580,00.
Rei. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, c�nha, banhero; área

.

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
Rei. 2044 -Ilha daRgueira - Com 01 su�e, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, c�nha, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00.
ReI. 2045 - Centro· Com 03 quartos, sala com sacada, copa e coznha conjuga
das, área de serviço, dep, de empregada e bwc, não tem garagem. R$ 800,000.

Rei. 2047 - VILA lALAU • Com 02 quartos, sala, banheiro, c�nha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.

Rei. 200-Barra- Com 01 suite +.01 quarto, sala com sacada e churrasqueira,
c�nha, banheiro social, área de serviço com 02 vagas de garagem. R$ 900,00.
Rei. 2051 - Centro - Com 01 quartô, sala, �nha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 360,00.
Rei. 2057- BAEPENDI· Com 02 quartos, sala e ccmnha conjugadas, banhero, área

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

SAlAS COMERCIAIS

Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$ 1.600,00
Rei. 3004 - Vila LeM • Com aproximadamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENTRO· Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$ 1.200;00.
Rei. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

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

também com banheiro. R$ 3.600,00.
Rei. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m2 e banhero. R$ 550,00 reais.

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com 04 banheros.R$ 6.500,00

1

J
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IMOBILIÁRIA

ÚLTIMA UNIDADE

CM 135- CflSA DE ALVENARIA, Baino Centro com
465m', conterdo uma sala comercial, 1 suiIB com Hidro
+ 4 dormitórios, 2 banheiros, sacada, área de·festas, 1
área de servco e4 vagas de garagem Sala Comel):ial

. com 133m'. Jerreno de 394,20m'. R$ 990.000,00

Cód. 157 - CfJ3A DE ALVENARIA, bairro lUla da Rguela, com
200rn', 3 cIonTdIólios grandes,saIa de eslar e janIar,2 cozinhas
sendo uma industrial nos fundos da casa usada junto com a

chunasq., 2 Banheiros, área de festas C/ chunasq. e fogão a lenha,
5 vagas de gar. coberta. Teneno com 400rn'. R$ 370.000,00

Cód 581- APARTAMEN'TO, Baino Barra do Rio Geno,
Residencial Villa di Modena, com 75m', sufte + 1

donnttóno, preparação parasplit R$145.000,OO (1·
andar) e R$149.000,OO (2" andar).

TERRENO PARA PRtDIO

Plantão:
9135·8601
9636·6160

3371-0099
WWw.p8Pcimoveis.com.br

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

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

COMEROAlOU PRÉDIO RfSlDENOAL

Cód. 240 - TERRENO, bairro Ilha da Rgueira,
com 771 m2, frente em 26,42m.

R$ 480.000,00

CENTRO

Cód. 596 - APARTAMENTO Residencial
Schiochet, com 105m', suíte + 2 dormitóriqs, ,

área de serviço com dependência.de
..

empregada. Edifício com 2 elevadores, piscina,
playground, quadra poliesportiva, churrasqueira
e porteiro em horário comerciai. R$ 330.000,00 •

LOCAÇÃO
, CONSULTE NOSSAS OPÇÕES OE TERRENOS E GAlPÕES!

C6d 72: SALA COMERCIAL, Bairro Cenlro, com 185"", 2
banheiros, cozinha. RS 3.600,00.

Cód. 141- CASA DE ALVENARIA, sttuada em

Schroeder, Bairro Centro, com 60,62m', 2
donnitórios , sala, cozinha, 1 área de servíço e
1 banheiro sem garagem. Casa com projeto de
ampliação. Terreno com 330m'. R$'170.000,OO

CixJ. 18- CI&.. hada fiIJeia com 2_, sala, cozinha, área
de serviço eíara, 1 balheiro e 1 vaga de gar R$ 576,40.

· Coo. 84 CASA, Bairro EslJada Nova com 2 dormi1lilios, sala, Galinha
, 1 banheiro, 1 área de_ço e 1 vaga de garagem. R$ 485,00

·

Cód.15 -Apartamento, Bairro Centro. com 1 suíte 2 donmrrórios,
1 área de serviço"sala, cozinha, 2 banheiros, sacada e 1 vaga

de garagem. R$l ,000,00 + condominio.
·

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

Cod. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova. 1 surre + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$ 1.020,00 + condominio.

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

COO. 94 APARTAMENTO - Centro, 62rn', 2 dormilIilios, sacada
com clmasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 700,00 + cond.

Cód: 36· SALA COMERCIAL - Centro, com 30m2.
R$ 1.100.00 . OE FRONTE COM A PRINCIPAL.

; .

Cõd. B6- GALPÃO,Bairro Barra do'Rio Cerro, com 15oom2,
teneno com 6.11 8,86m2. R$ 9.000,00 Proximidades da Ciluma.

Cód. 95' GALPÃO, Bairro Vila Lenzi,Construção com 450m2,
.Escritório na parte da frente. Teneno com 1.100rri2.

R$ 4.500,00 Proximidades Viaduto.

TERRENO, Bairro Ilha da Rgueira, 500m2, muros nas laterais e
" fundos. R$ 250.00.

. • .

. Cód. 177 CASA GEMINADA, Bairro Três Rios Do
'Norte, 69m', e terreno com 169m', 2 domnttórios,

1 vaga de garagem. R$ 139.000,00 '

loteamento Adelina-lates- Schroeder à partir de R$ 80.000,00
Côd. 204- Terreno, situado em Guaramirim, Bairro Ponte Comprida com

àeatca de 5.oollm'. RS t3O.000,00
eco. 240-Terreno, Bairro !Iha da Rgueira, com área total

de 77tm'. R$ 480.000,00
COd. 245- Terreno, Bairro Baependi, com área tutaI de 325m2,

contendo uma casa de madeiraR$ 230.000,00
Cód. 248-Terreno, Bairro ÁguaYerde, com área total de 9,284,50rrJ2, um
galpão de 200m", 2 apartamentos de 1OOm2 cada. 2 casas de alvenaria

uma de 100m' e outra de 'Om'. RS 3.500.000,00
CócI. 250 - Terreno comercial, Bairro Três Rios do Sul, com área

total de 352Jn2. R$ tOO.OOO.OO
Coo. 255- Terreno comercial, Bairro João Pessoa, com área total de

3.300m'. RS t .000.000,00
Cód. 450- Chácara em Guaramirtm, Bairro Jacuaçú, com área total de
27.000 m2, com uma casa de madeira de 11)()m2, 2 dormitórios, 1

banheiro, sala, cozinha e 3 vagas de gamgem. 2 laqoas,
Pastagem para gado. R$ 230.000,00

Cód. 205- Terreno, Bairro TIfa Martins, com área total de 350m2.
R$ 80.000,00 Aceita Rnanciamento Bancátio.

Cód2tJ8- Terreno, siIuadoonAiaqualiCOOfáreaWde ttO.{)()()m'.
R$ 5.500.1XXI,00. Prúxim àuua i1sIaIaçOO da 8MW.

Cód. 230- Ierrenü comercial, Bairro Rau, com área total de 450Jn2 e

contendo uma casamista de 50m2. R$ 230.000,00
.

Aceita imóvel na negociação.
COd. 234- Terreno, Bairro Estrada Nova, com ""1 total

de 392rri'. RS 60.000,00 -

Cód. 244- Terreno, Bairro Santa Luzia com área total de
B99.058,31lm'. R$ 650.000.00

Cód. 246- Terreno,Bairro Santa Luzia com área total de
6.703,11lm'. R$ 300.000,00

ccd 249- Terreno, Bairro Vila Nova, com áreatotal de 8.256rrJ2.
R$ t .290.000,00

COd. 259- Terreno. Schroed" BairroC_ Sul, com area total de
1.201 ,211m'. R$l50.boo,oo

: TERRENOS/CHÁCARAS

l-
IVIOBILIÁRIA

Pierrnann
lDCACÃD

Galpão 370 m" + bwc, Água Verde, R$ 40400.00.

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

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

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

Sala Comercial 62m" + bwc, Vila Lenzi, R$ 650,00.

Sala Comercial 43m" + bwc, Vila Lenzí, R$ 800,00.

Apto 2 dormitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem, sacada, Jaraguá Esquerdo, R$

750,00 + R$ 30,00 Cond.

Apto 3 dormítóriostsuíte), bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem. sacada, Vila Lenzi, R$ B30,00

.

+Cond,

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

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

Estrada Nova

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

Chico de Paulo

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

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

Ref. P83721 terreno área 448.
m", R$ 65.000,00.
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Holidays
Have you already decidedwhere you're going to on
your next Holiday? Você já decidiu para onde você
vai em suas próximas férias? Holiday (arVacation),
both words drive us to those periods of the year when
we can rest a little more and get togetherwith family
and friends for longer. "Holiday" ou "vacation",
ambas nos remetem àqueles períodos do ano quando
nós podemos descansar um pouco mais e reunirmo
nós com a família e amigos por inais tempo.
(''holiday'', no inglês britânico, refere-se tanto a férias
como feriado; já "vacation" é mais comum no inglês
americano quando nos referimos a férias).
If you have decided for your destination, then
maybe it's time to recall at least some expressions
and vocabularywhich might be helpful when
you're abroad. Se você decidiu o seu destino, então
talvez seja hora de relembrar algumas expressões
e vocabulário que possam ser úteis quando você

estiver no exterior. Um professor amigo meu
recomendou o filme "The Proposal". Nele você
terá personagens falando com sotaque americano
e canadense e poderá aprender sobre entrevistas
e trâmites de imigração. Don't you think that
watching that film could be a funny way to learn ar
improve your English? Você não acha que assistir
a esse filme poderia ser uma maneira divertida de

aprender oumelhorar seu Inglês?
De qualquer modo, que tal relembrar perguntas
como: What's the purpose ofyourtrip? How long
are you going to stay?Where are you going to stay?
(Qual o propósito da sua viagem? Quanto tempo
você vai ficar? Onde você vai ficar?) E possíveis _

repostas: I'm here on vacation (ar holiday). I'm
staying for five days. I'm staying at this hotel (você
pode mostrar o nome e o endereço do hotel). Há
tempo para se preparar! Cheers!

OCP15
www.ocponline.com.br

INGLÊS PERSONALIZADO
A partir do que você sabe
para o que você quer!

cuslomized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 9905 5408 - aptatum@apíatum.com.br
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A o passear pelas ruas de Ser
�a Negra, logo se vê que
a cidade acolhe todo o tipo de
visitante. Desde famílias com

crianças que percorrem parques
e sítios. em busca de contato di
reto com a natureza e passeios
lúdicos, ecoturistas que procu
ram trilhas e cachoeiras para
praticar esportes radicais até ca
sais que encontram no destino a

calmaria e o romantismo que a
.

estância cercada por montanhas

proporciona.
Além de· contar com uma

rede hoteleira bem estruturada,
a diversidade de turistas que cir
culam por Serra Negra reflete
também a variedade de opções
de programas e passeios que se

pode encontrar na cidade. Ape
sar de o destino ser mais procu
rado durante o inverno, quando
o comércio de malhas e artigos
de couro está em alta, as atra

ções de esportes radicais e turis
mo rural podem ser aproveita
das o ano todo.

Localizada ao norte do estado
de São Paulo, na Serra da M�n
tiqueira, a Estância Hidromi
neral de Serra Negra integra o

Circuito das Águas Paulista. A

qualidade terapêutica de suas

águas minerais e as inúmeras
fontes de acesso público espa-

TURISMO Serra Negra, em São Paulo, proporciona
clima romântico aliado a belas paisagens

No espaço Cachoeira dos

Sonhos, o visitante pode
apreciar a natureza e tomar

um banho refrescante.
Quem quiser pode visitar o
Sítio Chapadão e adquirir
queijos como Gouda, Saint
Paul in, Boursin, Parmesão,

entre outros

o trajeto do Teleférico
é da Praça João

Pessoa, no centro de
Serra Negra, até o Pico

. do Fonseca

lhadas pela cidade fez o municí

pio ficar conhecido como "Cida
de da Saúde".

Passar dias reclusos no cam

po, percorrendo a rota de quei
jos e vinhos, tomar um banho
de cachoeira e andar a cavalo

são. opções de lazer que estão
acessíveis não só para quem se

hospeda em hotéis fazenda. A

vantagem é que dá para mesclar
esse tipo de passeio com tardes
de compras no centro comercial
e ainda aproveitar para curtir o
circuito de bares, cafés e restau

rantes da cidade.
Há algumas festividades que

têm se tornado frequentes e re

centemente foram integradas
ao calendário oficial da cidade.
Há dois anos acontece o Coreto

Paulista, festival que promove
apresentações de bandas sin
fônicas e de -coreto. No mês de

julho, há um festival de inverno
com diversas atrações musicais
se apresentando pela cidade. Há
ainda o Adventure in Serra, que
promove um encontro de jeeps
e motos na cidade e o Degusta
Café, que reúne cafeicultores e

promove eventos de degustação
do produto. Em setembro, Serra'
Negra promove a sua Festa do
Peão de Boiadeiro e um desfile
de cavaleiros .
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

No capítulo 042, sábado, 02 de novembro - Belmira
descobre que Rosarinho deixou um testamento. Odilon
é preso de novo. Mama Francesca vê Peteleco na rua

e o leva para sua casa. Arlindo fica decepcionado ao

saber que só herdou a coleção de selos de Rosarinho.

Santinha, Miquelina e Belmira recebem as joias de Ro
sarinho. Peteleco fica apavorado e foge de Toni. Franz e

Amélia passam a noite juntos. Toni diz a Hilda que está

apaixonado por ela. Aurora ganha de Manfred um anel
de diamantes. Pilar diz a Miquelina que as joias de Rosa

rin_bo são falsas. Ernest decide botar Viktor no lugar de
Venceslau e rebaixar o sogro ao cargo de contínuo. Sílvia

chega ao mosteiro, deixando Pérola chateada. Franz e

Amélia constrangidos ao ver Silvia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
último capítulo não divulgado.

Amor à Vida

Félix conta para Edith que mandou Ninho sequestrar Paulinha
Félix (Mateus Solano) e Edith (Bárbara Paz) estão reto

mando o casamento de fato. E eles vão voltar à cumplicidade
que tinham. O vilão prepara uma noite romântica para a espo
sa, com direito a champagne, mas, entre os beijos, ela não re
siste e pergunta por que ele pegou dinheiro emprestado com

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
No capítulo 144, sábado, 02 de novembro - Félix

flca tenso ao pensar que César e Edith tiveram um caso.

Ordália proíbe Herbert de se reaproximar de Gina. Már
cia fica curiosa para saber por que Denizard se separou'
da esposa. Ordália confirma a Herbert que foi apaixo
nada por ele. Glauce tenta tranquilizar Félix. Ordália se

consola com Joana. Maristela leva Gina para assistir
a um culto. Silvia indica Jonas para advogar para Tha
les e Leila. Glauce e Félix se beijam. Murilo consegue
o emprego como professor de Valdirene. Glauce afirma
a Félix que Jonathan não nasceu prematuro, e o vilão
decide pedir para Paloma convencer César e Aline a jan
tarem em sua casa. Pastor Efigênio reconhece Félix do
bar onde Paloma teve Paulinha. César e Aline aceitam
o convite para jantar na casa de Pilar. Niko pede para
Eron levar Amarilys para casa quando ela sair do hospi
tal. Glauce chega para o jantar na casa de Pilar, e César
fica impacient.e para saber o motivo da reunião.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Fofocas
.

ileborah Secco não vai
mais viver a cantora
Joebna no cinema

Deborah Secco teve que deixar o elenco
do filme Calypso, que contará a história da
banda paraense em que ela iria viver a can- .

tora Joelma. A assessoria de Deborah infor
mou que as datas entre a produção e a agenda
da atriz "infelizmente não batem mais". Isso

porque a execução do filme sofreu atrasos e

Deborah não iria mais conseguir encaixar o
filme com seus trabalhos. No fim do ano, ela
roda o longa A Estrada e, no ano que vem,
estará envolvida em mais uma produção ci

nematográfica a partir de. janeiro. Em segui
da, a atriz ainda irá participar de um projeto
.na televisão. A assessoria da banda Calypso
conversou com a produtora do filme, Isto é

Calypso, e informou que eles ainda não rece

beram nenhum comunicado oficial, por isso
ainda não sabem quem irá substituir Debo
rah como Joelma. Já Chimbinha será inter

pretado por Thiago Martins.r

BMW é condenada
a pagar indenização
pelamorte do cantor
.Joâo Paulo

Um problema no pneu do carro causou
o acidente que vitimou o cantor João Paulo
em setembro de 1997. A conclusão é da Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo. Com isso, a BMW do Brasil e a ma

triz alemã foram condenadas pela morte do

ex-parceiro musical de Daniel. Na ocasião, a
BMW 328i dirigida pelo artista capotou na

rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, e
.

pegou fogo. Aperícia apontou excesso de ve-
locidade. No entanto, -de acordo com o juiz
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, novos

laudos apontaram que nã� seria suficien
te para provocar a derrapagem e o capota
mento. Segundo a perícia, o pneu dianteiro
direito estourou, saiu da roda. ou esvaziou

repentinamente. A indenização por danos
materiais e morais chega a cerca de R$ 400
milhões. Em notá: a BMW do Brasil esclare
ce que essa é uma decisão de primeira ins
tância e que apresentará recurso de apelação
junto ao Tribunal de Justiça de 'São Paulo.

Leila (Fernanda Machado). Diante da questão, Félix revela
mais um de seus crimes. "Não consigo esconder nada de você.
Eu financiei o rapto da Paulinha para o Peru", conta. Edith se

preocupa e dizque ele deve pagar logo a dívida com a prima e,

assim, evitar que ela abra o bico.

20/3 a 19/4 c Fogo
Aproveite a manhã para curtir o

seupar e se divertirna companhia de
pessoas queridas. À tarde, seu mag
netismo estará mais evidente e você
não terá dificuldade para se aproxi
mar de alguém. O romance promete
esquentar. Cor: vermelho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

É hora de focar nos seus inte
resses. Se perceber que a paquera
tem tudo para virar algo mais sério,
pode investir sem medo. Se já en-

. controu sua alma gêmea, deixe seu

par se sentir seguro dos seus sen

timentos e receberá o mesmo em

troca. Cor: verde.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

A vontade de se isolar pode fa
lar mais alto na parte da manhã.
Mas o astral logo melhora e você
vai. se sentir mais confiante à tarde:
se está a fim de conquistar alguém,
jogue seu charme! Se já encontrou

sua alma gêmea, aproveite para
passear. Cor: verde. .

se Saqitâria .

• 22/11 a 21112 - Fogo .

• • Dia divertido, principalmente
ria companhia. das pessoas mais

próximas. Vale a pena se encon

trar com 'os amigos. À tarde, tal
vez queira se isolar. Porém, seu
poder de sedução vai aumentar
e há risco de se envolver. em um

lance proibido. Cor: branco.

Capricórnio
22!12a20/l- Thwa

Na parte da manhã, cuide do

visual, pois estará em evidência. De

.pois do.almoço, dê mais atenção aos

amigos e faça um programa em gru

po. Mais charmosa, pode envolver
. quem deseja sem dificuldade. Se tem

alguém, aproveite para curtir o seu

amor. Cor:marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

,

-Nada de ficar em casa! Aproveite
para conhecer lugares diferentes e

sair da rotina. Você estará mais po
pular e, se souber usar seu charme,
pede seduzir quem deseja. Não te

nha medo de se atriscar na paquera!
Adois, é hora de fazer planospara o
futuro. Cor: vinho.

,�Peixes
.

�� 19/2a19/3-Terra "

_ ._
Não confie demais em quem

não conhece bem. Se-ti;erichance .,

de viajar, vá em ft�nt�fSeu charmê .

estará em alta e você pode 'se apro
ximar de quem desejacomfaoilida
de. Use a criatividade e·Jaça algo

. diferente
.

com sú_a >cãra-:Uetade.
Cor: azul. .' r..:

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Bom dia para fazer tarefas do
mésticas e colocar coisas em dia. À
tarde, sua atenção vai sevoltarparao
seu par, caso já tenha compromisso.
Aproveite o clima de romance para
curtir a coi:npanhia de quem ama. Se

está só, não vai se interessarporuma
aventura passageira. Cor: preto.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

'Dia propício para se divertir,
passear e fazer o quemais gosta. Um
clima de romance ajuda na paquera,
principalmente se anda de olho em

alguém do trabalho . .Se já tem um

par, mostre o que sente com ações:
apoie as decisões do seu amor e deixe
o egoismo de lado. Cor: laranja.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Curta a família: mostre todo o

seu carinho pelo pessoal de casa. À
tarde, a Lua entra em seu paraíso as
tral e um clima de romance aumenta
ainda mais as suas chances de se dar
bem na paquera. A dois, demonstre
seu carinho eaproveitépara se diver
tir com o par. Cor: vinho.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Os astros avisam que éum ótimo
dia para passear. Emum programa
com a família ou através de um pa

rente, pode conhecer alguém inte
ressante. Use seu charme para se dar
bem napaquera.Ànoite, que tal sur
preender quem ama com um jantai-

-

à luz de velas? Cor: branco .

Virgem
�,;:23!8 a 22/9 - Terra
'. <.

ÃI>roveite a manhã parâ-�lo6r·-
as contas em dia e se programar ,me
lhor. Estará mais falante e extrover

tida, com facilidade para conhecer

gente nova. Um clima de romance

favorece a paquera. Se tem alguém,
aproveitepara se divertir com opar e

fazer um programa mais romântico. ,

É hora de ser feliz! Cor: branco.
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

'

WiUtirando

Piadas
A altura dos brasileiros
Diz o locutor de uma rádio:
- No último Censo realizado pelo IBGE, ficou comprovado que a

média da estatura brasileira é de 1,71 m e somente um a cada dez mil
brasileiros mede acima de 1,90 m.'Aí, um revoltado comenta:
- E é justamente este desgraçado que senta naminha frente toda vez
que eu vou ao cinema!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Thor - O mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min

- Censura: 10 anos - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
ARCOPLEX2
• Mato Sem Cachorro - Comédia - Nacional - 122 min -

Censura: 12 anos - 14h1 O, 16h30, 18h50
• Elysium - Ficção- Legendado - 109 min -

Censura: 16 anos - 21 h1 °
ARCOPLEX3
• Tá Chovendo Harnburquer 2 - Animação - Dublado-
95 min - Censura: livre - 14h30

• Rota de Fuga - Ação - Legendado - 115 min -

Censura: 14 anos- 16h40, 19h10, 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:30,21 :30 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio -14:00 ,19:00 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:10, 15:15, 17:20, 19:40, 21 :50 -

NAC - Comédia
-Tá Chovendo Hamburguer2 -13:45,16:20 - DUB - Animação
• Capitão Phillips Pré-estreia - 21 :15 - DUB - Drama
• Os Suspeitos - 18:20 - LEG - Suspense
• Maio Sem Cachorro - 14:20 - NAC - Comédia
• O Conselheiro do Crime -19:15, 21 :40 -l,EG - Suspense
• Serra Peláda - 16:45 - NAC - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Ação
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 14:10 - 3D - DUB - Animação
• Gravidade - 16:10, 18:10, 20:10 - 3D - LcG - Ficção
• Silent Hill: Revelação - 22:10 - 3D - DUB - Terror

• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio -14:00, 19�00 - 3D - DUB - Açãq
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena -13:40,15:45,17:50,20:00,22:10-
NAC - Comédia

'Thor; p ly1.4n.dq �,ofl1prio -1,q:.2P,I1,!�:30, l7i4G'i 1�;�Q,,�2:00 - DUB - Ação

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

.

Sensação de
ar abafado
Predomínio de sol comaumentode
nuvens apartir da tarde e pancadas
de chuvacom trovoadasno fimdo
diaespecialmentenoOeste eMeio
Oeste, devido à aproximação deuma
frente fria Rajadas.Domingo:Céu
encoberto comchuvamoderada
aforte doOeste ao litoral Sul e nas
demais regiões entre atarde e noite.

�-
.- Ensolarado

AMANHÃ
MíN:21°e �
MÁX: 300e

Parcialmenle
Nublado

� :If-
- In§tá�el

SEGUNDA
MíN: 17°e
MÁX: 29°e �

Nublado

lUAS r •
.NOVA 3/11

"J J;I

,� Chuvoso

.CRESCENTE 10/11
._0'

T�RÇA
·CHEIA 17/11 MIN: 17°C

.MINGUANTE 25/11 MÁX: 29°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Na caixa de certos relóQios de pêhdulo, pássaro

mecânico que sai para marcar as horas / Da mes

ma forma que
2: Emirados Árabes Unidos / Impor um tributo
3. 9s nascleos.em Ancara ou fstambul
4. Movimento iniciiil impetuoso para partir
5. As inici(jis da atti.z Pêra / Uma baleia gamesticável,

usada em apresentações em grandes parques de
diversão

6. Entrada de (linheiro
7. A parte amarela do ovo. / No jogo do bicho, o 25°

grupo, que côrrespolide às dezenas 97 a 00
8. Fazerentra( o ar exterior em,ambiente fechaqo, para

renovar o que havia
9 . .composto químico encontrado na essência da her

telâ-pimenta / As iniciais da cantora Clara (1942-
1983)

10. Grande 'Cordilheira-súl-americana, com mais de
7.000 quilOmetros de comprimento / Bacia para

10

lavar louças
n. Espaço de tempo de 24 horas / Presente
12. (Fr:) Tipo de cobertor acolchoado 12
13. As iniciais; do humorista cearenseAragão / Peda

ço, fragmento .

VERTICAIS
1. Tecido lustroso e macio! A atriz carioca Malu'
2. Interjeição de admiração ou surpresa / Que se cerca

de cuidados com o q�e pode acontecer (fem)
3. Hestabeleqiménto de saúde I çorri9{r, modificando
4. Que estala nos dentes I O centro de..• Quebeé
5. Aparte mais alta do castelo I Que tem o pelo 'cor

tado rente

6.'Órgâo que auxilia o governante nas suas relaçÕes
com os outros pacteies I (Psiq.) Transtorno Obses-
sivo-Gompuls.iv� . ,

.

7. famosa màrca de pr.odutos de higiene pessoal I A
festa queJembra Belém/ Mamlfeto de grande porte
e pelagem Qorsal marrom cl(j{a e utiitorme

8. Sigla, de um estado dã região Nordeste qüe fat di
vfsa 'com o Piaul,e com Tocantins / (Bot.) Outro
nome da mimosa,

'.

9. Fibra sintética indeformável, de fáaillavagem e se

cagem I O cineasta e cronista,Jabor.

2

3

4

5

6

7

8

9

11

13

2 3 4 5 fi 7 8 9

" II
•

• II
•
II •

• II
'.

II
- •

•
II

�

II
II
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A RECREATIVA
PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS
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As crianças
e adultos da
Influx Jaraguá
aproveitaram o

sábado (26/1 O)
para a Mega Festa
de Halloween,
com muitas
brincadeiras e

diversão!

Quem chegou para
alegrar a casa há um

ano, no dia 1/11, foi o
pequeno Davi Lucca.
O papai Rogério
Pellis e a mamãe
Luciane Webers Pellis
comemoram com

muito amor e carinho
essa data especial.
Parabéns e muitas
felicidades

I

(,
ANALISTA CONTABIL
Vivência na função.
ANALISTA FINANCEIRO

Vivência na função.
ANALISTA FISCAL

Vivência em lançamentos<te notas fiscais e
conhecimento de fretes; apuração de ICMS;
apuração de Pis e Cofi ns,

ANALISTA DE DEPARTAMENTO·PESSOAL

Conhecimento ernrotínas de departamento
pessoal.
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

Desejável vivência na função. Vagas para Jaraguá
e Guaramirim.

ESTAGIO CONTABILIDADE "-

Cursando ensino superior

.ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Cursando ensino superior

OPERADOR DE CAIXA

Disponibilidade para atuarem horário �e shopping
REPRESENTANTE COMERCIAL

Para atuar com vendas e distribuição de alimentos.
Desejável vivenda na função. Possuir veículo
próprio.
VENDEDOR

Disponibilidade para atuar em horário de shopping
VENDEDOR EXTERNO

Vivência na função. Disponibilidade para atuarem
Jaraguá emicro região,
VENDEDOR INTERNO

Vivência na função,
VENDEDO!, PRACISTA
Possuir veículo próprio, disponibilidade para

viagens.

COORDENADOR DE VENDAS

Vivência na área de vendas

Vivência noramo de hotelaria

Disponibilidade para finais de semana

COORDENADOR TRIBUTARIO
Conhecimento com legislação de tributos diretos
e indiretos.cornpliânde tributário e gestãode
pessoas. Disponibilidade para viagens.
GERENTE INDUSTRIAL

Para atuar no ramo rnoveleiro.

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Ensino superior em andamento, desejável
conhecimento em gestão de frotas.

SUPERVISQR DE PRODUÇÃO
Desejável vivência no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR DEVENDAS

Ensino superior completo. Desejável vivência
ernvendas e supervisão..Para atuar no ramo
alimentício. Disponibilidade para viaqens,

PROJETISTA DE MÓVEIS SOB MEDIDA

Disponibilidade para atuar em Guaramirim

ANALISTA DE MARKETING

Vivência na função
Ensino superior completo OY cursando

Conhecimento em Corei Draw, IlIustrator e

Photoshop
DESENHISTA ARTE FINALISTA

Vivência na função
Atuar no segmento têxtil

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência na função
Atuar no segmento têxtil

ASSISTENTETÉCNICO
Curso técnico em eletrotécnica ou eletrônica.

Disponibilidade para viagens.

Com grande alegria celebramos no dia 1 de
novembro a festa dos 60 anos dos gêmeos
Orlando e Olímpio. Esposas, filhos e netos

desejam muita felicidade aos irmãos!

Familiares
e amigos de
Romilda Strelow

parabenizam pelo
seu aniversário
de 70 anos,
comemorado
neste dia 3.

Des�jos
de saúde e

felicidades

VJ\RlEDADES
FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE NOVEMBRO DE 2013

Dia 30/10 Gilo Mathes
comemorou mais um ano de
vida. Familiares e amigos
desejam muita saúde, paz,

felicidade e sucesso

ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,

�áquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR IMANUTENÇÃO
Vivência em instalações elétricas e manutenção.
Desej.ável curso de NR·1 0, curso técnico em elétrica

I automação industrial / eletrotécnica (cursando
ou completo).
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivenda na função
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função.
MECÃNIC9 MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
TÉCNICO DE MANUTENÇAO EM DIREÇÃO
HIDRAuLICA

TÉCNICO DE INFORMATICA

Desejável curso té�nico.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DOTRABALHO

Desejável.vivência na função. Para atuar em
Guaramirim.

PROGRAMADOR DE PCP

Vivência no segmento_ têxtil

Disponibilidade para atuar em Guaramirim

OPERADOR DE CORTE VINCO

Disponibilidade para atuar em Massarànduba

ALMOXARIFE

Ensino médio completo, desejável vivência na

função.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Disponibilidade para atuarem Guaramirim, 2° ou
3° turno.

GARÇOM
Disponibilidade para finais de semana

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA

, Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONTRATAÇÃO
IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guaramirim e Corupá. Disponibilidade para atuar

1°, 2° e 3° turno.

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 finais de
semana.

ENFESTADOR

Vivência na função.
FRESADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Jaraguá do Sul

OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO
Carga e descarga,
OPERADOR DE TORNO

Desejável conhecimento com solda.

ESTAMPADOR

Vivência na função. Vagas para Jaraguá e
Guaramirim.

MONTADOR DE MÓVEIS SOB MEDIDA

Vivência na função
MONTADOR

Vivência na área metalúrgica. Vagas para Corupá
e Jaraguá.
MOTORISTA
CNH b

SOLDADOR

Conhecimento na função.
TECELÃO
Vivência na função. Vagas para Jaragua e

Guaramirim.

TORNEIRO MECANICO
Vivência na função. Vagas para Jaraquá-e
Guaramirim.

VIGILANTE

Curso de vigilante com a reciclagem em dia.

ZELADOR
Para atuar com limpeza.

A META RH EM PARCERIA COM A

AÇ0U.��,�I�����_�.:f\çO�t;i�! ..
AUX FRIOSI FIAMBREIRO

AUXILIAR CONFEITARIA

AUXILl4R DE LIMPEZA
'�'''-�'''''���--'�'�'r-''''--''

-

AUX. SUP.AÇOUGUEíFRIOS
'''ÃTENDENTEDE:FARMACIA

.

ATENDENTE DE SAe

OPERADOR DECAIXA

REPOSITOR FLV
.�,---,-"-,-�.-,"-,.,, .. , . . -. ' .. �\ .. '_.--._ ... _.,.

REPOSITOR MERCEARIA

o l'l'P.·
.. ,- .. -'_:��. ;'_'--�"'."'--"'-"-;�-'--�'-�'�

AUXILIAR TÉCNICO
. .- . .,_ . ., __ ..... -. __ - .. , .. _ ..... , ..

.... ,l\lJ�.I.��.AR DE CO�����,I\� .. _.

AUXILIAR DE LIMPEZA

ESTOQUISTA

OPERADOR DE CAIXA

VENDEDOR
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o acaso, este
livreiro sensível

No início da década de 1980 surgira uma livraria em

São Miguel do Oeste, quase na divisa com a Argenti
na, abarrotada de bons livros. E como os livros erambons,
ficaram encalhados por anos e anos. Em 2007, eu e o po
etaManoel Ricardo de Lima fomos à cidade dar um curso

de literatura e encontramos este paraíso perdido: primei
ras e raras edições de poesia brasileira, livros bacanudos
da Francisco Alves, a primeira grande editora do país, e
vários materiais de pequenas editoras extintas. Saímos
falidos, carregando fardos e fardos de livros, e só dezenas
de cervejas pós-curso aplacaram nossa euforia. Estive em
SãoMiguel outras duas vezes, em 2008 e 2009, e sempre
aumentava minhas dívidas, comprando como um louco
(o que realmente sou). Estive na cidade na sexta e sábado
passados, e novamente passei na livraria. Restam poucos
exemplares, e seu espaço físico diminuiu em pelo menos

setentapor cento. Engraçado quesurgiramvários edifícios
em construção: é assim, as livrarias diminuem e os pré
dios crescem. Mas o acaso, este livreiro sensível, fez com

e carlos.schroeder@gmail.com

que no meu reencontro com a livraria, eu saísse
com as primeiras edições brasileiras de Golding
(Visível escuridão) e Bradbury (O país do futu
ro), o que me deixou com uma muralha branca
por horas no rosto. É assim, ou mais ou menos

assim: são os livros que nos encontram. Lembro
que herdei de minha tia, que por sinal herdara
de meu avô, a coleção completa, em capa de cou
ro, do escritor francês Guy de Maupassant. Opa,
completa não, pois faltava um exemplar: PaiMi
lon. Eis que muitos anos depois, qual não foi a •

minha surpresa ao encontrar o exemplar perdi
do num sebo em Rio do Sul, e assim completar
a coleção?

Uma grande surpresa, digna das páginas de
Paul Auster, escritor que adora trabalhar com
os acasos em seus livros. Lembro de quando fui
morar em Jaraguá do Sul, e não tinha grana 'para com

prar todos os livros que gostaria, e ficava babando na

Grafipel, na livraria do Pedrinho e no Sebus, sonhando
quando poderia ter os livros que quisesse. Até comecei a
escrever um conto, em que um escritor durango começa
a indicar livros em jornais (livros que ele ainda não leu),
para que as pessoas comprassem, e por fim estes mesmos

livros depois parassem nos sebos (e ele pudesse comprar).
Um conto bem divertido",
quem sabe ainda o termi-

�

ne. Hoje minhas condições
financeiras são um pouco
melhores, mas agora o que
falta é tempo. Nunca ternos
tudo o queremos, não é?

Mas ao merios tenho os

livros que quero, e posso
propag� por onde passo
a fé no livro e na leitura. A
literatura não tem bandei
ras, ela não representa um
país ou um território, mas
sim a imaginação, o co

nhecimento, a sabedoria.

É uma rotatória infinita, que não te leva para um lugar,
mas sim para dentro de você mesmo. É um cinema inte
rior, pois quando você lê você cria os cenários, os atores,
de acordo com o'andar da leitura, você é partícipe. Bom,
me empolguei, é o mal, o Mal de Montano que me con

some. O Mal de Montano é a obsessão pela literatura e

pelo literário, pelo desejo de ser a "memória da literatura"
encarnada e pela busca de um antídoto para a morte da
literatura. O termo foi criado pelo romancista catalão En
riqueVila-Matas em seu romance-ensaio "O mal de-Mon-

'

tano", e pode ser resumido no seguinte parágrafo do livro:
"Talvez a literatura seja isso: inventar outra vida que bem
poderia ser a nossa, inventar um duplo. Ricardo Piglia diz
que recordar com uma memória estranha é uma variante
do duplo, mas é também uma metáfora perfeita da expe
riência literária."

"

O Mal me afeta de tal forma, que escrevo sempre neste
espaço, de forma obsessiva, sobre um único tema: a litera
tura e a sua capacidade de transfigurar esta coisa incerta a
qual chamamos vida... Afinal, como diz Vila-matas, "não'
há melhor forma de se livrar de uma obsessão do que es

crever sobre ela".
E são experiências literárias e extraliterárias como a de

São Miguel, que me fazem crer que não �xiste fronteira
entre a realidade e a ficção. Somos todos ficções.

DES��ESDASEM��_w_�_.�_,oo_�_.oom_.b_r�
Disparo mata jovem de 13 anos

O único tiro de calibre 22, disparado
por um rifle, matou Maykel Adriel Ro
weder, de 13 anos, na noite de quarta
feira, na Rua Augusto Schwards, no
Bairro Amizade, em Jaraguá do Sul. O
adolescente estava sozinho em casa e

quando a mãe dele chegou, por volta
das 20h, encontrou o garoto no próprio

quarto com o ferimento no queixo e a

arma caída. Maykel chegou a ser socor

rido e encaminhado ao hospital, l!1as
não resistiu. A principal tese da Polícia
Civil é que o disparo tenha sido aciden
tal mas o delegado responsável pelo
caso, Adriano Spolaor, aguarda o laudo
da perícia para finalizar o inquérito.

Agricultura jaraguaense em ascensão
Desde meados da década de 1970, Jaraguá.do Sul não é mais um

município agrícola. Foi naquele período que a cidade acompanhou o

desenvolvimento das indústrias e, consequentemente, perdeu força no

campo. No entanto, a produção rural ainda é um dos segmentos que
mais emprega e vem ganhando novo fôlego graças a diversas iniciativas.
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APRENDIZADO

EMBUSCADE
.�

FORÇAEFE
s

A dor da perda exige muita superação, mas a morte também proporciona
aprendizados para quem encontra forças para amenizar o sofrimento

Fui no dia o.itp,de janeiro.
.' 4e 2011. Pouco.menos de

Ull1;! s(;!mana.depo.is, a.fámília
J!o.memoraria o aniversácio
de 27 al).OS ae Luiz Eduar
(lo. Más, Uma notícia avas

saladora ttaIIsfoOnou a vIda
de todos. De tão forte; a dor
êmocional, provOC;lOO pela'
perd.â in.esperada dQ filho,
viroufísica e.$an.draOli'leira,
54, cogitolla hipótese dé.nao
suportaI' tudo.

Uma sensação de c�os e

de descrédito qu�ntô àmor«
te daqllele ente tão quêrido
tomou conta dos peasamen
tos. l'Achei que ia enlouque
cer",.resume; Mas, então, os
dias passaram e, PQr causa
dos outros três filhos, o. sor-

HOAÁRIODE
MISSAS E CULTOS
• Matriz são Sebastião -

9h30, 15h e 19h
.• Paróquia Rainha da Paz - 17h30
• Cemitério Chico de Paula - 8h
• Cemitério Vila Rau - 8h
• Cemitério Vila Lenzi - 16 h
• Paróquia São Judas Tadeu - 19 h
• Comunidade São José

(Bairro João Pessoa) - 8 h

• Comunidade São João
Batista (Vila Chartres) - 9h30'

• Paróquia São Francisco
de Assis - 9h30

• Nereu Ramos - Cemitério: 8 h
• Paróquia Nossa Senhora.
do Rosário - 19 h

• Comunidade Santo Antônio: 8 h
• Comunidade Santa Luzia - 16 h

• Comunidade Sagrada
Família - 17h30

riso, de pouco. em pouco,
voltou. "Precisei me.manter
fiqne e furte, não. pudia me

deprimir, o que eles iriam

"nensar? Só ele era o. amado?
Se eu me entregasse, que
"éxemplo estaria dando?"

. Mesmo. com a saudade
eterna, Sandra se titínou no.
amor e na fé para, aos }lou
cos, superar a lacuna deixada
pela ausência de Luiz Edu
ardo. Hoje, ela o inclui nas
orações emedítaçõés que faz
e Iéínbra com.earinho' cada
momento compartilhado.
"Esta perda me ensinou a vi
ver aindamais no presênte e

que eu não. tenho. controle de
nada", enfatiza. Além disso,
ela aprendeu á importânéía

de controlar amente e de não.
deixá-la ser dominada por
pensamentos negativos,

Outro. aprendizado tra

zido pela morte tão. próxima
foi quanto. ao. próprio. seu

timel1to. dá perda. Segundo
Sandra, com o. suicídio. do.
filho, ela petcebeu que esse

'.destino' faz pme ela vida e

:o.ão pude .ser e-titado.. Agora,
a instruto.ra de ioga cgmpre
endeu

.

que, pára uma mãe;
não há sofrimento. compará
vel ao vivenciado. por ela. No
entanto, sabe da necessidade
de jamais cansar de .dizer 'eu
te amo.' e que, �i1U, épo.ssível
superar qualquer sitUa.ção. na
vida, poís tudo, apesaode dei
xar marcas pro.fun:das, passa.

Sandra faz orações e meditações para
amenizar a perda do filho de 27 anos

Esta perda me ensinou ..
a viver ainda mais no

presente e que eu não tenho controle de nada.

Na....Eafóquia Cristo Reden
tor, no Bwo. Barra do. Rio Cer..

ro, a Igreja E;vangélica Luterana
manténí'U):n grupo. de visitação a

pessoas acamadas, idosas e que
vivenciaram a perda. de

.

alguém
ptóximo.. De, acordo. com a pas
torá Ma�li Seibêrt Hellwig, o. o.b-·

jetívo émostrar solidariedade aos
memBroshda comunidade. "Bus
camos

.

trl;lZer conforto -para. que

ninguém se sinta só neste mo

mento. de dificuldade. O luto. deve
Ser trabalhado.", explica.

Para ajudar ainda mais, em
20.14, será criado. um grupo es

pecífico. de famílias enlutadas.
Com . encontros, possivelmente
quinzénais, a intenção. é reunir
essas 'pessoas para tro.car expe
riências e, assim, oferêcer am
paro e consolo mútuo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Muitas pessoas encontram o consolo necessário

para enfrentar ummomento de luto na doutrina es

pírita. Com o ensinamento de que amorte é parte do
processo evolutivo, o espiritismo não aconsidera urn
fim, mas o simples cessar de funções orgânicas. ":Não
ocorre a descontinuidade de existência da essência,
ou seja, do espírito, que é imortal", esclarece o pales
trante João Cássio Lenzi.

. Segundo ele, o tema costuma ser tratado commui
to respeito e naturalidade na prática espírita. Por isso,
�balha-se a superação da perda através da aceitação.
"E plenamente natural ficarmos tristes por esta mo

mentânea separação, em relação à eternidade, de nos
sos entes queridos", ressalta. No entanto, Lenzi explica
que a preparação para talmomento tende aminimizar .

a dor e servir de ensinamento. "Pode ser estranho falar

isso, masmuitos planejam sua aposentadoria ou como
desejariam que fosse suavida após os filhos se casarem.
Contudo, poucos buscam seabastecer de conhecimen
tos que realmente conseguirão levar consigo quando
deixarem a roupagem física", completa. ,

Enftentar a morte de, alguém pró
xlm.O deixa tristezas que são difíceis
de ser superadas. Por isso, na Parô

�uia. No§sa Senhora das Graças, em
Jaraguâ do Sul, ..existe a Pastoral dli
Cons()lação e ESperança. Criado há
nove anos, o gnwo Se encontra. com
a falllilíFl enlutada desde o velório até
a ntissa de sétimo dia.tJ)e acordo �Om
a respon$3vél pelo trfrbâlHo, Lucila
Weiler Bllzzarello, os voluntários ofe
recem uma vigília de oração, na qual
realizam novenas diárias.

O'trabalho taníbém envolve a cha-

mada encomendação do corpo e, uma

semana após a morte, a entrega de
uma vela acesa simboliza luz aos' fami
liares. "É um momento difícil, então
essas orações ajudam' muito", expli
ca. O conforto oferecido também dá o
sentimento de contribuição social. aos
39 participantes da P'�storal;. "Vemos
que' estamos fazendo o bem", afirma.
Aberto a novos voluntários, o gr:upo
passa por capacitações periódicas. A,
cada dois meses, por exemplo, eles se

encontram para ensaiar cantos, trocar
ideias e assistir ,tlâlestras preparatórias.

Luclla inteqr� a Pastoral da Consolação e Esperança,
grlJPº Que ajuda a confortar famílias enlutadas
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'ADOREOBBlGATOBIAE O SOFRl1VJENTO OPCIONAl:

OCP - Como lidar com a

morte?
Eduardo Carvalho - A morte é

o 'maior mistério com que o homem

sempre lidou ao longo da história. Im

portante lembrar que só temos medo

daquilo que não conhecemos. A mor

te está por trás de'muitas das nossas

ações na vida sem que percebamos.
Cada povo lida com ela de acordo com

sua cultura e com o significado que suas
crenças atribuem a ela. Em nossa cultu
ra cristã, como só existe urna vida, isso
gerapor si só a ansiedade de conseguir
mos tudo nessa única oportunidade.
No oriente existe urna cultura milenar
baseada em reencarnação e lá se lida
com a morte de, forma bem menos so

frida que aqui.
Amorte é urn evento que faz parte

da vida e, na verdade, o fato de não sa
bermos quando vamos morrer é o que
nosmove atrás de nossos sonhos. Uma
vida sem morte, ou mesmo urna vida
muito mais longa como a que temos

hoje, necessitaria de urna completa re
visão dos costumes. Amorte é um fato
inerente à vida e sofremos porque que
remos respostas e entendimentos que
não são possíveis.

Especializado em parapsicolo
gia clínica e hipnoterapia, o escri
tor Eduardo Carvalho se depara
na rotina profissional com as dores

provocadas pelo luto. Conforme ele,
lidar com a morte é difícil, pois, ao
longo de toda a história da humani

dade, sempre foi um grande misté
rio e, por isso, também geradora de
medo. Autor do livro 'Céu, inferno e

outros lugares', elefala sobre o tema
.

na entrevista a seguir:

soa: morreu, que significado tem amor

te dela. Buscamos, na verdade, saber o
mistério e isso não épossível.

Noto que, muitas vezes, o luto já foi
ultrapassadomas apessoa não sepermi-.
te voltar a viver plenamente porque Hão
acha certo. Devemos aceitar que nunca

teremos respostas e continuar viven
do da melhor maneira possível a cada

etapa. A pessoa que morreu nunca será

esquecida, mas nada impede que possa-
mos voltar a estarmos bem.

'

OCP - Como superar ao longo
do tempo a lacuna da pessoa que
morreu?

Carvalho - Ninguém é substituí
vel enquanto pessoa, afinal, não exis
tem duas iguais. O tempo, o dia a dia,
se encarrega de colocar a vida sob essa

nova perspectivadepois do falecimen
to. Todo o sofrimento, assim como

tudo, é passageiro. Não será como era

antes, é claro, será diferente. Mas, por
que não pode ser bom?

OCP - Qual o ensinamento

que a morte deve trazer para as

pessoas?
Carvalho - Quemviveuplenamente

não tem medo de morrer. Quem nunca
viveuplenamente temmedoporquenão

aproveitou a oportunidade e isso explica
algumas mudanças bruscas que as pes
soas fazem na segunda metade da vida .

Qualquer problema é pequeno diante
da morte. Então, quando a morte vem,
e sempre vem, que tenhamos tido uma

boa vida, com trabalho, divertimento,
amigos. Vivemos atrás de futilidades e

elas não nos salvarão.. ,

OCP - Qual é amelhormaneira
de aliviar a dor da perda de uma

pessoa querida?
Carvalho - A dor é obrigatória e o

.

sofrimento opcional. Não tem como não
sentirmos essa dor, afinal, não veremos
mais a pessoa, nãopoderemosmais con
versar, tocar, etc. Já o sofrimento-longo
significa que não entendemos a dor, ou
seja, queremos entender porque a pes-
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CONVOCAÇÃO Precisando vencer e golear, Sport Club Jaraguá conta mais do que nunca com.o apoio de sua torcida hoje

Portões. abertos para
ajudar o Leão a vencer

Lucas Pavin

CONTRA O OESTE Equipe joga às 16h, no João Marcatto, tentando seguir viva no Catarinense

.
.:.-':

A inda sonhando ainda
.l"\.com uma vaga na final
do returno do Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso, o Sport Club Jara
guá entra em campo neste

sábado para enfrentar o

Oeste. A partida, acontece
às 16h, no Estádio João

Marcatto, e é válida pela
oitava e penúltima rodada
da competição.

O confronto poderia
ter sido cancelado devi
do' as dívidas que o clube
adversário tinha

.

com a

Federação Catarinense de

Futebol, mas todas elas fo
ram quitadas no meio de
semana e a bola irá rolar
normalmente.

Com isto, a diretoria
do Jaraguá resolveu fazer
uma promoção e os torce-

dores que forem ao estádio
terão entrada franca. Para
esta partida, o técnico Mo
zart terá os desfalques no
vamente da dupla de vo

lantes titular Nêgo - com

dores no púbis - e Piter -

com contratura muscular.
O treinador deve manter

a escalação do último jogo
contra o Barra, que termi
nou com vitória jaragua-

ense por 4 a 2.

No esquema 4-3-1-3, o
Leão do Vale vai a campo
com Darci; William, Neto,
Ricardo e Maicon; Zé Vi
tor, Rafael e Nando; Jo�o
Carlos, Eric e Vandré .:

"Esse jogo é importan
te porque, a principio, ele
não aconteceria e depois

. foi remarcado. Isso para
nós é bom, pois precisa
mos tirar esse saldo de gols
a favor do Inter de Lages e

com um jogo a mais, estas
chances aumentam. Mas

primeiro temos que pen
sar em vencer. A equipe
está concentrada e vamos'
lutar até o fim pela classi

ficação", disse Darci.

"O time deles mostrou

qualidade no primeiro tur-
, I

no, mas nos estamos pre-

parados e vamos em busca
da vaga até o último mi
nuto. O Mozart nos passa
muita confiança e estamos

muito motivados", afir
mou o volante Rafael.

O Jaraguá é o tercei
ro colocado na tabela de

classificação com 13 pon
tos, mesma pontuação do
Inter. Porém, o Colorado
Serrano leva grande van
tagem no saldo de gols, já
que possui uma diferença.
de onze tentos sobre os

jaraguaenses. O líder iso
lado da Divisão de Acesso
é o Blumenau que tem 14.

CAMPEONATO CATARINENSE

Coi. Times

DIVISÃO DE ACESSO - RETURNO

2°

3°

4° Oeste

5° Pinheiros 'lO
6° NEC :7

7° Maga :6
8° Barra-BC

9° Curitibanos

112 !72,2%
14 ! 8 : 6 !55,6%
14122 ! -8 141,7%
8 '16 1 -8 '38,9%
7 122 1-15 !33,3%

1 4 � '�: 1-;0 i��:��
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP
Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de G?ls; A - Aproveitamento.
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Jaraguá Breakers .

Para encerrarno topo
Depois de vencer o IpatingaTigrespor

WO, em virtude do adversário ter proble
mas no caminho de Minas Gerais até o

Estado, o Jaraguá Breakers volta a Cam
po neste domingo (3). Querendo manter
os lOO% de aproveitamento'no Torneio

Touchdown, um Campeonato Brasileiro
de futebol americano, os -'Quebradores'
recebem o Porto Alegre Bulls, às Ish. no
Estádio JoãoMarcatto, em partida válida
pela última rodada da fase classificatória.

Para este jogo, o 'head coach' Dennis
Prants não poderá contar com os quarter
backs (lançadores) Jackson Kestring - que
foi submetido a uma cirurgia no pé - e os

norte-americano Julian Banks e Jacob

Payne - que precisam cumprir 30 dias nos
Estados Unidos para renovar o visto de

trabalho, visando os playoffs.
Os ingressos para o confronto podem

ser adquiridos antecipadamente no Ja

raguá do sul Park Shopping, neste sá
bado , das ioh às 22h, no valor de R$10.
No dia do jogo, também haverá venda de

ingressos nas bilheterias do estádio, po
rém, ao custo de R$ 15.

Apoio:

·nrar
VEICULOS

�
GUIOtCI

Na sua mesa não pode faltar os produtos Aurora!!
Aurora.a hora mais gostosa do dia!!

Adv -Aurora presente neste importante ev�nto
esportivo de Jaraguá do Sul -

ss.OSfiPEÇAS.� PEÇAS USADASAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEIER
IMÓVEIS

01 SUíTE + 02 DORM
""

CHURRASQUEIRA E 02 VAGA DE GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVA 1, 2

Incorporação:N0R.6-14.929

A PARTIR DE

RS 446.301,49

Amizade

02 DORM, SACADA
CHURRASQUEIRA E 1 VAU DE GARAGEM.
ARU PRIVATIVA 62,00 m2 IncorporaçãoN°R.1-61.660

A PARTIR DE
RS 151.296,30

Mais de 1500
oportunidades
de negócio

Bae endi

01 SUíTE + 02 DORM
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE GARAGEM.
ÁREA PRIVATIVA , 1U2 Incorporação: N0 R.25 - 5.357

Vila lenzi

02 DORM, SACADA
CHURRASQUEIRA E 1 VAGA' DE GARAGEM.
ABEA PRIVATIVA 63,00 m2 Incorporação: N0 R.2 - 57.444

A PARTIR DE
_

8$110.949,90

Cod: 1418-02 - R$ 420.008,00 .. Centro .. 268,15 m2
Cod: 1605-02 .. R$ 318.000,80 - Centro .. 548,00 mi
CÓ"': 1623-02 .. R$ 950.000,00 - Centro.. ,

Cád: 1113-02 .. R$120.000,00 -Ilha da figueira - 400,00 m2

CDd: 1289-02 .. R$195.000,00 .. Água Verde - 420,00 m2

Cód: 1454..02 .. R$ 180.000,00 - Jaraguá Esquerdo'" 400,00 m2
Cád: 1538-02 .. R$185.000,00 .. Chico de Paula .. 420,00 m2

Cád: 1634-02 .. R$112.000,00 .. Amizade .. 495,00 m2
C6d: 1646..02 .. R$135.000,00 - Centenário .. 342,00 m2
Cód: 1641-02 .. R$152.200,00 .. Água Verde .. 500,00 m2
Cód: 1663-02 .. R$140.000,00 .. Jaraguá 99 .. 600,00 m2

I;ód: 1912...'02· .. R$ 150.000,00 .. Santa luzia .. 2._,61 m

Cód: 1885-02 .. R$ 650.000,00 .. Jacu-Açu .- a DO mil
Cód: 1921-02 .. R$1.200.000,00 .. Nova Brasília .. 4 ,ti a

Cód: 1920-02 .. R$185.000,00 .. Czerniewicz .. 412,50 m2

Cád: 1915-02 .. R$ 450.000,08 .. Nova Brasília -180,08 m2
Cód: 1913-02 ...$1.440.000,00 .. Santa luzia .. 4);.'14 ,8li mI
Cád: 1895..02 '" R$ 2.480.000,80 .. Três R'os do Norte .. 40.08°110 m2

Cád: 1889-02 .. R$1.100.000,00 .. Vila lenzi .. 5.401,81 m2
Cád: 1881-02 R$ 96.000,00 .. Três Bios do Norte .. 332,58 m2
Côd: 1852..02 R$ 600.000,00 .. Baependi ... 621,00 m2 -

Cód: 915..02 .. R$ 450.000,00 .. Centro .. 611,28 m2

. www.leier.imb.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
I ÓVEIS IIIPWIIÃttDI VBIDAS

11(47) 9637....547 Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se 't1& E-mail: comercial@leier.com.br

APTO COM Dl SUITE. 02 DORM. SAlA DE
ESTAR E JAIITAR. CODNHA. BWC. SACADA

COM CHURRlSQUEIRA E GARAGEM.
ÁRIA PRIVATIVA 81.00m'

Cód: 18&&-02 R$ 220.000,00

APTO COMDl suITE. D2DORM, SAlADI
ES1lB E JAI1IB. CODNHA.BWC.lIIABI.82
SACADAS.ÁlEA DE SERVIço E...81

ÁlEAPRIVIIlVA 109.2111J2
Cód: 1878-02 R$ 370.000,00

1PII.. I1S11'11.I1-'''_
ESIIIE.................
........__1.'"
_........ _.z

Cód: 1924-02 R$153.000,00

12_
E821181SIIGllllGEM.

• 'fIIIIM364,OO m2

COM 252m'.
EM OFERTA DER$ 321.100,08 POR

RS 295.000,00
....·'"'-.n _

.112.._-'_
...._ .... _.z

Cód:1875-02 R$ 320.000,00

11118118 DEEStIIII
ARa DO TERRENO: 301,55m2 •

RS 315.000,00

RilallDDI
R. Treze de Maio, 320 • Jaraguá d� Sul· se

Centro

APTOCOIOl suITE.02 DORM,SAlADI
ESTAI EWI1IB.COZIII.1ftSICIiII

< COM CHUlBASQUElIA EGI8IIEM
ÚEAPRIVII1VAttn ma

CÓd: 1872-02 R$ 275.000,00

Amizade Amizade

_IISIi1l C8II__
_SIlImIII sua....
"''''111'''.-'

_1IQ1IUIII:"'�
Cód: 1853-02 R$1;350.000,OO
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LEIER
'IMÓVEIS UGUEAGORA

R. José Theodoro, 2999 - Jaraguá do Sul - se

Jaraguá Esquerdo

II-tU...

A PARTIR DE
RS 1.290.000,00

1P113D11111.SIII.�
SICIDI.__E

IIDIIISIIIPIIDIIcfIs.
íBaPIIIIIBR IUI�

Cód: 1553-02 R$180.000,00

.03 SUITIS, ESPAÇOGRlll
�

PISCINA E ATÉ 02 VAGAS DE GARAGEM.
ARu PRIVATIVA138,58 m2

Vila Lalau

AREI DO TERBENO 912,91 1U2

__asa.1IIIiIfl_

_.......,..1Ii"
___: IOf'

Cód: 1927-02 R$ 255.000,00RS 558.000,00

UGUEAGORA

Centro
R. João Franzner. 201 - Jaraguá do Sul - se

Centro

RS 235.000,00

RS 490.000,00

www.leier.imb.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
,
, itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

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

.

m ITAIVAN imobiliária
.

Quer vender seu
,

-

•

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

industriais ou comerciais.
.

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 - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliáriaIMOBILIÁRIA

Rua Olivio Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul - se

47 3370.0300 I fenpar,com,br
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Inspirados em você
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itaivan www.lTAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 -e- Centro - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

o
10
.Ü'
o
o
'c
:>
E
o
o

�,�

IMOBILIÁRIA

De�lgn contemporâneo ..

localização privilegiada.
Acobomento de alto padrão.

------RESIDENCE----�-

Localização privílegiada no lofeament-o
Champcgnat, a poucos minutos
do centro da cidade.

Terraço com salão de testas decoradoii
churrasqueira é piscina com deck.� Q

Estrutura pronta para reçeber aquecir(jento
c.qós e TUQulâção para,água quente
preparada para sistemasmonoComanqc>.

Eievddor de a\ta techOlogia com

capacidade para a passageiros e
sistema de resgqte automótico.

Alto requinte em detalhes. décorGtdo�
COm rev$$timentos RorcelanosQ e

interruptores Simon.

MÜllER & MARQUARDT
#j

t � C n R P"o li A o O. R.A

Área Privativa
de 127.39m�
a T28.54

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

IMOBILIÁRIA
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - laraguá do Sul- se

D ITAIVAN imobiliária

VENDAS - Lançamentos

·Ref. 50.26 - Jaraguá Esquerdo .Ref. 50.25 - Nova Brasília ·Ref. 50.29 - Barra do Rio Cerro .Ref. 5460. - Jaraguá Esquerdo .Ref. 4987 - Baependi
·Suíte + 0.2 dormitórios ·Suíte + 0.1 dormitório .0.2 dormitórios .Suíte + 0.1 dormitório ·suíte + 0.2 dormitórios
.Área privativa: 81 ,58m2 =Área�rivativa: 79,3Dm2 =Área privativa: 66,19m2 ·Área privativa:.74,6Dm2 =Área privativa: 115,74m2
.A partir R$ 252.0.0.0.,0.0. ·R$ 2 2.0.0.0.,0.0. ·A partir R$ 196.0.0.0.,0.0. .A partir R$ 246.50.0.,82 .A partir R$ 339.0.0.0.,0.0.
=Prooto para morar ·Pronto para morar ·Pronto para morar ·Entrega em Novembro/2D14

! � .� �
� � �

i
s e go

i f i
c, i<" i<" i<"
ã ã ã ã
� c-

s �.�
.

"

er ." ."

� � g. �o
" ,� � �e

t. ;�
.�� 8�
,..,

Õ
IfCJ
u

.Ref. 530.4 - Jaraguá Esquerdo =Ref. 530.7 - Czerniewicz ·Ref. 5373 - Três Rios do Sul liRef. 50.94 - Nova Brasília =Ref. 5158 - Piçarras fCJ
...

.0.2 dormitórios ·Suíte + 0.1 dormitório .0.2 dormitórios • 0.3 dormitórios ·Suíte + 0.2 dormitórios (])

.Área privativa.: 6D,D7m2 .Área privativa: 77,92m2 ·Área privativa: 59,56m2 .Área privativa: 148,45m2 .Áreal:1rivativa: 97,78m2 ..:!:::!

.A partir R$ 150..0.0.0.,0.0. ·A partir R$ 234.730.,0.0. .R$ 135.0.0.0.,0.0. ·A partir R$:43D.DDD,DD ·R$ 3 2.479,0.0. fCJ

·Entrega em Novembro/2014 .Entrega·em Março/2D14 ·Pronto para morar ·Entrega em Outubro/2D14 fCJ
III
O

Res. Soberano � ! ! � �.�
� � �.!!!
s s

t
s s :::I

i /�t t i.�
i<" �(])
ã ã [ ã � >"
�. . �. r. 0,":0� � E�

.. "

."

� g. g. �.-
:; o o III

� " " " OGl G: G: .�
:t @ � �

.. III

� � � eo
:;:-0
O
.....

(])
. -o

·Ref. 5328 - São Luís ·Ref. 5406 - Amizade ·Ref. 5413 - Amizade ·Ref. 4940. - Amizade
III

·Ref. 5313 - Vila Nova .(])
·Suíte + 0.1 dormitório ·Suíte + 0.1 dormitório .Suíte + 0.1 dormitório .0.2 dormitórios .Suíte + 0.2 demi suítes ...

O.Área privativa: 96,5Dm2 .Área privativa: 77,68m2 ·Área privativa: 8D,DDm2 .Área privativa: 54,72m2 ·Área privativa: 119,7Dm2 fCJ
.A partir R$ 285.0.0.0.,0.0. .A partir R$ 170..0.0.0.,0.0. .A partir R$ 195.0.0.0.,0.0. ·A partir R$15o..DDo.,DD ·A partir R$ 445.199,30. >
.Pronto ara morar .Entrega em fevereiro/2D14 ·Entrega em setembro/2D14 .Pronto ara morar .Entre a em maio/2D14

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

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

m ITAIVAN imobiliária

�
.

� 'I

� I -o
.ro
u

·Ref. 5431 - Vila Lenzi ·Ref. 5240 - Centro ·Ref. 5287 '_ Centro ·Ref. 5519 - Czerniewicz ·Ref. 5342 - Amizade ro

.Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 01 dormitório ·Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios .02 dormitórios
.._

I
Q)

II -Area privativa: 81,OOm2 .Area. privativa: 81 ,50m2 .Area privativa: 126,14m2 ·Area privativa: 99,85m2 ·Area Flrivativa: 79,40m2 ..±:::

.R$ 210.000,00 . ·R$ 240.000,00 .R$ 560.000,00 ·R$ 290.000,00 ·R$ 189.000,00
ro

II ro

VI
O
+'

:�
'(ii

-.

'::;
VI

VI

'(ii
>

ii 'O
,) E
1

VI
O
VI
O
"'O
O
+'

Q)
"'O

I-i ·Ref. 5054 - Amizade =Ref. 5369 _ Amizade ' .Ref. 5363 - Centro .Ref. 5355 - Czerniewicz ·Ref. 5346 - Centro
VI
Q)

·Suíte + 02 dormitórios ·02 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios .Suíte máster + 02 dormitórios
.._

.Areatcrivativa: ,l12,00m2 .Area privativa: 58,35m2 .AreafLrivativa: 82,40m2 .Area privativa: 112, 13m2 .Areatcrivativa: 139,02m2
_Q
ro

.R$ 3 0.000,00 .R$ 140.000,00 ·R$ 2 2.000,00 ·R$ 367.000,00 ·R$ 6 0.000,00 >

VENDAS Prontos

I �

=Ref. 5404 - Amizade
,.Suíte + Ql dormitórios
.Area privativa: 73,19m2
·R$ 240.000,00

=Ref. 5116 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Area privativa: 82,92m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 5224 _ Rau
.02 dormitórios
·Area privativa: 56,05m2
·R$ 148.000,00 -

·Ref. 5227 - Centenário
·02 dormitórios
.•Area privativa: 61 ,23m2
•.R$ 165.000,00

·Ref. 5231- Centro
·02 dormitórios
.•Area Fl�ivativa: 93,-22m2
-.R$ 219.000,00 �

"- '. .

. -"., "
. -:

�

>
I \. ".

_
- r, ,
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IMOBILIÁRIA

VENDA - Prontos

·Ref. 7708 - Chico de Paulo
·01 dormitórios ,

·Área F'rivativa: 54,00m2
·R$ 200.000,00

=Ref. 7640 - Três Rios do Norte
·02 dormitórios
.Área F'rivativa: 52,OOm2
·R$ 165.000,00

·Ref. 7700 - Amizade
.02 Suíte + 02 dormitórios'
·Área do imóvel 295,90m2
·R$ 750.000,00

.Ref. 7506 - Três Rios do Sul
·Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 140,00m2
·R$ 275.000,00 .

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

m 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
·Áreá privativa: 128,98 + edícula
.R$ 275.000,00

·Ref. 7713 - Rau .Ref. 7585 - Amizade ·Ref. 7689 - João Péssoa =Ref. 7637 - Amizade -Ref. 7150 - Barra do Rio Cerro· O
lrc

·03 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte d hidra + 02 dormitórios .02 suíte sendo 01 cf closet ·Suíte + 03 dormitórios u
·Área privativa: 136,00m2 .Área F'rivativa: 117,11 m2 ·Área!crivativa: 136,00m2 =Área F'rivativa: 170,60m2 =Área privativa: 170,00m2 rc

.....

.R$ 290.000,00 ·R$ 318.000,00 •R$ 3 0.000,00 ·R$ 365.000,00 ·R$ 400.000,00 Q)
�
rc

rc

UI
O
.....

:�
:J
UI

UI

'Qi
>
'o
E
UI
O
UI
O
-o
O
.....

·Ref. 7517 - Ilha da Figueira .Ref. 7697 - Três Rios do Sul ·Ref. 7601 - Jaraguá Esquerdo .
·Ref. 7691 - Jaraguá Esquerdo ·Ref. 7684 - Amizade

Q)
-o

·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios .Suíte d closet + 02 dormitórios ·Suíte + 01 dormitório ·Suíte d closet + 02 dormitórios. UI
.Área F'rivativa: 300m2 .Área F'rivativa: 168,39m2 =Área F'rlvativa: 197,50m2 .Áreatcrivativa: 113,85m2 .Área F'rivativa: 189,00m2 Q)

.....

.R$ 560.000,00 •R$ 280.000,00 .R$ 480.000,00 .R$ 4 0.000,00 ·R$ 405.000,00 _Q
rc
>

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 c/ closet + 02 dormitórios
.Area privativa: 190,00m2
.R$ 595.000,00

.Ref. 7588 - Agua Verde

.Suíte d closet + 02 dormitórios

.Area privativa: 271 ,75m2

.R$ 395.000,00

.Ref. 7375 - Amizade.
·Suíte d hidro + 02 suítes
.Area 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

KJ ITAIVAN imobiliária

.Ref. 7695 - .laraquá Esquerdo

.Loteamento Praâi

.Suíte + 01 dormitórios

.R$ 450.000,00

·Ref. 7673 - Ilha da Figueira
-Suíte d closet + 02 dormitórios
.Area privativa: 279,99m2
·R$ 750.000,00

·Ref. 7683 - Três Rios do Sul
.Suítes d 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
-Lotearnento Itacolomi
.01 suítes d closet + 02 dormitórios
·R$ 600.000,00

=Ref. 7664 - Amizade
.Suítes d sacada e closet+ 02 dorm.
.Area privativa: 219,00m2
.R$ 470.000,00

·Ref. 7437 - Amizade .Ref. 7603 - .Jaraquá Esquerdo =Ref. 7686 -

Jar,&uá Esquerdo .Ref. 7248 - Vila Lenzi .Ref. 7680 - Chico de Paulo Õ
.Suíte c/ closet + 02 dormitórios ·2 suítes + 01 dormitório .02 suítes + 02 ormitónos ·Suíte máster + 02 suítes .Suíte d closet + 02 dormitórios "tl

U'
·Area Flrivativa: 194,17m2 ·Area §rivativa: ·260,00m2 ·Area Flrivativa: 327,26m2 ·Area'f(rivativa: 333,00m2 .Area,fcrivativa: 240,00m2 (ti

.R$ 610.000,00 .R$ 1. 50.000,00 ·R$ 960.000,00 ·R$ 8 0.000,00 -R$ 7 0.000,00
"-

ai
�
(ti

(ti
.,' C/)

O
.....

'iii
.s"
C/)

C/)

'iii
>
'o
E
C/)
O
.CI)
O
-o
O
.....

-Ref. 7695 - Jaraguá Esq��·�d6
ai

-Ref.7674-Amizade .Ref. 7446 - Centro -Ref. 7615 - Amizade ·Ref. 7682 - Centro -o

.Suíte máster + 02 dormitórios -03 dormitórios -01 suíte d closet + 02 suítes -Suíte máster + 02 dormitórios -Suíte + 04 dormitórios C/)

.Area privativa: 185,00m2 .Area,fcrivativa: 290,00m2 -Area f.rivativa: 313,00m2 -Area �rivativa: 279,81 m2 ·Area privativa: 188,00m2 ai
....

.R$ 430.000,00 -R$ 9 0.000,00 -R$ 1. 95.000,00 -R$ 1. 50.000,00 -R$ 730.000,00 O
(ti
>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

www.ITAIVAN.com.br (�7) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

-Ref. 2414 - Amizade
-Terreno de esquina
-Area imóvel: 481,18m2
-R$ 130.000,00

-Ref. 2699 - Centro
-Terreno comercial
-Area imóvel: 886m2
-R$ 950.000,00

VENDAS - TERRENOS

Õ
Utl

-Ref. 2702 - Nova Bra;rilã-
v

=Ref. 2689 - Chico de Paulo -Ref. 2701 - Barra do Rio Cerro -Ref. 2703 - Centenário -Ref. 2687 - Centro I'tl

-Terreno sem benfeitorias -Terreno residencial/comercial =Terreno de es�uina =Terreno contendo 03 quitinetes -Area imóvel: 600,00m2
....

<II

-Area inióvel: 480,OOm2 =Área imóvel: 588,12m2 -Area imóvel: 4 8,00m2 -Area imóvel: 350,00m2 -R$ 450.000,00 �

-R$ 128.000,00 -R$ 300.000,00 -R$ 690.000,00 -R$ 229.000,00
I'tl

I'tl

CI)
O
.....

• :�
::J
CI)

CI)

.(ii
>
'o

.ê
CI)
O
CI)

O
-o
O
.....

<II
-o

-Ref. 2680 - Nereu Ramos -Ref. 2656 - Garibaldi -Ref. 2647 - Schroeder - Bracinho -Ref. 2591 - AJ,ua Verde
CI)

-Ref. 2340 - Três Rios do Sul ,<II

-Terreno residencial -Terreno sem benfeitorias -Terreno com casa mista -Terreno sem benfeitorias -Terreno Resi encial
....

O

-Area do terreno: 2.334,40m2 -Areas'Crivativa: 17.751,61m2 -Areacfcrivativa: 230.000,00m2 -Area�rivativa: 498,22m2 -Area privativa: 420,00m2 I'tl

-R$ 120.000,00 -R$ 6 0.000,00 -R$ 7 0.000,00 -R$ 7 .000,00 -R$ 200.000,00 >

-Ref. 2534 - Amizade
-02 Terrenos
-Area imóvel: 1.715,05m2
-R$ 290.000,00

-Ref. 2458 - Centro
-Terreno com uma casa mista
-Area imóvel: 774,00m2
-R$ 410.000,00

-Ref. 2284 - Três Rios do Norte
-Loteamento Novo Horizonte
-Area imóvel: a consultar
-R$ 87.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCAÇÃO

.Ref. A-1027
·Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.150,00 + cond.

·Ref. A- 1036
.Bairro: Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 1.300,00 + cond.

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

ITAIVAN imobiliária

\

!
& o

1(1)
V>

.Ref. A- 1035 .Ref. A-1039 ·Ref. A-1023 ·Ref. A- 1006 .Ref. A-1009 (1l
....

.Bairro: Vila Nova ·Bairro: Centro =Bairro: Centro •Bairro: Amizade ·Bairro: Rau Q)

·02 dormitórios ·Suíte dmobília + 02 dormitórios ·03 dormitórios ·02 dormitórios .02 dormitórios �

·R$ 700,00 + cond. ·R$ 1.350,00 + cond. .R$ 850,00 + cond. .R$ 480,00 .R$ 750,00
(1l

(1l

I
VI
O

i
+'

'(ii
':;-
VI

VI

r
'(ii
>
'o

r
E
VI

r
o
VI
o

{
'U
o

) +'

1
Q)
'U
VI

j .Ref. Bc899 ·Ref. B-903 ·Ref. A- 988 .Ref. A- 1053 =Ref. A- 848 Q)

=Bairro: Nova Brasília =Bairrc: Amizade .Bairro: Czerniewicz =Bairro: Vila Nova =Bairro: Rau
....

O

·03 dormitórios ·03 'dormitórios ·Suíte d ar condicionado + 02 dorm. ·02 dormitórios ·02 dormitórios (1l

.$ 1.050,00 ·R$ 1.180,00 ·R$ 840,00 ·R$ 700,00 + cond. ·R$ 430,00 >
i<

=Ref. A- 1058
=Bairro: Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
• R$ 1.000,00 + cond.

·Ref. A- 1056
=Bairro: Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
·R$ 730,00 + cond.

.Ref. A- 1067

.Bairro: Vila Lalau
·02 dormitórios
.R$ 700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
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m ITAIVAN imobiliária
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AMIZADE - Apartamento com sala, saca
da, 1 surte + 2 quartos, banheiro, cozinha,
área serviços,Garagem coberta, Aluguel
R$660,OO + taxas.

VlERIAS - Casa com lsuíte + 1 quarto,
lavabo, sala 2 ambientes, área de serviço e 1

vaga de garagem, Terreno com 705 m', com
ótima vista. Aluguel R$900,OO + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro, Aluguel
R$560,OO + lIcs.

BAEPENDI- Apartamento com sala,
sacada, 3 quartos, banheiro, cozinha,
área serviços, Garagem coberta, Aluguel
R$6oo,oo + taxas.

CENTRO - Ed. San Rafuel- Apartamento
com 2 quartos, sacadinha no quarto e na

sala, churrasqueira, cozinha, banheiro,
área de serviços, garagem coberta. Alu�

guel R$660,OO + Txs.

BARRA DO RIO CERRO - Res, Barra 11-

Apartamento com 1 quarto, sala, sacada,
cozinha com móveis, banheiro, área de

serviço, Aluguel R$ 570,00 + Txs.

CENTRO - Ed. Verginia- Apartamento 1

suite + 2 dormitórios, piso porcelanato
e laminado, banheiro, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de serviços,
garagem coberta, 'R$950,oo + txs,

CENTRO - Ed. Jade - Apartamento 1

suíte semi mobiliada + 1 dormitório com

armário, sala com ar split, cozinha planeja
da, área de serviço e área externa, sacada
com churrasqueira.Râ 1.350,00 + txs.

NOVA BRASILlA - Ed, San Miguel- Aparta
mento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
área de serviços, Aluguel R$680,00 +

taxas

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
saia/COZinha conjugada, banheiro, Aluguel
R$612,OO + Txs.

�" SA.LA.S CmllERCIAIS
CENTRO - Marcatto Center - Excelentes salas
comerciais, Aluguel á partir de R$ 1.050,00.
Consulte-nos!

BARRA - Rua Feliciano Bortoliru. Salas comer
ciais novas (em construção- previsão de obra
pronta setembro/2013), salas de 129,20m'
a 283,36m' (com mezanino). Estacionamen
to fácil. Aluguel á partir de R$ 1.680,00,
Consulte-nos!

BARRA - Rua Luiz Satler esquina com

Feliciano Bortolini, aproximadamente 40m2,
Estacionamento fácil. R$700,OO+taxas.

VILA LENZI- Sala comercial4Om', Aluguel
R$ 380,OO+txs.

:�' GA.LPÃO
Jaraguá Esquerdo-Galpão com 600m2 com
2 banheiros, Aluguel R$ 6.000,OO+txs.

ED MORADAS DA SERRA - COBERTU

RA DUPLEX - APARTAMENTO COM

02 SUíTE + 01 QUARTO. 2 GARAGENS

COBERTAS, AREA PRIVATIVA 139,87M.
R$40B MIL.

RES, GARDEN, FLOWERS, APARTAMENTO
COM TAMANHO DIFERENCIADO, FINAMENTE
MOBILIADO, POSSUI DUAS AMPLAS SACADAS.
ÓTIMO ACABAMENTO, PISO PORCELANATO,
UMA SUiTE MAIS DOIS DORMITÓRIOS, DUAS
VAGAS DE GARAGEM, PRÉDIO COM SAUNA,
HOME THEATER. ACADEMIA, SALA DE JOGOS.
PISCINA E AMPLO SALÃO DE FESTAS, ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO, R$ 550 MIL COD 1080

,,�!lmmllE:::::::J

ED. ESTRELA DO MAR - APARTAMENTO NOVO
COM SUITE MAIS 2 DORMITÓRIOS EM ÓTIMA
'LOCALIZAÇÃO NA BARRA DO RIO CERRO,

SACADACOM CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE

GARAGEM, R$l98 MIL COO 1181

ED. FLORENÇA- COBERTURA DUPLEX,
SEMI-MOBILIADA- BANHEIROS, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO, MÓVEIS DA SUITE 2

VAGAS DE GARAGEMÁREAÚTIL 306M,
R$ 790 MIL. COO 990

IMÓVEL COMERCIAL OU PARA INVESTIMENTO
COM 01 CASA DE 106M + 01 SOBRADO AREA

TERREACOM 04 QUARTOS (01 QUARTO

MOBILIADO). 03 SALAS, COZINHAMOBILIADA, 02
BANHEIROS MOBILIADOS, AREA DE SERVIÇO
MOBILIADA, ARÉA DE FESTA APROXIMADA·

MENTE 45M MOBILIADA, ANDAR SUPERIOR 02

QUARTOS, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA,
AREA DE SERVIÇO. ABRIGO COBERTO PARA 03
CARROS, POR APENAS R$ 565 MIL

'

TERRENO DE ESQUINA COM ÁREA DE

385M. R$ 155 MIL. COO 47079

ED, PORTO SEGURO - APRTO COM 01 SUITE.
02 QUARTOS, COZINHAMOBILIADA, SALA
DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS, SACADA
COM CHURRASClUIERA, BANHEIRO, ÁREADE

SERViÇO, GARAGEM COBERTA. ELEVADOR
R$ 239 MIL COO, 54854

IMÓVEL COM 01 SUíTE, 02 QUARTOS,
SALA DE ESTAR E JANTAR. COZ-
INHA, ÁREA DE SERViÇO, BANHEIRO
SOCIAL,ÁREA DE FESTA COM PIUSCINA

ILUMINADA E CASCATA, GARAGEM PARA

02 CARROS, PORTÃO ELETRÓNICO.
MOBILIADO, R$ 650 MIL COO, 59366

4" NOVA BRASILlA �'AMIZADE

ED, JADE- APRTO COM 01 SUíTE, 02
QUARTOS, SALA DE ESTAR E JANTAR

INTEGRADAS, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO COM SACADA COBERTA, AM
PLA SACADA COM CHURRASQUEIRA
R$ 370 MIL. COO, 64447

SOBRADO COM 3 QUARTOS + 1 SUíTE (COM
HIDROMASSAGEM E SACADA), 3 SALAS,
COZINHA COM MÓVEIS SOB�EDIDA, 2
BANHEIROS, LAVANDERIA, ÃQUECIMENTO
CENTRAL, CHURRASQUEIRA COM BAN·

HEIRO, GARAGEM PARA2 CARROS, R$ 510
MIL COO 39672

ED, SCHIOCHET . APARTAMENTO TOTALMENTE

REFORMADO, COM GESSO,PISO FRIO NA

SALA E LAMINADO NOS QUARTOS, COZINHA
INTEGRADA COM A SALA ARMÁRIOS NA COZo

INHA, QUARTOS, sÁLA, R$ 360 MIL COO, 64501

IMÓVEL COMERCIAL COM 13,80M PI RUA
JOÃO PLANINSCHECK E 33,70M PARA

A RUAALBERTO JACOB. R$ 650 MIL.

COD64549,

www.ivanaimoveis.com.br
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462·
Ivana 9117·11223370·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Rei. 'll5l- Boependi - RfS.REINOLDO BARTEL
Apto com 91,06m2 privo sendo 01 suíte, 02 dormit.,

sala em do� ambientes, cozinha, lavanderia, bwc soáal,
01 vaga, móve� nos bwc r

s Aceita flnandamento bancário.
Matrirula 53.898. Preço: R$170,000,00

_.........-.J: 1

Rei. 2110 - centro - Res.ltália - Apartamentos com
121,OOm2 privafivos, Ol suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚlTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000,00

ReI 2195 - Centro - RESIDENCIAl DONAVERGINIA

Apto 01 Suíte, 02 Dormitórios, BWC sodal, sala estar,
SOOIda com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 Vago de garagem.

Área privativa 88,31m2. Matrirula 69.194

Preço: R$ 21 0.000,00

Rei. 2255 - Nereu Ramos - APARTAMENTO RES.BERNARDINA
Apartamentos com 67,40m2 privativos sendo 01 suíte, 01

dormitório, sala em dois ambientes, socada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, bwc sodal e 01 vago. RI 65,004

P�o: R$145 000,00

Ref. 2142 - Barro do Rio Cerro - RESIDENCIALMARGARIDA SCHERER
Apartamentos IiIlO Dl, 02 e 04 contendo 02 dormitórios. Apartamentos
tipa 03 cOnlendoDl suíte + 02 dormnórios. AparlUmenlos filIO 05
ÇDnlendo 01 suíte + 01 dormitório e demois dependências, Area

privativo de 66,OOm2 a 83,50m2. Prédio com elevodor.lncorporoção
sob matricula n.o 68.753. Valores a partir de � 159,000,00.

•
ReI, 3063 - Vila Lolau - TERRENO

TERRENO COMARfATOTALDE 7fJl,4711t 2O,(J!lM DE F�NTE POR 25,20M
FUNDOS OllMO PARA CONSTRUÇAO DE PREDlOS,

CONSTA UMACASA DE ALVENARIA E UMACASA DE MADEIRA,
MATRICULA 17118,�: R$900.000,OO

Ref. 1195 - Estrada Nova - CASAALVENARIA .; Casa com
OJ dormitórios, bwc social, sala eytar, rozinha, lavanderia.
Area aprox. da casa: 54,OOm2.Area terreno: 156,90m2.

Condomínio fechado MI58.078. Valor RS150.000.00 ace�a
finanáamento bancário.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C MPRA· VENDE - ADMINI TRA

CretliJSCUl!7.J

j

Co. 67,53m2 - SUíte + 1 Donnitório, Banheiro, Cozinha,
Lavanderia, Sala de Estar/Jantar, Sacada com

Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

A partir de R$ 159.000,00

Com 75m2 de área privativa, Suite + 1 Dormitório, Sala de
estar/ jantar, Cozinha,Área de serviço, Banheiro social,
Sacada cem churrasqueira, 1Vaga deGaragem Coberta

PRÓXIMOA CONSTRUTORA HANE

R$145.000,OOA partir de

Terrenos

E191- Jaraguá 99 - 4851J1Z - R$ 120.000,00

E196 - Corticeira - 360m2 - R$ 59.000,00

E233 - Rau - 389,502 R$ 148.900,00

E234 - Bana do R. Cerro - 459,98Dm2 - R$ 111.300,00

E247 - Rioda Luz - 319,00mZ - 79.900,00
E249 - Bana do Rio Cerro - 425,18m2 - R$ 175.000,�0

E267 - Alllizade -1.361,101J1Z - R$ 480.000,00

47968 2442
Plantão

47 8808 0943

Com :203.37m2 - Suíte Mester +2 Dormitórios, :2 Banheiros,
Lavabo, Piscina. Sala de Estar /Jantar, Cozinha. Área de Festa

e :2 Vagas de Garagem.

RS 470.000,00

l' Casa com 96m2, 3 Dormitórios, Banheiro, Cozinha, Sala,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem. 2" casa com 85m2, 2 Dormitórios,

Banheiro Cozinha , Sala, lavanderia e 1 Vaga de Garagem.

DE RS 250.000,00 / POR RS 199.900,00

Casa com 110m2 - Suíte + :2 Dormitórios, 2 Banheiros,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Piscina, Lavanderia e 2

Vagas de Garagem.

R$ 185.000,00

Com 94m2• Suíte + :2 Dormitórios, Banheiro, 1 Vaga Garagem,
Cozinha Mobiliada, Sala de Estar/Jantar, Sala de TV,Área para

Piscina, Área de Festas.

R$ 265.000,00

Com 59,70m2.:2 Dormitórios, aanheíro, Saf<il dê Estar /
Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira,

1 Vaga de Garagem.

R$137.900,00
.. 1

.

��...

Com 77 ,92m2• Suíte 2 Dormítóríos, Sala de EstarI Jantar,
Banheiro, Cozínha, Área de Serviço, Sacada com

Churrasqueira, lVaga de Garagem.
A Partir de R$ 155.000,00

Com 52.90mZ - 2Oorm�, SaMellro,Safa de
Estar/Jantar, Cozinha, Áfeade�,attl,rag�iI'a

e 1 Vaga de Garagem.

R$ 138..000,00

Jaraguá Esquerdo '.�: . ','.. ', E 201

Com 78o?- Soite + 1 O'otrm�'ItóIrlÍ01,�. f$tta:lfl�,
Cozinha, I.a'llal11dem, Balfllilteiiil'4ll e: 11- 'V••��..

R$ 210..000,00
'

( l' I> ),... t (I " "�I' � ',,"

"'
' W W W • e n t r e I a r, c ,0 lT1 • b rAcervo: 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
ate.ndimento@megaempreendimentos;com

CÓD. 934 - Linda casa c/170m2
constr.,1 suíte + 2 dorm., escritório,
área festas c/ bwc, qar, p/ 2 carros,

CÓD. 601 - Casa c/ 3 dorrn., 1 bwc,
sala, copa, cozinha, lavanderia e

garagem p/ 4 carros.

RS 450.000,00 RS280MIL

. CÓD. 950 - Casa c/ amplo terreno
2,093m2, 4 dorm, sala estarlTv, 2 bwc,
área de festas, garagem e rancho.

CÓD.940 - Casa c/1 suite, 2 dorm.,
sala estar/jantar, área festas c/
churrasq., gar. Pt 3 carros,

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno,
140m"área constr, 3 dorm., cozinha c/
fogão lenha, 2 bwc, gar, p/2 carros,

CÓD. 931 - Casas geminadas
c/74m2 privativo, c/ 2 dorm., sala,

cozinha, Bwc, lav�deria e garagem.

RS145MIL. EKTR. + FINANC.

mar, c/6 dorm., cozinha, bwc social, sala;
copa/cozinha, cburr, e gar, p/ 4 carros.

RS 380 MIL - ACEITA PERMUTA
.

CÓD. 932 - Sobrado c/185m2 constr,
c/ 3 dorm., bwc social, sala estar/tv,
cozinha, área de servico, garagem.

RS 340.000,00 RS 225.000,00

CÓD. 852 - Terreno de esq. com exc,

visão comi, c/l500m2 sendo 20 metros'
frente p/ rua ly1al Castelo Branco,

CÓD. 499 - Ótimo terreno
c/914m2 (20,00 x 45,70), plano e

murado, ideal p/ prédio.

400mts praia com área total de
331,25m2, rua do motodromo.

-

CÓD. 668 - Amplo terreno c/777m2 (21
x 37), plano pronto para construir, próx, á
escolas, grandes lojas, supermercado.

CÓD.896 - Amplo terreno c1747�2
área útil com 24 metros frente p/rua,

fundos do Residencial Atlantis.

RS 85.000,00 RS 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empfeendimentos Imobniârios

CÓD. 944 - Ed.
Schiochet, lindo apto.
todo reformado cf
126m2 priv., 2 suítes,

sendo 1 master c/eloset,
lavabo, sala estar/

jantar, cozinha, sacada,
despensa empregada,
1 vaga, porcelanato e

laminado.

R$ 350.00,0,00.

CÓD. 945 - Ed. Silvio Pradi, apto. c/ 88m'
priv.,1 suite c/sacada, 2 dorm., sala, cozinha,

bwc social, lavanderia c/churrasqueira,
1 vaga, piso laminado e rebaixe em gesso.

R$ 280.000,00

CÓD. 933 - Resid. Dubai, apto. c/126m'
privat., 1 suite c/closet, 1 dorrn., bwc social,

sacada c/churr. e reiki, 2 vagas garagem lado
a lado, excelente padrão de acabamento.

R$ 423.000,00

CÓD. 718 - Resid. Marquardt,
apto. c/52m' priv., 1 dorrn., bwc, sala
estar/jantar e cozinha integrados,

excelente localizacào.

R$130.000,00

CÓO. 922 - Edifieio D Espanha, apto. c/
71,68m', c/1 suite, 1 dorrn., bwc social, Sala
conjugada, saco c/churrasqueira e 1 vaga.

CÓO. 849 - Res. Reinaldo 8artel, apto. c/
90m' privat., 1 suite + 2 dorrn., sala estar/
jantar, bwc social, coz., lavanderia, 1 vaga.

CÓO. 662 - Residencial Di Fiori,
apto. c/ 62m' priv., 2 dorrn., sala estar/jantar,

cozinha integrada, sacada c/churrasq.,
bwc social, lavand., 1 vaga.

R$190.000,00

CÓO. 929 - Resid. Don Roehell,
e/73,80m' priv., 1 suite, 1 dormit,

sala estar/jantar, sacada c/churrasq.,
cozinha, bwe social, 1 vaga.

R$ 215.000,00

CÓO. 918 - Resid. Mariscai,? apto. c/
79,85m' priv., 2 dorrn., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localização.

R$245.000,00 R$159.000,00

CÓO. 943 - Resid. Barra, aptos c/
65m2,2 dorm., 2 bwc,coz. tntegrada,

sacada c/ churr., lav, e 1 vaga.

CÓO. 941 - Resid. Meliáh, apto. c/
64m2 priv., 1 suite, 1 dorrn., sala estar/

jantar, saco c/churrasq., 1 vaga.

CÓD. 857 - Cond. Palazzo Valsugana, lindo
apto. c/320m' priv., 1 suite master c/ sacada,
3 suites, sala estar/jantar, sala Iv com home

theater, dep. empregada, despensa, 3 vagas.
R$1,8 MIUiÃO - PARCo OIR. Cf PROPRIET,

CÓD. 933 - Resid. Belle Vie, com 122m'

privativo,1 suíte master sacada c reiki, 2
demi-suites, ampla sacada c/churrasqueira,

.

lavanderia e 2 vagas. Excelente padrão.

R$ 430.000,00

CÓD. 946 - Resid. Bertoldo Enke,
apto. c/ 59,70m' priv., 2 dorm., sala,

cozinha bwc social, sacada c/
churrasqueira, lavanderia e 1 vaga.

A PARTIR OER$130MIL

EO••�IJ;;t
RESIPENc:e

Área Privãtiva

131,72m2
ENTREGA: Marco{2015
Rua Augusto Mielke • Baependi
(PrÓXimo ao Clube Baependi)
APARTAMENTO:
• 3 suítes � sendo 1 Master
• tavabo s Cozinha integr.ada
• Ampla sacada com churrasquelra
., Sala de estar / jantar '"

• Área de servíco oe 2 Vagas de gar. '{f'
•.""'",••,""";;;,;".;,\i;.,.;;,.,!i\, ....",, �.:., \ \ ''" ,. ""):;;,�;._,,,:.;..#

Situado no ir1icio do P!!irrp .

Jguá Esquerdo, possui
elevador, lindavista
da cidade e excelente
acabamento. Aptos com

1 suite + 1 ou 2 dorm.,
sacada c/ churrasqueIra,
ambientes integ.ados
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espace

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

Excelente locali�aCãa no centro
da cidade. O empreendimento

oferece,salão de festas
e hall decorado, filness,

brinquedoteca, 2 elevadores, 12
pavimentos. Apartamentos com
7 tipos de plantas diferentes,
área privo A partir de 76,62m',
com 1, 2, ou 3 dorm (com suite), .

sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada
c/churrasq., 1 ou 2 vagas de
garagem, ótimo acabamento

com padrão PROMA
APARTIROl5a$224MIL

CÓD. 861- Tipo 01 - Àpto
com 67,53m' privativo com 1

suite, 1 dormitório, salaestar/
jantar integradas, sacada
com churrasqueira, cozinha,
área serviço, banheiro social,

1 vaga Prédio oferece: 4
pavimentos, 16 apartamentos,

sacada revestidas com
pastilha, hidrômetro,

energia e gás indiviçlual.

CÓO. 102 - Aptos c/1 suite rnaster,
2 suites, lavabo, área de serviço, '3

vagas de garagem, depósito individual,
sala de estar e home theater, salade
jantar, ampla varanda c/ churrasq.,
cozinha (opção integração com

jantar), home ofticeíopcionall. Prédio
Oferece: 2 elevadores, hall social, salão
de festas, espaco gourmet, sala de

jogos, brlnquedóteca, titness, piscina,
gazebo, vestiários, recepcao,guarita.
Área Privativa: 156m'. Obs.Preparaeáo

completa para cnmatizacáo.

APARTIR DER$ 788MIL

CÓO. 906 - Aptos. c/ 1
suite, 2 dormitórios, sala
estar / jantar, cozinha c!
cnurrasouesa.bwc social,
área de serviço; 2 vagas de
garagem. Prédio ofereçe:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrônico, portões
automatizados, elevador,
salão de testas decorado,

fitness montada, pll:!ygrounçl,
piscina, paisagismo.
Entrega: Maio 2015

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VIVENDA
www.vivendaimoveis.com

04733721122
PLANTÃO DE VENDAS:
4799811122 (Osmari)
.47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)
47 9185 6002 (Anderson)

Creci 2354-3J

IMÓVEIS

CASAS

Casa em construção com 124m2
01 suite, 02 dorm, 02 vagas de
garagem. Acabamento em piso
porcelanato e gesso.
Terreno 442,00m2•

REF 5155 - Casa 230,OOm2
03 suítes, área de festas,
garagem p/ 02 carros.

Terreno 507,42m2•

REF 5201 - Casa 200,00m2 "
01 suíte c/ closet, 02 dorm, •

área de festas, 02 vagas
de garagem. Terreno

- 37600m2•

_��.-R$ 595.000,00

REF 2363 - Casa 300,00m2
01 suíte master + 02 suítes, .........'""'!II"'"
área de festas, garagem
p/ 03 carros. Terreno

580,00m2. •

R$ 690.000,00

Y CENTENÁRIO
REF 5202 - Casa 150,00m2
- 03 dorm, área de festas
e garagem. Terreno
360,00m2•

�.

.; � J. ESQUERDO
----��

,;1'::"",,' ,,<'
_

-�,
"..-

L ;'�/5
.':':f<--�,

REF 2926 - Casa 140m2
03 dorm, sala de estar /

jantar, coz, lavanderia,
bwc, garagem. Terreno
400,00m2•

R$ 250.000,00

REF 5200 - Casa, 115m2
01 suíte, 02 dorm, 02
vagas de garagem.Terreno
323,00m2•

R$ 330.000,00

TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

V ÁGUA VERDE

REF 5218 - Casa 160m2 - 01

suíte, 02 dorm, 02 vagas de
garagem: Terreno 450m2. R$

R$ 490.000,00

V B. RIO CERRO

REF 5214 - Casa 260m2
01 suíte com hidro, 03 dorm,

___.. piscina e duas vagas de

garagem. Terreno 900m2.

R$ 480.000,00

V J. ESQUERDO
- REF 5162 - Casa 193,50m2
01 suíte c/ closet , 02 dõrm,
escritório, área de festas
e 02 vagas de garagem.
Terreno 371 ,00m2•

R$ 480.000,00
- V VILA LENZI

____
REF 5176 - Sobrado
280,OOm2 02 suíte c/ closet,
área dá festas, 02 vagas de
garagem. Terreno 575,00m2•

R$ 750.000,00
TERRENOS: REF 3460 - Água Verde - Terreno com 1.063,45 m2• R$ 215.000,00 I REF 3480 - Jaraguá Esquerdo - Terreno com 378,00 m2• R$149.000,00 I REF 3483 - São Luis - Terreno c/353,77 m2• R$100.000,00

LOCAÇÃO

R$ 700,00

Y BAEPENDI

Ref.984 - 02 dorm., sala,
cozinha semi-mob., sacada
c/ churrasqueira.

yAMIZADE
. Ref.8004 - 02 dorm.,
sala e cozinha, sacada
c/ churrasqueira. SEM
CONDOMíNIO!

R$ 650,00

V ILHA DA FIG.

Ref.8011 - 1 suíte + 2

dorm, área de festa c/

churrasqueira.

R$ 570,00
Casa:
Ref.393 - 01 dorm., sala, cozinha, lavanderia, garagem.
Chico de Paulo - R$ 430,00
Ref.678 - 01 Suíte, 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Estrada Nova - R$ 780,00
Ref.8002 - 03 dorm., sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Nova Brasília - R$ 8�0,00
Ref.813 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, área de festa,
garagem. Chico de Paula - R$ 1.100,00
Ref.822 - 03 dorm., cozinha semi-mobiliada, garagem -

Nova Brasília - R$ 1.400,00
Ref.915 - 01 suíte, 02 dorm., área de festa c/ piscina,
02 vagas garagem. Vila Nova - R$ 3.000,00
Apartamentos:
Ref.542 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc. Centro - R$
430,00
Ref.780 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc e garagem.
Centro - R$ 450,00
Ref.955 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 450,00
Ref.997'- 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia. Água
Verde - R$ 470,00
Ref.8010 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 500,00

Ref.946 - 02 dorm., cozinha, lavanderia, sala, bwc.
Centro - R$ 500,00
Ref.946 - 02 dorm., cozinha, lavanderia, sala, bwc.
Centro - R$ 500,00
Ref.762 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, garagem.
São Luís - R$ 550,00
Ref.863 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,sacada e

garagem. Baependi - R$ 600,00
Ref.680 - 02 dorm., sala e cozinha, bwc, sacada,
garagem. Vila Nova - R$ 630,00
Ref.8013 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, sacada
c/ churrasq. e garagem. Centro - R$ 650,00 Sala Comercial:
Ref.560 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia e Ref.574 - Sala comercial c/114m2 e 01 bwc. Ilha da

garagem. Centro - R$ 650,00 Figueira- R$ 1.000,00
Ref.951 - 2 dorm, sala e cozinha, churrasqueira. Rel.978 - Sala comercial c/100m2, 01 bwc e

Baependi - R$ 650,00 estacionamento. Jaraguá Esquerdo, R$ 1.100,00
Ref.8003 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada c/ Ref.935 - Sala comercial com aprox. 90m2 c/Dl bwc.

churrasqueira. Vila Lalau - R$ 700,00 Centro - R$ 1.500,00
Ref.982 - 02 dorm., sala, cozinha mob, sacada c/ Ref.953 - Sala comercial c/70m2 e 02 bwc. Baependi
churrasq., bwc, garagem. Baependi- R$ 780,00 - R$1.700,00

.

Ref.8015 - 02 dorm., lavanderia, cozinha, bwc, sala e Ref.992 - Sala comercial c/180m2• Vila Nova - R$
garagem. Centro - R$ 800,00 1.800,00
Ref.8009 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, sala, sacada c/ Ref.931 - Casa comercial c/ 03 salas, cozinha c/

churrasq. e garagem. Ilha da Figueira - R$ 850,00 mobilia, sacada. Centro - R$ 2.500,00

Ref.571 - 03 dorm., lavanderia, cozinha, sala, sacada,
garagem. Centro - R$ 850,00
Ref.595 - 03 dorm., lavanderia, cozinha, sala, sacada,
garagem. Centro - R$ 950,00
Ref.8000 - 01 suíte + 02 dorm., sacada c/ churrasq.,
piscina. Amizade - R$ 1.000,00
Ref.969 - 01 suíte Master + 02 dorm., cozinha, sala,
garagem. Centro - R$ 1.300,00
Ref.947 - 03 suítes, sala e cozinha, churrasqueira, 02
vagas garagem. Centro - R$ 2.200,00

� ESTR.NOVA
. Ref.8012 - 01 suíte+ 02

dorm., cozinha, ârea de
festa, 3 vagas de garagem.

,R$ 870,00
Ref.937 - Sala comercial c/202m2 e 02 bwc. Centro - R$
2.700,00
Ref.980 - Sala comercíal c/256m2, 01 bwc e

estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$ 3.150,00
Ref.977 - Sala comercial c/550m2, mezanino c/ escritório,
02 bwc e estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$
12.000,00
Ref.l000 - Sala c/255m2• Ótima localização. Centro - R$
11.000,00 NEGOCIÁVEL

Galpão:
Ref.792 - Galpão com 550m2 + escritório + 02 bwc. São
Luís- 'R$ 4.850,00

-

Ref.8007 - Galpão com 600m2 + 02 bwc e
estacionamento - Guaramirim- R$ 6.000,00
Ref.988 - Galpão com 1300m2 - Cond.lndustrial - Rau -

R$ 8.000,00
Ref.670 - Galpão c/l.125m2 e 6m de altura. BR 280- R$
11.000,00

Terreno:
Ref.91 O - Terreno de esquina c/640m2. Amizade - R$
650,00

Rua Jorge Czerniewicz, 400 1 Czerniewicz 189255-000 1 Jaraguá do Sul I SC
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
Creci 2354-3J

APARTAMENTOS

04733721122
PLANTÃO DE VENDAS:

47 9981 1122 (Osmari)
47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)
47 9185 6002 (Anderson)

www.vivendaimoveis.com

TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS
Bairro: Vila Lenzi

Aptos de su íte + 02 dorm com 100m2 privativos
Aptos com suíte + 01 dorm com 78,92m2 privativos
Aptos com 01 dorm com 51,91 m2 privativos
01 ou duas vagas de garagem
Entrega Dez/2016.
Incorporação nº R4 16.293 ."

A partir de

V VILA NOVA

'-'o
V

VIVENDA

�

� JARAGUÁ ESQUERDO
REF 1524
Residencial Acre

Aptos com suíte + 02 dorm
103,40m2 • 01 vaga de garagem

A partir de

R$ 252.000,00

� RAU
REF 1610
Residencial Vitalle

Apto com 01 suíte + 02 dorm -83m2
01 vaga de garagem
Incorporação: Rl -72.347
A partir de

R$ 195.540,00

� AMIZADE
REF 1579
Residencial Belize
Aptos com suíte + 01 dorm • 76m2
01 vaga de garagem
Incorporação R3-508.07
A partir de

R$ 195.000,00

� CZERNIEWICZ
REF.1638

Apto 105m2• 01 suíte, 02 dorm,
sacada com churrasq e 2 vagas
de garagem.

R$ 320.000,00

� ILHA DA FIGUEIRA
REF.1540
Tassia Fernanda

Aptos com suíte + 01 dorm- 67,18m2
Aptos com 02 dorrn- 60,75m2 privativos
01 vaga de garagem. Entrega fevf2015. v;·",,,-rar""

Incorporação: R5:43-599.
A partir de

R$ 158.000,00

�CENTRO
REF.1632

Apto 72,1 Om2 • 2 dorm, sacada com

churrasq, 1 vaga de garagem.

R$ 215.000,00

REF 1413
Residencial Soberano

Aptos com 01 suíte e 02 dorm -106m2

Aptos com suíte e 01 dorm • 86m2 01 ou

duas vagas de garagem
A partir de

R$ 237.000,00

V CÊNTRO
REF.1654

Apto 85m2• 01 suíte + 01 dorm
01 vaga de garagem

R$ 250.000,00

VBAEPENDI
REF.1588

Apto 64m2 • 2 dorm, sacada com

churrasq, garagem.

R$ 165.000,00

� CENTRO
REF 1660

Apto 126m2 -01 suíte + 02 dorm,
sacada com churrasq e 02

vagas de garagem.

R$ 560.000,00

REF 1577

Apto com 80m2• 01 suíte, 02 dorm,
sacada com churrasq e 02 vagas de

garagem.

R$ 255.000,00

Rua Jorge Czerniewicz, 400 1 Czerniewicz 189255-000 1 Jaraguá do Sul 1 SC

V AMIZADE

REF1379

Apto NOVO 55m2• 02 dorm, sacada
• com churrasqueira e garagem.

Última Unidade!

R$ 150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Imóvel em construção com R.!. 72.304
* Apto eom aspiração central
* Elevador, previsão de TV a cabo
* Sistema de portão e porteiro eletrônico
* Hall de entrada mobiliado e decorado
* Espaço gourmet decorado cf churrasqueira·

01s' 01quârto-A.lnl.:71mí
ítes,.�Alnt.: 141m2
rfamEmtós a partir

--..._"",.;".....e.;;R,.;$ 230.000,00

Residencial
Monte Olimpo

Residencial '.,

Champagnat
* ImóveLpronto com Registro
* Ótima localização
* Área .oe festas mobiliado
* Hall de entrada mobiliado
* Acabary-Jentos Yati! Construtora
01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 80m2

02 suítes'" 01 quarto - A.lnt.: 167m2 éód:: 123003·
Apartamentos a partir Área Central .

de R$ 235.000,00 Jarag' ui

* Imóvel pronto com Registro
* Localização privilegiada
* Área social de-festas mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora
* Hall de entrada mobiliado e decoradc

01 suíte + 02 quartos - A.lnt.: 12jm2•
Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

Lotes a partir de
R$ 88.000,00!
Venha conferir!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

IE
CAOO51- SANTOANTÔ

Estrada Nova, Sobrado com sala
comercial no piso inferior e apar
tamento no superior.
R$ 450.000,

Geminado com 74m2, conter»
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximc
mercados, posto, posto saúde
creche, escola. R$ -148.000,00

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.

R$ 380.000,00
.

Casa residencial com 194m2, com 1 suíte, 2 quartos, BWC, salas,
churrasqueira e vaga de garagem para 3 carros. R$ 446.000,00. Aceit
finarrciamento bancário e estuda troca por apartamento.

.

CAOOO6 - JARAGUAESQUERDO CA0023 - CENTRO

Galpão com 150m2 (com 2 pisos)
em terreno de 500m2 no centro
da cidade. R$ 250.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavanc
ria, churasqueira, varanda, g�{
p/ 4 carros, poço artedano,60m (

praia R$ 320.000,00

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

Terreno plano com 360m2 em rua

asfaltada
R$ 120.000,00

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 370.000,00

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências. .

R$ 140.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.1-66.608

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 terreno de 6570m2 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento com 1 suite + 1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
com churrasqueira. À partir de R$ 145.000,00

S00006 - VIEIRAS

Casa em alvenaria com 1 suíte, 2
quartos, sala, sala de jantar, coz
inha, lavanderia, bwc, garagem,
dependência pra empregada.
R$ 1.000.000,00

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

CA0063 - SÃO LUIS

Casa de madeira com 3 quartos e demais dependências R$ 178.000,00

www.enqeteclmoveis.corn.br
Padre Pedro FranckcenJ> 217 - Centro - CEP: 89251-040 - Jaraguã do Sul/SC

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
.em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 150.000,00

PROOO 1 - JARAGuA 84

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,00 e-Ó:

Sobrado com 2 apartamentos in
dependentes com 1 suíte, 5 quar
tos, BWC, área de festas e demais
dependências.R$ 370.000,00

Terreno com 465m2.
R$148.000,00

Terreno com 15.111,18m2.
R$ 300,000,00

Amizade, Casa com 1 suíte, 2 quartos, churrasqueira e demais
dependências. R$ 350.000,00.

Apartamento com 1 suíte, 2 quar
tos, BWC, sacada gourmet e de
mais dependências. R$ 187.000,00

Prédio comercial já alugado, com
.espaço para moradia, cliente
aceita imóveis como parte de
pagamento. R$ 700.000,00

TE0016 - GUARAMIRIM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20 ANOS COM VOCÊI

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 32.15 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

www.girolla.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 A LV. cl
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com píscína e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1028: CENTRO - CASA + SALA COM- 1074: AMIZADE - CASA NOVA cf 240m2
ERCIAL - Ótimo local para clínica, -ótrno acabamento! cf suíte + 2 qtos, chur
escritório. Casa cl 319m2 + sala com rasqueira. R$ 650mil - Estuda propostas
aprox .. 40m2. R$ 656mil envolvendo casa, apto ou carro.

suíte + 2 qtos, piscina, churrasquei
ra. R$ 170mil - estuda proposta e�
volvendo apto de menor valor, carn

---

1268: VILA LALAU - CASA ALV. c/ 1199: BARRA DO RIO CERRO - 1097: BAEPENDI - CASA ALV. c/ 1014: CENTRO - CASA ALV. c

100m" - 3 quartos. R$ 31Qmil CASA ALV. cf 2 qtos, terreno cf suíte + 2 qtos, churrasqueira, canil. 160m2 - 3 quartos, terreno con

367,50m2. BAIXOU PARAR$ 170mi!! R$ 375mil 420m2. R$ 450mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. R$ 1.200.000,00

1103: BARRA DO RIO CERRO
- CASA ALV. c/ 3 quartos, chur
rasqueira. R$ 165mil

1386: TRÊS Rlbs DO SUL - CASA 2427: GUARAMIRIM - TERRE

GEMINADA C/70m2 cf 2 qtos. NO c/ 1.056,75m2, de esquina.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada + R$ 690mil

parcelas + financiamento.

1113: BARRA DO RIO CERRO (rue
principal),- CASAALV. - terrene
cf 599,40m2 - 20,85 de frente
Casa cf3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mi

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua

Domingos R. da Nova (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

1iS3: RAU - CASA ALV. cl suíte + 2

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

1341: SÃO Luís - CASA ALV. cf
110m2 _ 3 qtos. R$ 258mil 219m2, terreno c/378m2 - suite 2 qtos,

churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

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

1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER
RENO COM CASA- ÓTIMO TERRE

NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

1176: FIGUEIRA - CASAALV. cf suíte �......................

c/ hidromassagem + 3 quartos, chur- 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV. cl

rasqueira, 3 garagens, liAda vista, ter- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2

reno c/ 1050m". R$ 350mil carros. R$ 299míl

1347: SÃO Luís - CASA ALV. cl suít
mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira
garagem pi 2 carros. R$ 300mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LANÇAMENTOS

e suíte + 2 quartos. I
Todos os apartamentos
cl 2 vagas de garagem.
Entrada facilitada +

parcelas + financi;:i
mento bancário. A

partir de R$ 260mil

. APARTAMENTOS PRONTOS

PlANTÃO 1 4� 2 9 77.5 O!..';;:;::;;:;======:J

.VENDA·LOCAÇÃO
.,ADMINISTRAÇÃO

QgERNIEWlCZ MO.
RADADE MADRID
(Muller & Marquardt)
Somente 2 aptos por
andar. Aptos com 12-8nr

! de área privativa - suíte d
sacada + 2 demi-suítes,
:2 vagas de garagem.
Excelente área social no !
último andar, com espaçq 1

, gounnet, piscina, tudo �
entregue mobiliado e
decorado. Acabamento i
Alto Padrão. Primei- I
ras unidades a serem
vendidas com condições

3411: VILA NOVA - APTO cl suíte 3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, sacada cl churrasqueira. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 220mil R$ 350 mil

3009: CENTRO - ED. VIRGIN,IA
- Apto e/1 qto. R$ 145mil - pode
ser financiado

AMELHOR VISTADA
CIDADE ESTÁAQUI:
MILANO RESIDENZI

ALE - Proma Con

struções.

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto d 1 qto. Pré
dio d elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço fitness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

.8
c
QJ
E
o
E
Q;
:l

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN �
FLOWERS C/ SUíTE + 2 QT05, 2 GARA- 5-
GENS, CHURRASQUEIRA, SACADA - SOL '"

DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ,g
FRAESTRUTURA. R$ 550MIL �

.$
Cii
'"
(/)
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o
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3152: ILHA DA FIGUEIRA - EO. �
EUGÊNIO TRAPP - Apartamentos <fi

.

novos, c/ suíte + 2 quartos. Prédio �
c/ 2 elevadores, área de festas com gi

amplo terraço, churrasqueira e piscina. <fi

PRONTO PARA MORAR. Entrada + 9
parcelas + financ. A partir de R$ 220mil

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

HOSPITAL SÃO JOSÉ) C/2 aTOS. c12 qtos. R$140mil- pode ser financiado

R$ 135.000,00

3016: CENTRO- APTO cf 3 qtos, 3410: VILA NOVA - APTO ED.
2 bwcs - ótima localização. MARISCAL e/2 qtos, semi-mobiliado,
R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA-

ÁGUA VERDE

2199 - Apartamento - Com ,2 dormitórios,
sala, cozinha, área de serviço, bwc
social, sacada com churrasqueira e
01 vaga d� garagem. R$145.000,OO.

Aceita-se proposta!
/""

JOÁOPESSOA

62;12 - Terreno - Lot. Marajoara II- Com
797,41m'. RS 95.000,00. Acella-se

financiamento.

9973-9586/8829-9188

L

CENTENARIO

l2320 - Apartamento - Com 2 dorm�órios, sala
e cozinha Integrada, banheiro social, área de

serviço e 1 vaga garagem. Aluguel RS630,OO não
possui valor de condominlo.

L2368 • Apartamento - Com 1 suíte, 2 dormitórios,
sala de estarfiantar, cozinha, sacada com

churrasqueira, banheiro, lavanderia e 1 vaga de

garagem; Aluguel: 8$1.050,00 + R$150,OO cond.

CENTRO

L2325 - Apartamento- Com 2 dormftórios, sala de estarJ]ant� cozinha, área de serviço,
banheiro social, sacada com Churrasqueira e 1 vaga de garagem. Prédio oferece piscina,

elevador e câmeras de segurança! R$ 850,00 + Cond-.

- ADMINISTRA
I

Locação: 8829-9188

L2366 - Apartamento - Com 1 sufte, 1
dormHório, sala de estarJ]antar, cozinha,

banheiro, lavanderia� sacáda com
churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel: R$680,OO + R$80,OO cond.

AMIZ,ADE CZERNIEWICZ

Lll04 - Casa - Com:3 dormHórlos,
sala de estar, cozinha, copa, banheiro,

lavanderia, jardim e 1 vaga de garagem ..

Aluguel R$1.100,OO

3,,2s(/Ul-d I'ead� tfond �éitJd
.

'. 3371-0768
www.imobiliariajanli•.com
." �a��i�O�O Rau, 585 , Centro - Jaraguá do $u�

o\. ..
'

Três Rios do Sul- Geminado
NOVO, ótimo acabamento, 1 suite, 2

dorrniíoríos. R$ 240.000,00

Amízade/Champagnat • Sobrado
alio padrão, 3 Suítes, mobília, piscina.

R$ 890.000,00

Jaraguá Esquerdo· Res. Acre,
NOVO, 1 Suite, 2 Dormitórios.

A partir de R$ 252.000,00

DEIXE·NOS ADMINISTRAR.seU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVEIS RES)OENCIAIs'
E COMERCIAiS PARlLOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CDNOSr.O.

LOCAÇÃO'
Apartamento - Centro - Amplo apartamen)o com Ires

quartos (sendo uma suite), saia, oozinha, area de
�, banheiro, sacada e garagem. Valor R$ 900,00 +

cond.

Casa - Ilha da Figueira - Casa com dois quartos, sala,
cozinha, area de seNiço, area de festas, garagem e

amplo palio. Valor R$ SOO,OO

Saia comercial- Centro - Sala comercial com

aproximadamente 6Om' e dois banheiros.
Valor R$ 1.000,00

Apartamento - Viia iaiau - Apartamenlb novo com dois

quartos. sala. cozinha, area de serviço, sacada e
garagem. VatQlR$ 720,00

Apartamento - Centro.:Apartamento com Ires quartos
(sendo ume sutte), saia, oozinha. area de serviço, sacada

com churrasqueira. terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond.

- Galpão - GuaramiJim • Galpão com 262m' em
Guaramirim.

Valor R$ 2.100,00

Aptq • Vila Nova·Apartamento NOVO com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, oozinha, area de
serviço, banheílll, sacada com churrasqueira e (ÍUiIS
garagens'. Piedio com eíevador e se,iao de festas.

Valor. RS'1.000,00 + concl.

Nova Brasília - Ed. Aquarela, 1

suíte, 2 DorrnHórios, cozinha
mobiliada. R$ 268.000,00

Apto; Centro • Apartamenfu com dois quartos. sala,
oozinha. area de seNiço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
iRICARDO
imóveis

47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

Beti 9936-6906
W.inter 9909- 1998

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o ffnanc1amento/escrítuta.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.

3275.1100
Plantão 9921.5515

COMPRA· VENDA· ALUGA· ADMINISTRA· VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Rua Bernardo Dombusch. 1568
Sala 03 I Vila Lalau (após aMarisoI)

Jaraguá do Sul I se

I CÓD 481 • TERRENO+ CASA.Bairro
Vila LenziA 010s/2 Banheiros e demais
dependências. 3 Vagas de Garágem.

Valor RS 280.000,00.

C.ÔO 476 • CASA.BailTO Estrada
Nova.Condomínio Jdim das Aores.2 Otos/l

Banheiro e demais dependências. 2 Vagas de
Garagem + Móveis sob medida na Cozinha e

Banheiro. Valor RS 165.000,00.

i
! CÓD 485 • APARTAMENTO.Bairro Nova
, Brasnia.lmediaçóes "Atacadão Lux'l
Sulle/l atoJl Banheiro Social e demais
dependências.t Vaga de Garagem.

V��or R$ 190.�00,OO.·

•
CÓD 489· CASA(70m') +

EDlCULA(50m').Bairro Rio Cerro II. 3 atos/l
Banheiro e demais dependências.

1 Vaga de Garagem.Terreno c/Área total de
VOOm'. Valor R$ 300.000,00

CÓD 474 • CASA ALVENARIA.Bairro
Czerniewicz. 2Suites.l ato.l Banheiro Social e
demais dependências.Sacada.Área p/festas.

2 Vagas de Garagem.
Valor R$ 490.000,00. Ed. Trento: 2 dormi1Ó1'lOS. ólimo

acabamento. cmjnhaC/�
sccodc cf cnorrosq. e goRlgem.

i

mi
Ed.ViaNova: :3 doonirooos.
'SOla esiorfjOflíar. collinho. óreo
serv.• bw<e. sacada e garogem.

CÓD 502· CASA.Bairro Amizade.2 ato&ll
Banheiro e demais dependências.l Vaga de

Garagem. Valor R$l60.000,OO.
Ed. ParanoDuaJIê.: 2dormiIófios� 0!QIIi1e1ura! Sendo
�eC/doiell. comoo cJmóveis. Suite + 2 domiIórios. e demois
socado cJ chooosq..e garogem. depeOO. Ótimo ocooomeoto,

Imóveis paro locação
csmto - Resid. dosTulipas - ApOO. 1 dOlmit. Aluguel: R$560.00
CEN1BfÁH) - Apart. 2 dOllllÜ. (plÓx.WEG 2) Aluguel: R$ 650.00
AGUBRA - Apqrt 2 dormit� demais dependo Aluguel: R$ 650,00
aGuBRA - Coro alvenaria. 2 dormtOOos. AlugueJ: R$ 650,00
VIlA NOVA - Resid. fuch - Apart.. 2 dormit.(novo). Aluguel: R$ 700.00
VIlA NOVA - Re5id.Marco- ApOO� 2 doImit.11 ",el. Aluguel: R$ 730.00
VIlA NOVA - Apart� :3 dormit(1 suite}.ctmóveis. Alugvel: R$ 1.300.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3055 2244
www.imobiliarialuna.com.br

CREOIBILIDADE É TUDO!

Ref. 55 - Res. Águas
Marinhas, apto no centro
com suíte, 2 dorm, área
total 145m2R$ 279.000,00 �
Aceita terreno como parte i

de pagé!me_rlto _ " __

Ref. 05 -.Res. Torre Di
Soli apto no Jaraguá

Esquerdo com suíte + 2
dorm, cobertura duplex,
elevador- R$ 247.000,00

, Bertocci, apto no Jaraguá '

,

99 com 2 dormitórios,
'

R$ 120.000,00

--�
-

Ref. 0481 Res. Florata,
Apto novo em Nereu
Ramos com 2 dorm,

R$,145.000,00

Ref.0460 - Res. Pieske,
lindo apartamento pronto
na barra do Rio Cerro
com 2 dorrn, área de

70,50m2
R$-1_35.000,00

Ref. 0385 - Res. Siena, .

apto na Estrada Nova,
com 2 dorm, área útil

60,88m2
R$ .130.000,00

PLANTÃO imobiliária@imobiliarialuna.com.br

HELENA
9122-8728

Rua Governador Jorge Lacerda, n0233.

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Sul

Ref.0463 - Res. Dal Ri,
apto no São Luiz com 2
dorm, área útil 67,50m2

.

R$ 158.000,00

Ref.16 - Res. Carmelo, apto:
na Vila Lalau com 1 suíte +

:

2 dorm, área útil 100m2,
R$ 222.000,00

Ref. 73 "- Res. Deli Emilia
- apto Jaraguá Esquerdo

.

- suíte + 1 dorm.,
R$ 159.000,00

Ref: 0497 - Res. Acre -

Jaraguá Esquerdo - apto
cf 1 suíte + 2 dorm.,
acabamento cf piso
porcelanato, área útil

103,40m2, R$ 252.000,00:

Ref. 0412 - Res. Spazio
Bella Vitta, apto na Vila
Lenzi, com2 dorm,
R$ 123.500,00

Ret. 52 - Res.tMoreau
apto na Vila Lalau, apto cf
2 suítes + 1 dorm, área

útil 84, 18m2
R$ 277.000,00

\í

(47) 3373-5134

(47) 9900-4434
(47) 8488-1987

depine@depineimoveJs.com.br

')

IMOBILIÁRIA
'CORRESPONDENTE

'""'

�
1IIt·
N

DEnB
PRADI
I ·M Ó V E I S AGILIZAMOS SEU

PROC'ESSO HABITACIONAL

RESIDBItIII. CAEIÉ - lE" RESIDENCIAl AIITIIURlUM BLOCO C
�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

'�HABITAT
& IP' fi.

CRECI1583-J
'

�
www.lmobiliariahabitat.eOm�br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H0105 Apartamento com

81,05m R$ 180.000,00
Vila Nova.

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

Bela Paisa_gem • Area
20.000 m2• R$:990.OOO,OO

Amizade

Ed. Talismã 01
surte + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0066 Ed. Le Petlt 81 ,36m2
área R$ 170.000,00

Água Verde

ANOS OE eONS NEGÓCIOS

mobiliariahabitat.com.br

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0079 Apartamentocom
47m2 áreaprivativa Agua
Verde R$ 106.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000,OO

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

80.000,00 negociável

H0089 Vrterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

HOO75 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

Residencial Montreal, lotes a partir de
R$ 90.000100 com 320m2•

LOCAÇÃO DE CASAS

H47 Casa de Álvenaria 01 Quarto
R$ 560,00. Baependi.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 Vila Lenzi

H45 Casa de Madeira R$ 700,00
Estrada nova.

H40Casa de Madeira 03 quartos, Nereu
Ramos. R$ 550,00

H44 Casa de Alvenaria 01 suíte + 03
quartos R$

1.500,00 Jaraguá Esquerdo
H696 Sobrado (somente piso superior)

R$ 800,00 centro.

H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

LOCAÇÃO DE QUlnNETE

No�:Wra��:i�r:��oÓU!�xas
H416 Quitinete 01 Quarto

Nova Brasilia, R$ 49(j,00 + taxas

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

1;1667 Ed. Letícia Ap. 403 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

1'J666 Ed. Letícia Ap. 303 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

H680 Ed. Santiago Ap. 101 Vila Lalau 02
quartos. R$ 450,00 + cond.

H702 Apartamento Vieiras 01 suítes + 02
quartos. R$ 1.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a F>artir
de R$ 80:000,00

LOCAÇÃO
H703 Residendal Riviera Vila Nova
R$ 1.600,00 + Cond, (disponível em

novembro)

H695 Ed. Carlos Spezia 04 quartos Centro.
R$ 850,00 ;. Cond.

H692 03 quartos, Centro
R$l.l00,OOsem Cond.

H651 Alés.io Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1.300,00 + Cond.

H635 Ed. Dona WaU, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H655 ED. Talismã Centro
R$ 1.500,00 + Cond.

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00
SI cond. + taxas

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
. Brasilia. R$ 620,00

SI cond. + taxas

H70S Condomínio Vargas 02 quartos
Vila Nova R$ 630,00 + cond.

H707 Residencial Melita 02 quartos
Vila lalau R$ 650,00 + cond.

H704 Ed. Brasília Beltrarnini ap 101 bloco
11. R$ 670,00 + Cond. _

H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,00m2 Centro

R$ 2.500.000,00

LoteamentoWellness, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

. de R$147.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

H0101 Gesa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi
--------

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

H0010 - Terreno com

471,90m2Vila Lenzi
R$188.000,00

Totalmente residencial
&ce4emebca�

Ru:ase�pavimentadas
lotes com 348m2 a 420m2

6.�. área venJe preservada
A partirdeR$149.000.

H693 Ed. Santo Pio 02 quartos, Rau.
R$ 650,00 + Cond.

H685 Apartamento 02 quartos Ilha da
Figueira. R$ 700,00 SI cond.

H686 Resid. Árvores Ed. Araucária 02
quartos. João Pessoa,
R$ 490,00 + Cond.

H691 Apartamento fundos
.

Ilha da Figueira, 02 quartos
R$ 650,00 SI cond.

H698 Ed. Anibal Gomes, Czeniewicz
R$ 750,00 + Cond.

LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS

H525 Sala CML 80m2 Firenze

R$ 1.450,00 + Cond.

H526 Galpão com 300m2
Vila Lenzi R$ 4.500,00

H523 Sala CML 63m2 Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2
Nova Brasília, R$: 500,00

H505 Galpão 750m2 •

Vila Lalau, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. R$ 1.700,00

1
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www.schellercorretoresimoveis ..oom.br

Residencial

Abu Dhabi •

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir

.

de R$157.000,OO. Inçorporação nO R.3-59.358

incorporação:
R.1.73.fi91

R$ 415.000,00

Residencial
Bellatrix

Apartamento
mobiliado com
dois dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha,
lavanderia,

sacada integrada
com churrasqueira
e uma vaga de

garagem.
Metragem:

65,48m2 PREÇO:
R$ 185.000,00

Apartamento com dois dormitórios,
, banheiro, sala, coznna, lavanderia, sacada

com churrasqueira e uma vaga'
Residencial Crystal Garden - Três Ríos do Sul' de estacionamento. Prédio com área de
Apartamento de três quartos; com duas vagas i festas. Metragem do apto: 59,OOm2.

de garagem. R$165.000,00. Matrícula na I Valor: R$ 145.000,00'
70.950. Apartamento com dois ro· Registro da incorporação N° 62.174 R-1

quartos. R$135.000,OO. Matrícula 70,956, �

Residencial Itália
Apartamento com

121m2,

Incorporação na
R.26.047

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Venha morar em
N.ereu Ramos.

\

/,
Hãlisgarten-

73- 44

78484-55

ww ..$ brOS8"com.br

Minhaeua
M YrcIa

Rua João RopeJatto 183 - Nere Ramos (lo trevo)

II IIIIIII!i 1l1111il1l11l11 i I.
I I' IJ I • •Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I M ó sv E I

LOCAÇÃO;

Centro - 03 Dormitórios, 01 Sala, Area de Serviço
Cozinha, Sacada e GARAGEM.
Prox. Coo er Reinoldo Rau

""Mais condomfnio

<liMais condomínio

'Apart. Baependi 01 suíte + 01 dorm. Ed. Caribe R$ 8$0,00
"Apart. Centro 01 dormitório, Edificio Gioconda R$ 550,00
"Apart. Centro 01 suíte + 01 dorm., Ed. Raphia R$ 850,00
'Apart. Centro 01 suíte + 02 dormitório Ed. Tulipa R$ 800,00
"Apart. Centro 02 dormitorios Ed. Mario Tavares R$ 650,00
"Apart.Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
"Apart.Vila Nova 01 suíte + 01 dorm. Ed. Monise R$ 700,00
•

Apart. Ilha da Figueira 02 dormitórios, Ed. Bela Vista R$ 550,00
'Apart. Vila Nova 01 suíte + 01 dormitório, Ed. Marco R$ 650,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00
Apart. 03 dorm, Jaraqua Esquerdo prox. Moveis Pradi R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox. Arroz Urbano São Luis R$ 1,800,00

- 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 570s102,_ Baependi - Iaraguá do sul

Fone (47) 3371-1681 /8480 1030
E-mail ímoveisedesign@hotmail.com / www.imoveisedesign.com.br

0-1· Vendo Chácara em Tibagi (GM) distante 18km do centro da cidade
de JS, com 68.000rí12 com: salão festas mobiliado, 01 'ampla baia, 01
limpador de peixes- CASA n. 1, 02 suítes, 02 qtos, sala, cOZ .• sacada pi
lagoas, churrasq., toda mobiliada- Casa n:2, 03 qtos, 01 banh., sala - 08

lagoas de peixes, campo futebol, piscina, pátio pi recreações, muitos pés
de frutas, horta, final de Rua, nascente. R$ 750.000;00.

0-2 - Vendo uma casa localizada próxima a Gatos·&Atos - Vila Nova: 03

suítes, 02 banh., 02 salas, COZ., sacadas, ampla churrasq. cl fogão a

lenha, gás, MOBILIADA, piscina com cascata etc, área da casa 300m2,
imóveI3.400m2. Vaiar: R$1.450.000,00. -Aceita PERMUTA.

0-3 - Vendo área comercial ao lado da atual PMJS, medindo 30m de
frente pi Rua Walter Maquardt, área total do imóvel 2.026,80m2, Galpão
com 450m2. Valor: R$1.500.000,00-aceita u..[l1 imóvel como parte pgto.

0-4-Vendo apto ao lado da atual rodoviária, financiável, 1 suite, 2 qtos,
1 banh., churrasqueira a gás, sala, lavand., garagem, sacada, COZo

mobiliada. R$ 235.000,00Adejair E. Balsanelli (Deja)
Creci 5.284 o - 5 • Vendo um terreno com a área 100% plana, situado a na Rua

Frederico Curt Vasel , bairro Rio Molha com: 30 metros de frente e

fundos, LD e LE em 32,00 metros, área total 960,00m2 - preço
R$ 680.000,00.

o CO ilHEI_()1)0Po\O
A v da acontece ?OU'
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MOBILIÁRIA

PRESENÇA
CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153-1112/9135-4977

DESTAQUES DA SEMANA

AREA=
2,'97.90m"

fI,,'�

..�tJ;""/
z->:

('!>..�-
Terreno 2.197mZ, com casa de

madeira simples. De frente p/ asfalto,
Três RIos do Norte, Jguá doSul/SC•........
Ideal para prédio. R$ 310.000,00. "1iI!!::!�.

Chácara 72.336,30m2. com
nascente, pastagem e rancbo..

Belo lugar, Estrada GaribaIdi.
JaI'agJlá doSuf/SC.
R$ 270.000,00.

Casa 125m2, 1 suíte. 2 quartos, sala de estar,
jantar e TV, COZo, área de serv� bWc, varanda e
glIragem. Mais área de festas com churrasq.,

fogão a lenha e bwc. Além de 1 casa de
-

madeira. João Tozini, CorupãfSC.

Casa Nova 63,75m2. 2 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de se.nriço.
Seminário, Corupá/SC. (Aceita lote

como parte de pagamento).

Casa 208m2, 3 quartus, sala,CIRiMa, 11M:.
área de-.e garagena..faão Tozi8i,.
ConIpáfSC. 11$125.000,00.Aceita lote

como parte de pag;unenID.

CRECI8844

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

041-Três Rios do Sul. terreno
com 522.90m'. R$130.000,oo

079 - Santa Luzia. terreno com

58.149.29m': R$ 1.300.000.00

."ilii6ri� INVESTIMENTO

Área 6..08CJm2 (32m de

&ente). excefente localização".
Bomplandt,.ConIpã/sc.

R$170.000.00.

OPORTUNIDADE

_21.9O!ifnZ._loc3roz..
____Ótimo__
cons1Irução de contén:io, galpão
.industriaI" ....cor_aio_.
T Z ........
�poupostas..(
lJen:eno c:ocn casa et1II Nereu

Ramos)• .J9uã do SUUSC..
-�--

CASAS
••

TERRENOS •

011·Massaranduba terreno com 1 00.000.00m' R$135.000.00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375,00m' R$ 65.000.00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650.00m' , R$ 960.000.00
043 - Água Verde. terreno com 371.00m' : R$ 96.000.00
053 - Nereú Ramos terreno com 303.50m' , R$ 90.000.00 .

058 - Nova Brasnia. terreno com 16.843.45m' R$ 2.000.000.00
070 - Ribeirão Cavalo. terreno com 71.148.20m' R$ 2.850.000,00
075 - Ribeirão Grande do Norte com 39.696.OOm' :

: R$ 400.000.00
089· Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m' R$145.000.00
107 - BR 280. Nereu Ramos· terreno com 78.000.00m" , R$ 2.000.000.00
109· Nereu Ramos. área de 11.470.00m' (ótimo pi indústria). Aceita imóveis R$ 800.000.00
115 - Vila Nova. terreno com 372.97m' , R$140.000.00
130 - Amizade· terreno com 61.500,00m' R$500.000.00
156· Chico de Paula. terreno com 723.60m' R$150.000.00

. OOB-i\rrm.de-Casacom 168.00n' e1Errei)ocom 370.00n'. (aceiIa� demerorvalorcomofurrrnde pagarrento) R$550.000,OQ
. 012:Nereu Ramos. casa com 133.00m' e terreno com 342.41m' .. (aceita apto em Curitiba) R$ 320.000.00
021 -Schoroeder, casa de alvenaria com 173,00rn' e terreno com 450.00m'. (aceita sitio de.menorvalor) R$1 8'0.000.00
035 - Ribeirão Cavalo. casa de alvenaria com aprox. 80.00m' e terreno com 443.50m' R$140.000.00
054 Nereu Ramos· Casa mista com 98,00m' e terreno com 350.00m' R$120.000.00
062·Barra Velha - casa de madeira e terreno com 276.00m' R$ 35.000.00
069· Vila Lalau. casa mista com 119.00m' e terreno com 390.60m' R$ 250.000,00
071 - Nereu Ramos. casa em alvenana com 138,48m' e terreno com 349.30m' R$ 330.000.00
074· Nereu Ramos casa com 181.00m' e terreno com 2.497.00m' .R$ 650.000.00
093 -Aguá Verde. casa estilo enxaimel com 216.00m' e terreno com 986.00m' : R$ 700.000.00
136 - Rau. geminado em alvenana com 199.00m' R$250.000.00
150· João Pessoa - casa de aIv. cf aprox. 280.00rn' mais galpão. Terr. cf 1.574.10m' (aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000.00
183· Nereu Ramos. casa de alvenaria com 129.00m' mais edícula. Terreno com 660.00m' R$280.000.00
188 - Santo Antonio. sobrado com 170.00m' e terreno com 2.033.45m' R$180.000.00

SÍTIOS

007 - Nereu Ramos. Sitio cf casa demadeira. ranchos. 03lagoas. plant de eucalipto. terreno com 62.000.00m'. R$ 240.000.00
030 . Santo Antonio - cf casa de alv.• rancho. lagOa. cf área de 175.000.00m'. aceita imóvel de menor valoL R$500.000.00
033 - Rio da Luz. sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000.00m' R$ 650.000.00
078 - Santa Luzia. casa de alvenaria com 200.00m'. galpão com 200.00m'. terreno com 58.149.29m' R$ 1.300.000.00

APARTAMENTO

005 -Á_gua Verde - apartamento com área total de 52.71m' R$120.000.00
047 - Agua Verde. apartamento com área pnvativa de 47.39m' R$11 0.000,00
060· Cenro- apartamento com área total de 153.63m' , R$ 285.000.00
061 - Vila Nova· apartamento com área pnvativa de 49,33m' R$120.000.00
063 . Cerno- apartamento com área total de 96,37m' .. R$185.000.00
090·Centro - apar1amento com área privativa de 90.00m'...... .. R$ 220.000.00

LOCAÇÃO
_

o

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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13132 APARTAMENTO: Rua Walter Jansen, 77 - Centro - Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões internas
.01 suíte, 02 dormitórios, sala estar�antar, 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)

.

1321 - CASAAlVENARIA - Rua Arthur Breithaupt, 390 = Lot. Firenzi
Tifa Martins - Jaraguá do Sul. Área do terreno: 322,00m2. - Área
construída aprox.: 150,00m2. 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

13144 -SOBRADO ALVENARIACf SAlA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193 - Czerniewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área construída aprox.: 240,00m2.
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.: 598,56m2. Sendo:
frente e fundos cl15,00m, lado direito cf 40,20 e esquerda cf
40,30m. R$ 190.000,00

-

1372-TERRENO
Rua: Exp. Ewaldo Schwarz, esq. Com Rua: Clube dós Viajantes.
TrêsRios do Norte - Jaraguá do Sul/SC
Terreno com área aprox.: 997,60m2. Sendo frente 24,15m, curva 9,25m,

.

fundos 30,gOm, lado direito 27,15m e esquerdo 33,bOm. R$ 260.000,00

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro"
Entra em frente salão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - .Jaraquá do Sul.
Área do terreno: fO.000,00m2. Sendo frente e fundos com mO,OOm, lado
direito e esquerdo com 100,00m. R$ 200.000,00

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovidio Spézia, esquina c/ Rua 444, Três rios do Sul- Jaraquá do Sul
Área total construída 01: 174,73m2 e 02: 147,85m
Divisões Internas: 01 suite, 02 dormitórios, bwc, sala estar�antar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem. R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO
www..santerimoveis.com

Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

facebook.com/santerimoveis

vaga de estacionamento.

R$ 140.000,00

Avaí/Guaramirim
Casa com 2 quartas, sala de estar/jantar,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem,

aprox. 85m' e terreno 360,02m'.
Valor R$ 160.000,00

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, cozinha e sala integradas,
banheiro, área de serviço, 2 varandas, 2 garagens

Varor R$ 180.000,00

Avaí I Guaramirim
Casa com 02 quartos + 1 suíte, 2 banheiros e

2 garagens. Sobrado alvenaria nos fundos com
2 epartarnentos de 70m2 cada.

R$ 480.000,00
..

MA_N'HÀ�N Bairro Avaí I Guaramirim área de 2.796,00m'
R$ 160.000,00

Centro I Guaramirim área de 360.80 m'

R$ 1.15.000,00
João Pessoa I Jguá do Sul lcteementc Mar.ioara 2.

A partir de RS 115.000,00

3 apartamentos, sendo 01 térreo,
e O;!parte superior'
R$ 190.000,00

Chácara - Massaranduba área de 115.893,60m',
com área de plantação, mata e água.

f{$160,000,00
Chácara - Guaramirim área de 20.000�m2 com
plantação, mata virgem, duas lagoas, luz elétrica

R$ 175,000,00

Centro Guaramirim I Residencial Monet
1. suíte + 1 quarto, sala jantar/estar, cozinha,

área de servjç_o, sacada com churrasqueira, portão e

porteiro ele.trônico� saJão de. festas e garagem)

R$ 165.0pO,QO

Ilha da Figueira - Guaramirim
Apartamento com 2 quartos. banheiro, sala, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueíra

R$125.000,00

Jaraguá do Sul"":':8airro Nereu RaIl)Q$
Residencial Hausgarten

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de gar�gem

A partirdé R$107.000,00Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• [olímpac contrata: vendedor • Loja de produtos naturais de (Vale R$3.500,00). Márcio tel. quartos, R$560,00. Sandra 9993- • Vende-se casamista no Amizade,
I externo, ambos os sexos, maiores' [araguá do Sul está contratando 3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

,

2131 I 3372-2409. perto do supermercado Kajota.
I de 18 anos, experiência na função: atendente. Interessados enviar

_. Vende-se apartamento-no Vila Nova, Banheiro, 2 quartos. Valor R$

t Horário: 8hrs às 12hrs, 13:30 às curriculum para saboresegraos@
• Vende-se lavadora de louça 145.000,00.3371-6069.
Brastemp, modelo Solution, cor 2 dormitórios, mobiliado, 1 vaga de

17:15hrs. Salário compatível com gmail.com. Maiores informações branca R$800,00 cl transformador. garagem. R$ 168.000,00. Tel 9103- • Vende-se casa de alvenaria na Rua
a função, semanal. Interessados falar com Vivian fone (47) 3273- Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692- 7772. GuilhermeWegner; 720- Gravatá,ligar no (47) 3372-0013, ou 0673

enviar curriculum para bruna,
2135 (TIM) • Vende-se apartamento no Amizade Navegantes. 600 mts da praia.

bittencourt1512@hotmail.com
• Precisa-se de babá com

• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras cor (Arsepum), com 70 rrr', 2 quartos, Terreno 13x20 mts. 4 quartos, 2 bwc.
experiência e referencias para

creme com tabaco seminova. Valor: banheiro, lavanderia, cozinha, sala, Casa mobiliada, com mesa de sinuca,
• Excursão para Aparecida do trabalhar o dia todo no bairro Rau.

R$ 450,00. Tratar no telefone: copa, garagem. Área de festa, portão R$ 150.000,00. TeI3371-6069
Norte. Data: 22/11/2013. Valor Precisa ser uma pessoa que goste 3376-3435 com Rosalia.

eletrônico com senha. CRECI 11831.
• Vende-se casa na Vila da Glória - São

R$ 180,00. Fones: 3371-8772 ou de criança. Maiores informações ValorR$110.000,00, Tel47 3371-
Francisco - cl 90m2 + garagem.9666-0123. tratar no fone 478818-2211 após • Vende-se 14 carrinhos térmicos pI 6069 Moreira.
Terreno com 1500 m2a 50 metros

• Pesque-pague Aliança, Rua Tifa
as 18h.' venda de sucos-e refrigerantes em • Procura-se moça para dividir da praia, cl tanque de peixes. Valor

Aurora, s/n°, Rio Cerro II. Grande • Contrata-se dentista clinico geral perfeito estado de conservação. aluguel em Apartamento mobiliado R$150.000,00. Vende-se ou troca-se
variedade de peixes. Visite nossa para trabalhar em clínica de

Valor unitário R$ 600,00 ou a no Baependi. As despesas ficam por casa em Jaraguá, Schroeder ou"
página no Facebook, Pesque Pague Odontologia na Cidade de Jaraguá

combinar. Tel 9206-5556. em tomo de R$ 375,00 cada
Guaramirim, ou troca-se por casa

Aliança. 3376-3637 I 8426-3600. do Sul. Cantata com Juliano fone • Vende-se filhotes de Pastor uma já incluso o valor do aluguel,
ou terreno demenor valor. Aceita o

condomínio e luz. É necessário
• Procura-se Vendedor. Estou (47) 9176-9625 Alemão, puros, já vacinados e

somente ps móveis para o quarto
restante em dinheiro. Tel: 9634-6121.

desverminados. Com 45 dias.
procurando pessoas que estejam • O Centro Odontológico Volte Valor R$750,00. Tratar 3275-0009

a ser alugado. Interessadas entrar

disponível para revender garantia a Sorrir contrata Secretária em contato pelo e-mail sandra@ CHÁCARA
de reparo WorldCar. Sãoos e AUxiliar' de Serviços Gerais.

Gilmar. empresas.índ.br ou no fone 3274
• Vende-se chácara no Garibaldi I

seguintes planos: GARANTIA Interessados enviar currículo • Vendo Moedor de carne novo, 2332 (horário comercial) ou 9115 São Pedro. Medindo 240.000m2,
GOLO: R$ 449,00. Garante até R$ para volteasorrirjaraguadosul@ manual, nQ 6, com jogo de discos 9126 e 96030218 e falar com Sandra.

casa mista, ranchos, cercas, lagoa,
z.coo.oo. GARANTIA PLUS: R$ hotmail.com ou ligar no telefone para bolachas ao preço de R$ • Quarto para pensionista no centro, _ água corrente, 6.000 pés eucalipto.
649,00. Garantia até R$ 6.000,00. (47) 3372-0246 150,00. Contato com Adernar 9942- livre de água luz e internet Valor. Oportunidade de investimento.
GARANTIA PLUS: R$ 949,00.

• Contrata-se técnico em informática
8890. R$300,00. Contato 9954-5019. Valor: R$ 350.000,00. Aceito troca

Garantia até R$ 10.000,00.
com habilitação AB. Telefone 9972- • Novidades: Cadeira do papai • Vendo ou troco por casa em Jaraguá

terreno e veículo.Tratar: 9185-
Ganho de 10% sobre o pacote 4615 I 3376-0081.
vendidó. Informações com Gilson:

6065 Mundo Eletrônico. cl massagem por R$ 1.800,00. ou Schroeder; ou na praia de Barra
E camas com massagem. Velha ou Piçarras, apartamento .• Vende-se chácara com 2 casas

(47) 9935-9307 ou com Gilceli
Demonstração sem compromisso. mobiliado sob medida, 1 suíte.+ 2 e 2 lagoas, no Barro Branco em

(47) 9655-8551 ou pelo email:
TeIA79633-9465. quartos, 2 garagens, no Vila Nova. Guaramirim. Aceita troca por casa

gilsonborba@gmail.com
.
Valor R$ 320.000,00 Tel 9170-9686. também. R$ 300.000,00 Tratar

• Franquia de cursos
• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. fone: 3373'-6337 com Arno.
TeI3370-1064. • Aluga-se quarto para pensionista,

profissionalizantes seleciona livre de água, luz e internet. Valor R$
professor de inglês e DOA-SE 300,00. Tel 9123-5851 (Vivo) 19954- SALA COMERCIAL

administrativo, secretária e aux. 5019 (Tim).
de limpeza. Marcar entrevista • Vendo celular Nokia Asha 311, cl

• Precisa-se de doação de móveis e • Vende-se churrascaria cl clientela

pelo fone 305'4-1682 em horário processador_1ghz, internet 3g e wi-
utensílíos para casa e roupas de • Vende-se apartamento novo em formada, com todos os equipamentos,

comercial. fi, 40 games, rede sociais, completo,
bebê (4meses) 9708-2769 Vanessa. Camboríú, 2 dormitórios, 2 vagas de f01110 à lenha e churrasqueira

garagem, sacada com churrasqueira. giratória. Bem localizada e com amplo
.. CTI (Centro de Treinamento

novo na caixa. Por R$ 300,00. Tratar CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00 . estacionamento. Valor R$ 85.000,00.
com Adernar fone 9942-8890.

Industrial) curso de soldagem no Aceito propostas. Te19957-1216 I 3273-7141 ligarem horário

processo TIG. Carga horária de •
_ Vendo: Celular Samsung Galaxy 8465-6600. comercial.

40:00h; Horário das 8:00 às 12:00 Mini cl cartão de memória de • Vende-se Apartamento no Bàírro Vila • Aluga-se galpão novo na Barra do Rioh sábados; Custo de R$ 690,00 em 2GB, Touchscreen (toque na tela) Nova com? quartos, cozinha, sacada, Cerro, com 330m2:próximo a Leison3x de R$230,00; Previsão para e Android, R$ 200,00. Contato - 1 vaga de garagem. R$ 129.000,00. Tr:
inicio dia 21/09/13. Inscrições e Douglas - (47)9955-5021. 9104-8600. Creci 14482. malhas, ótima localização. Valor

mensal R$ 2.900,00.Tratar: 9185-Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318,falar com MAURO OU
• Vende-se mesas e bancos rústicos

APARTAMENTO
• Vende-se apto nOVG na Estrada 4615/9655-6743.

IVETE email mauro.paganini@
feitos com madeira maciça de Nova com 2 quartos, sala, sacada .

._ Vende-se video locadora em bairro
demolição. Valor R$ 1.500,00. •. Vende-se apartamento em com churrasqueira. Entrada de R$

terra.com.br; ou 9174-1270,falar
Tratar com Sr. Luis 9909-1453. 'Guaramirim, 74 m2, 2 quartos, 10.000,00. Valor de R$ 129.000,00. nobre de Jaraguá do Sul, com cerca de

com CARLIXTO ,email carlixtof@ cozinha conjugada, 1 vaga de Tr: 47 8499-4778. 2500 títulos, ótima clientela formada,
yahoo.com.br. • Vendo Notebok ACER, 1 l GB, garagem. R$ 133.000,00. Aceita carro

• Vende-se Apartamento no Bairro
ótima localização, não necessitando de

• CTI (Centro de Treinamento modelo ASPIRE 4520, por R$ e financiamento. CRECI 19044. Tel
Amizade com 2 quartos, cozinha

nenhuma reforma. Loja 100% em dia.

Industrial) curso de soldagem no 400,00. Contato com Adernar 9942- 8412-4712.
mobiliada, sacada com churrasqueira, Oportunidade única para quem quer

processo MIG/MAG. Carga horária 8890.
• Vende-se apartamento próximo ao 2 vagas de garagem. R$ 129.000,00.

iniciar seu próprio negócio.Valor: 50

_

de 50hrs; Horário das 19bOOminh • Vendo Moedor de carne novo, posto Marcolla, 2 quartos, banheiro, Tr: 9104-8600. Creci 14482
mil negociável. Maiores informações

às 22hOOminh, segundas e quartas manual, nQ (S"com jogo de discos sala, cozinha, garagem! portão (47).9605-7349.
feiras; Custo de R$ 600,00 em para bolachas ao preço de R$ eletrônico. Valor 100.000,00 Fone CASA

3x de R$200,00; Inscrições e 130,00. Contato com Adernar 9942- 3371-6069.
• Aluga-se casa e 'apartamento na

Informações fone 3376-13370u 8890.
• Compro uma garagem no Edifício praia de Enseada em São 'Francisco

9600-3318, falar com MAURO OU
• Vende-se cadeira de descanso, com Jaraguá. Falar com Susan ou Dulce do Sul (temporada natal e final VENDE-SE FIESTAIVETE: e-mail mauro.paganini@
massageador de assento, costas e 3,370-7160. de ano), beira marsc/ 2 suítes

terra.com.br; ou 9174-1270, falar e demais dependências. Aceito
com Carlixto, e-mail carlixtof@ também de pernas (110/220V), • Aluga-se quitinete com 1 quarto na reservas antecipadas e faço pacotes Vendo um Fiesta 2008/08,
yahoo.com.br. seminova, marca Relax-Medic, Rua MaxWilhelm,860, Baependi. proporcionais. Valor mínimo diá�ioR$3.800,00 (Vale R$5.500,OO). Valor R$ 450,00. Incluído a água. Falar R$ 100,00. 9612-5059 I 8458-

Flex - Todo preto
• Precisa-se de pedreiros e serventes Márcio tel. 3084-1589 cel. 9692- com Máximo ou Narana. Telefone: 7165. completíssimo,muito bonitode pedreiro. Interessados tratar 2135 (TIM) 3371·9431 após 18h.
9967-9245 (Tim). • Vende-se casa no bairro - R$ 19.399,00 - negociável.

• Vende-se mesa de Angelim (peça • Aluga-se apartamento no Rau com 2 Czerniewicz. 4 quartos, terreno
• Precisa-se de Dentista maciça-única), impecável, de 2,70m quartos, R$ 500,00. Sandra 9993- c] 413 m", valor R$180.000,.oo. Fone: 9973-9089
comissionado para consultório em de comprimento, 80cm de largura 2131 I 3372-2409. Aceita apartamento como troca,
Guaramirim. Tr: 3373-3100. e 5,5 cm de espessura. R$1.200,00. • Aluga-se apartamento noRau com 2 negociável. Tel 33,71-2598.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Casa - São Luis
03 Dormitórios (01 suite)

Ref: 255

Terreno - Amizade

Casa - Vila Nova
04 Dormitórios (01 suite)

Ref: 85
Casa - Amizade
02 Dormitórios

Casa - Três Rios do Norte
03 Dormitórios (01 suite)

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: 5.401,00m'
R$ 1.696.000,00

Terreno - Estrada Nova

Metragem: 412,00m

R$130.000,00

Terreno - Guaramirim
Metragem: 12B.000,00ni2
R$ 1.250.000,00

Terreno - Barra Velha

metragem: 370,00m'

. R$40.000,00 .

Terreno - Jaraguá Esquerdo
Metragem: B09,00m'
R$ 860.000,00

Terreno - Czerniewicz

Metragem: 456,00m'

R$.260.000,00

Terreno - Nova Brasllía
Metragem: 45B,00m'
R$]15.000,OO

Terreno - Chico de Paula

Metragem: 557,OOm2
R$180.000,00

,;

. Terreno - 'ilila Nova

Metragem: 1.591,96m'
R$ 650.000,00

Terreno - Chico de Paula

Metragem: 610,OOm'
R$ 128.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amizade em Guaramirim
Escolinha em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento com 2 ou 3 quartos a

partir de R$ 331 mil

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno com 592m'
R$ 350 mil - Rua 28 de Agosto
Nova Esperança em Guaramirim em alvenaria

��""�

�'r:- ;:,_,;."-
Ref. 450

Apartamento a partir de 115m'
A partir de R$ 339 mil

Baependi em Jaraguá do Sul'
, -":,�"""J;.'/J!iiiii:'II

"'�
,FENPAR

-

.. Para maioresmfMllsções consulte o regulament.o com a equipe WS �E1S

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Reajuste pelo CUB I Validade para�a��
primeiras unidades ou até 30/novJ2013.

e-

RESIDENCIAL MOREAU
A 5 minutos do çentro
Entrega em Dezembro/2015

��9 � cq]omJ�
��ô 0& [%)trutJ[f @kg� ��®oCQX9XQ)o®ID

Área de Lazer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A cidade de Guaramirim integra uma das

mais exuberantes paisagens da região
Norte Catarinense. Em 28 de agosto de 1949,
foi emancipado este novo munictpio. Todavia sua

história de' colonização iniciada no ttne! do

XIX se fez constitutae de muito trabalho,
amor e afeto. Há mais de 1 século estas terras .. ,

.

cultivam valores sólidos que orgulham toda a região.

Nós da

sentimos orgulho por estarmos' com nossa

Concessionária Itinerante em Guaramiri

, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FiatStrada 2014: Novo desígn terceira
porta emais volume para a carga

A picape mais v:endida do Bra
sil chega à lirUha 2014 recebendo

mudanças significativas e inova
doras. Sua concepção demandou

planejamento, pesquisas, análise, e
envolvimento de diversas áreas da

empresa. E o resultado final danova

picape Strada é motivo de orgulho
para a Fiat.

A grande novidade do novo Fiat
Strada 2014 é, sem dúvida, a pre
sença' da terceira porta, registran
do mais urna solução pioneira da
marca. Disponível para as versões

Cabine Dupla, ela está posicionada
do lado direito e dobra o espaço de
acesso para banco traseiro do carro.
Trata-se de um item que veio para
revolucionar os conceitos de con

forto e comodidade para o usuário
desse segmento.

Mas as mudanças foram bem
mais amplas. O novo visual externo
resultou em linhasmais elegantes e

harmônicas, mas aomesmo tempo,
marcantes e robustas. O Fiat Strada
2014 ganhou urna linha de cintura
mais alta e urna caçamba maior,
que cresceu oito centímetros na al

tura, oferecendo mais volume para
carga. As novas lanternas traseiras,

. colocadas em uma posição mais
elevada e invadindo a lateral, pas
sammodernidade aomodelo, além

.

de contríbuir com o size-impres
sion danova picape Strada.

A versãoWorking também rece

beu um novo para-choque diantei-

ro, muito mais condizente com sua

proposta de robustez e praticidade.
Além das reformulações visuais

citadas, urnà'série de detalhes iné
ditos, externos e internos, também
foi adicionada à linha Strada 2014:
abertura elétrica da tampa do com
bustível; porta escada; novo vidro

traseiro; novo volante paraTrekking
eAdventure são alguns deles.

A gama do Fiat Strada 2014 será

composta por seis versões: três

Working (com cabines curta, es

tendida e dupla) com motorização
1.4 Flex; urna Trekking (com cabine

dupla) com propulsor E-torQ 1.6

16V Flex; e duas Adventure (com
cabines estendida e dupla) e motor
E-torQ 1.816VFlex.

A nova picape Strada é o retrato
mais fiel da filosofia daFiat deman
ter em seus produtos osmais 'atuais
conceitos de vanguarda e inovação.
Mas é a sua trajetória que se encar

rega de confirinar isso de forma ab-'
solutamente clara, já que a picape
Strada é a referência do setor, com

design, características e conteúdos

que são únicos em seu segmento.
Há 13 anos a Strada é líder absoluta
entre as picapes compactas, além
de ser o comercial leve mais vendi
do do mercado brasileiro.

Terceira porta: a única no
mundo

Entre as várias inovações intro
duzidas pelaFiat, a quemais chama

a atenção na línha 2014 é a terceira

porta do lado direito para a versão
Cabine Dupla. Essa foi urna solução
técnica amplamente estudada pela
engenharia, e os maiores argumen-

. tos para a sua adoção foi a garantia
de maior conforto e acessibilidade

para.os usuários do banco traseiro.
A Strada é a única picape compacta
do mundo a ter uma porta voltada
para os passageiros do banco trasei
ro; o que reforça a sua vanguarda no
segmento.

A opção pelá terceira porta não
foi somente urna questão estéti

ca, já que foram estudados todos
os aspectos construtivos do carro,
dos clientes, e da sua usabilidade.
No processo de desenvolvimento
da picape ficou claro que a solução
técnica mais adequada para o veí
culo seria a inclusão de uma porta
reversa e a eliminação da coluna
central.

Para que a terceira porta se tor

nasse urna realidade foi desenvolvi
da umamaçaneta especial, que fica
'localizada na parte interna do vão

da porta com acionamento duplo, o
que facilitao funcionamento tanto

pelo lado interno quanto pelo lado
externo do carro. Um mecanismo

simples, engenhoso, com ótima

solução estética, e que foi inteira
mente desenvolvido pela engenha
ria da Fiat no centro de Pesquisa e

Desenvolvimento GiovanniAgnelli,
em Betím, MG,· .

Outro detalhe importante: a

Nova Strada Cabine Dupla não tem
coluna central do lado direito, o que
permitiu um enorme ganho de es

paço para o acesso ao banco trasei
ro. Com essa solução a área de aces
so à sua parte traseira foi ampliada
em cerca de 100%. Anteriormente,
o espaço disponível para entrada
de passageiros na parte traseira
do seu interior era de 0,5 m2, área

que cresceu para 1 m2 com a nova

configuração. Estamos falando de
maior ergonomia, conforto e pra
ticidade para entrar e sair do carro.

Essa solução também aumenta a

segurança do passageiro, já que o
. embarque e desembarque desses

ocupantes são feitos exclusivamen
te pelo lado da calçada.

Um dos cuidados daengenharia
foi manter os altos níveis de segu
rança do carro, ainda que a coluna
do lado do passageiro fosse retira
da. Todos os cálculos foram feitos
no sentido demanter a integridade.
dos passageiros e de proporcionar
urna maior rigidez torcional do

conjunto.

Novo design traz caçamba
maior

Apicape Strada 2014 tem design
mais elegante e marcante, além de
uma caçamba com mais espaço
para carga - ela passa a ser a pica
pe compacta com a maior capaci
dade volumétrica do mercado.

-DIVULGAÇÃO

As laterais da nova picape Stra
da passaram por urna completa
reformulação. Elas ganharam linha
de cintura mais alta e novos vidros
laterais, que se harmonizam perfei
tamente com novo design 2014 do
modelo.

Bem marcante, as lanternas
traseiras foram inteiramente reno

vadas e receberam posicionamento
mais elevado, compondo um visual
harmônico entre as novas laterais
e tampa traseira, que remetem a

um design mais contemporâneo,
condizente com a modernidade da

picape, contribuindo ainda no size
-impression do veículo.

Todas as versões ganharam
novas molduras para as caixas de
rodas e para a tampa traseira que,
juntamente com o novo para
-choque traseiro, mais envolvente,
resultou um visual mais agressivo
e robusto para o carro. O porta-es
cada e a grade de proteção do vidro
traseiro também foram redesenha
dos. E a versão Adventure, por sua
vocação off-road, ganhou também
uma nova moldura no para-lama.
Enquanto a versão Working, a de

entrada, ganhou um novo para- .

-choque dianteiro, na cor preta,
que resultou em um visual espe
cialmente robusto, ressaltando sua

vocação profissional.
Acesse www.fiat.com.br e co

nheça as opcionais exclusivas da

picape Strada 2014.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COROLLA'Xei 1.8 Flex Automatico 201O
�

Completo: Único dono 'Automático' Computador de Bordo' Comandos de
som no volante' Kit Multlmtdta 1 Câmera de ré , Aír Bag Duplo' Freios ABS

04 rodas' Vidros e travas elétrico' Rebatimento aut. Retrovisor' Kit
cromado' Farol neblina' Pneus seminovos aro 16 , Nota fiscal I Manual do
proprietário. , Todas revisões e trocas de óleo feitas na Co'ncessíonária I

KM 85.000 , Emplacado' Placa M final 4/ Vefculo sem detalhes.

R$ 49.000,00 Tratar com E.aio (47) 3371 ..8153 /9620-8384

Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

•Ano:2008/2008
-Diesel! Completa,4x4

'Com troca R$80.000,OO
·Sem troca R$75.000,00

CONTATO:(47) 9107-6932

PROMOÇÃORct.65,00M'liteC-1 - -li
00d' ""\ B12 - R$39,

Bar ali • -o de

,"ligienlzaçRact.6500.
Ar Cond.

- -li '

Rua Unda RuX Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.comAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o RENDA EXTRA! Para você o CTI (Centro de Treinamento o Vende-se 40 palanques de pedra
que quer aumentar a sua Industrial) curso de soldagem

o Vende-se filhotes de Pastor aluguel em Apartamento

renda, venha ser um vendedor no processo TIG . Carga
com aproximadamente 17 x 17 x Alemão, puros, já vacinados e mobiliado no Baependi. As

autônomo da TRIMANIA! horária de 40:00h; Horário
2.60. Valor R$50,00 cada. Tratar desverminados. Com 45 dias. despesas ficam em tomo de R$

Quanto mais cartelas você das 8:00 às 12:00 h sábados;
com Bonatti fone: 8464-2080. Valor R$750,00. Tratar 3275- 375,00 cada uma já incluso o

vender, maior será o seu lucro. Custo de R$ 690,00 em 3x de o Vende-se leitões. R$ 250,00 a.
0009 Gilmar. valor do aluguel, condomínio

E mais, vendendo cartelas R$230,00; Previsão para inicio unidade. Tel 9934-4300. e luz. É necessário somente

premiadas você ainda ganha
o Novidades: Cadeira do

dia 21/09/13. Inscrições e papai c/ massagem por
os móveis para o quarto a ser

bônus! Ligue 9684-7914 com Informações fone 3376-1337 ou
o Vende-se 3 mesas rústicas. Valor

Cristiano e informe-se ou envie 9600-3318,falar com MAURO OU R$ 700,00 cada. Tel 9934-4300. R$ 1.800,00. E camas com alugado. Interessadas entrar em

e-mail para imvanamuller@ IVETE email mauro.paganini@
massagem. Demonstração sem

contato peloe-mail sandra@

gmail.com com Ivana. Obs.: terra.com.br; ou 9174-1270,falar
o Vende-se ar condicionado de compromisso, Tel47 9633-9465. empresas.ind.br ou no fone 3274

Você não precisa investir nada. com CARLIXTO ,email carlixtof@
janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor 2332(horário comercial) ou

Qualquer pessoa pode vender.. R$ 420,00. TeI3370-0983. DOA-SE 91159126 e 9603 OZ18 e falarI, yahoo.com.br.
i (física ou jurídica) Coloque no o Vendo celular NokiaAsha 311,

o Precisa-se de doação de móveis com Sandra.

�: seu estabelecimento, é lucro
o CTI (Centro de Treinamento

cl processador Ighz, internet 3g
e utensílios para casa e roupas o Quarto para pensionista no

líquido! Industrial) curso de soldagem.
r e wí-fí, 40 games, rede sociais,

de bebê (4 meses) 9708-2769 centro, livre de água luz e

ii) no processo MIG/MAG . Carga

I,
o Procuro emprego de Motorista, horária de 50hrs; Horário das completo, novo na caixa. Por R$

Vanessa. internet. Valor R$300,00.
tenho a CNH A e D. Realizei o 19hOOminh às 22hOOminh, 300,00. Tratar comAdemar fone Contato 9954-5019.

curso do MOPP com diploma segundas e quartas feiras; Custo 9942-8890.

para comprovação. Falar com de R$ 600,00 em 3x de R$200,00;
o Vendo ou troco por casa em

Nestor 479668-3300 ou 47 Inscrições e Informações fone
o Vende-semesas e bancos rústicos Jaraguá ou Schroeder; ou na

9651-7302. 3376-1337 ou 9600-3318, falar
feitos com madeira maciça de praia de Barra Velha ou Piçarras,

o [olímpac contrata: vendedor com MAURO OU IVETE e-mail demolição. Valor R$ 1.500,00. apartamentomobiliado sob

externo, ambos os sexos, mauro.paganini@terra.com.br;
Tratar com Sr. Luis 9909-1453. medida, 1 suíte + 2 quartos.Z

maiores de 18 anos, ou 9174-1270, falar com Carlixto, o Vendo NotebokACER, 11 GB,
garagens, no Vila Nova. Valor R$

experiência na função. e-mail carlixtof@yahoo.com.br. modelo ASPIRE 4520, por R$
320.000,00 Tel 9170-9686.

Horário: 8hrs às 12hrs, • Precisa-se de pedreiros 350,00. Contato comAdemar APARTAMENTO o Aluga-se quarto para
13:30 às 17:15hrs. Salário

compatível com a função,
e serventes de pedreiro. 9942-8890. o Vende-se apartamento em. pensionista, livre de água, luz

semanal. Interessados ligar
Interessados tratar 9967-9245

o Vendo Moedor de carne novo, Guaramirim, 74 mZ, 2 quartos,
e internet Valor R$ 300,00. Tel

(Tim). 9123-5851 (Vivo) / 9954-5019

r
no (47) 3372-0013, ou enviar manual, nQ 6, com jogo de discos cozinha conjugada, 1 vaga de

r: (Tim).
curriculum para bruna, o Precisa-se de Dentista para bolachas ao preço de R$ garagem. R$133.000,00.Aceita

bittencourt1512@hotmail.com comissionado para consultório 100,00. Contato comAdernar carro e financiamento. CRECI o Vende-se apartamento novo

o Excursão para Aparecida do
em Guaramírím, Tr: 3373-3100. 9942-8890. 19044. Te18412-4712. em Camboríú, 2 dormitórios, 2

Norte. Data: 22/11/2013. • Loja de produtos naturais de o Vende-se cadeira de descanso, o Compro uma garagem no
vagas de garagem, sacada com

Valor R$180,00. Fones: 3371- [araguá do Sul está contratando com massageador de assento, Edifício [araguá Falar com Susan churrasqueira. CRECI 5878.

8772 ou 9666-0123. atendente. Interessados enviar Valor R$ 240.000,00. Aceito

ti
costas e também de pernas ou Dulce 3370-7160.

i
o Pesque-pague Aliança, Rua

curriculum para saboresegraos@ (110/220V), seminova, marca
propostas. 1'e1 9957-1216 j

Tifa Aurora, s/n°, Rio Cerro gmail.com. Maiores informações Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale
o Aluga-se quitinete com 1 quarto 8465-6600.

r II. Grande variedade de
falar com Vívían fone (47) 3273- na Rua MaxWilhelm,1360,

peixes. Visite nossa página
0673 R$5.500,00).Márcio tel, 3084- Baependi. Valor R$ 450,00.

o Vende-seApartamento no

,.1 1589 ceI. 9692-2135 (TIM) Bairro Vila Nova-com 2 quartos,

I: no Facebook, Pesque Pague • Precisa-se de babá com
Incluído a água. Falar com

Aliança. 3376-3637 / 8426- experiência e referencias para
o Vende-semesa deAngelim (peça Máximo ou Narana. Telefone:

cozinha, sacada, 1 vaga de

I: 3600. trabalhar o dia todo no bairro maciça-única), impecável, de 3371-9431 após 18h.
garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

o Procura-se Vendedor. Estou Rau. Precisa ser uma pessoa 2,70m de comprimento, 80cm o Aluga-se apartamento no Rau

r procurando pessoas que que goste de criança. Maiores de largura e 5,5 cm de espessura. com 2 quartos, R$ 500,00.
o Vende-se apto novo na Estrada

,I estejam disponível para informações tratar no fone 47 R$1.200,00. (Vale R$3.500,00).
.

Sandra 9993-2131 I 3372-2409.
Nova com 2 quartos, sala, sacada

revender garantia de reparo
8818-2211 após as 18h. Márcio tel. 3084-1589 cei. 9692- com churrasqueira. Entrada

WorldCar. São os seguintes • Contrata-se dentista clinico geral
2135 (TIM) • Aluga-se apartamento no Rau de R$ 10.000,00. Valor de R$

planos: GARANTIA GOLD: R$ para trabalhar em clínica de o Vende-se lavadora de louça
com 2 quartos, R$560,00. Sandra 129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

449,00. Garante até R$ 2.000,00. Odontologia na Cidade de [araguá 9993-2131 I 3372-2409.
.

GARANTIA PLUS: R$ 649,00.
Brastemp, modelo Solution,

• Vende-se Apartamento no

r: do Sul. Contato com Juliano fone-
I Garantia até R$ 6.000,00. (47) 9176-9625

cor branca R$800,00 c/ o Vende-se apartamento no Vila Bairro Amizade com 2 quartos,

ii GARANTIA PLUS: R$ 949,00.
transformador; Márcio tel. 3084- Nova, 2 dormitórios,mobiliado, cozinhamobiliada, sacada

li Garantia até R$10.000,00. • O Centro Odontológico Volte 1589 ceI. 9692-2135 (TIM) 1 vaga de garagem. R$ com churrasqueira, 2 vagas de
I.
. Ganho de 10% sobre o pacote a Sorrir contrata Secretária 168.000,00. TeI9103-7772. garagem. R$ 129.000,00. Tr:
ii o Vendo 1 mesa com 6 cadeiras
,

i vendido. Informações com e Auxiliar de Serviços 9104-8600. Creci 14482

Gilson: (47) 9935-9307 ou com Gerais. Interessados
cor creme com tabaco seminova. o Vende-se apartamento no

Gilceli (47) 9655-8551 ou pelo enviar currículo para
Valor: R$ 450,00. Tratar no Amizade (Arsepum), com 70 mZ,

email: gilsonborba@gmail.com volteasorrirjaraguadosu.l@ telefone: 3376-3435 com Rosalía 2 quartos, banheiro, lavanderia,
CASA

• Franquia de cursos
hotmail.com ou ligar no o Vende-se 14 carrinhos

cozinha, sala, copa, garagem. • Vende-se casa no Czerniewicz.

i; profissionalizantes seleciona
telefone (47) 3372-0246 térmicos pi venda de sucos e

Área de festa, portão eletrônico 4 quartos. 413 mZ• ValorR$

(.
professor de inglês e • Contrata-se técnico em refrigerantes em perfeito estado

com senha. CRECI 11831. Valor 180.000,00. Aceito apàrtamento

administrativo, secretária e aux. de informática com habilitação de conservação. Valor unitário R$
R$ 110.000,00. Tel473371- na negociação. TeI3371-2598.

limpeza. Marcar entrevista pelo fone AB. Telefone 9972-6065 600,00 ou a combinar. Tel 9206-
6069 Moreira.

o Vendo sobrado no Água Verdej .

3054-1682 em horário comercial. Mundo Eletrônico. 5556. o Procura-se moça para dividir Rau com 3 quartos, sendo 1
. I I ,

" �,
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suíte, 3 salas, churrasqueira, troca-se por casa em [araguá, - Veículo para entregas; - Marca loteamento Mass - Rio da Luz. 9170-9686.

garagem, entre outros cômodos Schroeder ou Guaramírím, ou patenteada e reconhecida
Acesso asfaltado, contrato direto • Vende-se Peugeot 4072.0, 16V;1 184m2 de área privativa 1 troca-se por casa ou terreno de no mercado. Valor R$ 200

Valor: R$350.000,00 1 (47) menor valor. Aceita o restante mil. Aceito como pagamento
com proprietário. Apenas R$ 4 portas, automático, prata
59.000,00 / aceito veículo. metálico, ano 2008, único dono,

3371-131519674-5555 [TIM] em dinheiro. Tel: 9634-6121. veículos e imóveis. (47)9992- Tratar: 9128-5957/3376-1378. impecável. Valor R$ 32.000,00.
• Vendo casa de alvenaria no Rio 0476/ (47)9165-0999/ Fone: 47 9938-0871.

Cerro, próximo a Choco Leite,
CHÁCARA (47)9147-9003/(47)9734- • Vende-se terreno no bairro

80m2 de área útil + garagem • Vende-se chácara no Garibaldi
3560 Sílvio. Santa Luzia. Valor R$ 38.000,00. • Vende-se Peugeot 206 Sw, 2008,

Fone 3371-6069. prata, completo, único dono,
para 2 carros 1 Aceito carro / São Pedro, medindo • Excelente investimento para
1 Valor R$130.000,00 1 (47) 240.000m2, casa mista, área comercial (clínica médica, • Vende-se terreno em Santa

chave reserva, ótimo estado.

Valor R$18.800,00. Tratar 9102-3371-131519674-5555 [TIM]. ranchos, cercas, lagoa, água odontológica, estética, entre Luzia, Rua Carlos Frederico
1701.

• Vende-se ou troca-se casa na
corrente, 6.000 pés eucalipto. outros). Casa central com Ramthum, área com 2.742m2,

praia em Barra do Sul, por casa Oportunidade de investimento. 350m2• Terreno com 800m2 escriturado, valor a combinar. VOLKSWAGEN

em Guaramirim ou Piçarras. 4
Valor: R$ 380.000,00. Aceito (20mx 40m). Rua Exp. Antônio R$ 190.000,00. Tratar fone:

• Vende-se Parati City, 2004,
quartos, ótima localização. Valor

trocas terreno e veículo. Tratar: Carlos Ferreira (próx. A Ford 3274-8891 com Artur.
completa, GNV; R$ 24.000,00,

R$ 320.000,00 (a negociar). Tel 9128c5957/3376-0081 Moretti) Valor R$ 1.500.000,00 • Área industrial de 8.000 m2 fone (47) 9145-6290.
9654-8938/9674-5555. ..1iY

3373-3021/9222-2S36. • Vende-se chácara com 2 casas no bairro Vieiras. Próprio • Vende-se Parati ano 2000 1.8,
-

• Vende-se casa no bairro e 2 lagoas, no Barro Branco em • Vende-se loja comercial na p/ empresas e recreativa.
em ótimo estado. Valor R$

Czerniewicz. 4 quartos, terreno
Guaramirim. Aceita troca por Marechal. Estrutura física Totalmente plano. R$ 15.500,00.8464-2080 [efe ou

c/ 413 m2, valor R$ 180.000,00. casa também. R$ 300.000,00 completa. R$ 25.000,00. 860.000,00.9103-7772 - CRECI
Olde.

Aceita apartamento como troca,
Tratar fone: 3373-6337 com Contato Roger 9619-6162 23040.

Arno. • Vende-se Parati quadrada
negociável. TeI3371-2598. • Aluga-se sala comercial, 80m2 • Vende-se terreno com 350 m2,

ano 94, 1.8 à gasolina, 4 rodas
• Vende-se geminado, 2 quartos, SALA COMERCIAL na rua Afonso Nícoluzi, 1893 possui casa de alvenaria com

_
orbitais. Emplacado (até 2014).

sala, cozinha, garagem. (atrás super-Brasão) - Rau. 160 m2• (Casa dividida em R$ 12.000,00.9995-6372.
R4 120.000,00.Aceita

• Vende -se ou Aluga-se mercado Valor: R$ 1.100,00 Tratar fone 5 quitinetes). Rua Francisco

financiamento. CRECI 19044.
em Guaramírím, climatizado, 3273-2119. Hruschka, Bairro Tifa Martins. • Vendo ou troco por terreno

TeI8412-4712. c/ açougue, ótimo estoque.
• Vende-se restaurante e

(Rua asfaltada). Valor R$ Golf 1.6 Sportline 2008. Carro
Aluguel R$1.100,00. Sala 130 180.000,00. Interessados tratar: impecável,manual proprietário,

• Vende-se casa na praia com 2 m2• Valor R$ 135.000,00. Aceito pastelaria, situado na Av.
(47) 3273-0910, (47) 9676- chave reserva, banco em couro,

quartos, sala, cozinha, banheiro, carro até R$ 25.000,00. Tel Getúlio Vargas, 470, Centro. 7017 ou (47) 9644-9157. ar digital, completo. Valor s/
lavanderia etc. O terreno de 3273-1903. Ambiente climatizado, com troca R$32.900,00. C/ troca
3.824 m2, todo cercado. Ao lado clientela formada. Valor: • Vende-se terreno de 65.000

R$35.900,00.
da lagoa Santa cruz na Barra do

• Vende-se churrascaria c/ 300.000,00. Aceito carro na rrr', no Garíbaldí, próximo à

Itapocu/ Barra velha, de frente
clientela formada, com todos negociação (valor a combinar). Comunidade Santa Cruz. Valor • Fox 1.0 f-Trend, 2013, prata

promar; Valor: R$ 185.000,00
os equipamentos, forno à lenha TeI3276-1238. R$ 150.000,00. Tel 9944-9033. Egito (bege), completo + som

· ou troca-se por apartamento
e churrasqueira giratória.

• Vende-se terreno no Amizade,
com Bluetooth, R$35.500,00. Tel.

Bem localizada e com amplo TERRENO 3275-4500 - Roeston Balsanelli.·

em [araguá do Sul. (Negociável}
estacionamento. Valor R$

Rua Irma Forster; Loteamento
__ Tratar: 9662-677.7 ou • Vende-se terreno em Piçarras. Itacolomi 2, área de 375m2• � Polo 1.6 Hatch l-motíon

33720013: 85.000,00. 3273�7141ligar em Valor R$50.000,00. TeI3371- Lindo terreno, rua sem sàída, (automatizado), 2010, prata,
horário comercial. 6069. excelente rua residencial! R$ completo, R$34.600,00. Tel.

• Vende-se casa mista
no Amizade, perto do

• Aluga-se galpão novo na Barra
• Terreno de esquina na vila rau, 165.000,00. Tel: 9131-0680 3275-4500 Roeston Balsanellí,

do Rio Cerro, com 330m2,·

supermercado Kajota. Banheiro,
próximo a Leíson malhas, ótima podendo ser comercial 1 com FIAT

2 quartos. Valor R$ 145.000,00. área de 18 x 21,75m (391,50m2
3371-6069. localização. Valormensal R$ ) 1 rua.asfaltada] valor:

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3

2.900,00. Tratar: 9185-4615 / R$230.obo,00 1 (47) 3371-1315 Fire 2011 R$ 23.800,00 a vista.
• Vende-se 2 casas geminadas, 9655�6743.

19674-5555 [tim] Fone = 8492"7060 ou 3374-·
próximo a Belmec,

• Vende-se vídeo locadora em 0323
R$240.000,OO, pode ser • Terreno no Czemiewicz com

financiado pela Caixa. Te13370-
bairro nobre de [araguá do 4.000m2, fazendo frente em 21m

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3

2759 .. Sul, com cerca de 2500 títulos, 1 R Jorge Czemiewicz (prox. Fire 2007 R$ 7.800,00 ent. +
ótima clientela formada, ótima CHEVROLET

financiamento. Fone: 8492-Ao cemitério, 900m da ponte• Vende-se casa de alvenaria localização, não necessitando Abdon batista/posto cidade) 1
• Vende-se Vectra ano 1998 7060 ou 3374-0323.

na Rua GuilhermeWegner; de nenhuma reforma. Loja aceita permuta (70%) 1 valor: completo. Modelo C.D., prata.
,

• Vende-se Palio Adventure720- Gravatá, Navegantes. 600 100% em dia. Oportunidade r$I.100.000,00 1 (47) 9674- Valor R$ 13.000,00. Fone 9954�
mts da praia. Terreno 13x20 única para quem quer iniciar

Locker 2011, completa com
5555 Fabio de Paula. 3898.

ABS e Airbag. Em bom estado.mts. 4 quartos.Z bwc. Casa seu próprio negócio. Valor:
mobiliada, commesa de sinuca. 50 mil negociável. Maiores • Terreno no Centro com 800m2 PEUCEOT Valor R$36.500,00. Te19149-

R$ 150.000,00. TeI3371-6069 informações (47) 9605-7349. (20 }Ç 40) com uma casa de 4929.
• Vende-se Peugeot 207, ano

• Vende-se casa na Vila da • Vende-se fábrica de alimentos,
350m2 1 R Exp. Antônio 2009, XS 1.6, completo.

• Vende-se Doblo ano 2009

Glória - São Francisco - c/ atuando no mercado há mais
Carlos Ferreira [próxA-Ford Pneus novos, bateria nova, kit modelo HLX, cor prata .Valor

90m2 + garagem. Terreno com de 8 anos, temos mais de 300
Moretti, Doce Mel) 1 Valor: embreagem novo, sensor de R$ 31.000,00. No contato

1500 rrr'a 50 metros da praia, clientes ativos.
R$I.500.000,00 1 (47) 9674- luz e de chuva, ar digital, em (47)8498-3936 ou 7811-7548

c/ tanque de peixes. Valor
5555 Fabio de Paula.

excelente estado. Apenas R$ comGilberto.

R$150.000,00. Vende-se ou
- Equipe de vendas; . • Vende-se terreno com 412,00m2 23.500,00. Aceito propostas, Tel • Vendo Fiat Uno Mille FireAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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20081.0 4p, completo (vidro FORD TOYOTA pulverizador de bananas, R$ • Vende-se Audí A3 1.8 aspirado,
elétrico, direção hidráulica

• Vende-se F1000 ano 1991, à • Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano 8.000,00. Te13373-3021 I prata, 4 portas, ano 2000,
e ar condicionado) por R$ diesel. R$ 28.000,00. Tratar 2010 I Automático I Preto I

9222-2536. aírbagduplo, ABS, completo,
15.500,00. Tratar: (47) 9979- 9170-9686. Kit Multimídia I Câmera de • Audi A3 branco, 4 portas,

72.000 km, original super
0403. conservado. Valor R$ 19.000,00.

• Vende-se Escort Hobby 1.0
ré I Ar. Digital IAr Bag Duplo roda liga, ano �002,motor TeI8410-3499.

• Vende-se Punto, modelo
ano 95, gasolina. Valor R$ IVidros e Travas elétrica nas 1.6 gasolina, IPVA pago

HLX 1.8, preto, ano 2009/09,
5.000,00. Te13376-3637 I

04 portas I Retrovisor com R$22.800,00, só à vista. E Audi
final 03, revisado, completão rebatimento eletrônico I Kit A4 preto, motor V6 gasolina,
(sem teto), pneus novos,

8426-3600.
cromado I Pneus seminovos IPVA pago, 4 portas, completo,

R$28.500,00. Márcio tel. 3084- • Vende-se Ford Ka Class 2013, aro 16 I Nota Fiscal I Manual automático, roda liga. R$
1589 cel, 9692-2135 (TIM). branco, completo, valor Proprietário com todas revisões 24.900,00 sóà vista 8890-9854

• Vende-se Fiat Strada 1.4, R$23.000,00.9103-7772. inclusive após a garantia, todas 19192-8887 Marcos.

Fire cabine estendida ano trocas de óleo foram feita
• Vende-se Verona 1995, GLX,

2007. Documentação paga. RENAULT
na Concessionária Toyoville 1.8,4 portas, GNV, R$ 6.900,00.

• Vende-se Moto XR Tornado,

Alarme trava e direção. Valor de [oinville + o som original. Fone (47) 9145-6290 (Marcos)
250 CC, ano 2005, cor preta, R$

R$23.500,00. Te19931-9410 I • Vende-se Clio Sedan Veículo sem detalhes. Valor R$ 6.000,00. Contato: 3372-9204

3275-3538. 2008, airbag duplo, valor 50.000,00 sem trocas. Tratar: • Vende-se Kombi 2010. Valor R$ ou 8807-0261. marco.enke@

• Vende-se Siena 2001, cl ar R$20.000,00. Falar com Celso (47) 3371-8153 19620�8384 10.000,00 de entrada. Assumir duasrodas.com

condicionado. R$ 14.000,00. Tel na parte da manhã. Te13373- com Elsio 31 parcelas de R$ 585,00. Ou a
• Vende-se Viúva Negra RD

3373-0190 I 8855-2072
8543. quitação de R$14.000,00. Tel 350 Yamaha, preta, escape

OUTROS 8427-5016.
• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004,

• Sandero 1.0 Authentic, 2009, esportivo, IPVA pago, toda

branco, com chave geral corta- prata, completo, R$22.700,00. • Vende-se ou troca-se trator • Vende-se Volvo NH12 380, restaurada, impecável. Valor R$

combustível, R$13.700,00. Tel. Tel. 9979-1460 - Osnir por casa ou terreno.Valor cavalo trucado, pneus novos. R$ 6.500,00, somente à vista. Tel

8812-8522 - Roeston Balsanelli. Balsanelli. R$ 100.000,00. E canhão 120.000;00. TEiI3370-7144. 8890-9854 Marcos.

I
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A vida acontece aqui.
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Sorento 2014 ganha pontuação
, .

maxnna em segurança
Um dos SUVs mais vendi

dos pela Kia Motors America,
o reestilizado Sorento 2014 ga
nhou pontuação máxima na

classificação geral de segurança
--cinco estrelas-- da NHTSA -

National Highway Traffic Safety
Administration,' órgão ligado
ao governo norte-americano.
O novo Sorento foi reconhecido

por seu excelente desempenho
nos' testes de colisão frontal e
lateral de impacto, bem como

obteve notas altas em testes de

capotamento.
"Construído sobre uma

plataforma totalmente nova,
o novo Sorento utiliza equipa
mentos de segurança avança
dos e tecnologias para fornecer

um alto nível de proteção de
seus ocupantes. Esta avaliação
foi feita pelo governo dos EUA",
disse Orth Hedrick , diretor
executivo de planejamento de

produto , KMA . "Receber clas

sificação 5 estrelas da NHTSA

faz do Sorento um concorrente

_ ainda mais forte dentro de seu

segmento, além de ressaltar o

compromisso global da Kia em

fornecer segurança e valor ex

cepcional aos nossos clientes".
Além da classificação de 5

estrelas do NHTSA, o Sorento
2014 também foi nomeado um
Top Safety, uma indicação do
Insurance Institute forHighway
Safety (I1HS) . O Sorento émon
tado na fábrica da Kia emWest

Kia poderá fabricar
protótipo do GT em 2016

Uma das novidades que a Kia prepara para os próximos
anos é a versão de produção do conceito GT mostrado pela
primeira vez ao público no Salão de Frankfurt (Alemanha),
,em ��etem:br9 de 20l1, informa o site inglês Auto Express.

,

Aiiida
-

de acordo com a publicação, o novo modelo de
verá ser lançado em 2016, seguindo algumas características
do projeto da versão conceitual, que vem com tração traseira
(pela primeira vez em um carro da marca), câmbio de oito

marchas emotorV6 3.3 de 395 cv.

Mas antes .da chegada do GT, a Kia vaimostrar um roads

ter conceitual no próximo Salão de Detroit (EUA), em janei
ro, junto com a versão esportiva Rio GT e uma opção ainda
mais apimentada do ceed GT. No calendário de lançamen
tos da marca também está previsto um novo motor l.0, de
três cilindros, a gasolina que estará pronto em 2015.

Fonte: Car and driver

Point, Geórgia, e está disponível
em quatro níveis de acabamen
to.

O Sorento 2014 não é uma
mera reestilização. Foi constru
ído sobre um novo sistema de

plataforma e suspensão, ofere
ce um novomotorV6 emais es

paço para os passageiros, bem
como um novo nível de aca

bamento topo de linha conhe
cido na versão SX Limited. Do

ponto de vista de estilo, toda a

parte dianteira e traseira foi re
desenhadapara incorporar no
vos elementos de iluminação.
As rodas de liga leve de 17 e 18

polegadas foram redesenhadas
e uma roda de liga maior de 19

polegadas é oferecido no SX

DNULGAÇAO

Kia vai lançar Soul
elétrico no próximo ano
Estados Unidos será o pri

meiro mercado internacional

a receber o Kia Soul elétri
co. O anúncio foi feito pela
montadora sul-coreana, que
completará a oferta de seus

veículos 'verdes' iniciada com
o Optima Hybrid no ano que
vem.

A montadora ainda não di

vulgou dados técnicos sobre o

modelo, nem sobre consumo

e nem sobre sua autonomia,
mas espera-se números e de

sempenho semelhantes aos

Nissan Leaf Ford Focus EV; e

outros modelos do segmento.
O Soul é um modelo de

grande êxito nos Estados Uni
dos e a Kia acredita que uma

versão elétrica terá aindamais
êxito sobre a característica e

exótica carroceria do modelo,
que tem visual bem diferente

dos tradicionais -e discretos
carros da marca, como o Rio,
por exemplo.

As versões com motor a

combustão começam a ser

vendidos nos próximos dias,
equipadas com motor l.6 GDI

de 130 cavalos e câmbio ma

nual, ou automático, ou com

propulsor 2.0 GDI de 164 ca

valos, exclusivamente com

câmbio automático.

DNULGAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DECISIVO Goleiro Andrei defendeu a cobrança de Cris e colocou a Kiferro na final

I(iferro e Bàga
são finalistas
do Peladão
EMOCIONA TE Baga marcou 2 a 1 na KSDM, enquanto os atuais

campeões eliminaram a Kaiapós nos pênaltis, após empate em 3 a 3

Lucas Pavin e aproveitamos os contra

ataques. Estamos unidos e

vamos fortes para a final",
disse Felipinho, do Baga.
"Erramos demais-na defesa
e faltou mais definição no

ataque. Dominamos a par
tida e estávamos com o jogo
namão", lamentou o capitão
da KSDM, Léo.

Na outra semifinal, em
jogo muito equilibrado, a

Kiferro levou amelhor sobre
a KaiapósjSoletexjDCarVe
ículos. Depois deum empate
em 3 a 3 no tempo regula
mentar, o time azul ebranco
foimais eficiente nas penali-

dades e venceupor 6 a S.
"Acredito que faltou

um pouco mais de tranqui
lidade para o nosso time.
Estávamos jogando bem e

sempre na frente do placar,
mas tomamos os gols por
erros nossos", disse Xoxo,
da Kaiapós. "A nossa deter
minação foi fundamental.
Nossa equipe se superou e

fizemos Os gols nas horas

certas", disse o capitão da

Kiferro, Daniel.
A decisão da competição

promovida pela FME acon

tece na próxima quinta-feira
(7), naArena, às 2oh30.

QCampeonato Peladão, o
Aberto de Futsal de Ja

raguá do Sul, conheceu seus

finalistas na noite de ontem,
na Arena Jaraguá. No pri
meiro jogo, o Baga conse

guiu uma virada no último
minuto diante da KSDM e se

classificou com o placar de
2 a 1. Os gols do Baga foram
marcados por Rafael e Feli

pinho, enquanto Paulo des
contou para a KSDM.

"O nosso time entrou

focado na marcação, espe
ramos o adversário atrás

Guaramirim Futsal

campeonatovarzeano Competição sub-H
Hoje (2) acontece a última semifinal do

Campeonato Varzeano de Guaramirim. No
campodo Seleto, se enfrentamQuativersus
Bons Amigos, às J.4.h4s, pela Segunda Divi
são. O vencedor encara oXavantes na gran
de final, que será realizada no sábado que
vem (9). O perdedor disputa o terceiro lugar
com o Força Jovem.Adecisão da Primeiro
na ocorrem no domingo (10).

A Sa rodada do CampeonatoMunicipal
de Futsal Sub-ri Masculino e Feminino,
deGuaramirim, ocorre neste domingo (3).
Entre os garotos, jogam Guará Playx Coisa
de Louco, às 8h, e Corticeira x São José, às
9h20. Já entre asmeninas, duelam Fofinha
da DMT Pneus x São José, às 8h40, e Caixa
d'Água x Ale Presentes, às ioh. Os quatro
jogos serão realizados na Caixa d'Água.

Futebol Amador

Copa Interbairros abre a fase semifinal
A Sa Copa Interbairros

de Futebol tem seus jogos
de ida da fase semifinal na
manhã deste domingo, dia
3. E com alteração de time.

.

Em julgamento realizado
na quinta-feira (31), o Tri
bunal de Justiça Desportiva
de Jaraguá do Sul puniu a

equipe de Três Rios doNor
te com a perda dos pontos

conquistados no confronto
contra a Vila Lalau, por uti
lização de um atleta e con

dição irregular. Com isto, a
Vila Lalau segue na disputa
e encara o SantoAntônio na

primeira partida da semifi

nal, que acontece às 8h1S.
Ainda cabe recurso ao Três

Rios, o que pode suspender
esta partida. Na sequência,

. Primeirona

Segunda rodada

se enfrentam Rio da Luz e

Água Verde, às lOh1S..Os
jogos ocorrem no Estádio
Eurico Duwe. O campeona
to apresenta uma média de

2,8 gols por partida, com 97
tentos anotados em 34 jo
gos. Os artillieiros são Gre

gori, de Santa Luiza, e Gian,
do SantoAntônio, com qua
tro gols cada.

Schroeder

Futebol Suíço
Promovido pela Liga Jaraguaense de

Futebol, tem sequência neste fim de se

mana a Copa Mime (Primeira Divisão),
com dois jogos. As partidas acontecem

no domingo (3). No campo do Flamen

go, se enfrentam os donos da casa con

tra o Cruz de Malta, às 16h. Já o campo
do João Pessoa recebe o jogo entre JJ

Bordados e o próprio João Pessoa, tam
bém às 16h. O certame é composto ape
nas por estes quatro times.

O 10 Campeonato Schroedense de
Futebol Suíço segue neste domingo (3)
com dez jogos. Confira os confrontos:

HDConstructjP&M Gonfec x Indepen
dente, Ben 10 x Amigos de Itoupava,
Néki x Schmidt, Mercado Kadú x Ju

ventude, Anapoli x Juventus, Unidos x
Banana Brasil, Rio Hem x PessatjVila
Paraíso eAmigos daVila x DeMenor. As
partidas são válidas pela última rodada
da fase classificatória.

CâmaraMunicipal de Jâraguá do Sul ' vOu

Av. Getúlio Vargas, 621 • Centro· camaramunicipal@jaraguadosul.sc.ieg.br. Tel. (47) 3371-2510· Fax: Ramal 204
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Nova lesão de Minotouro
Rogério Minotauro não

será mais o próximo adver
sário de Alexander Gusta
fsson. O brasileiro sofreu
uma lesão nas costas e foi
cortado do combate contra
o sueco, que aconteceria
em Londres, no próximo
dia 8 demarço de 2014.

Minotauro está longe
dos octógonos desde o mês
de fevereiro, quando venceu
o norte-americano Rashad

Evans no UFC 156, por de
cisão unânime. Depois, de
veria voltar a lutar em junho,
no UFC, mas foi cortado da
luta contra o compatriota
Maurício Shogun. Na oca

sião, Minotauro, 37 anos,
também ficou de fora do
combate por lesão nas cos

tas. Por enquanto, ainda não
foi informado se o lutador
sofre do mesmo problema.

Com a confirmação de

maisum corte deMinotauro

por lesão, o 'falastrão' Chael
Sonnen voltou a atacar, com
uma série de provocações ao
brasileiro em sua conta pes
soal noTwitter.

"Li} Nog (um dos apeli
dos de Minotauro), o único
homem que não apareceu
mais vezes que Axl Rose",
escreveu, em referência ao

atrasos e faltas do vocalista
doGunsN' Roses em shows.

Tênis

Federer avança
Péssima fase e o carrasco argentinoJuan

Martin Del Potro pela frente. Roger Fede
rer tinha tudo contra si nesta sexta-feira na

.

França. Mesmo assim, conseguiu superar o
seumomento ruim na temporada e bateu o
adversáriopor 2 sets a 1, parciais de 6-3, 4-6
e 6-3 ,.em 1h44, noMasters 1000 de Paris.

Mundial Sub-I7

Brasil eliminado
oBrasil estáeliminadodaCopadoMun-

. do sub-rz, E o "carrasco" davez foium velho

conhecido, o México. A Seleção Brasileira
. perdeu em uma emocionante cobranças de
pênaltis, por incríveis 11 a 10, após empate
por 1 a 1 nos 90 minutos; e caiu no torneio
disputado nos Emirados Árabes.

V�NHA TRABALHAR

EM. UMA EMPRESA
DE DESTAQUE.

REQUISITOS:
• ENSINO MÉDIO COMPLETO OU EM ANDAMENTO

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA
TRABALHAR EM LOJAS DE SHOPPING

• GOSTO PORATENDIMENTOAO PÚBLICO
•

.

BOA COMUNICAÇÃO E CAPACIDADE
PARATRABALHAR EM EQUIPE

Interessados comparecer munidos de
curriculo nas lojas Paquetá do Shopping
Breithaup.Também podem enviar para
o e-mail: rh@paqueta.com.br.mencionando
no campo assunto "Vagas Jaraguá do .sul.

TooSerHumanoi�
ABRH-RS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SÃO BEMVINDAS
EM NOSSA EQUIPE E NÃO POSSUfMOS
RESTRiÇÕES EMRELAÇÃOA IDADE

PAQUETÁ �_'Ct'P9:J-llV�

sesc Informa abertura de processo
seletivo

Areal Requisito -
Cidade Inscrições e

informações
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Formação
Superior completa em Pedagogia (Habilitação em Educação
Infantil). Por meio do site até
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (Projeto JARAGUÁ 20/11/2013
Habilidades de Estudos): Formação Superior completa em DO SUL
Pedaqoqia (Habilitação em Ensino Fundamental). CONTRATAÇÕES
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: Formação PARA2014

Superior completa em Pedagogia (Habilitação em Ensino
Fundamenta!).

Acompanhe os processos seletivos doSESC/Se através do site www.sesc-sc.com.br- ícone
Trabalhe Conosco . "IÍ'Htlll

lHdilfJl

,

'.

Vasco

Cortado
Artilheiro do Vasco no

Campeonato Brasileiro,
o atacante André, chegou .

atrasado ao treinamen
to da última quinta-feira,
foi cortado pelo novo co

mandante do clube, Adil
son Batista, e não viajará
à Macaé .para enfrentar o

Coritiba, neste sábado. O.
treinador afirmou que vai
continuar cobrando profis
sionalismo dos atletas.

México

Prejuízo
As empresas mexica-.

nas podem ter prejuízo de
até 650 milhões de dóla
res (quase R$ 1,5 bilhão)

.

se o país não se classificar

para a Copa do Mundo de

2014 no Brasil, segundo
um especialista em marke

ting esportivo ouvido pela
Agência Reuters. OMéxico
ficou em quarto lugar nas
eliminatórias e' irá dispu
tar a repescagem.

SPFC

·SãoPaulo

Fica ou sai?
Não é certo que Muricy Ramalho continuará no

São Paulo após dezembro, quando se encerra o seu

contrato com o clube paulista. As duas partes manifes
tam Interesse na continuidade do trabalho, porém, a
falta de tempo tem adiado a conversa. Enquanto isso,
o técnico diz já receber outras sondagens.

X ESTADO DE SANTA CATARINA

.� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL CONCORR�NCIA N° 105/2013. SECRETARIA DE ADMINIS

TRAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de

pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para con

strução de obras complementares (arquibancada, bloco de vestiários e.

demais benfeitorias) num total de 950,29m2, para a pista de atletismo,
localizada na Rua Francisco Hruschka, esquina com a Rua 633-lrineu
Franzner / Rua 403 - Cecília Pscheidt e Rua 404 - Humberto Clemente

Rickem, no bairro Tifa Martins em Jaraguá do Sul/SC. com forneCimento
de materiais e mão de obra, em conformidade com os Projetos, Memo
rial Descritivo. Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores .

. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGAdos ENVELOPES: até as 13:30 horas
do dia 05 de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do mesmo dia na sala de
reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. ORÇAMENTO MÁXIMO
DA OBRA: R$ '.461.868,18 (Um milhão quatrocentos e sessenta e um

'mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezoito. centavos). OBTENÇÃO
DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos
do Edítal (Projetos, Memorial e Planilha Orçamentária-Quantitativa), de
verão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos {ia Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul. no endereço acirna.tno horário das 07:30
as 11 :30hs e da? 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo
de pagamento de taxa de R$ 20.00 (vinte reais). A taxa para pagamento
dos Anexos do Edital, deverá ser retirada no Setor de Protocolo desta
Prefeitura Municipal, no endereço acima, no horário das 8:00 hs as 16:00
hs. Jaraguá do Sul (SC), 02 de outubro de 2013.

DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal

Carstens
'�' Leueetres=s=

EDITAL DE 1° E 20 LEILÕES E INTIMAÇÃO. O EXCELENTfsslMO DOUTOR SELMAR SARAIVA DA SILVA FILHO, JUIZ FEDERAL, DA
1" VARA FEDERAL DE JARAGUÁ DO SUL, SEÇÃOJUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a

todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a Vara Federal e JEF Criminal Adjunto da

Subseção Judiciária de Jaraguá do SuljSC levará à venda em arrematação pública, nas datas, local, horário e sob as

condições adiante descritas, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados: 1° Leilãõ: Dia 12/11/2013, às 14:00
.

horas, por preço igualou superior à avaliação de cada bem, 2° Leilão: Dia 26/11/2013, às 14:00 horas, a quem mais der,
se no 1° leilão o bem não alcançar lanço igual ou superior à importância da avaliação, desde que não seja preço vil,
entendendo-se como talo. valor inferior a 50%·da avaliacão (art. 692 do CPC). Local do Leilão: Salão de Eventos do Hotel .

Etalan, localizado na Rua Max Wilhelm, 39, Centro, Jaraguá do Sul ISCo Leiloeiro Nomeado: Paulo Mario Lopes Machado -

Leiloeiro Oficial/ Matrícula 029/99/ JUCESC, fone (47) 3422-8141 (e-mail carstens@leiloeiro.com.br). Ônus dos

Arrematantes: Comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação. Custas judiciais, no
montante de 0,5% sobre o valor do lanço, nos termos da Lei 9.289/96 (Regimento, de Custas da Justiça Federal)
respeitados os limites mínimo de R$ 10,64 e máximo de R$ 1.915,38. Em caso de arrematação de bem imóvel, após
expedida a carta de arrematação; deverá o arrematante pagar o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI. Advertências

Especiais: Fica(m) intimado(s) pelo presente Edital oIS) Sr(s). Executado(s), cõnjuge doía) executado(a), senhorio direto,
condômino, usufrutuário, credor hipotecário/fiduciário, demais credores com garantia real, que porventura não seja(m)
encontrado(s) para intimação pessoal, acerca do leilão designado, bem como das datas, horários e local acima

mencionados (§ 5° do artigo 687 e artigo 698, ambos do Código de Processo Civil, com a redação da Lei n.o :1.1.382/2006).
Processos: 01) Cumprimento de Sentença n° 5000477-41.2010.404.7209 - Exequente: Caixa Econômica Federal - CEF

Executado: Ataíde Peres Camacho e Outro - Bem: 01 veículo tipo reboque, Marca/Modelo REB/BUMERANGUE TRAICOM,
ano/modelo 2002, cor branca, placa MEM-2458, RENAVAM 899282431.Valor: R$ 20.000,00. 02) Cumprimento de

Sentença na 5000343-77.2011.404.7209- Exequente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA - Executados: Indústria de Máquinas Kniss LIda. ME. Bem: Um torno marca IMOR, PRN 320, nO 12030,
com um metro de barramento, com placa, três castanhas, castelo e ponta rotativa, em bom estado de conservação e em

Valor: R$ ·11.000,00. 03) Cumprimento de Sentença n° 2008.72.09.000773-0 - Exequente: Caixa Econômica Federal -

CEF - Executados: Jolins Ind/ e Comi de Materiais Recicláveis Ltda. ME e_Outros - Bens: a) Uma motocicleta HONDA/CG
·TITAN KS, placas MCX-6596, RENAVAM 835717496, ano/modelo 2004/2005, cor azul, gasolina. Valor R$ 3.200,00. b) Um

reboque Iram topa tudo STD, placas MDW-9814, cinza, ano 2008. Valor R$ 1.500,00. Total da avaliação: R$ 4.700,00 -

04) Cumprimento de Sentença n° 2002.72.09.000210-9· Exequente: União Federal - PFN - Executados: Rio Assessoria e

Locação de Mão de obra Ltda. e Posto Petromil LIda. Bens: 1) Um Caminhão VOLVO/Nl0, ano/modelo 1987/1988, cor

branca, placas IDU-5255, RENAVAN 145924890, valor R$ 54.000,00; 2) Um Reboque RANDON tanque, ano/modelo 1992,
cor branca, placa LZY-8355, RENAVAM 557007089, valor R$ 27.000,00; 3) Um veículo HONDA/BIZ 125 KS, tipo motoneta,

ano/modelo 2006/2006, cor prata, a gasolina, placas MGL-0702, RENAVAM. 883485869, valor R$ 3.500,00 . Total da

avaliação R$ 84.500,00. 05) Cumprimento de Sentença n° 2006.72.09.001911-5 - Exequente: Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS -Executado: ELG Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Bens: a) Um automóvel, Marca Volkswagen,
modelo GOL STAR. importado, ano/modelo 1998/1998, placas CNB 8104, à gasolina, cor branca, RENAVAM 695774328,
Valor: R$ 9.000,00. b) Um automóvel, Fiat, modelo FIORINO IE, ano/modelo 1998/1999, placas CWF 2691, à gasolina, cor
branca, RENAVAM 704189976, Valor R$ 9.500,00. Total 'R$ 18.500,00 - 06 Execução de Titulo �Úajudicial n°

2001.72.09.000754-1 Exequente: caixa Econômica Federal - CEF Executado: Resivale Combustfvel catarinense Ltda. e

Outros Bem: Um veículo FiaVSTRADA TREK CE FLEX, placa MDC0464, ano/modelo 2006/2006, RENAVAM 887825168, cor

prata. Valor R$ 20.000,00. E para que chegue ao conhecimeíito de todos os interessados, é passado o presente edital, que
será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, que funciona Travessa Ministro Luiz

Gallotti, ° 60 - Centro, Jaraguá do Sul/SC, no horário das 13 às 18 horas. Jaraguá do Sul (SC), 22 de outubro de 2013.
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PAULO MARIO LOPES MACHADO I leiloeiro Publico Oficial/Matricula 029/99
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José Augusto Caglioni

ISTÓRlA DO ESPORTE

JANOT
Cabecear é preciso
Ofrancês Janot, artilheiro do e Taranto armavam as jogadas,

Acaraí e do Baependi na Turíbio pela ponta esquerda e

década de 1950 e início dos anos Guido Fischer pela ponta direita
60, testava a bola com elegância. alçavam a bola para a área ad
O gesto sugeria leveza de balé: versária. Quando a esfera vinha
Janot era esguio, longilineo. O rasteira, Horst arrematava com

golpe, porém, era agudo e preci- 'violência. Pelo altoJanot cabece
soo Subia muito e no tempo cer- ava com precisão cirúrgica. Era
to. No Acaraí, Tião Ayroso fazia como se ele tivesse um trato se

os lançamentos, Lino Voigt pela ereto com a bola... É ali naquele
direita eAcácio pela esquerda fa- ponto, hajapor lá quantos adver
ziam o cruzamento, Janot man- 'sários houver... A bola cumpria a

dava o goleiro buscar no fundo palavra, e o artilheiro subia: era
da rede. No Baependi, Hamilton

,

mais um gol que nascia.

Família
João Batista Alves, mais co

nhecido por Janot, nasceu no

dia 30 de janeiro de 1935, na
cidade de Toulouse na França.
Era filho do português, Narciso
Augusto Lico e Maximina Mar

tins. O casal teve outros três fi
lhos: Manoel, Ernesto e Walter.
A família imigrou para o Brasil
em 1939, e veio morar em Jara

guá do Sul. Aqui se estabeleceu

atuando no comércio, o Senhor
Narciso fundou a Casa Portugal.
Loja que comercializava roupas
masculinas e femininas; tecidos
e aviamentos (botão, colchete,
linha, tecido para forro etc.).
Janot casou-se com Ingeborg
Voigt Alves, tiveram seis filhos:
Gilmar, Jaime, Glória, Gilberto,
Sandra e Tânica (falecida); doze
netos e cinco bisnetos.

Nomundo dos esportes
Janot iniciou as ativida-.

des esportivas no tempo de

estudante, porém muito cedo

começou a trabalhar. Dividia
o trabalho diário com o fute
bol. Alternou participações em
Campeonatos Estaduais e da

Liga Jaraguaense de Futebol

jogando algumas vezes pelo
,Baependi e.em outras ocasiões

pelos,Acaraí. Sempre no time

que estivesse em evidência.O

Acaraí era um time "família".

Jogavam pelo time Rubro, os
irmãos, Mário, Lino e Chico

Voigt e os seus cunhados, Ja
not e Zézo; os irmãos, Arthur
zinho e Lourenço Erching;
Vergundes e Levinos Krause;
Vino e Toninho Maba. O Bae

pendi, time da elite e endinhei
rado, sempre se reforçava com
os craques do time rival para
disputar os grandes eventos.

Estudos e trabalho
Janot iniciou e concluiu os

estudos no Colégio Marista São
Luís. Obteve o primeiro empre
go como balconista na empresa
da família, casa Portugal. Tra-

balhou também no Posto Wolf.
Quando se mudou para Porto
União passou atrabalhar em
uma borracharia e jogar futebol
no prÍncipal time da região.

OCP27
www.ocponline.com.br

• redacao@ocorreiodopovo.com.b� 1IIiIIII 1II

ACARAí (20/01/1957) ACARAí 2X11PIRANQA I SÃo FRANCISCO DO SUL - Em pé: Fio, Vergundes,
Aliberto, Vino, Maria José Cardoso (Miss Jaraguá), Amandus, Chico, Mário e Chiquinho. Agachados:

Lourenço, Arthurzinho, Janot, Zézo, Tião Ayroso, Lili Fachini e Acácio Gadotti. '

'

Acaraí 'Baependi
No time Rubro, Janot Vi

veu 'grandes momentos. Era o

protagonista do melhor Acaraí
de sempre (1957), disputou o

Campeonato Estadual, e clas
sificou-se à frente do Baependi.
O time base: Fio, Vergundes
Krause, Vino Maba, Mário e

Chico Voigt; Tião Ayroso e Lili
Fachini; Lino Voigt, Janot e

Acácio Gadotti. Completavam
o time os irmãos Lourenço e

Arthurzinho Erching, Aliberto
Ewald e o Goleiro Chiquinho.

No time Azurra, Ja

not desfilou sua classe em

grande estilo. Disputou
três Campeonatos Esta
duais da Primeira Divisão

(1956/58/59). Foi Bicam

peão da ,LJF pelo Baepen
di (1956/58). Em 1959, foi

peça chave no setor ofensivo
do Baependi, quando se sa

graram Campeões da Região
Norte, é eliminaram o Amé
rica nas quartas de finais no
Campeonato Estadual.
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2014
Il�de

R$27.590

www.vw.com.br.Promoçãovélidaaté02/11/2013para velculoscom pintura sóllda e custo de frete incluso.Novo Golfa partir de R$67.990,OO. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada

50%, saldo em 24x, juros O.O%Voyag� Completo 2014 à vista a partir de RS 34.990. Entrada 50%, saldo em 24)(, Juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ 27.590,00. Entrada 50%, saldo, em 24)(,
juros O.99%.Gol G4 1.02 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,OO.SpaceFox 2013 completo a vista a partir de R$ 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24)(, juros Q,O%.Amarok Trend CO AT à vista a partir de
RS 115.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x., juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada;'50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máxlmo para esta operação: 15,05% a.a. IOF,
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não tnctusas no cétcuío da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionárta Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprcváçãc. Garantia de 3 anos

para Unha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmlssão (exceto Kombi, limitada a 8O.000km). E necessário.

para sua ututaaçao, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidcria; 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

BANCO VOLKSWAGEN 473274 6OOG1 I IIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Crematório Catarinense - Sala de cerimônia para 100 pessoas. Foto: Nilto

LEI

A cremação exige que a pessoa registre em vida o

desejo de. ser cremada, ou então que o parente ou

responsável requisite o serviço, sendo necessário

providenciar a documentação de acordo com a

legislação em vigor (Lei n° 6.015 de 31 de Dezem
bro de 1973, com as corrigendas da Lei n" 6.216, de
30 de Junho de 1975 e Lei municipaI6.546/2012).
Para as pessoas que tiveram um acompanhamento
médico são necessários os seguintes documentos:
'Declaração de óbito fornecida por dois médi
cos.

'Autorização do familiar ou responsável com duas
testemunhas.

Para pessoas que tiveram morte de forma

violenta:
'Atestado assinado por um médico legista
'Autorização judicial, fornecida por um Juiz da
Comarca onde tenha ocorrido o óbito.

No caso de estrangeiro, além de todos os procedi
mentos acima, se faz necessária a liberação do
consulado ou embaixada do país de origem, cer
tidão de óbito e guia de translado da Polícia Civil,
caso a ser realizado fora do Estado.

AS CINZAS

As cinzas de um adulto pesam entre um quilo e

meio e são recolhidas por uma abertura no fomo

para que o tamanho dos grãos fiquem 'uniformes.
No final, a família recebe a urna com as cinzas
resultantes da cremação, e podem ser colocadas
em jazigos, columbários e cinerários, espalhadas
no jardim ou lançadas ao mar ou vento. As cinzas
não retiradas do crematório são, via de regra, es

pargidas nos jardins 'que entornam o crematório.

Crematório Catarinense - Cinerário. Foto Nilto

A cremação, técnica funerária muito comum no

mundo ocidental, pode ser um funeral ou um rito

pós-funeral e é uma alternativa que oferece me

nos riscos ambientais, transformando o corpo
em cinzas. Procedimento adotado desde a Pré

História, a cremação contribui para a preservação
dos lençóis freáticos e sanitários.

QU-ALO
PROCESSO?

.. 1
.

o processo de cremação passa por duas etapas. A

primeira diz respeito ao corpo e ao ataúde (uma),
sendo que ao chegar ao crematório o corpo é leva
do à sala de cerimônia (se esta for a opção da famí

lia). Depois da homenagem, a urna vai para a sala
de cremação, onde um profissional retira as alças e

os vidros (por lei deve-se aguardar 24 horas após
o óbito antes de dar início à cremação. Enquanto
não são cremados, os corpos permanecem em uma

câmara fria a menos de O grau) ..

I

Escritório no local com atendimento de segunda a sábado. Foto Nilto

Área de café. Foto Nilto
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