
Ipê-rosa virou sensação na Rua Bernardo Dornbusch pela floração exuberante, PÁGINA 22

Equipe estreia neste domingo na fase
eliminatória da Copa Santa Catarina.
Partida inicia às 17 horas, no Estádio
João Marcatto. PÁGINA 25

Já estamos
atendendol

Hoje tem
caderno
especial!

NOIVAS E
FESTAS

Sob ameaças

Feitiço pode-virar
contra o feiticeiro
Alas do PP e do PMDB não estariam

dispostas a ceder pressão de Fiamoncini
pela presidência da Câmara. PATRICIA

MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Futebol
Juventusenfrenta
o Canoinhas em casa

�!E':�{::��'?l:��I�:��:g:�I_"'-_'�Unimed 1\
Jn! agt)R do Sul

MEGAEMPREENDIMENTOS.COM

Empreendimentos Imobiliários

Rua Guilherme Dancker, 161 • Sala 3
Centro • Jaraguá do Sul
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Solução existe!
Cabe aquele vizinho que vive falandomal doporteiro? E aque
�e colega de trabalho que só reclama davida? E a tia que acha

que todos estãocontra ela? Todomundo conhece álgumapessoa
negativa. Em resumo, são indivíduos que criticam tudo e todos
de forma destrutiva, julgam de forma comparativa, jogam pes
soas umas contra as outras e valorizamsomente os defeitos dos
outros, esquecendo-se que também possuem umbigo, embora
façam questão de não olharpara o próprio.

Conviver com estas pessoas pode até gerar sintomas físicos,
como sensação demal-estar, cansaço e estresse. .Apesar da von- .

tade de evitaro contato com pessoas negativas, é importantenão
ser indiferente. Ignorar ou ser agressivo pode até piorar a situ
ação e, ainda, fazer de você o "alvo" das próximas reclamações.
Neste caso, a dica é tentar conviver de forma harmoniosa, man
ter a integridade e a ética. Épreciso entender que omau-humor
ou a visão demundo negativista é da pessoa e não sua.

Omelhor a ser feito para lidar com pessoas negativas éman
ter-se impessoal. Quando uma pessoa fala mal de outra para
você, ela está esperando que você entre no jogo, dê sua opinião
01\ concorde com ela.

'

No trabalho, o problema também é bastante comum. Não
raro, o momento do cafezinho se torna a oportunidade perfeita
para apessoa negativa disparar reclamaçõespara todos os lados.
Isso contamina o ambiente e, em alguns casos, chega a desorga
nizar grupos. Isso acontece porque, muitas vezes, a pessoa não
sabe lidar com os próprios conflitos e valores pessoais, sofrendo
internamente eagindo de talmaneira.

Pior do que lidar com alguém negativo é perceber que você
.

mesmo comete esse tipo .de deslize. Para identificar se você é o
inconveniente da turma, observe se aquilo que você fala ou faz
deixa transparecerumpessimismo constante. Você reclama fre
quentemente? Fala mal de tudo e de todos? Está com a "cara"

semprefechada e exalando ironia pelos poros? Se a resposta foi
simpará estas perguntas, émelhormudar apostura.

.'

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

COMENTÁRIO

VetteZ e os vadios
'""J""ldo o que nos cerca nos

� passa uma lição. Essa lição,
mais das vezes, está "escondida"
no fato, é preciso identificá-la e

aprendê-la. É a velha história de

perceber e escutar. Perceber é jo
gar a mente sobre o que está sen
do visto, é mais que apenas ver;
escutar é jogar a mente sobre o

que está sendo ouvido, é mais que
ouvir. Todavia, são raras as pesso
as que percebem e escutam.

Eu estava deixando passaruma
bela lição que o piloto de F-I Se
bastian Vettel nos passou dia des
tes. Vettel alguns dias antes havia

conquistado o tetracampeonato de
Fórmula Um. Na corrida seguinte,
em Abu Dhabi, domingo último,
todos esperavam que ele aliviasse
o pé do acelerador, afinal, por que
desgastar-se correndo por uma

lUIZ CARLOS PRATES

vitória inútil? Pois o alemãozinho
entrou na pista e afundou abota no

acelerador, ganhou outra vez. Saiu
da corrida dizendo que com ele não
há corrida amistosa, sem nada va

ler, garantiu que vai ganhar tudo
o que puder ainda que não precise
,de mais pontos ou vitórias, o título
está garantido. Que lição!

Conheço vendedores que na

quarta-feira à noite fecham a cota

da semana, tudo bem, era à cota

que a empresa lhes havia dado.
Ocorre que os vadios fazem fol

ga na quinta e na sexta, dizem

• Elas
OGrupo SCCjSBT- SantaCatarina organizou os textos

e deu-lhes mais vida em forma de livro, o livro - "Prates,
Verdades e Elas". O livro será lançado com trabalho de
alta qualidade das livrarias Catarinense na terça-feira, dia
12 de novembro, às 19 h .: no Beira-MarShopping, Textos
para uma vida mais cidadã das mulheres, e das meninas

queprecisani crescerpara osplenos direitos. Um livro sem

açúcar. E sem adoçante. Conto com você no lançamento,
livraria Catarinense do Beira-Mar. Até lá.

• Bocós
Os automóveis revelammuito fortemente a "impotên

cia" da maioria dos homens. Acabo de ver num Caderno
de Automóveis um novo modelo de uma "conceituada"
marca. É de uma dessas marquinhas que se robustecem

que já cumpriram com a meta da

empresa. Vadios.Podiam ganhar
mais e produzirmais lucros para a
empresa, mas não, ficam na moita
como vadios que são.

Também no futebol. Os "per
netas", quase todos os que andam

por ai, ganham um jogo hoje e para
o jogo seguinte já acham que em

patar é grande negócio. Grande
negócio é ganhar sempre, pernas
de-pau, safados. E assim na esco

la. O sujeito tira um oito, colando,
e se acha, diz que na próxima pro
va pode tirar dois porque amédia
ficará em cinco, dá para passar.
Vadio. Olhem para o exemplo
do Vettel, vadios, queiram mais,
sempre mais. Só as pessoas de real
sucesso seguem essa fórmula..a do
nunca estar satisfeito. É de pou
quíssimos a fórmula.

artificialmente nomarketing mas que no fundo no fundo
são iguais a todas áS populares que andampor ai. Os caras

. anunciavam dizendo que o carro tem 560 cavalos de p0-
tência e arranca do zero para 100 k em 3,9 segundos. Che
ga a 350 quilômetros porhora. E ondeum "impotente" vai
dirigir um carro nessa velocidade, onde? Bocós. Ponham

"potência" nomotor do cérebro, aí sim.

• Falta dizer
Os adultos são os culpados, promovem concurso de

oratória ou de redação para jovens mas os deixam fazer a

redação e a preparação do discurso em casa. Nada feito. É
tapeação pura. Os pais ajudam, o pivete "cola" da internet
e tudo o mais. Querem um concurso limpo? Façam tudo
na hora, de improviso, temas sorteados na hora, redação
na hora e discurso nahora. O resto émentira "colada".

Samba
Bazar unemoda

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3335
M· 15 . 19 . 40 - 75

,� .' .

e musica ao VIVO

A edição "Samba de Origem", doBazar da Ju,
acontece neste fim de semana e segue até segun
da-feira, das 19h às 23h. O evento tem a parti
cipação de Juliette, Maria Leque Ateliê e Esco

la de Samba Unidos do Manequinha. O 'bazar
acontece na Rua Otto Georg, 251, Jaraguá 99.

PEQUENO ARTISTA
A criatividade do meninoWillian Gabriel Borges
dos Santos, 8, chamou a atenção da professora
de Educação Física da Escola Municipal Atayde
Machado. Com os objetos usados em aula, o
menino constrói o que chama de "eséulturas",
com a ajuda de colegas. "Sei que ele tem um

talento natural, e que se for encaminhado para
uma escola onde possa aprlmorar sua arte, .

ele vai poder se desenvolver cada vez -mats",
comenta a professora, Yaneide de Prá. 'c'

Católica se

Últimos diaspara inscrições
o período de inscrições para o vestibular da Cató

lica de Santa Catarina encerra na segunda-feira (11).
O procedimento deve ser feito no site catolicasc.org.
vrjingressojvestibular. Em 2014, a instituição ofere
cerá os cursos de Engenharia de Produção e Enge
nharia Civil em Jaraguá do SuLA prova será aplicada
no dia 23 de novembro, das 14h30 às 18h30. A divul

gação dos aprovados será no dia 28.

Zonas eleítoraís
Sem atendimento

ACentral deAtendimento ao Eleitor, nas 17a e 87a,.
Zonas Eleitorais, em Jaraguá do Sul, não terá atendi
mento ao público nos dias 11 e 12 de novembro. Omo-

. tívo é a readequação da .estmtura das redes de dados .

e elétrica dos cartórios'. Os prazos processuais estarão
suspensos ê voltam a correr na quarta-feira (13).
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CHARGE EDITORIAL

Omaior teste
do comércio

Ocomércio de Jaraguá do Sul está com
oportunidades para quem busca

uma colocação num mercado de trabalho

que podem ser bastante proveitosas pára
quem tiver interesse nessa área.

Além de preços vantajosos, o
consumidor quer bom átendimento.

Como diz o presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas, Neivor Bussolaro,
quem for competente fica empregado e

poderá alcançar uma expansão na car-

-reira se souber oportunizar os cursos

de qualificação oferecidos e colocar em

prática uma ferramenta básica, mas nem
sempre fácil de ser exercida: o bom aten

dimento.

Além de preços vantajosos, o consu

midor busca referências pela qualidade
dos produtos oferecidos e da forma como
é tratado pelos funcionários da loja. Nes
sa correria de final de ano, o comércio

passa pelo seu maior teste para conse

guir atrair a atenção dos clientes através
do bom serviço prestado.

A exigência em estar sempre surpre
endendo o cliente se torna cada vez mais
rotineira para os lojistas frente a uma re
alidademuito competitiva para essemer
cado. Com ofertas de vendas na internet,
o consumidor está sendo atraído para

compras nas plataformas de e-commer

ce. Por isso, nesse cenário, a pessoa que
quiser atuar no ramo deve estar atenta a

essas ferramentãspara poder conseguir
satisfazer às necessidades do seu público
e continuar sendo referência nomercado
em que atua.

iI Fale conosco
.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
.

• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' PlantãoEntregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservandoasflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejomalparaoutro leitor.

A Prefeitura de Jaraguá está prio.rizando
os' projetos para ami>liação de .\lagas néf

re�e pública da Educação Infantil, entre

outras ações e obras qqe beneficiam dire-

té ..a c,_qnida'J�j��TI,�;(Í�t\,l;li\'II�lt,;; ';Ií:�!
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Encom termina com debate
FAMEG Evento

realizado pela turma de

Publicidade abordou
os novos rumos da

comunicação

Natália Trentini

A publicidade em contexto 10-
r1..cal foi o tema da última noi
te do Encontro de Comunicação
(Encom). Após dois dias de de
bates, o encerramento do even

to organizado pelos estudantes
do quarto semestre do curso

de Publicidade e Propaganda
da Uniasselvi, de Guaramirim,
contou com uma palestra e mesa

redonda sobre as novas mídias,
trazendo opiniões e também a ex

periência dessas tendências.
Escalado para fomentar a

conversa, o diretor de criação da .

agência CMC, Stalimir Carvalho
Vieira, deixou de lado a temática
"futuro" para promover urna re

flexão sobre a utilização das fer
ramentas de comunicação. "An-

EDUARDO MONTEClNO

IDEIAS Diretor de O Correio do FIava, Nelson Pereira, participou do debate sobre comunicação

tes de nos preocuparmos com
o que vem, temos que manter
o foco na qualidade do conte

údo e desenvolver material de
valor que contribua para esti
mular valores", destacou.

Esse é justamente o com

promisso dos veículos de jor
nalismo. O diretor do jornal
O Correio do Povo, Nelson
Pereira, participou do debate
realizado ontem no encontro.

Na visão dele o futuro será

promissor para os veículos
quemelhor emais rapidamen
te interpretarem, absorverem
e se adaptarem aos novos

tempos. "E esse novo contexto

Nabase

PT dividido após paralisação dos servidores
Omovimento de parali

sação desencadeado na
quinta-feira desta semana

pelos funcionários públicos
municipais de Jaraguá do
Sul pode ter consequências
maioresdo que a de urnpos
sível desgaste para a admi

nistração de Dieter Janssen
(PP). Se as reivindicações
se intensificarem, como

prometeu o presidente do
Sinsep, Luiz Cezar Schorner
(PI), e isso acontecer com

apoio dos líderes do PT, a
permanência do Partido dos
Trabalhadores na coligação
que sustenta o governo mu

nicipal será �a incógnita.
Até mesmo os aliados filia-

dos a outras siglas começam
a cobrar urna posição,

Presidente do PT a

partir de janeiro de 2014,
Marcel Salomon afirma
que o partido vai continuar
apoiando o movimento do
funcionalismo público. "O
PT nasceu para defender os
trabalhadores. E não é o fato
de termos alguns cargos na

administração que vai mu
dar isso. Toda vez que os tra
balhadores se insurgirem,
vamos estar ao lado deles".
Salomon, que por enquanto
não responde oficialmente
pela sigla, avalia a participa
ção do partido na adminis
tração. "Foi montada urna

coalização de forças e esta
mos nela,mas este não é urn
governo do Pl", afirmou.
Para ele, não há constran

gimento no fato da sigla ser.

da base e ao mesmo tempo
se juntar à manifestação. O
PT ocupa diversos cargos de
segundo e terceiro escalão e

tem ainda três pastas com

status de Secretaria, a chefia
de gabinete, o Issem e aFun

dação Cultural:
Em meio ao 'fogo ami

go' o presidente do Partido

Progressista em Jaraguá do
Sul, Ademir lzidoro, coloca
panos quentes e diz quepor

.

hora não há possibilidade
de rompimento com o PT,

mas salienta que os atos
têm consequências. "Não
diria que a princípio temos
problemas. Até agora tem

sido bom o relacionamento
entre os partidos que com
·põem o governo, mas cada
urn deles sabe que toda
ação tem uma reação", ar
gumenta. Enquanto isso, o
presidente do PT, vereador
João Fiamoncini, prefere
se ausentar da polêmica e

diz que não está acompa
nhando a situação. "Eu es

tou por fora, neutro. Mas,
acho que o partido deve
apoiar o que é melhor para
o servidor mesmo que isso
cause desgastes", opina.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Família TRAPP, profundamente sensibilizada com o falecimento da Sra. EMMA KUPPAS TRAPP, agradece a todos os que a ela se

uniram, na solidariedade e na prece, por ocasião das inúmeras manifestações e homenagens de solidariedade, fé, estima, carinho,
.

orações e pensamentos.
Agradecimento especial aos Médicos, Enfermeiros, Hospital São José, Corpo de Bombeiros Voluntários, Polícia Militar, Igreja Evangéli
ca Lutherana Apóstolo Pedro, Coral da Igreja, OASE, Pastores e a todos aqueles que enviaram flores e prestaram a última homenagem.
Todas as manifestações nos confortaram e nos encheram de esperança, principalmente porque sabemos que Deus chama apenas os
escolhidos por ELE, aqueles que cumpriram sua missão junto a nós e que por isso, agora merecem estar ao seu lado. Deus é aquele
que tem o poder de nos conceder a vida e de nos tirá-Ia e, no momento que ELE decide nos levar é porque reservou algo melhor para
nós, pois somente os bons e os justos são os merecedores do Reino de Deus. .•

Com renovados sentimentos de gratidão e amizade, convida a todos para o Culto de 7° dia, que será celebrada na Igreja Evangélica
Lutherana Apóstolo Pedro - Centro, no dia 10 de novembro de 2013, às 9:00 horas.

FAMíLIA TRAPP ENLUTADA
.

' I .

é caracterizado por novos con

ceitos, novos varares, novas tec
nologias. Portanto, temos que
entender que o leitor também
evoluiu e, por conseguinte, já
não busca apenas notícias, mas
sim, informação com conteúdo
relevante e disponível nas mais
variadas fontes e meios de bus
ca. Para O Correio do Povo é
motivo de orgulho participar e

colaborar com Encon, enquanto
reafirmamos nosso compromis
so de estarmos legitimamente
inseridos no desenvolvimento
de nossa comunidade regional",
salientou.

.

Todo conteúdo e considerações
exprimidas durante a semana fi
zeram o coordenador e estudante,
Everton Chaves, destacar as pro
porções do evento. "As palestras
trouxeram urna nova visão, urn

norte. As campanhas e formatos
estão mudando, M. urn direciona
mento para urn público específico
e o papel social está muito forte, a
abordagem é voltada a situação e

não apenas ao produto", disse.

LÚCIOSASSl

AUANÇA Presidente do PP e do PT ficam em lados
opostos, mas descartam rompimento, por ora
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'_Ii§•�,WOO§, lHIffj§ 1ImiIiiOO§, JHl9ü4m� ou

�. pI8§m8, �, ...., eoofftt#:

VfIIIJIIIOfI(A' unIMO P/OXfCOM.

í ..,..... ..".,.,..,.IIIIIrifN,.. fllÍlfío ..

��j§ '_Iij!fl emn.l�. 00 cMdídIW,

()§ imM§§§� I1§vq §fWjjf cufrimlll#m Plfl (J 8--m3iI�
f§§8@8OO§".,emn,Df

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP5
FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013 www.ocponline.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6e7
www.ocponline.com.br

Patricia Moraes

PLENARIO
Faca no pescoço não é boa estratégia
Há um movimento crescente

entre os dois maiores parti
dos do governo, pp e PMDB, de
descontentamento em relação à

postura de algumas lideranças
do PT. O primeiro sinal foi dado

depois das declarações públicas e

repetidas do vereador João Fia

moncini, de que estaria disposto
a ir para oposição caso não seja
eleito para presidir a Câmara.

Ontem, fontes confirmaram que
essa conduta tem sido interpre-

Selo de
qualidade

José de Ávila, presidente da
Câmara, pretende que o prefeito
Dieter Janssen faça um projeto
de lei concedendo selo de quali
dade para restaurantes, lancho

netes, panificadoras e cozinhas

industriais, englobando, também,
outros estabelecimentos que tra

balham com manipulação de ali
mentos.A distinção seria concedi
da pelaVigilância Sanitária depois
de' vistorias pelo período de seis
meses. Selo parecido existiu no

segundo governo do ex-prefeito
DurvalVasel. Mas não foi adotado

pelos prefeitos que o sucederam.

Das cidades
De 20 a 24 deste mês acontece,

em Brasília, a sa Conferência Nacio
nal dasCidades. Rogério Schneider e
Andrea Ziehlsdorffsão os delegados
que representam Jaraguá do Sul. O
evento será comandado pelo minis
troAguinaldo Ribeiro.

tada pela cúpula como ameaça
e falta de traquejo político. Até
mesmo no PT há quem garanta,
não é o vereador que define a

atuação do partido, e sim o par
tido que, em tese, deve orientar o ,

mandato parlamentar: Fiamon
cini, se não for eleito emantiver a

palavra de ir para oposição, terá
que levar com ele todos os cargos
ocupados na Prefeitura pelo PT.
Até a última hora, não havia re

jeição ao nome do petista entre

os aliados, mas sim uma con

versa sobre como funcionaria o

rodízio entre os partidos da base
na Câmara. Atualmente não dá

para dizer o mesmo, há quem
acredite que ceder às chanta

gens públicas nesta altura do

campeonato pode enfraquecer
a base. Até porque, depois da

manifestação dos servidores nes
ta semana com a participação de
dirigentes da sigla, ninguém tem

certeza sobre os rumos do PT. '

Está na pauta
Vereador Valdir Zapellini

(PSD) e o diretor da Câmara de
Massaranduba, Almir Trevisa
ni, serão julgados no dia 21, em

Guaramirim, sob suspeita de

entrega de carteiras falsas.

Posse

concorrida
Prefeito Dieter Janssen e a

cúpula do PP de Jaraguá do Sul
participaram ontem da posse
de Joares Ponticelli como go
vernador do Estado. A última
vez que o partido comandou
Santa Catarina foi com Espiri
diãoAmin, até 2003. Ponticelli .

fica no cargo até o dia 17. Na
. Assembleia, a presidência fica
com Romildo Títon (PMDB).

Missão para
a Rússia

O governador Raimundo
Colombo partiu para missão
oficial na Rússia. A comitiva
catarinense visita lá a diretoria
da Power Machines, Uma das
maiores empresas de engenha
ria de energia, e terá encontros

com representantes da embai
xada brasileira no país. Esta é a
oitavamissão do governador ao
exteriordesde o início do gover
no. Na visita, será assinado um
memorando para parceria da
Power Machines com a catari
nense Fezer, queproduzmaqui
nário para a indústria damadei

ra, localizada em Caçador, no
Meio-Oeste do Estado.

Eleições doPr
Marcel Salomon será confirmado presidente do PT na eleição que'

acontece neste domingo, durante o dia todo, naCâmara deVereadores.
Dosmais de 800 filiados em Jaraguá do Sul, cerca de 500 estão aptos a
votar.A eleição envolve também o diretório estadual e nacional.

FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

(47)3275-0100
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1. É possível ser feliz
sem ser perfeito.

Dudu Braga em palestra
esta semana na Sear. Ele

perdeu a visão aos 22 anos

por conta de um glaucoma e
batalha pela acessibilidade.

2. Tentamos agradar gregos e

troianos. Mas, isso já virou uma

guerra e os governistas querem
colocar a posição deles.

Do 'llet'eador JoseOsnir Ronchi

,(PP) sobre emenda que permite
a con1ratação de�es para
catgO$ temponirioa,mas f'adla
porta para outras situa�

)

3. Lembro de ver a água do lago
se fechar e sai correndo. Perto

do portão vi dois amigos feridos,
um com ferimento na cabeça
e outro nas costas. Ambos

morreram no mesmo dia.

Plitry Quiri'n(l dl�.�"
;aoos. dUf�nt'® $.Q$siQ $otlÍ'llfte

d� Cêmam en� ��b�JA��
aos 60 SflO,ti. d-tl trag6df<l' da
upfo.soo <li "'b�imt da pótVOI"tl,
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Segurança na plenária
O tenente-coronel José Luiz Gonçalves da Silveira,

comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar, é o

convidado da plenária da Acijs, na próxima segunda
feira. Ele detalhará as ações da corporação e também
deve se pronunciar sobre a possibilidade de criação
da GuardaMunicipal.

Um assaltante abordou um senador com um

revólver: - Passe o seu dinheiro. Nervoso, o po
lítico reagiu: - Você sabe com quem está falan
do? - Não, senhor! - respondeu o larápio. - Eu

sou o senador fulano de tal. - Então, passe todo
o meu dinheiro! Rápido, vamos!

Piada do Ancelmo .

Legislação revisada
Depois de 30 meses gastos para revisar as 18 mil

leis estaduais promulgadas entre os anos de 1947 e

2012, uma equipe de 40 profissionais da Universi
dade Federal de Santa Catarina, contratada pela As
sembleia Legislativa a um custo de R$ 4,36 milhões,
encerrou o trabalho. Para a reorganização das leis,
foi preciso até a criação de um software próprio. O
resultado está refletido em 80 volumes com 30 mil

páginas e mais de 1.200 leis que podem ser revogadas
imediatamente porque caducaram ou estão obsoletas.
O grupo tinha 30 estudantes graduandos,mestrandos
e doutorandos, com a coordenação do professor dou
tor Rafael Petefti da Silva.

r-- -----------,
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Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

Procon internacional
O Procon do Rio de Janeiro tem merecido desta

que na imprensa internacionaL Depois do "NewYork
Times", o "Le Monde" fez reportagem sobre a ação da
secretária Cidinha Campos contra cinco companhias
aéreas e a ANAC, que estão cobrando até 1.000% a

mais em passagens na Copa de 2014.

Teste da linguinha
É de autoria do deputado Carlos Chiodini, líder do

PMDB, a indicação para que o governador Raimundo
Colombo (PSD), adote na rede pública de saúde catari
nense o protocolo de avaliação do frênulo da língua em
bebês recém-nascidos, conhecido popularmente como

teste da linguinha. O parlamentar lembra que em São
Paulo e no Mato Grosso o teste já é obrigatório.

!
I
I

I

I

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

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

� facebook.com/PromaConstrucoes
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Emperrada
"É absurdo paralisar uma obra. É ex

tremamente perigoso. Depois ninguém
repara o custo. Para e ninguém ressarci o

que foi perdido". Afirmação da presidente
Dilma sobre recomendação do TCU, que
paralisou diversas obras pelo país.

Mais uma vaga
Com o adiamento da votação do pro

jeto que suspende a resolução do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) que alterou o ta
manho da representação de alguns Estados
na Câmara, a decisão ficou para próxima
semana. O ,assunto interessa diretamente
a Santa Catarina que, pela recontagem dos

votos, teria direito aocuparumavaga amais
no Congresso. Essa redefinição do TSE le
vou em conta os dadosmais recentes de po
pulação divulgados pelo IBGE. Oito Estados
perderão deputados, enquanto cinco ga
nharão mais representação.

Direito à estupidez
Um vereador do município de Piraí,

localizado no sul do Rio de Janeiro, cau
sou polêmica ao defender a aprovação
de um projeto de lei que proíbe mora

dores de rua de votarem. José Paulo
Carvalho de Oliveira (PTdoB), foi ain
da mais longe ao defender que mendigo
não deve votar, mas virar "ração para

peixe". O vídeo foi um dos mais vistos
na internet nesta semana.

Aumento vetado
Solicitação da SC-Gás entregue à

Agesc-Agência Reguladora de Serviços
Públicos de Santa Catarina- de reajus
te na tarifa do gás industrial de 8% e

mais 3% não foi bem aceito. A agência
queria condicionar o aumento à apro
vação do Plano de Cargos e Salários de
seus servidores. Porém, o governador
Raimundo Colombo, antes de embar
car para a Europa, vetou as duas pro
postas, e diz que não haverá aumento

do gás. A notícia foi comemorada pela
Federação das Indústrias.

. Fraude maior
O prefeito de São Paulo, Fernando

Haddad(PT), afirmou ontem que alguns
dos servidores suspeitos de atuar na frau
de na cobrança do Imposto sobre Serviços
(ISS) de construtoras também teriam frau
dado o ImpostoPredial eTerritorialUrbano
(IPTU).As denúncias demudança cadastral
do IPTU são investigadas pela Controlado
ria-Geral do Município (CGM), que tam

bém apuraa fraude ao ISSemconjunto com
oMinistério Público.
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Berço de
, .

novos negocies
Criado em 2004, o JaraguaTec atua na área de

projetos em diversas frentes baseadas em tecnolo

gias inovadoras. Instalado no campus da Católica
de Santa Catarina, tomou forma graças à integra
ção de entidades parceiras regionais como a As

sociação das Micro e Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu (Apevi), Associação Empresarial (Aci
js), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

(Senai), Serviço' Brasileiro de Apoio à Micro e Pe

quena Empresa (Sebrae) e a Fundação Educacio
nal Jaraguaense (Ferj) - mantenedora da Católica
SC - em conjunto com a Secretaria de Desenvol
vimento Econômico e Instituto de Pesquisa e Pla

nejamento da Prefeitura (Ipplan). Inicialmente;
nove empresas integraram o processo de incuba

ção, 14 unidades já atuam no mercado indepen
dente da incubadora e atualmente conta com 13

que desenvolvematividades na incubadora.

![)lJJj�
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br

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

(47) 3273-759419652�8841

Ronaldo Corrêa

ERC o

Foco na sustentabilidade
Dcou para trás a ideia de que mu
.r nicípios consolidariam suas eco

nomias com grandes concentrações
urbanas e' conglomerados de indús

trias, passando a valer
.

os conceitos

que defendem a criação de clusters

por segmentos de negócios. Surgiram
então os condomínios empresariais
reunindo negócios diferentes em um

só local e ganhou corpo o modelo de

incubação que essencialmente visa a

dar fôlego a empreendimentos volta
dos principalmente à inovação e ao

desenvolvimento tecnológico. Em-
.

presas ofereciam ;,este suporte, mas de
.

manem esparsa, 'via convênios com

universidades e apoiadaspor linhas de
fomento. Há ainda um longo caminho
a percorrer, o Brasil está longe de ser

destaque no ranking de competitivida
de global, mas com a definição de po
líticas públicas para o setor o tripé for
mado por iniciativa privada, governo e

universidade pode ganhar mais força.
"A difusão do conhecimento centrado
na inovação tecnõlógica serve para re
forçar a capacidade da própria socie

dade na geração de novos processos
produtivos, direcionados fundamen
talmente à construção de uma tecno

logia nacional", defende o engenheiro
Victor Danich (foto), diretor executivo
doJaraguaTec - Centro de Inovação e

Pesquisas Tecnologias, ao considerar
o modelo adotado por Jaraguá do Sul
inteligente e identificado com o perfil
de desenvolvimento sustentável que o

município busca.

Perda de competitividade

FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,06% 8.NOVEMBRO,2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA ·0,93% 8.NOVEMBRO,2013

NASDAQ +1,36% 8.NOVEMBRO,2013

AÇÕES PETR4 19,64 ·1,80%
VALE5 32,86 ·1,38%
BVMF3 11,80 ·0,25%

POUPANÇA 0,5863 9.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +1,22% US$104,350
OURO ·0,04% US$ 1285,930

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,3170 2,3185 +0,51%
DÓLAR TUR. 2,2900 ' 2,4000 +0,84%
EURO 3,0960 3,0998 +0,12%
LIBRA 3;7097 3,7134 +0,11%

. Região quer ser
polo de inovação

o Jaragua Tec não é o único am
biente para o desenvolvimento de
novas empresas voltadas à inovação.
O governo do Estado investe na im

plantação em Jaraguá do Sul de um
dos 11 Distritos de Inovação. O siste
ma Fiesc investe R$ Íó milhões em
umnovoprédiopara o futuro Institu
to Senai de Tecnologia em Eletroele
trônica. Estes projetos se identificam
com o Jaraguá Ativa, liderado pela
Prefeitura por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico' e Ins
tituto de Pesquisa e Planejamento.
Trata-se de uma ação integradora que
estimule o município a recuperar o

terreno perdido em termos de compe
títivídade, Preocupação que faz sentido
se levarmos em conta o desempenho
do Pffi de 1999 a 2010: Joinville teve

.

seu Pffi aumentado em 372%, saindo
de R$ 3,9 bilhões para R$ 18A; Itajaí
passou de R$ 1;5 bilhões para R$ 15,2,
opróximo a 900%; São José passou de
R$1biparaR$ 4,8bilhões.
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!Ill 1Dl�i,!jful�<iIlIi.Ij�<iIe�;

=. 1lãW1I�<iIe<lWmlllí�;
til A\Jlbl!l'J!llÍÍmlliilQ!dlímm!iImml;;
til ��iillIlil5mm><iIe�iflIi«mmJ�_<iI'ftlijIR<iIe<OJinllImil;;
til lf!muulir\'l!lÍÍlUll1>�.

.

� téTIatle-$i1lil1iinle lllennéli'ltiinl!;�t.XEiis iIllIIIIllll1ll

l�epll!ltlll!llJjll�.iilI!!Il6nsãílD lJIIIlU1Iiimii1llnliúl •

Dtlill_.om>liilr«lutfiJWI1ImW__ :

_!IIriíJ:>db>It!iJ>8lamli:JJ, ll3I!!-<l'ànltJ>-�db>$WUiti!l1ml_ItII>_.
"ltgjIIttt<!dIe<tit!ítllbY'óUl(lll>'''''fmlllllll'''ll�I@IJI"UII'''!llIllra!\ll8l'/lllIdlI3I-

O Relatório Global de Competitividade elaborado pelo
Fórum Econômico Mundial (WEF) com a Fundação Dom
Cabral (FDC) recentemente mostra que o Brasil perdeu oito
posições no ranking das economias mais competitivas do
mundo. Na edição de 2013, que analisou 148 economias, o
Brasil voltou a ocupar aposição 56 no ranking elaborado por
meio de uma pesquisa de opinião.com executivos, a mesma
de 2009, ficando atrás de paísescorno China eÁfrica do Sul,
que ocupam 'as 29a e 53a posições, respectivamente, mas na
frente dos outros países do BRICS, Índia e Rússia, em 600e

64° lugares, nesta ordem. Nos dois anos anteriores o Brasil
havia ganhado cinco posições. Em 2011, o país subiu cinco

posições e alcançou o 53° lugar. Em 2012, ganhoumais cin
co lugares e ficou em 48°. Na primeira posição do ranking
está a Suíça, seguida por Cingapura, Finlândia, Alemanha,

.

EstadosUnidos e Suécia. Entre os países daAmérica do Sul,
o Chile obteve omelhor resultado, em 34°, enquanto o Peru
aparece em 61° e aColômbiaem 69°. Nos últimos lugares do

1mnking"ficaram Chade, Burundi, Iêmen, Serra Leoa eHaiti.
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PRAÇA Segunda
edição do Zombie
Walk acontece

neste sábado, com
bandas de rock
locais e premiação

Bárbara Elice

Qábado de sol com tem

tJperatura amena. Esse
foi o dia escollrido para os

mortos-vivos de Jaraguá
do Sul se levantarem. Na
segunda edição do Zombie
Wa1k, o evento deve reunir
cerca de 200 pessoas fanta
siadas numa caminhada pelo
Centro da cidade. A concen

tração será na Praça Ângelo
Piazera, às lSh.

.

O passeio seguirá pelas
avenidas Marechal Deodoro
da Fonseca e Getúlio Vargas,
com chegada às 17h no Palco
Alternativo, ao lado da Fun

dação Cultural. A "Zombie
Party" inicia com asbandas de .

rock Estado Deplorável, Car
cerários, Necronation,Atomic
Death e Cadaveric Hotel.

Na opinião do integrante
do site Diário Zumbi e organi
zador do evento, GustavoVol
tolini, o público jaraguaense
foimais simpático com a ideia

neste ano. "O Zombie Walk
acontece nomundo todo,mas

. aqui ainda era novidade (em
2012). Hoje, vem gente nos

parabenizarpor continuar or
ganizando", comenta.

Nos últimos anos, os zum
bis se popularizaram devido
aos quadrinhos, filmes, livros
e seriados. "O zumbi tem pa
pel importante na cultura :

underground. E essa é uma

cultura fraca aqui, então é um
evento para disseminar", afir
maVoltolini.

As três melhores fanta
sias ganharão prêmios dá
organização. No ano passa
do, a vencedora foi a Marge
Simpson zumbi, de Marcelo
Henrique Tavares.

ARQUNO OCP/EDUARDO ),jONTECINO

INVASÃO Organização do evento. estima a participação de 200 "mortos-vivos" na caminhada de 2013

" '"

DIA DA CULTURA E NO PALCO ALTERNATIVO
O Dia Nacional da Cultura é celebrado em S de

novembro, mas uma maratona de atrações gratui
tas comemoram a data neste sábado, no Palco Al
ternativo, naAvenida Getúlio Vargas. Aprograma
ção inicia às 13h com o varal literário da Biblioteca
Pública e segue com teatro, música, dançá e mani

festações durante a tarde e noite. A organização é
da Fundação Cultural em parceria com o Sesc.

O varal literário reunirá textos como poemas, crô
nicas e contos. Qualquer pessoa pode pendurar sua
criação, que deVe estar impressa em papelM. OS tra-

balhos poderão ser levados pelos leitores. A área de
recreação também estará aberta apartir das 13h, com
piscina debolinhas, cama elástica epintura facial. Du
rante o dia, o grupo de capoeiraMuzenza fará apresen
tações. ComoSonoraBrasil, o Sesc trazàJaraguádoSul
a circulação da turnê de concertos doQuarteto Belmon
te, do Rio de Janeiro. O grupo é formado por músicos
da Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro,
Sinfônica Brasileira, Petrobrás Sinfônica e Sinfônica da
Universidade Federal Fluminense, Caso chova, o evento
será transferidopara o dia 23 de novembro.

PROGRAMAÇÃO
• 13h - Abertura do "Jaraguá Comemora a Cultura", com
varal I iterá rio e área de recreação:

• 14h - Peça teatral "Um Herói em Cada Um", do grupo de
teatro de estudantes da Escola Helmutt Guilherme Duwe em

parceria com a Secretaria Municipal da Defesa Civil;
• 14h30 - Quarteto Belmonte (Rio de Janeiro), pelo Sonora Brasil, do Sesc
• 15h - Grupo de dança Divas e Guerreiras (Guaramirim)
• 15h20 - Quinteto de Jazz Cigano (Curttiba)
• 15h45 - Grupo de dança B Boys da Praça
• 17h às 21h30 - Bandas Estado Deplorável, Carcerários, Necronation,
Atomic Death e Cadaveric Hotel, pelo Zombie Walk
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( Casa de Pólvora
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E hoje é o último dia para conferir o espetá
culo "Casa de Pólvora" da Cia. Colher de Pau de

Jaraguá do Sul.
O espetáculo lembra um dos mais importan

tes e trágicos momentos da história de Jaraguá
do Sul. Em 6 de novembro de 1953, no local hoje
conhecido como Tifa da Pólvora, três explosões
consecutivas destruíram a fábrica Pernambu
co Powder Factory. Essa explosão foi ouvida a

50 km de distância e causou danos em edifícios
num raio de mil metros.

A explosão dessa fábrica e o luto da população
inspiraram "Casa de Pólvora", uma hlstória fictícia
onde três irmãos procuram por sua mãe enquan
to sua casa é atingida por explosões. Revirando os

escombros nessa frenética busca, os irmãos se de

param com memórias do que eram suas vidas. Ao
encontrar essas lembranças, dor e riso se alternam
em um espetáculo ondememórias felizes dividem
o palco com feridas nunca cicatrizadas.

A apresentação acontecerá, às 20h, no Pe

queno Teatro do Centro Cultural da Scar - So
ciedade Cultura Artística, com ingressos a R$
io.oo e R$ 5,00. Informações pelo telefone

Quarteto Behnonte
Hoje, às 14h na Biblioteca PúblicaRui Barbosa, aconte

ce a apresentação do Quarteto Belmonte.
A iniciativa faz parte do projeto Sonora Brasil, é uma

parceria entre Q Sesc e a biblioteca. O objetivo é aproximar
a comunidade à música clássica.

O grupo representa a formação clássica mais utilizada

por compositores desde o século 18, o quarteto de cordas, e
foi formado especialmente para o projeto a partir da iden
tificação de músicos com larga experiência como concer

tistas em orquestras e conjuntos de câmera que atuam na

cidade do Rio de janeiro.
O grupo é formado por Janaína Salles (violoncelo), in

tegrante da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF; Dhyan
Toffolo (viola), integrante da Orquestra Petrobras Sinfôni
ca; Márcio Sanchez (violino), integrante da Orquestra Sin
fônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro; e Ubiratã

Rodrigues (violi
no), integrante da

Orquestra Sinfôni
ca Brasileira, todos
com histórico de

experiências inter
nacionais de for

mação e no campo
artístico. A classi

ficação é livre e a

entrada é gratuita.

paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com cabanacult@cabanacult
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Dia Nacional da Cultura
Vamos celebrar! Hoje é o DiaNacional da Cultura.

E para não ficar de fora, a Fundação Cultural de Jara
guá do Sul, em parceria com o Sesc, comemora essa

data tão especial commuitamúsica.
O projeto Aldeia Palco Giratório acontece hoje

das 14h às 22h no Centro Histórico de Jaraguá do
Sul. O evento contará com as bandas: - Jazz Cigano
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Loja de discos
inteira à venda

"Uma oportunidade única de viver como em Alta Fi

delidade", diz o anúncio de Tim Derbyshire no eBay. Ele,
que fundou a loja On The Beat, em Londres, em 1979, está
vendendo tudo - sim, a loja toda, com os discos e mobília
- pela quantia de 300 mil libras, algo em torno de R$ 1

milhão. Ele faz referência ao livro de Nick Hornby, levado
aos cinemas e protagonizado por John Cusack. A história
sobre um sujeito dono de uma loja de discos meio falida,
cujavida amorosa é tão arruinada quanto um disco riscado
- aliás, a repetição dos erros dele com relação àsmulheres
também funciona nestametáfora com os vinis.

A On The Beat Records é uma lojinha bem localizada
em Londres, perto da estação Tottenham Court Road e da
Oxford Street, uma avenida bastante comercial e movi

mentada no coração da capital inglesa.
O repertório de discos de lá inclui uma grande varieda-

Quinteto (Curitiba) - Demo Via (Jaraguá do Sul) -

Estado Deploráve (Jaraguá do Sul) - Carcerários

(Jaraguá do Sul) - Necronation (Rio Negrinho) -

Atomic Death (Jaraguá do Sul) - Cadaveric Hotel

(Jaraguá do Sul).
O evento é gratuito e livre para todos os públicos.

Viva a cultura!

REPRODUÇÃO/EBAY

de de gêneros e estilos, de acordo com o anúncio, que vão
de psicodelia sessentista ao grunge, passando por funk,
foIk, soul, jazz, country, entre outros.

Se a loja não for comprada, Derbyshire afirma que será
obrigado a fechá-la. É possível fazeruma oferta até o dia 25
de novembro, no eBay. Até o momento, 12 pessoas estão

tentando comprar a loja e, de repente, viver como Rob -

mas com mais sorte no amor, pelomenos.

Foi lançado em Lages, o Doeu
mentario "Certos Amigos". Com foco
nas composições de Daniel Lucena, o
longa-metragem também registra sua
personalidade, os amigos, o início da
carreira e sua trajetória, a ligação com
Lages e o sucesso em todo o Estado,
além das opiniões dos principais ar

tistas do cenário musical catarinense
e gaúcho que gravaram suas músicas.

A produção e direção são de Jho
natan Matos e Luiz Maffei, em par
ceria com a Degugas Produções do
cineasta Gustavo Remor Moritz e de
Lenka Aguiar Baranenko. O filme
conta ainda com o apoio da Fundação
Cultural de Lages, Ecentiva, - Studio

Clipagem, Cirntel, Multi Art, Studio
Flat eArcoplex Cinemas Stadium.

Daniel Lucena, integrante da
banda Expresso Rural, ícone nos

anos 80 e 90 no Estado, é autor de
hits como "Certos Amigos", "Nas
manhãs do sul do mundo"," A Mel

por hora" e inúmeras outras músi
cas que marcaram a geração daque
la época, além de ser figura essencial

no cenário cultural catarinense.
Conheci o Daniel no começo dos

anos 90, em um verão em Piçarras,
figura ímpar, coração enorme, pron
to pra tudo, não tinha tempo ruim,
parceiro pra qualquer ocasião, prin
cipalmente pra festas.

Grande figura, sincero e amigo de
todas as horas, Daniel casou e veio
morar em Guaramirim, onde então
afinamos a nossa amizade, pois como
ele, eu também trabalhava nos fins de
semana e tínhamos a semana toda de

folga. Ô tempo bom! Tocamos muito
violão, jogamos muito sinuca no bar
do Emílio, que o Daniel chamava ca

rinhosamente de Ervilho, tomamos
muitos cubas, quando digomuitos, é
que forammuitosmesmo (risos), fica
mosmuito próximos.

Mas é fácil ser amigo do Daniel,
pois ele está sempre a fim de ajudar
em alguma coisa. Cozinha muito, e

gosta, mas o que mais me impressio
nava era a facilidade que ele tem de

compor uma música. Era só passar
umamulherbonita que o cara já fazia

umamúsica, e na hora, em 5minutos,
letras e melodia, é impressionante. É
realmente um poeta. E um dos me

lhores do Brasil, é só dar uma confe
rida na obra do Daniel que você vai
entender o que eu estou falando.

Ser homenageado em vida, é pra
poucos. E o Daniel merece essa ho

menagem e a sua música vai ficar pra
sempre no coração da minha geração
e das muitas que estão por vir.

OLA 08 DE
NOVEMBRO

- 20 HORAS
NO CINE
MARROCOS
LAGES - se
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CORREIA

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Já es

tamos no dia 9 de novembro de
2013. Super sabadaço! Dia ideal

para balada, para azarar muito,
dar rasante no litoral, fazer chur
ras com amigos, tomar umas e

outras e dormir muito pouco.
Sábado é sábado. Vale tudo! Cla
ro, com Deus no coração e muito

juízo. Mas não esqueça que ama
nhã é domingo. Ah... O domingo
é para descansar, ver aquele fil
me, tomar aquele sorvete, ver a

família, dar urna volta no Parque
Malwee, caminhar, e planejar a

nova semana! Mas domingo tam
bém é dia de rever os seus 'limites
e conceitos, de procurar acertar
mais ou até mesmo errar menos.

Domingo é o dia de muitas coi
sas. Principalmente de promes
sas do tipo: segunda vou comer

menos, fumar menos, levantar
mais cedo, trabalhar mais! Do-'
mingo ''também é o dia dos so

nhos! Aquela amor que pintou
ontem, sábado à noite. Domingo
é dia do beijo! De repetir a dose
dos momentos que pousaram
em nossas vidas naquele encon
tro inesperado. Porém, também
é o dia do desapego, pode ser de
tristeza ou de arrependimento
pelo lave perdido ou terminado!

Domingo ê um dia muito espe
cial. E é neste sentido que vamos
à coluna, que será lida por mais
de 30mil pessoas, fora os virtuais.
Antes, uma frase para você cur

tir: ''Vamos celebrar a vida com

vinhos e palavras doces" (Plauto).

�
\�

DIPIL
;. .!
� S A C. 0800 /02 5�j 52

Rua .Jose .Jeeuíno Correja, i300 Kn113
,

inaustnr..fl Lefenl1t I Kukflnsl<:l
Masaeranctube - se· Brasil

, www.dipiLcom.br

3370-3242

Alcatra cf osso Linguicinha de
frango Veneza

CAPA Os sócios da Epic Club, Rodrigo Fogaça, Nando Raboch � .

Eduardo Fogaça, celebram um ario de sucesso da casa noturna

Quem esqueceu está em tem
,

po de se desculpar: o super ami

. go, JacsonLuiz Siega, amanheceu
ontem. colhendo mais urn ano de
vida ao .lado dos filhotes, Luiz e

'Barbara, e da esposa, Neila Deni
se. Seu celular deve ter congestio
nado, pois a sua legião de amigos
nacionais e internacionais é mui
to, mas muito grande! Parabéns
brother! Que Deus abençoe você e

,

sua linda e feliz família.

Apostas abertas
Destaques

Hoje duas pessoas que admiro muito estão de
"aniversário. Estou falando do jovem, Orlando Sto
co Jr., o Orlandinho, eValdir Skrsypcsak, o famo
so ''Valdirzinho da Caixa Econômica". Essas duas

figuras moram no lado esquerdo do meu peito.
Parabéns! O que eu posso desejar a vocês

é

a feli
cidade plena. Obrigado pela nossa amizade.

Dinar Dalmora, o grande Bra
são, lançou a temporada de apos
tas. Atleticano TaXO, o empresário
está apostando qualquer coisa no
título do "Furação". Víxi;«. Vai
dar buxixo! Com a palavra, os fla- .

menguistas.
'

Níver do Jacson!

(47) 8875 ' 8624
���,.'ZIiI'�N'p&��

Edilson Zendher e Dorizete Andreghetoni
prótaqonlzam concorrido casamento neste sábado

Moa Gonçalves

NAS RODAS'
Na próxima segunda-feira,
dia 11, Ari José de Souza,
um dos poucos head banger
da urbe sorriso, risca mais
um ano de seu calendário.

Passei o dia de ontem
com o novo Golf, da

Volkswagem. Fiz o velho
e conhecido test drive.

Cá pra nós, confesso que
fiquei impressionado com o

carro. Moderno, tecnologia
avançada, motor potente
e super jovem. Um ótimo

carro. De nada

• • •

Hoje, no Divino Club, em -

Massarandubã, rola um,

sertanejo dos bons com
a dupla Alvaro & Mateus.

Uma boa dica.

Casório

l' E aí, Hélio "Gaúcho", do
Arte Couros, que história é
essa? Nasceu em Realeza,
Paraná, e torce para o

Grêmio? Conta pra gente!
.. Amanhã, mais conhecido
como domingo, rola Pagode
Chic na Upper Floar, em
Guaramirim. Já no Divino, em
Massaranduba, domingo tem
Candieiro. Agende!
• Os, corneteiros e amigos
mais próximos de Beto
Furtado concordaram quando
citei na coluna que o boa

praça foi um dos maiores

"pegadores" da década de
80 e comentaram: "Moa,
realmente você foi feliz na

nota. Ele foi! Hoje, Betão, não
pega nem resfriado em dia de
muita chuva e frio". Então tá!

Os jovens Jean Kroeger e Aline

Fischer, quando o sino bater 18h, so
bem o altar da Igreja Cristo Salvador,
na Barra do Rio Cerro. Eles fazem

juras do amor. Após a cerimônia, os
noivos recebem em grande estilo será
no RestauranteArmalwee.:

Coquetel
O empresário Neivor Bussola

ro, presidente do CDL, movimenta
na próxima semana urn concorrido

coquetel. Ele vai celebrar o novo en

dereço da Cedro Móveis.A nova loja
estará localizada na Rua Adélia Fis

cher, antiga JaimeMotos. Nomes ca
talogados da press deA a Z já foram
convocados. Contado!

Pensando bem...

Demorou, mas agora eu sei quem
são os que me fazem bem, os que me
fazem mal e também aquele que não
me fazem a menor falta.

CIRCULANDO Cristy Alana é destaque
na coluna deste sábado

oqueeuvousernavida?
Comoeumepreparo?
'Otempapassaealgumas
dúvidasdaadolestênda
continuamasmesmas•

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

.,. O espevitado Marlindo, da
Toldos MP, ontem abriu as

portas da mansão e recebeu

amigos para festa daquelas.
• Hoje a Academia Winz vai

esquentar a canela dos alunos.
,Wilsinho Salves, caps da
academia, trouxe professores
de renome para movimentar
as aulas de Bodystep 93 -

Bodypump, Bodyattack 82 e

Bodycombat 57.

.,. Com essa; fui!

.. No domingo, quem
apaga velinhas é Terezinha
Lescovitz f)'Lisete Schapo.
Os cumprimentos da coluna.

.' "A magia está nas coisas

simples da vida".

Atual desde sempre ..

Marista"
,

atrft�ulas aberta5�
••"."abla_, rI.'

3371-1131,)

Colégios Maristas.
\

,
Preparação para todas as provas da vida.

,

_ .. _-- _ .... _- _ ... _--._----------- _._---_ .. _-------_._._-_._--_ .. _�-- ---_.::_-
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VARIEDADES

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir númerosem
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Mudança no
· tempo domingo
Sol com aumento de nuvens
nas regiões próximas ao RS.

Temperatura elevada, calor à
tarde. Domingo: com aumento

de nebulosidade e chuva no
decorrer do dia, devido ao avanço
de uma frente fria. Risco de

temporal e granizo isolado.

Ensolarado

AMANHÃ �MíN: 19°C
MÁX: 32°C Parcialmente

�
Nublado

.�_, ·nr
Instivel

SEGUNDA
MíN: 21°C

""

MÁX: 35°C ...........
Nublado

LUAS ..
• NOVA 3/11 Chuvoso

• CRESCENTE 10/11 �RÇA liCHEIA 17/11 MIN: 200C

• MINGUANTE 25/11 MÁX: 34°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Pedaço de madeira usado como lenha / Servir-se de
2. (lngl.) Tipo de calção curto, esportivo / Espécie de

avestruz sul-americana
3. Ceder o que se tem / Enganar-se com

4. O técnico de futebol Carlos Alberto, campeão do
mundo em 1994

5. Aquele que abandona um partido, uma causa

6. Uma ponta em ... Camboriú / Caminho que conduz
a algum lugar / As iniciais do ex-tenista norte-ame-
ricano Agassi <'

7. Bastão de apoio usado outrora pelos reis e generais
- 8. Carta que vale quinze pontos no biriba / O cantor

inglês Stewart / (Sigla) Regimento de Infantaria
9. Gapacidade de uma vasilha em certa unidade de

volume
10. Anos de idade
11. (Lat.) Além de um limite / O começo da... novela
12. A qualidade cromática de uma fotografia, de um

trabalho gráfico, de uma imagem de televisão etc. / 10

Crime contra a boa-fé
13. Calorosa amizade / Animal de rabo cortado.

VERTICAIS
1. As iniciais do famoso construtor do 14-Bis / (Gir.) 13

Informação útil, proveitosa, geralmente pouco co

nhecida / O ator paulistano de Oliveira, do teatro,
cinema e TV

2. Peça do vestuário destinada a cobrir e proteger a
cabeça / Prova de esqui feita em percurso sinuoso
entre obstáculos

/

3. Muito tempo / Elemento de composição: penetra
ção

4. Substância que é fundamental à respiração I Voltar
ao ponto de partida

5. Próprio da região
6. Tornar lente / �Sigla) Ondas Curtas
7. Não disposto a sorrir! Certo instrumento de per

cussão de origem oriental
8. Corda que segura a âncora à embarcação I (lngl.)

Tipo de hotel que oferece recreação e divertimento
para pessoas em férias

9. Pouco numerosa / Análogo / Viagem aérea.

2

3

4

5

7

8

9

11

12

2 3 4 5 6 -7 8 9

li
li

li
li li

ti li
li li

,

li
lI'<

li
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A RECREATIVA
PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS

FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos -

14h40, 17h, 19h10, 21h20
ARCOPLEX 2
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre -14h�0, 16h, 18h,·20h
ARCOPLEX 3
• Mato Sem Cachorro - Comédia - Nacional - 122 min - Censura: 12 anos - 14h30, 16h50
• Rota de Fuga - Ação - Legendado - 115 min - Censura: 14 anos - 19h1 O, 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Thor: o Mundo Sombrio -14:0019:00 - 3D· LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:30 21 :20 - 3D . DUB . Ação
• Meu Passado me Condena- 13:10 15:10 17:20 19:40 21 :50 - NAC - Comédia
• Capitão Phillips - 13:40 16:15 18:50 21 :30 - LEG - Drama
• Bons de Bico - 13:30 15:20 17:30 - DUEí - Animação
• Mato Sem Cachorro· 19:20 21 :40 - NAC . Comédia
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:20 15:30 17:40 19:50 22:00 . LEG . Ação
• Gravidade - 22:10 - 3D - LEG - Ficção
• Bons de Bico- 13:50 15:50 17:5020:00· 3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:3021 :30 - 3D - LEG . Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 19:00 - 3D DUB . Ação
• Meu Passado me Condena - 13:40 15:45 17:50 20:00 22:10 - NAC - Comédia
• Thor: o Murido Sombrio - 13:20 15:30 17:40 19:5022:00-- DUB - Ação

9/11 Josiane Cristina de Freitas lido Pereira

Adriano Ristou Leonardo Linder Irenel Engel
Afonso Kasmierske Lira Bettoni Ivete Aparecida Borda

Decio T. P. Lima Luis Augusto dos Santos Izabella G. Shroeder·

Eduarda Heifenussler Lurdes W. Michalak Jocy M. Nogueira
Grazieli F. Casteler Manoel Araujo Juvino Formigari
Guilherme Ruediger Marco Aurélio Baruffi Luciana L. Kath

Irma Bublitz Max M. Cerutti Luiz C. Zimermann

Ivanete G. Janegitz Michel Schwinle Nelson Celestino

Ivanir Franzoi Rafael M. Vieira Nelson Krenke

Jean M. Beck Rodrigo J. Postai Nicole'da C. Rodrigues
Jean Marlon Beck

- Roseli Gessner .Qdair J. da Silva

Jeferson Thiago Gessner Selma M. Alexandre Osnilda Fritz

Josemara D. Lebich Sidnei A. Stinghen Paula da S. Moreira

LeonirTanh Sueli Viergutz Paul� R. Spcrrar
Maria Klein Piermann TatianeSell Rafaela de A. Ribeiro

Marlei dos Santos Valdemar Corrêa Raphael Rocha Lopes
Meire C. Venera Wilson E. Skalel Roberto César Schroeder

Rosane Muller Rodrigo Uttpatel
Rosani R. S. Mendonça 11/11 Rosangela C. Vicente

Virei Gaedtke Ale)5andre de Borba Rute Huller Fagundes
Wilson Carneiro Andressa S. da Silva Saionara Prestini

Carlos R. de Assumpção Santilha Martendal

10/11 Carlos Roberto de Assunção Stefany Gessner
Adalcio Demetrio Caroline Pacheco Terezinha R. Bullauf .

Adelina Fontana Cecilia Rezende Valdecir de Oliveira Rodrigues
AngélicaKanzler Ferreira - Clarice M. Ferreira Vilmar Guimarães
Antenor Gaivão Debora Moser Wellayne Freedmann
Bernardo Ponstein Denise Ribeiro

Daniela Vedana Diego Rosa

Douglas C. Kuhn Dorilde L. Schmoeller

Egon Ronivaldo Daren Eni Macedo Eggert
Fernanda L. Bledorn Erciede J. Postai

..

Gabriel Muller Evanildo Kinen

Gerda Volkmann Fabricio L. Bertoli

Giovani W. Menzzalina Guilherme Kanigoski
Iverson D. Gazda HelenaLux

• Leonardo DiCaprio - Ator
Ivo João Bortolini Herivelto J, Silva • Demi Moore - Atriz
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Improving your English
Reading and listening: através da leitura
(reading) você podemelhorar seu inglês não
somente com a aquisição de vocabulário, mas
também porque você está recebendo a língua
estruturada em frases dentro de um contexto. Go
to this link http.y/rnígre.me/gyêgr and choose
one of the 100 texts. They're short texts. Read
and listen to it and then do some of the exercises

(or do all ofthem!) at the bottom ofthe page.
Acesse o link acima e escolha um dos 100 textos

disponíveis. São textos curtos. Leia e escute e

depois faça alguns dos exercícios (ou todos eles!)
que estão na parte inferior da página. There is also
an online dictionary linked to that page to look
up some of the words which may be unknown for

you. Também há um dicionário que você acessa da

própria página onde você pode procurar algumas
das palavras que possam ser desconhecidas para

M. Conceição K. da Silveira
•

OCP17
www.ocponline.com.br

Mestre em Inglês ê conce@aptatum.com.br

você. Can you imagine how much you can improve
your English if you read and listen to one of those
short texts every day? Você consegue imaginar o
quanto você pode melhorar seu inglês se você ler
e ouvir um daqueles textos todosos dias? Tudo
numa só página: texto com áudio, exercícios e

dicionário, for free (de graça)!

TraveI English: If you want to revise your English
for travelling, take a look at this page with sixty
exercises to practice sorne common sentences

usually used by travelers: http://migre.me/gyS48.
Se você quer revisar seu inglês para viagens, dê uma
olhada nessa página com 60 exercícios para praticar
algumas frases geralmente usadas por quem viaja.
The situations are from the airport to the doctor. As
situações vão desde o aeroporto até o médico. I'm
sure you'll have fun. Cheers!

G.

.

metalR
.';181",

Jaraguá e micro região.
VENDEDOR PRACISTA
Possuir veiculo próprio, disponibilidade para
viagens.ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ensino Superior Completo, conhecim�nto em
custos, habilidade com cálculos e Excel.

ANALISTA CONTABIL
Vivência na função,
ANALISTA DE CUSTOS
Para atuar em contabilidade, vivência na função.
ANALISTA DEVENDAS
Ensino Superior completo ou em andamento.
Vivência com atendimento a clientes e

representantes.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência na função.
ANALISTA FISCAL
Vivência em lançamentos de notas fiscais e
conhecimento de fretes; apuração de ICMS;
apuração de Pis e Cofins.

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Conhecimento em rotinas de Departamento
Pessoal.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL

Desejável vivência na função. Vagas para Jaraguá
e Guaramirim.

ESTAGIO CONTABILIDADE
Cursando ensino superior
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Cursando Ensino Superior.

LIDER DE SETOR I ESTAMPARIA
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim

COORDENADOR DEVENDAS
Vivência na área de vendas. Vivência no ramo de
hotelaria. Disponibilidade para finais de semana

COORDENADOR TRIBUTÁRIO
Conhecimento com legislação de tributos diretos
e indiretos, compliância tributário e gestão de
pessoas. Disponibilidade para viagens,
GERENTE INDUSTRIAL
Para atuar no ramo rnoveleiro,

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Ensino Superior em andamento, desejável
conhecimento em gestão de frotas.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Desejável vivencia no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR DE VENDAS
Ensino SuperiorCompleto, Desejável vivência
em vendas e supervisão. Para atuar no ramo
alimentício. Disponibilidade para viagens.

PROJETISTA DE MÓVEIS SOB MEDIDA

Disponibilidade para atuar em Guaramirim

ANALISTA DE MARKETING

Vivência na função. Ensino Superior Completo ou

Cursando. Conhecimento em Corei Draw, IIlustrator
e Photoshop
ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS
Conhecimento com Solid works.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
.

Desejável conhecimento básico na área.

DESIGNER DE DESENVOLVIMENTO

Desejável domínio do Pacote Adobe,
Disponibilidade para atuar em Guaramirim, horário
normal. Vivência em com criação de materiais

OPERADOR DE CAIXA

Disponibilidade para atuar em horário de
shopping.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Para atuar com vendas e distribuição de' livros.

Desejável vivencia na função. Possuir veículo
próprio. Irá atuar no estado de se

VENDEDOR

Disponibilidade para atuar em horário de

shopping.
VENDI'DOR EXTERNO
Vivência na função. Disponibilidade para atuar em

...-S

INGLÊS PERSONALIZADO
A partir do que você sabe

para o que você quer!

-ªRtatum
customízed language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
473275'4823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br

gráficos; identidade visual; embalagens e peças
publicitárias.
DESENHISTA CRIATIVISTA
Vivência na função. Atuar no segmento têxtil
,ASSISTENTE DE ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul

ASSISTENTE TÉCNICO
Curso Técnico em eletrotécnica ou eletrônica.

Disponibilidade para viagens.
ELETROTÉCNICO
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR I MANUTENÇAo
Vivência em instalações elétricas e manutenção.
Desejável CUr50 de NR-10, curso Técnico em Elétrica
/Automação Industrial / Eletrotécnica (cursando
ou completo).
MECANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função
MECANICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função,
MECÃNICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metahlrgico.
TÉCNICO DE MANUTENÇAo EM DIREÇÃO
HIDRAuLlCA
TÉCNICO INFORMATICA
Desejável curso técnico.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

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 Massaranduba

ALMOXARIFE
Ensino médio completo, desejável vivência na

função.

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Não é necessário vivência na função
GARÇOM
Disponibilidade para finais de semana

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA
Não é necess-ário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONTRATAÇÃO
IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guaramirim, Schroeder e Corupá. Disponibilidade
para atuar 10,2° e 30 turno.

CAMAREIRA

Disponibilidade para atuar finais de semana.

COPEIRA

COZINHEIRO CHEFE

Vivência na função, Disponibilidade para finais de
semana.

VIGILANTE

Curso de Vigilante com a reciclagem em dia.

ZELADOR
Para atuar com limpeza.

A META RH EM PARCERIA COM A

CONTRATA:
.-.. . _" .... _-,.... _' .. _ .... ,_.__ .. ,--,. ",. __ "---�-".- _.- .. _.-.

AÇOUGUEIRO!AUX. AÇOUGUE
.... ,."•.... _., .. _... . .".- � ..

AUX FRIOS! FIAMBREIRO
_ •• _,._._ •• _ ••• ,.0> • • _ •••• ' ••••••_._"'_ •• ,., __ , •• __ , __ � __ , __

AUXILIAR DE LIMPEZA
• .. ".'_' __ , __ �__ ._, ,_,_ , o.'" ..

ATENDENTE DE FARMAclA

ENFESTADOR/TALHADOR
Vivência na função.
FRESADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Jaraguá do Sul

OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO
Carga e descarga.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
Vivência na função.
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.
SERVENTE pAliO
Irá atuar com limpeza e organização externa.
TECELÃO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e
Guaramirim.

TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

ATENDENTE DE SAC .

ATENDENTE DE PADARIA

CONFEITEIRO

OPERADOR DE CAIXA

REPOSITOR FLV
._-.,_._----.� .. _._-_ __ _ .. ,,- - _- .. ' , - _ _ ..

REPOSITOR MERCEARIA

SUPERVISOR DE MERCEARIA!FLV

CONTRATA:
.......

AúXiLIAR'T�áúc:o'
AUXILIAR DE LIMPEZA

. ',_ _, .• ". , .....• , .. �._��,� ..• _�.h �... ,

ESTOQUISTA

OPERADOR DE CAIXA .

. _ �._ .. , ..• �._ .. _ ,. "'h�_�"

VENDEDOR

,.9�P!!!!.&!ili

"'� .

�._. I .. �: = ....... mAl;. ll�:# www.grupometa.com·
*L _.._ __ .� __ ��_,",- "_� •. _ ........��� r _L._��_�_:;;.!..' ... �,_-� .....

�
__ ":'.'� __ • _�_ h'· __ �::':'_� •• _ � __ -::___ '": -
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Novelas
• JÓiA RARA . GLOBO· 18H

Franz diz a Amélia que não acredita na culpa do pai. Hilda
fica perturbada ao ouvir Toni dizer que tentarão provar a par

ticipação de Emest no acidente de Apolônio. Franz confronta
Ernest, que finge indignação sobre as suspeitas do filho. Sílvia
descobre que está com quatro meses de gravidez. Amélia en

frenta Ernest SOvia se apavora quando Pilar diz que sabe que
ela é uma Zampari. Volpina recebe um vestido novo com um

bilhete assinado por Valter convidando-a para ir ao clube. Amé
lia conta para Mundo que Volpina acusou Ernest pelo atenta
do. Manfred ameaça Volpina.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H

Klaus amedronta Nilson, que decide ir atrás do barco
de Marlon e Paulinha. Lili desiste de analisar o símbolo im

presso nos livros, enquantoWilliam ajuda Guto na investiga
ção. Júlia fala para Flávio que conversará com Rafa. Fátima
e Nilson alcançam o barco de Paulinha e Marlon, e tentam
avisar sobre a área proibida. Rafa fala com Líder Jorge, que
tenta conter a desaprovação a seus questionamentos. Lili
e Prlscila procuram um agente imobiliário para saber sobre
o antigo inquilino do galpão. Os moradores de Tapiré recla
mam com Kleber sobre a falta de telefone. Ana Rita finge
mal-estar para ir embora do posto telefônico. João procura

por Fátima, e Ana Rita se insinua para ele. José discute com

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

Além do Horizonte

Marcello Novaes será vilão submisso à mulher
Marcello Novaes vive Kleber, urn poderoso comerciante

de Tapiré, dono de urna fortuna suspeita. Temido pelos mo
radores da região, ele manda e desmanda no vilarejo, mas,
dentro da sua própria casa, a história não é bem assim. "Esse

personagem tem duas vertentes: a vilania e a comédia. Ele co-

nheceu a Keila (SheronMenezzes) no Rio de Janeiro e a levou
para a Amazônia. O Kleber é apaixonado, ama a mulher e a

relação entre os dois tem urn calormesmo", conta. "O Kleber é

aquela história do homem que semostra forte, poderoso,mas,
na hora do amor, o coração amolece", comenta. -

o irmão. Lili pega a cópia do inquérito sobre a investigação
do sumiço de Luís Carlos. Álvaro fala mal de Marcelo para
Fernanda. Álvaro chega à casa de Priscila para levá-Ia a um

shaw. Júlia procura Rafa na boate em que o rapaz trabalha.
Lili fala com o delegado André sobre o caso do sumiço de

seu pai. André avisa a Thomaz que Lili está à procura de
Luís Carlos.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Simone mente para justificar as fotos que tirou de Félix,

mas o vilão desconfia. Herbert pede para Ordália ir à sua

casa. Linda se encanta com Rafael. Niko se surpreende
com a falsidade de Amarilys. Natasha exige que Lídia não

seja tratada como empregada. Paulinha entrega a Paloma

um convite para a exposição de Ninho. Ninho acredita que
fará sucesso com sua exposição. Aline garante a César que
conseguirá fotografar Félix. Atnio informa a Félix que Ama

rilys deixou uma dívida alta no hospital. Gigi manda Murilo

tentar conquistar Eudóxia. Valdirene sente falta de Carlito.
Carlito consegue um emprego no bar dos médicos. Simo
ne avisa a Aline que Félix saiu do hospital. Amarilys e Eron

pedem para Niko sair de casa para que eles morem com

Fabrício. Aline fotografa Félix e Anjinho, e César se irrita ao

ver os dois juntos. Bruno decide ir à exposição de Ninho

com Paulinha e Paloma. César entrega a Bruno a máquina
fotográfica com as fotos de Félix. Carlito pede Valdirene em

casamento. Bruno e Márcia vão atrás de Efigênio.

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

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Bebê pode auxiliar no
tratamento do filho

"

Aos 40 anos, Isabel Fillardis vive sua tão
sonhada e planejada terceira gestação. Um
momento especial aomesmo tempo delicado.
A atriz está em repouso absoluto e desde o

começo sabia da gravidez de risco. Em 2012,
foi obrigada a retirar parte do seu colo do úte
ro, fez recentemente uma cerclagem, cirurgia
que fecha o útero e ajuda a segurar o bebê.
Durante o parto, a atriz vai realizar dois pro
cedimentos após cortar o cordão umbilical.
"Estou pensando no futuro dos meus filhos e

principalmente do Jamal, hoje com 10 anos,

que é portador da Síndrome de West, um·
tipo de epilepsia que altera o desenvolvimen
to mental", diz Isabel. Há sete anos, a atriz
está à frente da campanha A Força do Bem,
dedicada a promover auxílio a pessoas que
necessitam de cuidados especiais (deficientes
visuais, mentais, auditivos e/ou motores).

Neymar reclama que
não podemantero
número de celular

Neymar: centro dos holofotes, fãs espa
lhados por todo o mundo. Mas nem tudo
são mil maravilhas. Em meio à tamanha

exposição, não faltam pessoas que, infeliz

mente, passam dos limites. Recentemente o
camisa 11 do Barcelona usou as redes sociais

para desabafar sobre o que definiu como

falsos fãs. Neymar contou que não conse

gue manter o número de seu celular por
mais de duas semanas, em razão do assédio:
"Pessoas que se dizem meus fãs, se dizem

Neymarzetes, descobrem meu número e fi
cam ligando toda a madrugada para mim,
mandando mensagens infinitas! Pior! Des
cobrem os números de telefone dos meus

familiares, namorada e amigos e ligam para
eles inventando histórias e fazendo com que
eles também troquem seus números de tele
fone! ( ... ) Pessoas sem noção, por favor, não
me incomodem mais", pediu.

20/3 a 19/4 - Fogo
Você precisa medir as suas pa

lavras para evitar boatos e fofocas,
principalmente quando estiver

com os amigos. Se já encontrou sua

cara-metade, aproveite a noite para

surpreender o seu par. Na paquera,
há boas chances de conhecer gente
nova. Cor; laranja.

Libra
,

23/9 a 22/10 - Ar

Na parte da manhã, nada de
falar sobre assuntos delicados. Cui
dado com fofocas. Depois, o astral
melhora e você vai querer se divertir.
Ànoite, conte com seu charme e seja
mais ousado na paquera: você vai se
dar bem! A dois, espante a monoto

nia. Cor: rosa.

� Touro .

O 20/4 a 20/5 - Terra

Logo cedo, cuidado para evitar
mal-entendidos. Você vai se preocu

par mais com o futuro e pode fazer

alguns pIanos para subir na carreira.
À noite, que tal surpreender o seu

par? Já na paquera, um programa
diferente pode ajudar você a se apro
ximar de quem deseja. Cor: azul.

Escorpião
23/10a 21/11 -Agua

Hoje, assuntos domésticos ou

problemas em família podem exigir
a sua atenção. Mas procure cuidar
disso à tarde, quando o astral estará

mais leve,Ànoite, saia da rotina para
surpreender quem ama. Se está só,
pode se encantar.com alguém que
conhecerpor acaso, Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Na parte damanhã, é melhor es
colher bem as palavras, pois pode se

envolver em discussões ou' fofocas,
Depois, o astral melhora e a dica é

aproveitar para se divertir e sair da
rotina. Uma viagem pode ser a me

lhor pedida. Paquera e romance fa
vorecidos. 'Cor: bege.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Você terá mais facilidade para
conhecer gente nova, hoje.Aproveite
para sair e passear. À noite, surpre
enda o seu amor com um progra
ma diferente ou uma declaração de
amor. Na paquera, um lugar novo
pode aumentar suas chances na con
quista.Cor: verde.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

É melhor você não confiar em
tudo à que as pessoas dizem. Veja
bem o que fala, porque alguém pode
trair sua confiança. Na paquera, há
risco de se envolver em um lance

complicado, portanto, tome cuida
do. A dois, convide seu par para algo
diferente. Cor: azul.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Pela manhã, a falta de comuni

cação'pode trazer problemas. Não
se apegue tanto às coisas. Apro
veite o tempo livre para colocar
as contas em ordem e organizar
as suas finanças. À noite, um pro

grama diferente pode animar o ro
mance. Cor: creme.

22/7 a 22/8 - Fogo
Cuidado com suas palavras,

assim, pode evitar brigas ou mal

entendidos, seja com o par ou com

alguém de casa. Surpreender o par

pode tirar a relação da rotina, à noite.
Mas, se está só, há boas chances de
conhecer gente nova e se dar bem na

-

paquera. Cor: vinho.

Aquário
21/1 a 18/2 - Ar

Logo cedo, redobre a atenção ao

conversar com alguém. Você vai se
divertir ao fazer o que mais gosta.
Aproveite para relaxar. À noite, um

programa diferente pode animar a

relação com sua cara-metade. Se está

SÓ, mostre seu charme! Cor: cinza.

Virgem
Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Conversa sobre temas delicados

podem trazer problemas na parte
da manhã. É melhor pensar duas
vezes antes de dizer algo. À tarde, a
vontade de ficar no seu canto pode
falar mais alto. Cuidado com paixão
proibida.A dois, tente sair da rotina.
Cor: vermelho.

23/8 a 22/9 - Terra

Organize sua rotina e aproveite
para deixar a casâ em ordem. A saú
de pede mais atenção.À noite, deixe
a seriedade de lado e aproveite para
surpreenderquem ama. Napaquera,
uma atitude mais ousada pode favo
recer a conquista. Cor: marrom.
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Sua panela é saudável?
Uma boa saúde começa com uma boa

alimentação preparada com ingredien
tes saudáveis e em uma panela certa. Pa
nela e saúde estão interligados. Já olhou
com atenção em que tipo de panela tem
preparado suas refeições?

Faz tempo que uma panela zero quilô
metro desembarcou na sua cozinha? Uma

panela além de influenciar o sabor dos ali

mentos, também vai acrescentar uma pita
da de saúde às suas receitas. O calor atingi
do na hora do cozimento pode influenciar
na preservação dos nutrientes.

Para acertarnoponto saudável é com

prar panelas com fundo triplo. Este tipo
de panela é como um sanduíche. Com um

material que conduz bem o calor entre as

duas camadas de revestimento, evitando
que a parte de baixo superaqueça e a de
cima continue fria, é o caso das pane-·
las inoxidáveis que distribuem o calor de
forma bem uniforme. Não solta resídu-

os e a comida pode ser armazenada nela
sem riscos. Outras utilizam o vapor, que

dispõem de um cesto no seu interior que

permite cozinhar com mínima perda de

nutrientes, como as vitaminas hidrosso
lúveis do complexo B.

As panelas feitas de barro absorvem
os resíduos dos alimentos favorecendo a

proliferação de bactérias; por isso reque
rem muita atenção na limpeza. Panelas de
ferro quando aquecidas transferem o mi
neral para o alimento, o que é benéfico. Pa
nelas de alumínio são as mais populares,
mas cuidado pois são as mais tóxicas pois
podem transferir o metal alumínio para
as comidas, isto é muito prejudicial para a

saúde. Panela de pedra-sabão é uma cam

peã no quesito saúde, turbina a dieta com

cálcio, ferro emagnésio. Além disso, afasta
metais pesados, como o níquel. Boa para
ensopados e caldos. Panelas de vidro são

.

saudáveis, não transferem resíduo algum

Um éstud@j{eito nosEstadôs
Unidos eptiblicado concluiu que
asmeninas americanas estão
entrando napuberdade roda
vezmais,!�do - e queP�rtfl
dissopqdeestar aconte6e.rtdo
pelo aumento daprevalência de
obesidade entre essasjovens. '11
puberdadeprecoce emmeninas

: tem import(1ntes implicaçi)es
i clíl1icaSnosaspectos
psicossociais e biológicos:;
dizFrankBiro, médico do
HospitalInfantilCincinnati,

\
e coorden.a.dor do estudo;.
Segundo ele, apuberdade
precocepodeprejudicar a
autoestima de umamenina,
aumentara risco de depressão

para a comida, são fáceis de limpar, mas
deve-se ter atenção no preparo devido a

temperatura que atinge altos graus rapi
damente.

Entretanto independente do material
. que é feita sua panela, cada uma requer

dapuberdade" os autores se
basearam em uma classificação
que estabelece cinco etapas
para o desenvolvimento das
mamas, e considerou-se na

.

berdcide (1$garotas que
haviam atingiâo o segundo
estágio. De acordo com
o estudá, a idade em que
easmeninas eTJtr'Qram na

puberdade .variOu de acordo
...

com a cor, o índice demassa

corporal e região onde
moravam.Entre esses três

latores,.o mais,ussociado à
ptiberdadeprêcocefoi o IMG,
principalmente entre garotas
brancas - ou seja, garotas
obesas apresentarammaiores

<JjsCO$ de cheg.ª'fnessajQ$e .
,

mais cedo do que as outras.No
resultado total dapesquisa, as
meninas negras chegaram à

puberdade aos 8�8 anos, e1f.
1í11cédia; Cl$ hi§��rticas, aos 9!�;�. anos; e as brancas e asiáticàs,
aos 9,7anos. São idadesmais

precoces do queas observadas
em estudos mais antigos. "Es§a
'�squisa SU!fler�qile os médit$Js,
devem redefimras idadespara
Ruberdadeprecoce e também
tardia", dizBiro.

e impactar deforrfl(Jinegativa
o seu desempenho na escola,
por exemplo.Além disso,
sabe-se que entrar:muito
cedo. nÇlpuberdadfl-está
assoeiado a ummai()r risco de

hipertensão e cânceres como o
demama e do endométrio. O
estudo, que se baseou em um

levantamento reali?,qdopelo
InstlfutoNacionalâ�Ciência
da SaúdeAmbiental dos
Estados Unidos,joi divulgado
na revistaPediatrics.Ao todo,
ospB§U4isadores .a1J-ctlisaram
os dqdos de 1.239meninas
de seis a oito anos queforam
acompanhadas de 2004 até
20.11. Para determinar o início

Umapesquisa inédita revelou
que 70%dos brasileiros(jUe
têmpsorlase - uma doença
inflamatória crônica dapele
- apresentam aomenos um

problema de saúde relacionado
à doçnça, como obesida<1e, ...
hipertef!sãõ e depressão.A
psoríaseafeta de l:�ÁJa3%
dapopulaçãomundiale se
caracterizapelaformação de

plac:psfler;rnelJwsprinQipçdrnente
nosjoellws, cotovelose coUro
cabefudo.Em alguns casos,
há também inflamação nas
articula,çijes.Ainda não se sabe
ao certQ�rque aP$QT!Í'âse está
associcttIa a outras dOefzças.
Para especialistas, uma
possívelcausa éamudança de

um cuidado especial, e não basta apenas
investir numa boa panela com boa tec

nologia se não souberescolher com qua
lidade seus alimentos. Procure um nutri
cionista para orientar a sua alimentação
e o preparo dela!

comportamentodopacienteao

ser.acometidopeU:psoríase.
"Apessoa se sente
envergonhada com as lesões
napele,ficamais retraída e

desenvolve um comportamento

dfgressivo ou h�bitos que
leVam à obesidade", diz
RicardoRomiti, dermatologista
doHospital das Clínicas da
Façu.ldade deMedicina da USE

({�mdos auto.r.�sdo estudo,
divulgado nestaquinta{eira.
Outrapossível explicação é·
que a lesão cutânea ajuda
a c[esencadearprocessos

.

injlamatórios nq resto do
organismo, aumentando o
riscp de doença coronariana,
por exemplo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20

Carlos Henrique Schroeder

atocrônic�FIM_DESEMANV_A'�_!��_OD��www.ocponline.com.br

ê carlos.schroeder@gmail.com

o que você reproduz?
"você"? Perceba no seu discurso o que está
contaminado pelo panfletarismo chato e cego
da esquerda, ou pela burrice desmedida da di
reita ou a retórica cios partidos de centro. Ou
então o que é humanismo barato ou discurso

empresarial estéril ou então blá-blá-blá de au

toajuda. O que você reproduz? Me diga o que
você reproduz que eu lhe direi quem és. Você
existe ou é apenas um sapato-fantasma nas

areias de novembro? Ou uma imagem difusa
através do vidro?

E o pior é que as coisas estão
cada vez mais estranhas, pois se
antes a primazia da hipocrisia

.

e da manipulação era da tele

visão, da rádio e dos' veículos

impressos, agora qualquer um
pode disseminar seu conteúdo

(mesmo que não tenha) pelos
quatro cantos do mundo, com
as redes sociais, que trouxeram
a publicação instantânea; ir
restrita e sem custos. E muitas

pessoas divulgam e já julgam,
criticam, esbravejam, mesmo

sem conhecimento de causa,
e fica por isso, e alguém curte,
retuíta, e tudo vira uma cadeia
de informação pantanosa.' Cli
car em "compartilhar" é publi-
car. Todo mundo pode publicar "seu"

conteúdo, e a grande massa sem rosto

da internet define o que é notícia, o que
interessa, então vamos lá: dá-lhe Rei do
Camarote, Harlem Shake et cetera . E

toda pessoa conectada é um editor, cura
dor e publicador, e reproduz o que acha

reproduzível ou o que lhe convém ou o

que viu na mídia tradicional. E nessa era

de hiperinformação, o que restará? Nes
sa era em que muitas pessoas têm opini
ões rasteiras sobre tudo, restará apenas
o consumo desenfreado, pois consumo é

Que
ideia é realmente sua? De verdade. E não ape

nas uma mera reprodução do que está nos jor
nais ou nas redes sociais? O recém-lançado romance

"Reprodução", de Bernardo Carvalho, levanta muito
bem essa questão, ao colocar na boca do personagem
principal o discurso calejado e cheio de preconceitos
de alguém que apenas reproduz as informações (sem
realmente checar ou pensar ou refletir). Pare um ins

tante, e tente identificar de onde vem cada uma de suas

opiniões: o que é realmente seu? Existe realmente um

rapidez, informação é rapidez.
"Falando numa perspectiva mais geral, o objetivo

definitivo da tecnologia, a teleologia da techné, é subs
tituir um mundo natural indiferente a nossos desejos
- um mundo de furacões e dificuldades e corações par
tíveis, Uni mundo de resistência - por outro mundo que
responda tão bem a nossos desejos a ponto de ser, com

efeito, uma mera extensão do ser",já disse o escritor
Jonathan Franzen em um dos seus brilhantes ensaios
do livro "Como ficar sozinho". '

.

Eu não quero que você curta ou retuíte este texto,
ou indique para alguém, ele não precisa de reprodução,
mas de decantação, de tempo. É disso 'que todos nós

!precisamos.

DESTAQUES DA SEMANA_· iouno.ocponline.com.br

Uma ferida na história
Explosão na Fábrica de Pól

vora ,Pernambuco, que deixou
dez mortos e oito feridos em 6
de novembro de 1953. Cader-

. no especial do. OCP resgata a

história da tragédia, ocorrida há
60 anos, que virou livro, monu
mento e espetáculo teatral.

Diminui número
de homicídios

.-

na reqiao
Faltando dois meses para o

final do ano, a região registra os

baixos Índices de homicídios em

2013. Enquanto no ano passado
25 pessoas forammortas de forma
violenta, nos primeiro dez meses

deste ano seis homens foram as
sassinados. Além da redução no

número absoluto de casos, não
. houve casos de latrocínios, que é o
roubo seguido de morte.

j"

onnfie

Pista de atletismo será reconstruída
A FundaçãoMunicipal de Esportes recebe até as 9 horas do dia

5 de dezembro as propostas para a reconstrução da pista sintética
de atletismo localizada na TifaMartins, em área total de 7.253 mil
mz. O valor para o investimento é de R$ 3,5 milhões. Também está

prevista a construção de arquibáncada e vestiários. Essas melho
rias estavam previstas no projetooriginal, nunca concluído.

\

Celesc vai fazer fiscalização das
fiações dos postes 'em Jaraquá

Empresas de telefonia fixa internet, TV a cabo e outras dezenas
de usuários de todo o Estado da rede de postes, que sustentam os

cabos de energia elétrica da Centrais Elétricas de Santa Catarina

(Celesc), já foram notificados e têm prazo até janeiro do ano que
vem para identificar os fios com lacres em cores.
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PAIXAO PELO
CHOCOLATE
A qualidade reconheclda do

chocolate artesanal produzido pela
Casa do Chocolate está com nova

identidade e o lançamento da marca

ocorreu no Centro Empresarial

Para firmarmais uma vez apresençamarcante do in
confundível sabor do melhor
chocolate artesanal da região
os produtos da Casa do Cho
colate passam a ter uma 'nova

identidade, o chocolate PI
KANTUS. O evento de lança
mento da marca aconteceu

no último dia 10 no salão no
bre do Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul. Na ocasião,
os convidados participaram
de coquetel e degustação dos
chocolates.

"Com nova identidade,
porém com a mesma qua
lidade' sabor e paixão que
sempre nosmotivou a produ
zir o melhor do chocolate em

trufas, bombons recheados e

todos os deliciosos produtos
já conhecidos e aprovados,

Produtos
da Linha
Presente

o PIKANTUS torna-se uma

marca de propriedade da
Casa do Chocolate. Assim,
vamos identificar toda nossa

linha de produtos para que
o consumidor saiba que está

adquirindo um chocolate
de alta qualidade e apurado
sabor", destaca a empresá
ria Giovana Hamburg. "As

embalagens são inovadoras,
as trufas . estão com papel
personalizado com a marca

Pikantus, criamos o Bom

bom Pikantus em formato
de cacau e também realiza
mos mudanças na fachada
da loja,.dando a impressão de
ser uma casa de chocolate es

correndo e a árvore de cacau

com abertura no centro que
serve como um cenário para
fotos", completa.

Equipe da Casa
do Chocolate

Proprietários da loja, Valdir, Juliana e Giovana,
na apresentação do Bombom Pikantus

1

FOTOS DIVULGAÇÃO

Um pouco da
nossa história
ACasa do Chocolate iniciou

suas atividades em Iaraguá do
Sul no dia 10 de junho de 1999.
O primeiro endereço foi a Rua
Waldemar Grubba e, após sete
anos, mudou-se para o Centro
da cidade, onde permanece
até os dias atuais. O negócio
que começou pequeno hoje
é uma empresa formada por
loja, fábrica e sala de cursos. Os
proprietários da Casa do Cho
colate, Giovana eValdir Ham

burg, contam com suafílha Iu
liana na gerência da loja e uma

equipe de dez colaboradoras

que auxiliam na produção e

venda dos chocolates.

Para todos os paladares
AlinhadeprodutosdaCasa é preparado um chocolate cs- comentaGiovana.

do Chocolate inclui grande va- pecial para comemorar a oca- Além de produzir e co-

.

riedade de sabores de trufas, sião e, como encanto deNatal, mercializar o melhor choco
mais de 15 tipos diferentes de a loja está repleta de cestas e

-

late artesanal, a Casa do Cho
bombons recheados servidos caixas para presente. "Nossos colate realiza cursos para que
no bufê, elaborados com o produtos contêm um ingre- você também possa conhe
mais delicioso chocolate ao diente que é essencial e seduz cer de perto esse prazer, de

leite, branco oumeio amargo, nossos clientes, aPAIXÃo pelo senvolvendo suas habilida
além das opções de chocola- que fazemos. Sejaem datas es- des com a culinária e abrindo
te diet, sem lactose e amargo. peciais ou no cotidiano, o cho- possibilidades de negócios
Para cada data comemorativa colate adoça e alegra a vida", para você e para sua família.

1
1
f

Cho<co Lates perso n ali zad os
para t od a s a s o c a si ôe s

Rua fstheria Lenzi Friedridl, 137
Cenbu I JiIIiIJUá do Sul I se

�@brturlJo.com.br
Fane 47 3371-4800
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F!0re�er do ,ip�-rosadamais.cor a CIdade
POSTAL Folhas da árvore quebraram o cinza do cenário urbano

no Bairro Vila Lalau e chamam a atenção pela beleza natural

Bárbara Elice
.

�ta e seis anos de cui
� dado diário. Esse é o

segredo de beleza da árvore

que deixou a Rua Bernardo
Dornbusch, Vila Lalau, me
nos cinza emais cor-de-rosa
nos últimos meses. A previ
são, contudo, é o desmanche
do cenário com a chegada
das chuvas de verão.

Neste ano, o ipê-rosa em
frente à Marisol floriu até
chamar a atenção de quem
passava pelo local. Além de
sombra, a árvore virou pon
to para fotografias. "Não me

lembro de vê-la assim. Acho

que neste ano ela floriu bas
tante", diz Silvia Kasmierski,
que visitou o local no dia do
aniversário para registrar o
colorido.

Conforme o jardineiro
da Marisol, Elemar Gorges,

F1M DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013

RARIDADE --_
Símbolo do país, ..-..:.-__
este pau-brasil
ornamenta a

praça localizada
no final da

o ipê-rosa permaneceu car- P1antada
regado de flores devido ao em 1977
menor volume de chuva no

mês de outubro, em com- Sementes de ipê-rosa,
paração aos anos anteriores. amarelo, roxo e branco fo
"ESsa é uma árvore que não ram trazidas de São Paulo
gosta muito de água porque em 1977. pelo vigário João
é quando ela começa a abrir Heidemann. Ele era um

a flor, em setembro. E a chu- amigo pessoal de Pedro Da
va a derruba", explica. nini, fundador daMarisol. O

Quando Elemar foi con- plantio aconteceu no viveiro
tratado como jardineiro, a , florestal da empresa no Ri
árvore tinha 17 anos. "Não beirão Alma, onde hoje há
é dificil de cuidar. Só precisa eucaliptos. Além dessa área,
tirar as bromélias e as ervas outros locais da cidade rece
daninhas que sugam água e beram asmudas.
matam a árvore", explica. A ''Todos os ipês desse
erva-de-passarinho é uma porte que estão por aí, como
planta parasita que, além da na Comunidade Católica
água, absorve osminerais da São Cristóvão, na prefeitura
árvore. Para cuidar de todo nova e em frente à Marisol,
o jardim, ele tem o apoio de são o fruto da amizade do
outro antigo jardineiro da Pedro com o vigário", co

empresa, Tercílio Alves. De- menta o engenheiro florestal
vida à altura, eles usam um que levou as sementes ao

guincho para chegar à copa. viveiro na época, Ingo Robl.

Prefeitura elabora plano de arborização.
A falta de planejamento

é a razão das poucas árvo
res na região urbana de

Jaraguá do Sul. As figuei
ras do calçadão, os flam-

.

boyants nas praças Ângelo
Piazera e Baden Powell são
as mais antigas da região.
Também em frente ao Mu
seu Municipal, há uma es

pécie africana que faz som
bra nas calçadas.

.

"Ipê é· uma árvore que
todo mundo gosta. Quando
distribuíamos, era a mais

procurada e é um dos sím
bolos do Brasil.Mas 10. ma-

nejo é dificil e ela é indica
da para praças e locais sem

fiação ou marquise. É por
isso que não plantamos (em
locais públicos)", comenta

o engenheiro florestal da
. Secretaria de Obras de Ja

raguá do Sul, Robin Pasold.
Além das antigas, o Cen

tro de Jaraguá.do Sul abriga
uma espécie rara: o pau
brasil. Apesar de o ipê ser

considerado um símbolo
do pais, o titulo não é reco
nhecido legalmente. A Lei
n? 6.607 de 1978 decretou
essa espécie como a Árvore

Nacional devido a sua im

portância histórica.
Conforme Pasold, a

Prefeitura elabora um pla
no municipal de arboriza

ção. O objetivo é sugerir
novas diretrizes, através
da lei, para gerir esse pa
trimônio. "Porque a árvore
tem muitas funções: dimi
nui os ruídos, deixa o ar

mais fresco, faz a purifica
ção do ar, transpiram e isso

gera benefício climático.
Tem as questões estética,
ambiental e de saúde",
afirma o engenheiro.:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NovEMBRO DE 2013 SEGURANÇA
OCP23

www.ocponline.com.br

Bombeiro relembra o

incêndio em São.Chico
TOSSE Intoxicação
pela fumaça deixou
sequelas, mas
Marcellino planeja
retomar o trabalho

na corporação

Débora Remor

Em um apartamento.
simples em Navegan-:

tes, a 20.0. metros da praia,
o. guerreiro. com 35 anos

de experiência em com

bate a incêndio. se recu

pera do. maior susto. que
já passou, Foram 24 dias
internados naUTl e outros
dez no. quarto. do. Hospi
tal Regional Hans Dieter

Schmidt, em Joinville, E

mesmo. com muita tosse,
David Marcellino já mar

ca compromissos junto. aos
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim.

Técnico. em segurança
no. trabalho. e especialis
ta em produtos perigosos,
Marcellino esteve na linha
de frente da operação para
conter o. incêndio. químico.
que atingiu São. Francisco.
do. Sul durante quatro. dias,

.

no. final de setembro. Pou
cas horas depois de inicia
do. o. trabalho, um grupo. de
socorristas ficou no. meio
da fumaça tóxica e Mar
cellino acabou intoxicado,

"O que mais nos preju-

EDUARDO MONTECINO

RECUPERAÇÃO Ao lado dos familiares, Marcellino agradece aos amigos pelo apoio moral e ajuda financeira

dicou foi terem passado. a
informação errada sobre
o. produto que estávamos
combatendo", apontou ele,
lembrando. todos os passos
daquele dia, até o.momento

do. desmaio. Corno um dos
mais antigos bombeiros de

Guaramirim, Marcellino

PUXo.u todas as informa

ções relativas ao. Sulfato. de
Alumínio. antes de sair da

corporação em direção. ao.

litoral, Só quando. a equi
pe já estava no. meio. das

operações, no. segundo. dia
de incêndio, é que o. pro
duto. foi identificado. como

Nitrato. de amônia, que é
muito.mais tóxico.

Amemória ainda resga
ta momentos desde o. des
maio até a segunda opera
ção. de entubação. "Antes
de apagar, lembro. de ter

escutado. o. estouro como

se um tapume se quebras
se. Senti falta de um colega
bombeiro que estava co

nosco e fui atrás dele, quan
do. já estava voltando é que
ficou tudo. escuro, Acordei
com o. sacolejar da ambu

lância, tentando. puxar o.

ar que não. vinha, que não.
entrava no. pulmão. Depois

Marcellino planeja voltar aotrabalho
Doze dias depois de re

ceber alta, Marcellino tem

o. primeiro compromisso
de trabalho, na manhã de

h�e, em GururnrrWrun. Vai

participar de um treina
mento. de resgate veicular
oferecido. pelos Bombeiros
Voluntários a corporações
e empresas. Os familiares
não. gostam muito. da ideia
de vê-lo se expondo. a riscos
novamente, e com o. susto.

Marcellino fez promessas. A

primeira era vender a moto,
com a qual percorria pelo
menos dois mil quilôme
tros pormês. Ele trabalhava
com segurança no. trabalho.
e prestava consultoria no.

extremo. Oeste catarinense,
às vezes voltando pelo. Rio.
Grande do. Sul ou Paraná.

Outra garantia dada à
família foi entregar a farda
de bombeiro. "Mas acho. que
ainda posso ser útil, mesmo.
sem atender as ocorrências.

Posso. trabalhar na central,
assim libero uma pessoa
para o. socorro, ou contribuir
durante os treinamentos",
disse Marcellino, já fazendo.

planos devoltar a ativa.Ape
sar da modéstia, Marcellino
foi instrutor demuitos bom
beiros que hoje .comandam
corporações voluntárias,
como. Guaramirim e Join
ville. "São. dois sentimentos

opostos, orgulho por eles te
rem chego. lá,",

disso, são. visões que a ca

beça ainda tenta encaixar",
comenta, sem mágoas.

Desde que recebeu alta
do. hospital, o. número. de
remédios vem diminuin
do. conforme o. organismo
se recupera. Marcellino

consegue caminhar sem

dificuldade, mas se. cansa

quando. o. trajeto. é longo.
A tosse, que parece uma

companhia constante,
diminui a frequência na

base de caramelos. "Para

quem vai fazer 60. anos

daqui a pouco, até que
não. estou tão. mal", brin-

ca, piscando. para a esposa
Solange Luz, de 34.

O casal está junto. há 12

anos, e Marcellino credi
ta a Solange todo o. mérito.
do. tempo. no. hospital, "Ela
é que é guerreira, ficou 24
horas por dia ao.meu lado,
dormindo todo esse tempo.
em uma poltrona descon
fortável." Ela agradece o.

elogio com um olhar cari

nhoso, de quem fez o. que
era preciso. Funcionária de
uma multinacional, Solan
ge conseguiu antecipar as

férias para ajudar na recu
peração. do. bombeiro,

Crise financeira e suporte
da empresa de fertilizante

Responsável pelo. gal
pão. de fertilizantes onde
o. incêndio. começou, no.

porto de São. Francisco.
do. Sul, a empresa Glo
bal Logística tem dado.

apoio financeiro. à' família
de David Marcellino, Os
bombeiros voluntários de
Guaramirim e outras co.r

porações amigas também
se mobilizaram para arre
cadar comida e ajudar nas

despesas básicas.
Os altos custos com me

dicamentos e com o. trans

porte frequente para o. hos

pital foram gastos acima do.

que a folha de pagamento.
do. casal permitia. "O alu

guel estava começando
a atrasar e outras contas

também, mas nessas horas
os amigos ajudaram mui

to.", disse a esposa Solange,
emocionada.

Trem

Dois acidentes
no Centro

Uma pedestre foi atro
pelada pelo. trem, no. Cen
tro. de Jaraguá do. Sul, on
tem à tarde. A vítima, que
é deficiente auditiva, não.
teria ouvido o. apito. da
locomotiva e sofreu feri
mentos leves.

Pela manhã, a motoris
ta de um Peugeot não. con
seguiu atravessar o. trilho,
causando. a colisão com

o. trem na passagem pela
Rua Procópio. Gomes de
Oliveira. O veículo. teve a

frente danificada, mas nin
guém se feriu. A composi
ção. ficou parada por mais
de 20. minutos, complican
do. o. trânsito. na área.

.• II'
.

Jaraguá
1i"ês assaltos
em um dia

Três assaltos marca

ram a sexta-feira em Jara

guá do. Sul. Uma panifica
dora na Ilha da Figueira,
às ioh, uma lotérica no.

Bairro. Nereu Ramos, às
14h e uma agropecuária
no. João Pessoa, às 1Sh, fo
ram alvos de bandidos ar
mados, que conseguiram
fugir levando. dinheiro. e

alguns objetos pessoais
das vítimas.

Em pelo. menos dois
casos, uma dupla chegou
de moto e, armada, exigiu
o. dinheiro. do. caixa. Na

lotérica, apenas um. dos
clientes teve o. dinheiro.
roubado, já que os caixas
são. feitos com vidros blin
dados. Na panificadora,
foram roubados R$ 30.0. e
um celular. Já na agrope
cuária, o. prejuízo. chegou
a R$ 50.0. e um notebook,
A PM fez rondas, mas não.
localizou os suspeitos,

FLAORA Dupla invade
lotérica e ameaça clientes
e funcionárias com arma
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DE DOZE PARA CIMA Sport daraquá precisa buscar uma desvantagem de doze gols
no saldo e ainda marcar mais gols do que o Internacional de Lages nesta rodada

com 16 pontos, mesma

pontuação do Internaeio-

QSPort Club Jaraguá nal de Lages que é o se

joga suas, últimas fi-' gundo. Porém, perde feio
chas neste domingo (10) nos critérios de desempa
para chega a: final do retur- te. O líder isolado é o Blú-'

(.�

no do Campeonato Catari- menau com 17.
nense da Divisão de Acesso . Para se classificar, os

e continuar sonhando com .jaraguaenses têm duas
,

o .acessopara a Segunda possibilidades:' conseguir.
Divisão, Fora de casa, o

.

uma goleada histórica e

Leão do Vale encerra sua tirar a enorme vantagem
participação na fase classi- de .doze gols de saldo a fa
'ficatória .do Estadual' con- vor do Inter, ou torcer por
tra o Curitibanos; àS15h30" um tropeço do próprio'
no Estádio Gigante doVale, , Colorado diante do Oeste

. 'em Indaial. ou do BEC contra o Maga.
,
O Jaraguá ocupa o ter- Para esta partida, o

,.-

ceiro lugar na tabela de técnico Mozart Batista

classificação do. returno, tem três desfalques. Os

volantes titulares Nêgo e técnica entre as equipes é
Piter seguem' no Depar- muito grande. Então temos
tamento Médico tratando que fazer nossa parte, que
de uma pubalgia e são bai- é vencer e tentar fazer o

xas novamente no time. maior númerode gols pos
'Já o atacante Guilherme síveis", disse Mozart.
foi expulso no último e "Agora a classificação
cumpre suspensão auto- 'pelo saldo de gols ficou
mática. Com isto, o treina- muito difícil, porque é

. dor mantém a tática das muita diferença. Mas sem
últimas partidas no 4-2- '. pre há uma esperança. Por

1-3 com: Darei; Wilhian,
. mais que ela seja pequena,

Ricardo, Neto e Maicon; vamos em busca de, fazer
Rafael, Zé.Vitor e Nando; osgols e sair com a classi

Vandré e Eric. ficação. 'Caso aconteça de

Lucas Pavin

"Nós vamos ter queven
cer bem ó jogo, porque, na
minha opinião, o Inter difi
cilmente vai perder pontos
para o Oeste.' A. diferença

não conseguirmos marcar

tantos gols, teremos que
torcer'por um tropeço do

Inter", finalizou o lateral
direito Maicon,

.

Capa Interbaírros

Jogos semifinais neste domingo no João Pessoa,� . ) .

A 5a Copa Interbairros de Fu- atua�do em casa. Ao Água Verde ria equipe de Três Rios do Norte.
tebol aponta o primeiro finalista só resta a vitória por 1 a o ou dois O certame apresenta lima mé-
na manhã do próximo domingo gols de diferença.

'

'diá de 2,8 gols por partida, com
(io). O�stádioJoão Lúcio da Cos:- 'I 'Na sequêncíaàs lOh30, .Santo, : 10Ó tentos anotados eni'35jogos�

.

. ta, campo do Joâó Pessoa, recebe Antônio [3V/oE/pD] e Três Rios, 'Os' artilheiros da competiçâosão
"ósjogosd'á fase semifinal da com- do Norte [3V/(;>E/�D] 7" o atual, Gregori -,de Santa Luiza - e Gian
petição promovida pela FME. Em campeão _' abrem-o outro mata- .: do Santo Antônio, Ambos têm
disputa, o 'Troféu RBN'. mata da semifinal, uma vez que quatro gols cada.

'

Abrindo a rodada, às 8h15,
.

não atuaram na rodada passada. '

o Rio da Luz joga pelo empate Na ocasião o Tribunal de Justiça
contra o Água Verde, após ter, Desportiva de Jaraguá do Sul ana-, '

vencido o jogo de ida por 2 a 1,
"

lisava uma suposta Irregularidade

. INDEFINIDO ,Equipe do Água
Verde, do goleirp Maicon, tenta
chegar a. umalnédlta declsão, , _

OCP24
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CAMPEONATO CATARINENSE
DIVISÃO DE ACESSO - RETURNO

Coi. Times,

2°

3°
,

'4°· Oeste

5° Pinheiros

6°' Maga
7° NEC

8° Barra-BC 15
i

.

9° Curitibanos

15 176,2%
3 '47,6%

'

,

-8 141,7%
,-14 )42,9%
1-1@ ;33,3%

i 5 : 9 20 -;11 ]20,8%
:-21 f9,5%

P . Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP .

Gols Pró; GC - Gols Cont�a; SG - Saldo de Gols; A . Apro.Yeitamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



L I Á R I A

MENEGOTTI

DE NOVEMBRO DE 2013 • ••

I"-A.C::>BI L-IARI�

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegolli.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

..

.

�
l-

IMOBll"lARll>o

Piermann

,:;�
BarraSul
AimDtliI�(ta6arr1

www.parclmoveis.com.br

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

.1

. REF: 6281: TERRENOS NO TRÊS RIQS DO NORTE (PARTE
CONTINUAÇÃO DO AJv1IIAbE). RI 53.643

VALOR À PARTIR DE R$ iliÇ)oo,oo

REF: 6435: CASA EM GUARAMIRIM. CASA NQ_BAIRRO AMIZADE DE
GUARAMIRIM, PRÓXIMO. AO FÓRUM. CASA DE ALVENARIA COM
03 QUARTOS, SALA COZ. 2 BWC, ÁREA DE FESTAS COM CHUR
RASQUEIRA LAV. E GARAGEM. ÁREA.CONSTRUíDA DE nooc-r E

ÁRM DO TERRENO DE 360,00M'. VALOR: Ri 200.000,00

REF 6467. TERRENOS NO BAIRRO JOÀO PESSOA RUA
ASFALTADA NOBRE LOCALIZAÇÃO. M173.706

VALOR R$ 95.000,00

REF: 6480. TERRENO NO BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL.
LOTEAJv1ENTO JARDIJv1 EUROPA ÃREA DE 360 Jv1' (15,00Jv1

X 24,00Jv1)
VALOR R$ 110.000,00

REF: 6369: TERRENO COJv1ERCIAL NO AJv1IZADE. TER
RENO NA RUA ROBERTO ZIEMANN. FRENTE DE 17,65Jv1'.
ÁREA TOTAL DE 395,95Jv12. O TERRENO POSSUI UJv1A

CASA DE MADEIRA VALOR: R$ 350.000,00

REF 6429 CASA NO JOÃO PESSOA CASA DE ALVE
NARIA COM ÁREA DE 170,00 Jv12 E OTERRENO COJv1
ÁREA DE 374,00 Jv12. SALA DE TV-ESTAR;3 QUARTOS;2
BWC;COPA-COZINHACHURRASQUEIRA;LAVANDERIA;PI
SO SUPERIOR ÁREA LIVRE. VALOR: R$ 275.000,00

COM ÁREA DE 233,00, TERRENO COM ÁREA DE 546,00M'.
(21X26l 02 SUITES:Ol QUARTO: 1 BW SOCIAL;OlBWC:CHURRA
SQUEIRA;GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS;CANIL;COPACOZINH
A;LANDERIA;DEPENDENCIA EMPREGADA. VALOR: Ri 550000,00

REfO 6439: CASA NO AMIZADE COM AMPLO TERRENO CASA
DE ALVENARIA COM AREA DE 249,64 M2 E O TERRENO COM

AREA DE 3.795.00M2 SUITE COM CLOSET + HIDRa + 2
DORMITORIOS.ESTAR JANTAR BWC,COZINHADESPENSACOPAGA
RAGEM PRA 2 CARROS.AREA DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA E

BWC. VALOR: R$ 750.000,00

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

-CASAS,
BAlRRO JGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

O�QTOS, SI., coz, BWC, lAV.RS 400,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -SOBRADO PARTE SUPERIOR
-RUA JoAo JANUÁRIO AlROSO, 1067 -OI SUITE,02 QTOS, SI.,
cozo BWc' LAV E GARAGEM.RS 1.200,00'
RUA ASSIS CHATEAUBRIAN,N" 219 -02QTos, SI., cozo BWC,
LAVE GARAGEM.�6OO,0!l
RUA ANTONIO PEDRI -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GA-
RAGEM.RS 7SO,00.

.

BAlRRO rass RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU, N"
2438 FlJNDOS -02QTOS, SI., GOl, BWC, LAV E GARAGEM.

RS360,oo
CASA CORUPA - RUA ANO BOM,N" 1380 -02 oros, SI., COZ,
BWC, LAVE GARAGEM.RS4SO,00
RUA lRMAO LEANDRO, 181S -oa QTOS, SI., coz, BWC, LAV
.R$655.00
BAlRRO BARRA-RUA ÁNGELO RUBIN1,N" 994 -02 SurrES,02
QTOS,SI.,COz,BWC,LAVEGARAGEM.RS4.SOO,ao.
BAIRRO VILA RAU -RUA ANTON FRERlCHS,N'" 415 -01

SUITE,Q2 QTOS, SI., coz, BWC, LAV EGARAGEM.RS 950,00
BAIRROAGUAVERDE -RUAPADREMIRANDINHA,N" 98- 02
QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GARAGEM.R$ soo.oo

APARTAMENTOS,

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SI., coz, BWC,
LAV, EGAR RS6OO,ao EDlF. MENEGOm

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

-GOv. JORGE LACERDA.N" 373-02QTOS, SI., COZ, BWC,LAV,
CHURRASQUEIRAGAR RS 7ao,00 -EDlF.FERRETTIII
-RUA NÉLSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV,
SACADA. GAR. RS 630,00 -EDlF. FERREm I
-RUA PRES. EPITAClO PESSOA -02 QTOS, st, Coz, BWC, LAV,
SACADA.GAR RS 600,00EDlF JARAGuA 1
-RUA GOV.JORGE LACERDA,N" 310 -02 QTOS, SI., coz, BWC,
LAV, SACADA, GAR RS zec.oo -EDIF.srA. LUZIA
-RUA JoAo PICOLU,N" 104 -04 QUARTOS, SI., coz, BWC,
LAV.SACADA, GAR. RS 8SO,ao -EDlE CAIU.OSSPEZIA
-RUAOSCARMOHR,N"n -OI QTO, SI., COZ, BWC, LAV,GAR
RS 450,00 EDIF.NATALIA scmOCHET
-RUA AV. MAREC. DEDD DA fONSECA,N"972-Ol SUITE, 02
QTOS, SI., COZ, BWC,lAV, SA<;AoA.GAR RS 1.8SO,00 -EDlE
ROYALBARG

BAIRRO CZERNlEWICZ ,-R FRANCISCO TODT, N" 960 OI

QTO,Sl.COZ,BWC,LAV EGARRs480,ooEDlEGUILHERME
-R FRANCISCO TODT,N" 960 C 02 QTOS, SI., coz, BWC, LAV
E GAR RS 650,00 EDlF. GUILHERME
RUA PARANA,N" 108- 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,E GAR.

RS450,OO
-BAlRRO VIlA LENZI, RUAMARIA UMBELINA DA SILVA. N"
soo -IQTO, SI., coz, BWC, LAV. RS420,00
RUA MARCELO BARBI, N" 314 - 02QTOS, SI., coz, BWC, LAV
EGARRS 440,00
RUA roxo ANDIlÍ DOS REIS,s1N -OI surra, 02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV. CHURRASQUEIRA GAR. RS 91O,aoEDlF.

BELAVlSTA

BAlRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -

LOTCORUFA -2QTOS, SI., coz, BWC, LAV EGARRS380,ao
BAIRRO,TlFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-02QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV E GARRS 3SO,ao
RUA EMMERlCH R\JR.SMI, N" 45 -OI sorrs, 02 QTOS, SI.,
coz, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 8SO,00 EDlF.
DNA.WAL

RUAÁNGEWTORINEll1, N" 199 -OI SurrE,OI QTO,SI.,Coz,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 720,ooEDIF. COPEN-
HAGEN

.

-RUA GUILHERME C. WAKERHAGEN,N" 625 -oi surra, OI
QTO, SI., cozo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR RS 680,00
EDIE MORADADO SOL

-BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA WALDOMJRO

SCHMlTZ,N" ·160 -2QTOS, SI.,Coz, BWC, LAVEGARRS5SO,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SI.,'
coz, BWC, LAV E GARRS 5SO,00 EDIF. BRAS!UA BELTRA
MIN1

BAlRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N" 1570 -2QTOS, SI.,
COz,BWC,LAVEGAR.R$48Q,ooEDIF.BRASILIABELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCRElNER vER
BINEN, N" 87 -2QTOS, SI., coz, BWC, LAV,sAC. CI CHUR
RASQUEIRAE GARRS59O,00
RUA JqSE PICOLIl,522 -2QTOS, SI., Cal, BWC, LAV E GAR

RS530,OO
BAlRRO� RIOSDO SUL-RUAADAMANDO FREDERICO

JOSE KLEIN, N"85 2QTOS, seCOZ, BWC, LAV,SAC. Cf CHUR
RASQUEIRAE GARRS5ao,00
RUA PREF. JOSE BAUER,N" 131 -OI sorrs, 02 QTOS, SI., COZ,
BWC,LAV,SACADAGAR.RS750,00EDlF.ATLANTIS
RUA WILLY BARTEL,N" 250 -OI surra 02 QTOS, SI., COZ,
BWC,LAV,SACADAGAR.RS8SO,OOEDlF.LEBLON
RUA REINOlDO BARTEL,N" 390 -03 Q,OS, SI., coz, BWC,
LAV, SACADA GAR RSI.OSO,OO EDlF.ESPLENDOR
BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROlD W1LIJAN,N 424

-2Q'OOS, SI., coz, BWC, LAV E GARRS SOO,ao
BAlRRO NOVA BRAS!UA -RUA JOAO pLANICHEK,N"
1045 -03 QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GAR RS 540,ao EDlF.
MATHEDI
RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-01 QTO, SI., coz, BWC,
LAV E GAR. RS 600,00 EDlF.EMILlO
BAlRRO CENTENARlQ-RUA ALFREDO CAIU.OSMAlER, 59-
2QTOS, SI., COZ,BWC,SACADA LAV EGARRS 620,00
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -OI SUITEm QTO, SI.,
COZ, BWC, LAV, SACADAGAR RS 899,00EDlF.VENEZA
BAIRRO JOAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES
DE ARAÚJO, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV E
GAR.R$ 400,00COND. DAS ARVORES -EDIF. JATOBA
BAlRRO JoAo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚJO, 2QTOS, SI., COZ, BWC,SACADA LAV E GAR.RS
SOO,QOCOND. DAS ARVORES -EDlF. ARAUCÁRIA
-RUA EUGENIO KARTENS,N" 39 -2QTOS, SI., COZ,
BWC,SACADA CI CHURRASQUEIRA LAV E GARRS 550,ao

EDIF. VILLAGE STRACH
RUASTA. J1)IJA -2QTOS, SI., COZo BWC, LAV EGARRS650,ao
-RUA GUILHERME BEHLlNG,N" 60-01 SUITE ,2QTOS, SI.,
coz, BWC, LAV,SAC. Cf CHURRASQUEIRA E GARRS725,ao
EDlE CLAUDE MONET

KITINETE

BAlRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE
148 -SÁo LUIZ- OI QTO E COZJUNTQ, BWC. RS 250,00
BAIRRO -sAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N" 916
-IQTO, SI., coz, BWC, LAV EGARRS 530,00
BAlRRO - VILA RAU - RUACARLOS ZENKE,N" 224 - OIQTO,
COZ E BWC. - RS 300,00
BAIRRO -CENTRO -RUA AV, MAR DEOo. DA FONSECA,N"
88-IQTO,SI.,COz,BWCELAV.R$4SO,ao

TERRENO,
RUA JOS� THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA -

3OX60M2RS1.l20,OO
CASA COMERCIAL -RUA MAXWll.HEIM, N" 258 -03 QTOS,
SL, coz, BWC, LAV E GAR ,RSl.800,OO-lOOM2
GALPAOGUARAMlRIM -RUAMARIA�OPESDA SILVA,N 188

-l54M2RSl.OOO,OO
GALPAO -VILA LENZI-RUA PADRE ALBERTO JACOB,N"153
-160M2R$ 2.000,00
SALA COMERCIAL -RUA GUILHERME C. WALKERHAGE,N"
624 - 30M2 RS 630,00

Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegotti.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
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! Casa mista em Schroeder " RIO Hem 1
I Próximo à Menegotti e ao Posto Saloman. I

. .' I i Terreno com 450,OOm' , �,_,;;....-_....._-_..........
banheiro. sala em2 ambientes, lavabo, ! j Casa com 77,OOm' ! I Terreno plano com 309,OOm1, pronto pra

'

cozinha, lavanderia, área de festas com
_ f i 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, garagem. I I construir. livre de enchentes e morros, Iiichurrasqueira, garagem.Todo murado, portao I l'A casa tem 2 anos. i 1 Valor: R$ 75.000,00, (financiamento direto

\_��3_��00 [Ne_����_� ) l�_!:_���bili��_�___ )

I • SOBRADO GEMINADO 80,OOM' I i terreno com 324,OOm' :1,'!' 02 DORMITóRIOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, i ! Casa com 70,OOm'
i • 01 VAGA DE GARAGEM, SACADA I 13 quartos, banheiro, sala, cozinha. I
: • POSSlBIUDADE DE TERCEIRO DORMITÓRIO. I (planra com ampliação para mai� uma suíte) j
\�lor: �!49.000,OO i .f$__J_99.0:00,OO 1

i * Bairro: BANANAL�--"";;;;;;••
, I • Com área de: 97.000 m' ,

Apartamento de 91,OOm' de área privativa com I 1* 01 CASA DE ALVENARIA COM 02 DORMIT., I i' Apartamento com 67m2, 'I'2 quartos, banheiro. sala. cozinha. i I COZINH....BWC. 1 * 02 quartos sendo 01 suíte. "

2 sacadas (1 com churrasqueira). i ,',01 GALPAO DE 72 ,M',Ol LAGOA, CANCHA DE I I' Acabamento em massa corrlda/porcelanato !
. d be

-

I
.. f I BOCHA, PLANTAÇAO DE EUCALIPTO. , I. 01 va d i

! \ãga e garagem co rta, portao e etrõruco. I I' ,\CEITA lMÓVEL E TERRENO DE MENOR VAWR! I. ga e garagem i
\,..E J 7g:QQ,gQJti�g0=Já"y�i§L___ j \':__YiJlgr: ru�j)-ºQ.Q.Q �

j I" R$ 160.00� � j

I
! lt'I' li! I

I II
'ii

I1 Excelente apartamento de 93.00m' alto padrão
I no champagnar (Amizade), com 1 suíte + 21
I
quartos, banheiro· social. sala para 2 '

ambientes, sacada com churrasqueira.
mobiliado. último andar. 2 vagas de garagem. I

\ Prédio com salão de festas e piscina.l,
I Escniturado. R$ 350.000,.00 (aceita t
\jl�mento di����!1_1_im02.i��Ei3t" )

� � - - - -- --

, REE 1;:;00':; - Baependi REf 10005

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

....,

N
...
cc

JftAVJENNA
O.R.I - Iaraguá do Sul .

R ede s e n c

1 Suíte + 2 Dormitórios

-Áxea privativa 1l1,OOm'
- Lavabo Social

.

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao living
- 2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nicolini - Centro

""-

3275-1594
www.hwolf.com.br

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. 134 - Centro - Ap com 89m2 -1 suíte
+ 2 quartós, churrasqueira, demais depend
ências, sacada fechada com sistema reiki,
garagem para 2 carros - R$ 220.000,00

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

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

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

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

sem saída. R$ 249.000,00

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

. conjugadas - R$ 398.000,00

Cód. 0141 - Amizade - Casa com 3
dormitórios, cozinha, bwc, sala de
estar e jantar - R$ 130.000,00

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

pendências e piscina - R$ 750.000,00

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

vaga para 2 carros - R$ 790.000,00

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

closet, 2 dormitórios com sacada, sala
ampl�, área de festas, escritório e 2
vagas de garagem - R$ 790.000,00

L

ReI. Ilha da Rgueira • Com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, copa, dispensa,
lavandena e garagem. R$ 900,00.

Ret. 1000 - Vila Rau • com 01 quarto, cozinha, banheiro, área de serviço e
garagem. R$ 550,00

Ret. 1002 - CEf'.ITRO - Para ffns comerciais - Com aproximadamente 600m', sala,
cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suftes 01 delas

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

Ret. 1005 - CEf'.ITRO - Para ffns comerciais - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.

Ret. 1007 - ESlRADA NOVA - Com 01 sutte + 02 quartos, sala de estar, sala

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

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS

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

Ret. 2002 - Centro· Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não rem condominio, água

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

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

e chunrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Ret. 2007 - Barra· Com 01 qual'fo, sala e cozinha conjugada, banheiro, área de

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

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

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

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

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

Ret. 2017 - CEf'.ITRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,.
NÃo TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CEf'.ITRO APARTAMENTO· Com 01 sutte com hidro e doset + 02

quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga�
garagem. R$1.200,00

Ret. 2020 - Centro· Peça toda conjugada (não rem dMsórias),com banheiro, não
tem garagem.R$ 360,00.

Ref. 2022 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, banheiro,
cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozinha conjugadas, bwc, não
rem garagem. R$ 350,00

Ret. 2025 - Baependi • Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro,.cozinha, .

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

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

cõzinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.
Ret. 2031 -Ilha da Fl!)ueira - Com 02 quartos, sala com sacada e chunrasqueira,

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

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2035 - Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa, banheiro, lavado,
cozinha, área de serviço com sacada dep. de empregada com banheiro e 01 vaga

de garagem.R$ 850,00.
Ret. 2038 - BAEPENDI· Com 01 suite + 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2040 - Centro - Com 02 quartos, 02 salas, dispensa, cozinha/copa, área de

serviço, banheiro e garagem.R$ 700,00.
Ret. 2041 - Bama - Com 01 quarto,� e cozinha conjugadas, banheiro e

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

cozinha mobiliada, lavandena e garagem. R$ 580,00.
Ret. 2043 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 730,00.
Ret. 2044 -Ilha da Fl!)Ueira - Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada e chur

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

Ret. 2047 - VILA lAlAU - Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.

Ret. 2048 - Barra - Com 01 suité + 01 quarto, sala com sacada e chunrasqueira,
cozinha, banheiro social, área de serviço com O2.vagas de garagem. R$ 900;00.
Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

.

não rem garagem. R$ 380,00.
.

Ret. 2057- BAEPENDI· Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área
de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580;00.

SAlAS COMERCIAIS

Ret. 3001 - CEf'.ITRO - Com aproximadamente 9Om' e banheiro. R$1.500,00
Ret. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 6Om' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CEf'.ITRO • Com aproximadamente 80m' com banheiro. R$1.200,00.
Ret. 3007 -CENTRO - Com aproximadamente 170m' côm banheiros. R$ 3.300,00

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

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

Ret. 3012 -BARRA- Com aproximadamente4OOm' com 04 banheiros.R$ 6.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i 1.DUH.1 IMOBILIÁRIA

Plantão:
9135·8601
9636·6160

3371-0099

p6íQmóvels
www.purclmovels.com.br

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

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

JOÃO PESSOA

Cód. 135- CPSA DE ALVENARIA, Bairro Centro com
v

'165111', contendo uma sala comen:iaJ, 1 suite com Hidro
+ 4 dormitórios, 2 banheiros, sacada, área de festas, 1

. área de serviço e 4 vagas de garagem. Sala Comelt:iaJ
I com 133111'. Terreno de 394,20111'. R$ 990.000,00

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

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

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

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

SalaComercial62m" + bwc, VIla Lenzi, R$ 650,00.

SalaComercial43m" + bwc, VIla Lenzi, R$ 800,00.

Cód. 543 - APARTAMENTO, Residencial Bolgari,
Bairro Czerniewicz, com 104m', suãe +02

dorrntóríos, sacada com Churrasqueira, 2 vagas
de garagem. R$ 242.140,00.

CDMEROA!..OU PRÉDIORESlDENOA1.

Cód. 141- CASA DE ALVENARIA, s�ada em

Schroeder, Bairro Centro, com 60,62111', 2
dorrntórios , sala, cozinha, 1 área de serviço e

1 banheiro sem garagem. Casa com projeto de
ampliação. Terreno com 330m'. R$ 170.000,00

Cód 108 - CASA, Bairro Centenário, com 200111',
terreno com 400111', su® + 2 dormttórios, 1 banheiro

sociaJ+ 1 área de serviço, área de festasom
churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 320.000,00

f.

Coo. 263 - TERRENO, Bairro Banra Rio Cerro,
com 800m2, rua sem saida, VISTA PRMLEGIADA

DA CIDADE. R$ 280.000,00

lJJ1eamen1D Adenna· ices- Schroeder à partir de R$ 80.000,00
Cód. 204- Temoo, situado em GiJaramirim, Bairro Ponte Comptida, com

érea toIaI de 5.1IOIJm2. RS13O.ooo,OO
Cód. 240-Terreno, Bairro Ilha da Rgueira, com área total

de 771"". R$ 480.000,00
Cód. 245- jerreno, Bairro 8aepenrn, com iIrea total de 325"",

conteSldo uma casa de madeiraR$ 230.000,00
Cód. 248-TeSleSlO, Bairro Agua Verde, com iIrea toIaI de 9.284,5Om', um
galpão de 200"", 2 apartamentos de 100m' cada, 2 casas de a1venalia

uma de 1 0IJm', outra de 70m'. R$ 3.500.000,00
Cód. 250 - TeSleSlO comercial, Bairro T� Rios do Sul, COO! iIrea

total de 352m'. R$100.ooo,OO
Cód. 255- TerT1lno """"';aI, Bairro João Possoa com iIrea total de

3.3OOm'. RS1.ooo.ooo,00
Cód. 450- Chácara em Guaramirtm, Balrro Jacuaçú, com área total de
27.000 1Tl'!, com uma casa de madeira de 10Qm2, 2 dorm�6rios, 1

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

Cód. 205- Temoo, Bairro TrtaMarlns, com iIrea total de 350m'.
RS 80.000,00 Aceita Rnandamento BaiJcáIjQ.

Cód200-Temm,_em�C01lileatIJtjde110.000m'.
RS 5.500.000,00._àlutiJa ilstio;ão da BMW.

Cód. 230- Terreno canercial, Bairro Rau, com área total de 45CJn2 e

contendo uma casa rrista de 5Om'. R$ 230.000,00
Aceita imóvel na negociação.

cod 234- Terreno, Bairro Estrada Nova com érea total
de 392"". RS 60.000,00

Cód. 244- jerenc, Bairro Santa lJJzia com érea total de
899.058,30"". R$ 65[000,00

Cód. 246- TeSleSlO,Bairro Santa lJJ1ia com érea tOOll de
6.703,10m'. R$ 300.000,00

Cód. 249- TeSleSlO, Bairro Ima Nova com érea tOOll de 8.256m'.

RS1.290.ooo,oo
Cód. 259- TerT1lno, Schroeder, Bano centro Sul, com âraa total de

1.201,20"". R$150.ooo,00 _

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

área de serviço com dependência de
empregada. Edifício com 2 elevadores, piscina,
playground, quadra poliesportiva, churrasqueira
e porteiro em horário comercial. R$ 330,000,00

TERRENOS/CHÁCARAS

IIVIOBILIÁRIA

Pierrnann
LDCACÃO

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

750,00 + R$ 30,00 Cond.

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

+Çond,

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

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

Estrada NoVá

Ref. P3952 - Geminado 2 dor
mitórios, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, copa, vaga de garagem,

R$ 137.000,00.

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

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

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕESI

C<d 72: SALA COMERCIAI., Boirro Centro, com 185m', 2
banheiros, cozinha. A$ 3.600,00.

Cód.1S-CM3A,lladaPQ..oira.oom2_,sala.C01ilha,iIrea
<ÊseM;oex!ema, 1_e1vaga<Êgar R$576,40.

Cód. 84 CIlSA, Bairo Estrada Nova com 2_,sala. cMnha
, 1_, 1 área de seMço e 1 vaga de garagem. R$ 485,00

COO.15 .Apar1amento,. BaiITO Centro, com 1 suite 2 dormitIirios,
1 área de serviço, sala, cozinha, 2 banhe""s, sacada e 1 vaga

de garagem. R$1.ooo,00 + candamÚlio.

CIid 92: GALPÃO, BaiITO Rio Cerro I, com 200m'. R$ 2.000,00.

Cód. 56 APARTAMENTO, 6ailTO Vila Nova, 1 suite + 2
quartos e 2 vagas de garagem. R$ 1.020,00 + condominio.

60 - Apar1amento, Czem�"cz. 1 suite + 1 quarto, 1 vaga de
garagem. Pnix. ao posto de saúde. R$ 520,00 + condominio.

COO. 94 AflIRTAMENTO - Centro:62m', 2_, sacada
com churasqueira e 1 vaga de garagem R$ 700,00 + cond.

CÓd: 36 - SALA COMERCIAL - Centro, com 30m'.
.

R$1 ,100,00. OE FRONTE COM A PRINCiPAL.

CIid. 66- GALPÃO,Bairro Barra do Rio Cerro, com 15oom',
terreno com 6.11 6,B6"". R$ 9.000,00 Proximidades da Ciluma

COd. 95· GALPÃO, 6ailTO Vila LeM,Construção com 450m',
EsclitOrto na parte da frente. Terreno com 1.1 DOm'.

R$ 4.500,00 Proximidades Viaduto.

TERRENO, Bairro Ilha da Rguei"" 5oom', muros nas laterais'
fundos. R$ 250,00.

.

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

Ref. P8326I Casa 4 dormitórios,
bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, R$ 350.000,00,

Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEIER
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PRAZO DE ENTREGA SETEMBRO/2014. Czerniewicz .

f

01 SUiTE + 01 DORM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 80,66 m2 Incorporação: N" 63.508.

'FI ,t!J\1j".l10--

A PARTIR DE
R$190.000,00

Mais de 1500
oportunidades
de negócio

PRAZO DE ENTREGADEZEMBRO/�l�rauuá Esquerdo

01 SUíTE + 02 DORM
CHURRASQUEIRA E 02 VAGA DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA 102,00 m2 Incorporação N° 65.926.

A PARTIR DE

R$ 246.601,35

Cód: 1320-02 ... R$ 1&8.000,00 - Amizade .. 3&0,00 m2
Cód: l441 .. R$ 3.500.000,-00 .. Guaramirim/SC - 41.Dl.3& ma
Cód� 1335-02 - R$ 1.&00.000,00 .. Rio Cerro I - 12.000 OD m2

Cód: 1347-02 - 11$190.000,00 .. Jaraguá Esquerdo - &88,00 m2

Cád: 1313-02 .. R$ 225.000,00 -Ilha da figueira - 450,00 m2
Cód� 1384-02'" R$ 110.000,00 .. Tifa Martins - 350,00 mI!
Cád: 1895-02 .. R$ 2.480.800,00 - Três Rios do Norte.. O.OU,OO mI!
Cód: 1393-02 .. R$ 2.310.000,00 - Guaramirim/SC - 21. 0,00 mI!
Cód: 1887-02 - R$ 9&.000,00 .. Três Rios do Norte - 332,50 m2
Cád: 1852-02 - R$ 600.000,00 - Baependi - 621,00 m2
Cód: 1454-02 .. R$180.000,00 - Jaraguá Esquerdo - 400,00 m2

Três Rios do Sul

02 DORMITORIOS
SACADA COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI·PRIVATIVA 59,10m2 Incorporação: N" R.3�3.823

A PARTIR DE
. R$117.336,60

endi

03 SUiTES,SACADACOM "'., �au.:.&,I.:.r.:

CHURRASQUEIRA E 02 VAGA DE GARAGEM.
ARIA PRIVATIVA 131,32mI Incorporação: N' 25.232

A PARTIR DE
R$ 375.000,00

.

Cód: 1478-02 .. R$ 420.000,00 - Centro - 268,75 m2
Cód: 1363-02 .. RS 90.000,00 .. Amizade .. 392,40 m2
CÓ': 1101-02 - R$ 500.000,00 .. Jaraguá Esquerdo .. 887,00 m2
Cód: 1724-02 .. R$130.o00,00 .. Rio Cerro 11-1.445,00 m2
Cód: 1506-02 - R$180.000,00 -Ilha da Figueira ..

CQd; 1484..02 - R$ 500.000,00 - Vila Lellzi .. 582,08 lU2
CÓ': 1478-02 .. R$ 390.000,00 .. Centro.. 268,00 m2
Cá': 1741-02 - RS 200.000,00 .. Vila Lenzi .. 450,00 m2
Cód: 14&3-02 - RS 720.000,00 - Vila lenzi -1.248,00 m2
Cád: 1739-02 .. RS 492.400,00 .. Vila Nova .. 1.231,70 m2
Cód: 1740-02 - R$ 375.000,00 .. Vila Nova -151,&2 m2

www.leier.imb.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LIIII
IHJIINDOII."

lPJ.eo.I2DO.SMlDEISTAR,
C8lJIIIl,eDPA.BWC,iRElmSERVIOo.
_eau RIllSllIElBAI,GlllGIM.

ÚllfRlVI1III18.UOIIf
Cód: 1886-02 R$ 155.000,00

APRt COM 02DORM.SAlIm ESTAR E
JAIIIII CODtlRA.BWC.ÚU DE SERVIço

O1GIIIGEM.
ÚEl PRIVA11VA91.51Df

Cód: 1869-02 R$ 350.000,00

LEIER
IMÓVEIS ITIII::::::=�-

Av. Marechal DeoduIo da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se ." E-mail: comerciaJ@leier.com.br
Czerniewicz

RS 120.000�OO

.....
._.I$UI......

RS 295.000,00
Cód: 1586-02

1SIht lUS1D + 2_M.BWC.SIlABE
IS1IIIIII1II.31wc. ClIIBBISQIEIBA
PRIVIIIVI E '....II IIRICOI.

úElDl1EI8EII1399.IJOIIi
Cód: 1515-02 R$ 430.000,00

COMI3DORM.SAlADIESlIR E I11I1II.
lIV_.CODIIII. BWC.AREI DE SERVIOO
ClURIIISIIIBII. 82VIIIIS DEUlIIGEII.

AIlIIDI1IRREIII 35UIDf
Cód:1119-02 R$ 215.000,00

R......IIIDI��r

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

Centro Água Verde

APlI02DORMITÓ os. SALAli ESJAB/
JllTD.I1VWJIEWABEII

IDEIIAIS IlPEDIIIClAS.
ABElPBIVA11VA 47,39 ....

Cód: 1602-02 R$106.500,OO

110M 01 suITE. 04 DO ..SIlIIIESlU E
JAIITAB. CODtlRA. COPA. VABIIDI.

CHUR_IDIII.Pise EOtIllllS II
8ABJ8El1JBUD81BBE110UUl 'III
Cód: 1888-02 R$ 420.000,00

1:81113 .....SIlIIIES1IIEMIIIIL
CIIIIIII. C8P1.12BtlC.IIIIID1.
_1IStUEI1U1IIIIUJI
_.1lIIIIa33UI ...

Cód: 1714-02 RS 35Ó.OOO,OO

ww.w.leier.imb.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
IMÓVEIS RUIL'IUII

R� José TheodaIo. 2999 - Jaraguã do SuI- se

Balneário Camboriú/SC

!t3Sums SENDO UMA COM HIDBO

PISCINA EATt 02 VAGASDlGABAGEM.
ÁREA PftIVATlVA 155,54m2

• •...41.128.

A PARTIR DE
RS 1.910.000,00

RS 480.000,00

..._.-. 1

...� Ia
-..
-.-.....

Cód: 1862-02 R$ 350.000,00

Czerniewicz
R. João Franzner" 201 - Jara&úá do 5111- se

0111
IEAIIIIDG

--:-===-.aI

Cód: 1859-02 R$1.300.000,OO

_ ,.U·'lIU=.
-,�.......
""'_"1IIf'

Cõd: 1541-02 R$ 145.000,00

Ilha da Figueira

RS 380.000,00

www.leier.imb.br.

Centro

_••••IIIF

R$130.000,OO R$ 280.000 00

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- SC

m ITAIVAN imobiliária

,..,

PLANTOES
-

Vendas .'

* Lançamentos-8822 9850
* Prontos-9210 0808
* Captação-9207 0201

Locação
* Geren·te-9945 8037

, , ,Desde 1994 realizando sonhos • • •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

I:J ITANAN imobiliária.IMOBILIÁRIA
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.
.. .. ,�

itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

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

D ITAIVAN imobiliária

Désign contemporâneo.
Lócalização privilegiada.

Acabamento de alto padrão.
-----RESIDENCE-----

localização privilegiado no loteamento
Chompog!lot a poecos mil1uÍ06
do centrodo ciOOde.

Terraço com S(lIão de fesltas dec�OOo#
chorrosqtleiiae' piscina com dect.

Estruturo PfOllta paira weceibel!�o
o gfu eW..IÍOÇÕO ponll águo q.went.e
preparada poro sisiemos menocO'1'llQmoo_

8evodorde,dia teclf1'Ollogio COIl1IlI

c�PQro8�ll'ose
sistema de resgqfe <.ru1!0Iflf1lÓfii00. !

CIl

s
o

�
I-"
o
N
w
N
0\
o

AltoI�e em de1tdlt'nes" de4::�
e�(ev�IP<01I'Ce�e

ianrttemuPQa�

Área Privativa
de 127.39m2
e 128.54m��

o
110
u
eo
....

(J)
.±:!
eo

eo

CII
o
....

'(ii
'5'
CII

CII

'(ii
>
'o
E
CII
o
CII
o
-O'

o

o
....

(J)
-o
VI
(J)
....

..2
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>
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412

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

m ITAIVAN imobiliária
)

VENDAS - Lançamentos
� �
il. .;!

s s
� f l.

g
Il- Il-
3' 3'
� �

.

.. ..

� �
? "

�
c:
�
�

·Ref. 5026 - Jaraguá Esquerdo =Ref. 5025 - Nova Brasília =Ref. 5029 - Barra do Rio Cerro ·Ref. 5460 - Jaraguá Esquerdo ·Ref. 4987 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 01 dormitório .02 dormitórios ·Suíte + 01 dormitório =sufte + 02 dormitórios
.Area privativa: 81 ,58m2 .Area�rivativa: 79,30m2 .Area privativa: 66,19m2 ·Area privativa: 74,60m2 .Area privativa: 115,74m2
·A partir R$ 252.000,00 ·R$ 2 2.000,00 ' ·A partir R$ 196.000,00 ·A partir R$ 246.500,82 ·A partir R$ 339.000,00
=Pronto para morar .Pronto para morar =Pronto para morar .Entrega em Novembro/2014

5'

! �� Res. Bolgari .;!

i
" ilo ,

f f
c,

�3' 3'
c- �. �'�
.

'

•. •.

� � �o

� � ::;:� .�* w ��

Õ
Ictl
u

·Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo .Ref. 5307 - Czemiewicz .Ref. 5373 - Três Rios do Sul ·Ref. 5094 - Nova Brasília .Ref. 5158 - Piçarras ctl

.02 dormitórios •Suíte + 01 dormitório .02 dormitórios • 03 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios
...

(])
·Area privativa: 60,07m2 .Area privativa: n,92m2 ·Area privativa: 59,56m2 .Area privativa:148,45m2 ·Area!2rivativa: 97,78m2 �
·A partir R$ 150.000,00 "A partir R$ 234.730,00 .R$ 135.000,00 ·A partir R$:430.000,00 .R$ 3 2.479,00 ctl

.Entrega em Novenibro/2014 ·Entrega em Março/2014 .Pr.onto para morar .Entrega em Outubro/2014 ctl

! !
i

" "
o o
"'

t1
Il- �F 3'

� �
.

.. � •. ..

� -�'� �
"

,
? "

� i:i �

�� � 8; , -;

""
'"

s

.Ref. 5313 - Vila Nova .Ref. 5328 - São Luís ·Ref. 5406 - Amizade ·Ref. 5413 - Amizade ·Ref. 4940 - Amizade
III
(])

.Suíte + 01 dormitório ·Suíte + 01 dormitório .Suíte + 01 dormitório ·02 dormitórios .Suíte + 02 demi suítes ...

.Area privativa: 96,50m2 .Area privativa: 77,68m2 .Area privativa: 80,00m2 ·Area privativa: 54,72m2 .Area privativa: 1 f9,70m2 ..Q
ctl

.A partir R$ 285.000,00 .A partir R$ 170.000,00 .A partir R$ 195.000,00 .A partir R$158.000,00 ·A partir R$ 445.199,30 . >

.Pronto ara morar =Eritre a em fevereiro/2014 .Entre a em setembro/2014 .Pronto ara morar .Entre a em maio/2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan

.Ref. 5445 - Vila Nova ·Ref.5456 - Czemiewicz .Ref. 5450 - Centro ·Ref. 5496 - Centro .Ref. 5499 - Vila lalau O
UI)

·02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte closet + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios V>

·Área privativa: 79,85m2 .Área privativa: 100,00m2 .Área�rivativa: 117 ,25m2 .Área privativa: 96,1 Om2 .Área privativa: 80,00m2
ro
....

·R$ '244.000,00 .R$ 290.000,00 ·R$ 2 5.000,00 ·R$ 315.000,00 ·R$ 260.000,00 Cll
�
ro

ro

VI
O
+'

"(ii
"3"
VI

VI

"(ii
>
'o
E
VI
O
<II
O

-""O
O
+'

.Ref. 5506 - Centro .Ref .. 5510 - Vila Nova .Ref. 5507 - Centenário .Ref. 5479 - Vila lenzi =Ref. 5477 - Vila Nova
Cll
""O

·01 suíte máster d closet + 02 demi ·Suíte + 02 dormitórios ·02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 01 dormitório VI'

.Área/crivativa: 122,00m2 .Área privativa: 89,00m2 .Áreafçrivativa: 59,01 m2 ·Área privativa: 90,98m2 =Área privativa: 75,82m2 Cll
....

.R$ 4 0.000,00 _
•R$ 235.000,00 .R$ 1 9.000,00

.

.R$ 260.000,00 .R$ 190.000,00 O
ro
>
iC

IMOBILIÁRIA

VENDA - Prontos

·Ref. 5298 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 86,99m2
.R$ 180.000,00

=Ref. 5422 - Barra do Rio Molha
.02 dormitórios
.Área fJrivativa: 57 ,32m2
·R$ 135.000,00

.Ref. 5386 - Barra do Rio Cerro

.02 dormitórios
=Área privativa: 57 ,53m2
.R$ 230.000,00

.ijl.ef. 5.433 - Centro

.02 dormitórios

.Área privativa: 72,1 Om2

.R$ 220.000,00

www.ITAIVAN.com.br .(47) 3055 341,2
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 _ Centro _ Iaraguá do Sul- se

'.:I ITAIVAN imobiliá;i�'

.Ref. 5415 - Nova Brasília
·02 dormitórios
.Área privativa: 90_l66m2
.R$ 200.000,00

.Ref. 5432 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 11 0,56m2
.R$ 265.000,00

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 - Iaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária

VENDAS Prontos

.Ref. 5404 - Amizade

.Suíte + 01 dormitórios

.Área privativa: 73,19m2

.R$ 240.000,00

:;�."" "·Ref. 5431 � Vil� Lenzi
.Suíte + 02 dormitórios
.Área Firivativa: 81 ,00m2
.R$ 210.000,00

·Ref. 5054 - Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 112,00m2
·R$ 350.000,00

·Ref. 5116 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 82,92m2
.R$ 220.000,00

·Ref. 5240 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 81,50m2
.R$ 240.000,00

·Ref. 5369 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 58,35m2
·R$ 140.000,00

.Ref. 5224 - Rau
·02 dormitórios
·Área privativa: 56,05m2
.R$ 148.000,00

·Ref. 5287 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 126, 14m2
.R$ 605.000,00

·Ref. 5363 - Centro
•Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 82,40m2
·R$ 252.000,00

·Ref. 5227 - Centenário
.02 dormitórios
-Área fJrivativa: 61 ,23m2
.R$ 165.000,00

• Ref. 5231- Centro
·02 dormitórios
·Área fJrivativa: 93,22m2
·R$ 21_9 ..900,00

=Ref. 5228 - Centro
·Suíte máster+ 02 dormitórios
.Área privativa: 306,59m2
·R$ 710.000,00

·Ref. 5355 - Czemiewicz
.Suíte + 02 dormitórios
=Área fJrivativa: 112, 13m2
·R$ 367.000,00

·Ref. 5342 - Amizade
-02 dormitórios
-Área privativa: 79,40m2
-R$ 189.000,00

VI
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-Ref. 5346 - Centro
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área privativa: 139,02m2
-R$ 590.000,00

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Ref. 7713 - Rau .Ref. 7585 - Amizade .Ref. 7689 - João Pessoa ·Ref. 7637 - Amizade ·Ref. 7150 - Barra do Rio Cerro O
Iro

.03 dormitórios .Suíte + 02 dormitórios .Suíte c/ hidra + 02 dormitórios .02 suíte sendo 01 c/ closet .Suíte + 03 dormitórios U

.Área privativa: 136,00m2 .Área privativa: 117,11 m2 -Area privativa.f Só.Oürn- .•Área privativa: 170,60m2 .Área privativa: 170,00m2 ro
....

·R$ 290.000,00 .R$ 318.000,00 ·R$ 320.000,00 .R$ 365.000,00 ·R$ 400.000,00 . Ql
.±:
ro

ro
II)
O
....

'(ii
.::;
II)

II)

'(ii
>
'o
E
II)
O
II)
O
""C
O
....

=Ref. 7517 -Ilha da 'Figueira ·Ref. 7697 - Três Rios do Sul ·Ref. 7351 - Guaramirim =Ref 7691 - Jaraguá Esquerdo =Ref. 7046 - Água Verde
Ql
""C

.Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios ·Suíte + 02 dormitórios =Sufte + 01 dormitório .Suíte c/ closet + 02 dormitórios II)

.Área privativa: 300m2 .Área privativa: 168,39m2 .Áreatcrivativa: 142,00m2 .Áreatcrivativa: 113,85m2 -Área privativa: 300,00m2 Ql
....

·R$ 560.000,00 •R$ 280.000,00 .R$ 3 0.000,00 . .R$ 4 0.000,00 -R$ 600.000,00 ..2
ro
>
-!<

IMOBILIÁRIA

VENDA - Prontos

=Ref. 7708 - Chico de Paulo
-01 dormitórios
.Área privativa: 54,OOm2
.R$ 200.0ClO,00

I
I
I

I.

=Ref. 7640 - Três Rios do Norte
·02 dormitórios
-Área privativa: 52,00m2
.R$ 165.000,0_0

.Ref. 7700 - Amizade

.02 Suíte + 02 dormitórios
=Area do imóvel 295,90m2
-R$ 750.000,00

.R"f. 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
=Sufte + 02 dormitórios
-Área privativa: 128,98 + edícula
.R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 11

itaivan
IMOBILIÁRIA

VENDAS prontos

-Ref. 7703 - Centenário
-03 dormitórios
-Area privativa: 167,00m2
-R$ 377.000,00

-Ref. 7683 - Três Rios do Sul
-Suíte d cioset + 02 dormitórios
-Area privativa: 190,00m2
-R$ 595.00d;00

=Ref. 7588 - Agua Verde
-Suíte cf closet + 02 dormitórios
-Area privativa: 271,75m2
-R$ 395.000,00

-Ref. 7375 - Amizade
-Suíte cf hidro + 02 suítes
=Área privativa: 242,00m2
-R$ 675.000,00

www.lTAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epítácio Pessoa, n° l048_� Centro - Iaraguá <lo Sul- Se

m ITAIVAN imobiliária

-Ref. 7464 - Corupá
-os dormitórios
=área privativa: 340,00
-R$ 398.000,00

-Ref. 7673 - Ilha da Figueira
-Suíte cf closet + 02 dormitórios
-Area privativa: 279,99m2
-R$ 750.000,00

=Ref 76.83 - Três Rios do Sul
-Suítes d closet e sacada + 02 dorm.
-Area privativa: 19Q,00m2
-R$ 595.000,00

-Ref. 7665 - Amizade
-Loteamento Itacolomi
-01 suítes c/ closet + 02 dormitórios
-R$ 600.000,00

/

=Ref. 7498 - Rau
=Sufte + 03 dormitórios
-Area fJrivativa: 190,00m2
-R$ 400.000,00

-Ref. 7664 - Amizade
-Suítes d sacada e closet+ 02 dorm.
-Area privativa: 219,00m2
-R$ 470.000,00

-Ref. 7427 - Barra do Rio Cerro =Ref. 7603 - Jaraguá Esquerdo -Ref. 7503 - Nereu Ramos -Ref. 7248 - Vila Lenzi .Ref. 7680 - Chico de Paulo O
-Suíte +·02 dormitórios -2 suítes + 01 dormitório -Suíte + 02 dormitórios =Sufte máster + 02 suítes -Suíte- cf closet + 02 dormitórios H1l

v
-Area privativa: 260,00m2 .Area�rivativa: 260,00m2 -Area privativa: 184,00m2 -Area/crivativa: 333,00m2 -Area Flrivativa: 240,00m2 co

-R$ 480.000,00 -R$ 1. 50.000,00 -R$ 520.000,00 -R$ 9 0.000,00 -R$ 790.000,00
....

Q)
�.
co

co

III
O
.....

'(ii
'3"
III

III

'(ii
>
'o
E
III
O
III
O
-a
O
.....

Q)
-Ref. 7674 - Amizade -Ref. 7446 - Centro -Ref. 7550 - Vila Lalau -Ref. 7519 - Três Rios do Sul -Ref. 7682 - Centro, -a
=Sufte máster + 02 dormitórios -03 dormitórios -OSuíté + 03 dormitórios =Geminado com 02 dormitórios =Sufte + 04 dormitórios III

.Area Flrivativa: 185,00m2 -Area/crivativa: 290,00m2 -Area privativa: 138,00m2 -Areat:rivativa: 73,60m2 -Area Flrivativa: 188,00m2 Q)
....

-R$ 430.000,00 -R$ 9 0.000,00 '-R$ 566,500,00 -R$ 1 5.000,00 -R$ 730.000,00 _Q
co
>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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m ITAIVAN imobiliáriaIMOBILIÁRIA

,I

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.

-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

Ed. San Gabriel

o
lCU
V>

-Ref. A-1035 -Ref. A-1 039 -Ref. A-1 01 O -Ref. A- 1006 -Ref. A- 1009 cu
....

=Bairro: Vila Nova =Bairro: Centro -Bairro: Vila Lenzi =Bairro: Amizade =Bairrc: Rau ())
-02 dormitórios -Suíte c/ mobília + 02 dormitórios -02 dormitórios -02 dormitórios -02 dormitórios .±::

-R$ 700,00 + cond. -R$ 1.350,00 + cond. -R$ 570,00 + cond. -R$ 480,00 + cond. -R$ 750,00 + cond. cu

;11
cu

cn

I O
.....

°iii
oS"
cn

" cn
,� \ °iii

>
'o
E
cn
O
cn
O

\, "'O
O
.....

())
"'O

-Ref. A-1016 =Ref. A- 988 =Ref. A- 1053 =Ref. A- 848
cn

=Ref, A- 1021 ())
-Bairro: Vila Nova =Bairro: João Pessoa -Bairro: Czerniewicz -Bairro: Vila Nova =Bairro: Rau

....

O
-Suíte + 02 dormitórios -02 dormitórios -Suíte c/ ar condicionado + 02 dorm. -02 dormitórios -02 dormitórios cu
-$ 1.000,00 + cond. -R$ 500,00 + cond. -R$ 840,00 -R$ 700,00 + cond. -R$ 430,00 >

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCAÇÃO

-Ref. A-1025
-Bairro: Centro
=Cobertura duplex
-R$ 2.200,00 + cond.

·-Ref. A-1037
-Bairro: Vila Nova
-Suíte d doset + 02 dormitórios
-R$ 1.600,00 + cond.

-Ref. B-818
-Bairro: Amizade
-03 dormitórip
-R$ 1.100,00

=Ref. A-1 014
=Bairro: Centro
-Suíte + 02 dormitórios
-R$ 1.000,00 + cond.

-Ref B-902,

-Bai�ro: Vila Lenzi
-02 dormitórios
-R$ 730,00

-Ref. B- 856
-Bairro: Jaraguá Esquerdo
-03 dormitório
.R$ 950,00

-Ref.A-1047
=Bauro: Vila Lalau
-02 dormitórios
-R$ 400,00 + cond.

-Ref. B- 910
-Bairro: Vila Lenzi
-Suíte + 02 dormitórios
-R$ 1.000,00

=Ref. B- 862
=Bairro: Schroedey-03 dormitórios
-R$ 600,00

Res. Tulipas

-Ref. A-1 054
-Bairro: Centro
-Suíte + 01 dormitório

. -R$ 950,00 + cond.

=Ref. A-1061
=Bairro: Centro
-01 dormitório
-R$ 560,00 + cond.

-Ref. A-1064
-Bairro: Nova Brasília
-Suíta + 02 dormitórios
-R$ 1.000,00 + cond.

o
lC'Il
u
m
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(J)
�
m

m
VI
O
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-Ref. A-1 027
-Bairro: Centro
-Suíte + 01 dormitórios
!R$ 800,0_0 + cond.

-Ref. A-1060
-Bairro: Vila Lalau
-02 dormitórios
-R$ 600,00 + cond.

-Ref. D-53
=Bairro: Centro
-Galpão com 470m2
-R$ 2.800,00

VI
(J)
....

O
m
>
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�:..BAlNEARlo1GAMB�ORIÚ

RES. GARDEN FLOWERS. APARTAMENTO
COM TAMANHO DIFERENCIAQO. 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

ED MORADAS DA SERRA - COBERTU
RA DUPLEX - APARTAMENTO COM
02 SUíTE + 01 QUARTO. 2 GARAGENS
COBERTAS, AREA PRIVATIVA 139,87M.
R$ 408 MIL.

- RES. APOLOXI- APARTAMENTO COM
4 QUARTOS, 2 BANHEIROS, 2 VAGAS DE

GARAGEM. TOTALMENTE MOBILIADO.
DE FRENTE PARAO MAR. R$·1.399.000,OO
COD.64537

ED. ESTRELÃ DO MAR - APARTAMENTO NOVO
COM SUlTE MAIS 2 DORMITÓRIOS EM ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO NA BARRA DO RIO CERRO.
SACADACOM CHURRASQUEIRA E 1 VAGADE
GARAGEM. R$l98 MIL. COO 1181

(47) 3275-0100
H..MlIiFM�§1]�� DOMINGlOS 1llIPIllIRIUOS

AMIZADE - Apartamento com sala,
sacada, 1 suíte + 2 quartos, banheiro,
cozinha, área serviços,Garagem coberta.

Aluguel R$660,00 + taxas.

CENTRO - Ed. San Rafael - Apartamento
com 2 quartos, sacadinha no quarto e

na sala, churrasqueira, cozinha, banhei
ro, área de serviços, garagem coberta.

Aluguel R$660,00 + Txs.

BARRA DO RIO CERRO - Res. Barra II
- Apartamento com 1 quarto, sala, saca":
da, cozinha com móveis, banheira, 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$950,00 + txs.

CENTRO - Ed. Jade - Apartamento 1

surte semi mobiliada + 1 dormitório
com armário, sala com ar split, cozinha
planejada, área de serviço e área

externa, sacada com churrasqueira, R$
1.350,00 + txs,

NOVA BRASILlA - Ed. San Miguel
Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços. Aluguel
R$680,00 + taxas

VIERIAS - Casa com lsuíte + 1 quarto,
lavabo, sala 2 ambientes, área de serviço e 1

vaga de garagem. Terreno com 705 m2, com
ótima vista. Aluguel R$900,00 + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$560,00 + Txs.

NEREU RAMOS - Casa com 2 quartos,
saia/cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$612,00 + Txs.

IMÓVEL COMERCIAL OU PARA INVESTIMENTO
COM Dl CASADE106M+Ol SOBRADO AREA
TERREACOM 04 QUARTOS (01 QUARTO
MOBILlADOI. 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.

IMÓVEL COM Dl 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

ED. PORTO SEGURO - APRTO COM 01 surra.
02 QUARTOS. COZINHAMOBILIADA, SALA
DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS, SACADA
COM CHURRASCUIERA, BANHEIRO, ÁREA DE

SERViÇO. GARÁGEM COBERTA, ELEVADOR.
R$ 239 MIL. COO. 54854

CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS,
COZINHA, BANHEIRO. TOTALMENTE
REFORMADA. R$398 MIL. COO. 64562

i�" SAlASicOMERCIAIS
CENTRO- Marcatto Center'- Excelentes salas
comerciais. Aluguel á partir de R$1.050,00.
Consulte-nosl �\ NOVA BRASILJA '

"

iII�\ A!I�IZADE
.

:

BARRA - Rua Feliciano Bortolini. Salas comer
ciais novas (em construção- previsão de obra
pronta setembro/2G13), salas de 129,2Gm'
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.

SOBRADO COM 3 QUARTOS + 1 SUlTE (COM
HIDROMASSAGEM E SACADA), 3 SALAS.
COZINHA COM MÓVEIS SOB MEDIDA, 2
BANHEIROS. LÃVANDERIA. AQUECIMENTO
CENTRAL. CHURRÃSCUEIRA COM BAN
HEIRO. GARAGEM PARA2 CARROS. R$ 510
MIL. COO 39672

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

'�' GALPÃO �

IMÓVEL COMERCIAL COM 13,80M PI RUA
JOÃO PLANINSCHECK E 33,70M PARA
A RUA ALBERTO JACOB. R$ 650 MIL.
COD64549.

REFORMADO. COM GESSO.PISO FRIO NA
SALA E LAMINADO NOS QUARTOS: COZINHA
INTEGRADA COM A SALA. ARMÁRIOS NA COZ

INHA. QUARTOS. SALA. R$ 360 MIL. COD. 64501

Jaraguá Esquerdo - Galpão com 6oom' com
2 banheiros. Aluguel R$ 6.000,OO+txs.

www.ivanaimoveis.com.br
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·11223370·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO,-588 - C·ENTRO - JARAGUÁ-DO SUL-SC
I,

ReI. 2243lANCAMENTO
- RESIDENCIALABU

DHABI
Centro

Apartamentos com suíle
mais 02 donnitórios,
lavabo, cozinha,

lavonderia\ bwc social,sacado cam mUlTClS!lueira
i01e!lrada a sala

tom feéhamento estilo
Reiki, sala 'em do� ambi
entes, OI ou 02 vugas de
garagem. Acabomento
tom gessa reboixado,
porcelanalo, laminado
em madeira nos guartas,

_ tubul�!ÍÍo de splrt e de
. '--.., agua quente.

ABU DHAB1,--?b_ Entrega-Julho2016.R.I
ti WANA ............

- -- - - 73591. Aptos opartir de
�!!R!'!! RS 375.000,00

Ref, 2110 - centro - Res. Itália - Apartamentos com
121,OOm2 privativos, 01 suíte, 02 demi suítes, lavabo, de
mais depen" 02 vagas, ÚLTIMAS UNIDADES, Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000,00

Rei. 2191 - RESIDENCIAL BERGAMO - Bairro Águo Verde
Apartomento com 02 donnitórios, bwc sooal, solo estar,

,socoda com churrasqueiro, cozinho, lavanderia, 01 vogo garogem.
Areo privativo: 65,06m2. Preço: R$14UJOQ,OO (aceito finanáamento

minha coso minha vida)

1

�
-

í
(

Ref.2232 - Amizade - Residencial Genesis - Apartamentos
com 02 quartos,sala em dois ambientes, cozinho, lavanderia,
bwc, sacado integrado o solo com-churrasqueira. Acabamento
com mosso corrido, rebaixo em gesso, tubulação de split e

laminado em nos quartos, porcelanato.
Edifício com elevador, entrego poro màrço de 2014. 04

tipos de plantas com metragens entre 60,46m2 o 63,18m2
privativos. Valores o

partir de RS 157.000,00 - RI3.59.358

-- :::l!!!!
Rei. 'll37 - RESIDENCIAl CRYSTAlGARDEN - Baírro Três Ríos do Sul.

ApIo tom 02 dormitóríos, bonheiro, soja, rozinha, lavanderia, sacado em
. churrasqueira, OI vuga de garagem. Areo privutivu de 53,83m2. Valor R$
13S.�,OO. Matrírula : 70.956.ApIo com 03 dormítóríos (sem suíte), banheira,
sala"cozinha, lavanderia, sacado com churrasqueira, 02 vugas de garagem.

Areo privutivu de 81,3Qm2. Valor R$16S.000,oo. Matrírula : 70.950

Rei. 2142 - Borro do Rio Cerro - RESIDENCIAL MARGARIDA SCHERER
ApartamentoS"flO OI, 02 e 04 contendo 02 donnitórios. Apartamentos
lipo 03 contendo 01 suíle + 02 donnitórios. Apartamentos ligo 05
contendo 01 suíle + 01 dormitório e demais dependêndas. Area

privativo de 66,OOm2 o 83�Om2. Prédio com elevodor.lncorporaÇ1Ío
sob matrírulo n.o 68.753. Valores o portir de RS 159.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4796852442
Plantão

47 9608 0943

tOrnmn 24l®r.níI' -SiLlle� -li- 21ml!1n1mil!líítrlilll$e 1Biaiml1il.êiruD"
Sailm !dIelEstatY.ll!mrtti!Ir.lEsl:l111trôin'ila.�lB\,� tOrnliiiT!ltmll.

1IJ'I�.lIlllmiilIieiinm"IPliSl:íilflae3�«!J:e�1Ili\.

1$488.",_

� 00r;rn� - 2 OlllrmiIJiiriOs, 2 Banheiros, Cozinha,
�,Sala de EsmrI Jantar, Sacada C(lfll
�m, Área de Festa e :1Va� deGaragem.

R$ 189.900,00

Com 76,26m2 - Suíte + 1 DQrmitório, Sala de
Estar/Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Banheiro,
Sacada com Churrasqueira e 2 Vagas de Garagem
A PARTIR DE R.S 152.0()O,OO·

©Jnll1ll :!lmTiílí" - 21mumIi1!ÍiltWíÍIDO\,$ililiB a!le IEsilalir/.Jtamm1ar
©uWtnitn-.I" Imaliflnéill1l\.�ii.

\Qnmm 67,,:1l.8irim2 - SwIiiie -ii- :1 Ooonítório, Cozinha. Banheiro,
� lIlIe IEsltar/Jlillillflar,Área de Serviço. sacada COO!

OlnwiiTll'ii5lfweirra, :1Vaga de Gamgem.

Apartirde R$158.000,00 .

Terrenos
'

lEll2'4 - 4lilBID1I1If2 -©liiiDID iIlIe 1l"4ruIllID -iRffl;��i!\llll
lE1l!!D1ll-�7,;t1i5l1l1l1"2_�a!l:IDlR9i.ID©snmD-� í1!.!D.illlJim),i!\llll
1E1l!73 - �,Et1))1I1If2 -1RIi.ID IIllillllll!lZ - H«$ \!lED.1IDlMl.lIDID
!E:lllB.1l. - :11®."6lE,;llSirn"-lliltél;; lR9imsllÍl.ID�1!l11.l.e - H«$�nl.tffil»!!l,i!\llll
1E1l..'!ruil-:3liílJilIl1lf2-tOrnrtíroei11iB - S i5'íID.lIDIillil,@]J

1E":233 - 3B!il.,5'DIl1lif" - Vü:ll:1IlRau - R$ :148.900,00
IEZM - "1I5!M�ThiW' -1Bamra do !Rio! cerro - R$ llL300,00
lE241i1 - 319.00lMP' -lRiin da i..� - R$ 79.900,00
1E2419 - 42!5�-Barr.a do Rio Ceno - R$175.000,OO

Vila Nova E 246

Residência

Com 170m2 � 3 Dormitórios, Banheiro,
__ Sala de Estar/ Jantar, Cozinha, Área de Serviço,

Churrasqueira, 2 Vagas de Garagem�
,

PROXlMO AO POSTO MIME MATRIZ

R$ 350.000,'00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1611MÓVEIS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO D,E 2013

Empreendimentos Imobiliários

CÓD.741 - Casa c/184m2,
1 suíte, 2 dorm., área festas c/

churrasqueira, 3 vagas garagem.

RS 520.000,00

dorm., amplo terraço, área de festas c/
.

churrasq., salas comerciais c/bwc.

RS 550.000,00

CÓD. 954 - Linda casa c/1 suíte
master, 2 dorm., bwc social, sala estar/
jantar, coz., área serviço, gar. p/2 carros.

RS 480 MIL - FINANCIÁVEL

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plant�o: 47 9125-9001
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 934 - Linda casa c/170m2
constr.,1 suíte + 2 dorm., escritório,
área festas c/ bwc, gar. p/ 2 carros.

RS 450.000,00

CÓD. 950 - Casa c/ amplo terreno
2.0.93m2, 4 dorm, sala estarlTv, 2 bwc,
área de festas, garagem e rancho .

RS 420.000,00 .

CÓD. 932 - Sobrado c/185m2 constr.,
c/ 3 dorm., bwc social, sala estar/tv,
cozinha, área de serviço, garagem.

RS 340.000,00

CÓD. 525 - Lindo sobrado
cf2!8,50m2 constr., 1 suíte
máster (closet + hidrq},

3 dOEm., bwc socíal, lavabo,
sala estar{jantar, salaw,
ampla área festas, piscina,
garagem, porcelanato,

gesso, alarme cf
CÓD. 952 - Casa c/3 dorm., bwc

social, coz., sala jantar/estar conjugadas,
lavanderia e garagem.

RS 235.000,00

L..

CÓD, 882 - Casa c/1 suíte, 2 dorm.,
cozinha, sala estarlTv, bwc social, lav.,
área de festas, piscina, rua asfaltada.

CÓD. 951 - Casa c/3 dorm., sala
estar/jantar, cozinha, bwc e garagem
p/ 3 carros, próx. Restaurante Chico.

RS 380.000,00 RS132.500,00

CÓD. 942 - Casa c/55m2 c/1 dorm.,
bwes social, sala estàr/jantar, cozinha,
lavanderia, garagem, amplo terreno..

RS185.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓD. 925 - Casa c/amplo terreno.
140m2 área constr., 3 dorm., cozinha c/
fogão lenha, 2 bwc, gar. p/2 carros.

CÓD. 931 - Casas geminadas
cf 74m2 privativo, c/ 2 dorm., sala,

cozinha, Bwc, lavanderia e garagem.

RS 225.000,00 RS145MIL - ENTR. + FINANC.

CÓD, 852 - Terreno de esq. com exc.

visão comi, c/1.500m2 sendo 20 metros
frente p/ rua Mal Castelo Branco,

RS 350.000,00

VILALENZI

CÓD. 603 - Terreno c/429m2 (13 x 33),
plano pronto p/ construir, rua asfaltada,

próx Colégio Giardine Lenzi.

RS125.000,00 - ÀVISTA

CÓD. 938 - Lindo terreno, plano com
duas frentes, senda uma c/22 metros p/
Rinaldo Bago, área total c/608,13m2

RS 640 MIL - FINANCIÁVEL

VIlANOVA(MORRODOS_ICOS)

CÓD. 618 - Amplo terreno c/2.640m2,
localizado em área nobre a 3 minutos

do centro, linda vista da cidade.

RS 750.000,00ÀVISTA'

Amplo terreno cf
2.566,12m2, com
frente de 50,20

metros para Ewaldo
Schwarz, plano,

pronto pI construir,
possui viabiliadade
de construção.

CÓD. 874 - Amplo Terreno c/
4.828,75m2, plano, pronto p/construir,
região central, próximo a Caiman / PM

RS 750.000,00

CÓO. 726 - Lindo terrenq a

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.696 - Amplo terreno c/747m2
área útil com 24 metros frente p/rua,

fundos do ResidenciaJ Atlantis.

RS 85.000,00 RS 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 dorm., bwc social,

sacada c/churr. e reiki, 2 vagas garagem lado
a lado, excelente padrão de acabamento.

R$ 423.000,00

CÓD. 944 - Ed. Schiochet, lindo apto. todo
reformado c/126m' priv., 2 suites, sendo

1 master c/ closet, sacada, despensa
ernpreqada.j vaga, porcelanato e laminado.

R$ 350.000,00

CÓD. 662 - Residencial Di Fiori,
apto. c/ 62m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

cozinha integrada, sacada c/churrasq.,
bwc social, lavand., 1 vaga.

R$190.000,00

CÓD. 900 - Sobrados geminados,
c/147,85m2,1 suite + 2 dorm., bwc

social, sala estar/jantar/cozo
Integrados, lavabo, churrasq. e 1 vaga.
A PARTIR DER$ 260 MIL R$ 210.000,00

CÓD. 747 - Edif. Mônaco, apto. cf
64,40m2 priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

coz., sacada, área serviço, 1 vaga.

CÓD.·918 - Resid. Mariscal,7 apto. c/
79,85m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localização.

R$ 245.000,00

CÓD. 943 - Resid. Barra, aptos ct
65r1J2, 2 dorm., 2 bwc,coz. integrada,

sacada c/ churr., lav. e 1 vaga.

CÓD. 941- Resid. Meliáh, apto. c/
64m2 priv., 1 suite, 1 dorm., sala estar/

jantar, saco cfchurrasq., 1 vaga.

CÓD. 946 - Resid. Bertoldo Enke,
apto. c/59,70m' priv., 2 dorm., sala,

cozinha bwc social, sacada c/
churrasqueira, lavanderia e 1 vaga.

APARTIR DER$130 MIL

. CÓD. 857 - Cond. Palazzo Valsugana, lindo
apto. c/320m' priv., 1 suíte master c/ sacada,
3 suítes, sala estar/jantar, .sala Iv com home
theater, dep. empregada, despensa, 3 vagas.
R$1,8MIUiÃO· PARC, DIR. Cf PROPRIET.

CÓD, 933 - Resid. Belle Vie, com 122m'

privativo,1 suíte master sacada c reiki, 2
demi-suítes, ampla sacada c/churrasqueira,
lavandería e 2 vagas. Excelente padrão.

R$ 430.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊt:\

V
VIVENDA

04733721122
PLANTÃO DE VENDAS�
47 9981 1122 (Osmari)
47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6669 (Ruda)
4791856662 (Anderson)

Creei 2354-3J

IMÓVEIS www.vivendainloveis.com

RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS
Bairro: Vila Lenzi

Aptos çte suíte + 02 qorm COm 100mi! privativos
Aptos com suite + 01. dorm com 78,92002 privativos
Aptos com 01 dorrocom 5t,91m2privativos
01 ou duas vagas de garagem
Entre,ga Dezl2016.

Incorporação nº R4 16,293

A partir de

APARTAMENTOS '

� VILA NOVAY: V JARAGUÁ ESQUERDO � RAU
REF 1610
Residencial Vitalle

Apto com 01 suíte + 02 dorm - 83m2
01 vaga de garagem
Incorporação: R1 -72.347
A partir de

REF 1524 REF 1413
Residencial Acre 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

Aptos com suíte + 02 dorm
1 03,40m2 - 01 vaga de garagem

A partir de

R$ 1'95.546,00'R$ 252.60'6,60' R$ 237.0'06,0'0'

� CENTRO
REF.1654 .'

Apto 85m2 - 01 suíte + 01 dorm
01 vaga de garagem

Y ILHA DA FIGUEIRA.yAMIZADE
REF.1540REF 1579

Residencial Belize Tassia Fernanda

Aptos com suíte+ Q1 dorm- 67,18m2
Aptos com 02 dorm -'60,75m2 privativos
01 vaga de garágem.-Entrega fev/2015..
Incorporação: R5-43-599.
A partir de

R$ 158.600',00'

Aptos com suíte + 01 dorm - 76m2
01 vaga de garagem
Incorporação R3-508.07
A partir de

R$ 250'.60'0',66R$ 195.666,60'

V BAEPENDIY CENTROV CENTRO
REF 1668 - Residencial Saint

Tropez
Apto com 73,00 m2
02 dorm e 02 vagas de garagem .

. A parir de:

REF.1588REF.1632
Apto 64m2 - 2 dorm, sacada com

churrasq, garagem.
Apto 72,1 Om2 - 2 dorm, sacada com

churrasq, 1 vaga de garagem.:1

. R$ 215.060',00R$ 240'.0'66,0'0

1
1

V AMIZADEV BAEPENDI
-V CENTRO

REF1577REF 1660 REF 1379
Apto com 80m2 - 01 suíte, 02 dorm,
sacada com churrasq e 02 vagas de

garagem.

Apto 126m2 -01 suíte + 02 dorm,
sacada com churrasq e 02

vagas de garagem.

Apto NOVO 55m2 - 02 dorm, sacada
com churrasqueira e garagem.
Última Unidade!

R$158.000,OOR$ 255.000',0'0'R$ 566.60'6,06
Rua Jorge Czerniewicz, 400 1 Czerniewicz 189255-000 1 Jaraguá do Sul 1 SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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04733721122 TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

PLANTÃO DE VENDAS:

47 9981 1122 (Osmari)
47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)
47 9185 6002 (Andersen)VIVENDA

Creci 2354-3J

IMÓVEIS www.vivendaimoveis.com

CASAS

�ÁGUAVERDE
REF 5218 - Casa 160m2 - 01

suíte, 02 dorm, 02 vagas de
qaraqem Terreno 450m2, R$REF5182

Casa em construção com 124m2
Oi suife, 02 dOM, 02 vagas de
gafag�m. ACàbamento ern'piso
,porcelanato e gesso.
Terreno 442,OOm2•

R$ 490.000,00

fJB. RIO CERRO

REF 5214 - Casa 260m2
01 suíte com hídro, 03 dorm,
piscina e duas vagas de

, 'garagem, Terreno 900m2,

R$ 480.000,00

R$ 750.000�00

�AMIZADE
�
,_,;. REF 5215 - Casa 120,00 m2

01 suíte + 02 dorm, área de
festas e garagem,
Terreno 125,00m2,
A partir de

R$ 320.000,00

REF 5155 - Casa 230,00m2
03 suítes, área de festas,
garagem pi 02 carros,

Terreno 507,42m2,

REF 2363 - Casa 300,00m2
ütsulte master + 02 suítes,

,_, área de festas, garagem

I pi 03 carros, Terreno
,

58000m2,

..... RS 690.000,00

� 3 RIOS DO SUL
REF 5201 - Casa 200,00m2
01 suíte cl closet; 02 dorm,
área de festas, 02 vagas
de garagem. Terreno
37600m2.

R$ 595.000,00

'� CENTENÁRIO
•
REF 5202 - Casa 150,OOm2
- 03 dorm, área de festas
e garagem, Terreno
360,00m2.

�=

_ � J. ESQUERDO

REF 2926 - Casa 140m2
03 dorm, sala de estar I
jantar, coz, lavanderia,
bwc, garagem. Terreno
400,00m2,

R$ 250.000,00 "

�VILALENZI
REF 5176 - Sobrado,
280,00m2 02 suíte cl closet,
área de festas, 02 vagas de

garagem. Terreno 575,00m2,

REF 5200 - Casa 115m2
01 suíte, 02 dorm, 02
vagas de garagem.Terreno
323,00m2•

R$ 330.000,00
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

Ref,953 - Sala comercial cl
68,42m2,

V BAEPENDI

Ref.984 - 02 dorm., sala,
cozinha semi-mob., sacada
cl churrasq.e garagem,

V AMIZADE

Ref.8004 - 02 dorm., sala
e cozinha, sacada cl chur
rasq. SEM CONDOMíNIO

mob, 02 dorm, cozinha
mobiliada.

wt fi BAEPENDI

R$ 570,00
Casa:
Ref.393 - 01 dorm.,sala, cozinha, lavanderia, garagem.
Chico de Paulo - R$ 430,00
Ref.678 - 01 Suite, 02 dorm. sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Estrada Nova - R$ 780,00

.

Ref.8012 - 01 suíte + 02 dorm, área de festa, cozinha.
Estrada Nova - R$ 870,00

.

Ref.8002 - 03 dorm., sala, cozinha, lavanderia, gara-
gem. NovaBrasília - R$ 880,00

�

Ref.8012 - 01 suite + 02 dorm.,cozinha, área defesta,
3 vagas de garagem. Estrada Nova - R$ 870,00
Ref.462 - 01 suite + 02 dorm, cozinha, 2 vagas gara
gem. Chico de Paula - R$1100,00
Ref.S13 - 01 suite + 02 dorm., cozinha, área de festa,
garagem. Chico de Paula - R$ 1.100,00
Ref.915 - 01 suíte, Q2,dorm., área de festa cl piscina,
02 vagas garagem. Vila Nova - R$ 3.000,00

Centro- R$ 480,00 Ref.S009 - 01 suite + 02 dorm., cozinha, sala, sacada
Ref.955 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço. João cl churrasq. e garagem. Ilha da Figueira - R$ 850,00
Pessoa - R$ 450,00
Ref.997 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia. Água
Verde - R$ 470,00
Ref.S010 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 470,00
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.S63 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,sacada e

garagem. Baependi - R$ 600,00
Ref.S013 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, sacada
cl churrasq. e garagem. Centro - R$ 650,00
Ref.560 - 02 dorm. sala, cozinha, lavanderia e gara-
gem. Centro - R$ 650,00

.

Ref.951' - 2 dorm, sala e cozinha, churrasqueira.
Baependi - R$ 650,00
Ref.S003 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada cl churras-
queira. Vila Lalau - R$ 700,00

.

Ref.S015 - 02 dorm., lavandena-cozloha, bwc, sala e

garagem. Centro - R$ 800,00

Terreno:
Ref.910 - Terreno de esquina c/640m2• Amizade - R$
650,00

Ref.57� - 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.969 - 01 suíte Master + 02 dorm., cozinha, sala,
garagem. Centro - R$ 1.300,00
Réf.947 - 03 suites, sala e cozinha, churrasqueira, 02
vagas garagem. Centro - "R$ 2.200,00

Ref.937 - Sala comercial c/202m2 e 02 bwc. Centro - R$
2.700,00
Ref.9S0 - Sala comercial c/256m2, 01 bwc e estaciona
mento. Jaraguá Esquerdo: R$ 3.150,00
Ref.977 - Sala comercial c/550m2, mezanino cl escri
tório, 02 bwc e estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$
12.000,00

Galpão:
Ref.792 - Galpão com 550m2 + escritório + 02 bwc. São
Luis- R$ 4.850,00

Sala Comercial: Ref.S007 - Galpão com 600m2 + 02 bwc e estacionamen-
Ref.574 - Sala comercial c/114m2 e 01 bwc. Ilha da to - Guaramirim- R$ 6.000,00
Figueira- R$ 1.000,00 Ref.98S - Galpão com 1300m2 - Cond.lndustrial- Rau -

Ref.978 - Sala comercial cll 00m2, 01 bwc e estaciona- R$ 8.000,00
mento. Jaraguá Esquerdo- R$ 1.100,qo Ref.670 - Galpão c/1.125m2 e 6m de altura. BR 280-
Ref.935 - Sala comercial com aprox. 90m2 cl 01 bwc. R$ 11.000,00
Centro - R$ 1.500,00
Ref.992 - Sala comercial c/180m�. Vila Nova - R$
1800,00
Ref.931 - Casa comercial c/03 salas, cozinha cl mobi
lia, sacada. Centro - R$ 2.500,00

Apartamento:
Ref.542 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc. Centro - R$
430,00
Ref.7S0 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc e garagem.

Rua Jorge Czerniewicz, 400 I Czerniewicz I 89255-000 I Jaraguá do Sul I SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lotes a partir de c

R$ 88.000,00!
Venha conferir!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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eteé
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

n

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, bwc, garagem para 2 carros.
R$ 380.000,00

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 terreno de 6.570m2 com 5 qtos, 2 BWC's, copa/cozinha, sala, ga
ragem pi 2 carros, piscina, lavanderia, área de festas e dispensa. R$ 750.000,00

Galpão com 150m2 (com 2 pisos)
em terreno de 500m2 no centro
da cidade. R$ 250.000,00

CA0047 - SCHROEDER

Em frente ao CoI. São Luiz - Ed.
Domingos Chiodini - 2 salas com
erciais conjugadas e recém mobili
adas. Excelente local para escritório
comercial. R$ 235.000,00

Geminado com 74m2, contende
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo 2

mercados, posto, posto saúde,
creche, escola. R$ 148.000,00

Casa residencial com 194m2, com 1 suíte, 2 quartos, BWC, salas,
churrasqueira e vaga de garagem para 3 carros. R$ 446.000,00. Aceita
financiamento bancário e estuda troca por apartamento,

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 370,000,00

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

Casa com 1 quarto, BWC, sala e

demais dependências.
R$ 140.000,00

Casa com 1 suíte, 4 qtos, sala,sala de
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�empi 4 carros, poço arteciano,60m da
praia R$ 320.000,00

AP0009- João Pesso

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ l30.000,00
Incorporação R.1-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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0018 - VILA LENZI
ego Incorp. R.1-72.311

.partamento com 1 suite + 1, BWC, cozinha, garagem coberta e sacada
om .churrasqueira. A partir de R$ 145.000,00

S00006 - VIEIRAS

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

partamento com 2 quartos,
WC, sala, cozinha e área de

rvíço, 1 vaga de garagem
,berta. R$ 136.000,00

www�engete(imoveis.(om.br
Padre Pedro frandk€11l, 211- (e'riltlro .- CíEP: 89251-0410 - Jaraguã do suu/se

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 150.000,00

. Apartamento com 1 suíte,2 quar
tos, BWC, sacada gourmet e de
mais dependências. R$ 187.000,00

Prédio comercial já alugado, com
espaço paramoradia, cliente
aceita imóveis como parte de
pagamento. R$ 700.000,00

CAOO45 - RIBEIRÃoCAVAlD

Duas casas em rua asfaltada,
ambas com dois quartos e com

retorno de aluguel. Excelente
oportunidade para investimento.
R$ 145.000,.00

Sobrado com 2 apartamentos in
dependentes com 1 suíte, 5 quar
tos, BWC, área de festas e demais
dependências.R$ 370.000,00

Terreno com 465m2.
R$ 148.000,00

asa de madeira com 3 quartos e demais dependências R$ 178.000,00

TEOOI6 - GUARAMIRIM

Terreno com 15.111,18m2.
R$ 300.000,00

-
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MÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊI
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@gtr.olla.com.br I 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 ALV c/
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1028: CENTRO - CASA + SALA COM- 1074: AMIZADE _ CASA NOVA c/ 240m2
1344: TIFAMARTINS - CASAALV c/

ERGIAL - Ótimo local para clínica, -ótimo acabamento! c/ suíte + 2 qtos, chur- suíte + 2 qtos, piscina, churrasquei
escritório. Casa cf 319m2 + sala com rasqueira. R$ 650mil - Estuda propostas ra. R$ 170mil- estuda proposta en
aprox .. 40m2. R$ 656mil envolvendo casa, apto ou carro. volvendo apto de menor valor, carro

1386: TRÊS RIOS DO SUL - CASA 2427: GUARAMIRIM - TERRE
GEMINADA C/70m2 c/ 2 qtos, NO cl 1.056,75m2, de esquina.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada + R$ 690mil

parcelas + financiamento.

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R da Nova (rua com

erciai) c/ casa e sala comercial.
R$ 580mil

1230: JARAGUÁ ESQUERDO - �OBRA-
-�-_....... 01 DO COM EXCELENTE PADRÃO - suíte

1253: RAU - CASA ALV.. cf suíte + 2 ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
qtos, churrasqueira. R$ 275mil churrasqueira, garagem para 2 carros. Em

fase final de contrução. PREÇO ESPE
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

• 1161: CZERNIEWICZ - CASA ALV cf
1233: JARAGUA ESQUERDO-TER- 181m2 _ 4 qtos, 2 bwc's, terreno amplo cf
RENO COM CASA- ÓTIMO TERRE- 683m2. R$ 320mil
NO com área de 7.360,90m2, sendo
37,90mts de frente. : R$ 1.190.000,00

1268: VILA LALAU - CASA ALV. cf 1199: BARRA DO RIO CERRO - 1097: BAEPENDI - CASA ALV c/ 1014: CENTRO - CASA ALV c/
1 DOm" - 3 quartos. R$ 31 Omil CASA ALV cf 2 qtos, terreno cf suíte + 2 qtos, churrasqueira, canil. 160m2 - 3 quartos, terreno com

,

367,50m2• BAIXOU PARA R$ 170mil! 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 cf 3 quartos, chur
rasqueira. R$ 165mil

AMIZADE - SOBRADO c/
1341: SÃO Luís - CASA ALV. c/

219m2, terreno cf 378m2 - suíte 2 qtos,110m2 - 3 qtos. R$ 258mil
churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1176: FIGUEIRA- CASAALV cf suíte
cf hidromassagem + :3 quartos, chur- 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV cf 1347: SÃO Luís - CASA ALV cf suíte

rasqueira, 3 garagens, linda vista, ter- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2 mobiliada + 2 qtos, .office, churrasqueira,
reno cf 1050m". R$ 350mil carros. R$ 299mil garagem pf 2 carros. R$ 300mil

.

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV. - terreno
c/ 59'9,40m2 - 20,85 de frente.
Casa c/3 qtos, 2 bwcs. R$ 270mil
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IliI
IMÓVEIS

lANÇAMENTOS

APARTAMENTOS PRONTOS

0&

3411: VILA NOVA - APTO cf suíte 3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, sacada cf churrasqueira. + 2 qtos, ampla sacada e garagem.R$ zzomn R$ 350 mil

.8
c
Q)
E
o
E
(j;3003: CENTRO - APTO NOVO .;
6-

SAINT TROPEZ - apto cf 1 qto. Pré- 3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN
ro

FLOWERS cf SUíTE + 2 QTOS, 2 GARA- 6-dio cf elevadores, hall decorado, área GENS, CHURRASQUEIRA, SACADA - SOL '"de festas,espaço fitness. R$ 150mil DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA IN- ;g
- pode ser financiado. - FRAESTRUTURA. R$ 550MIL �

2
ro
'"

B
'ãi
'5'
<J)

o
.'"
ti
Q)
<J)
o
"O
'"
'0
C
::J

3152: ILHA DA FIGUEIRA - ED. �
EUGÊNIO TRAPP - Apartamentos <J)

novos, c/ suíte + 2 quartos. Prédio �
d 2 elevadores, área de festas com g!

amplo terraço, churrasqueira e piscina. <J)

PRONTO PARA MORAR. Entrada + $)
parcelas + financ. A partir de R$ 22àmil

3009: CENTRO - ED. VIRGINIA
-Apto cf 1 qto. R$ 145mil- pode
ser financiado

. 3417: OPORTUNIDADE : VILA NOVA-

3024: CENTRO - APTO (PRÓX. TORRE DI LUNA - apto pronto para morar

HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 QTOS. d 2 qfos. R$ 140mil- pode ser financiado'
R$ 135.000,00

3016: CENTRO - APTO cf 3 qtos, 3410: VILA NOVA _ APTO ED .

2 bwc s - ótima localização. MARISCAL cf 2 qtos, semi-mobiliado,
R$ 199mil ótimo acabamento. R$ 245mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2199 - Apartamento - Com 2 dormitórios,
sala, cozinha, área de serviço, bwc
social, sacada com churrasqueira e
01 vaga de garagem. R$145.000,OO.

Aceita-se proposta!

L2320 - Apartamenlo· Com 2 dormüórios, sala
e cozinha inlegrada, banheiro social, área de

serviço e 1 vaga garagem. Aluguel R$630,00 não
possui valor de condominio.

L2368 - Apartamenlo • Com 1 suíte, 2 dormilórios,
sala de estar/janlar, cozinha, sacada com

churrasqueira, banheiro, lavanderia e 1 vága de
garagem. Aluguel: R$1.050,00 + R$150,00 cond.

l2366 - Apartamento - Com 1 suíte, 1
dormHório, sala de estar/janlar, cozinha,

banheiro, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
Aluguel�R$686,60 + R$80,00 cond.

CENTRO CZE.RN1EW1CZ

6212· Terreno - Lot. Marajoara II- Com
797,41m'. R$ 95.000,00. Aceita-se

. financiamento.

l1104 - Casa - Com:3 dormitórios,
sala de estar, cozinha, copa, banheiro,

lavanderia, jardi de garagem ..

Alug

.J2S!f/wj /'ealf� I'ond�j
.' 3371-0768
www.imobiliariajardim�com
�. Rua Reinoldo Rau, 585 • Centro - Jaraguá do Sul

, '-/�.
,

• .

J ,.

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.· .

PROCURAMOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO, ENTRÉ

EM CQNTATO COND$r.fl
...

LOCAÇAO
Apartamento - Centro - Amplo apartamento 0Pffi tres

.

quartos (sendo uma suite), sala, oozinha; area de
seNiço, líanhlliro, sacaâa e garagém. Valor R$ 900,00 +

cond.
.

Sala comercial- Centro - Sala comercial com

aproximadamente 6Om' e dois tianheiros.
vàJor R$ 1.000,00

Casa -Ilha da F�ueira - Cesa com dois quartQS, sala,
cozinha, area ae seNiço, area de festas, garagem �

.

all)plo palio. Valor R$ 800,00

Apartamento - Vila laIau - Apartamerto novo gJffi deis

quartos, sala, cozinha, area de seNiço, �ifà e
.

ga�em. Vãlor R$ 720,00
.

Apartamento - Centro,-Aparfan]8nto côin Ires Quartos
(sendo urna sutte), sala, cozinha, ar'ea de serviço, sacada

ÇO!l) churrasquei�, terraço e garagém.
ValorR$ aso,OO + cond.

- Galpão - Guaramilim • Galpão-com 262m' em
Guaramirim.

valor R$ 2.100,00

Apto • Vila Nova· Apartamento NOVO com tres

quados (sando uma SjJite), sala, coZÍ!1ha, area de
§8fVÍÇO, banheiro, sacada. com churrasqueira e duas

garagens.Pred"IO.com elevador e salao detestas.
Valor. R$1.!lOO;OO.+ cond.

Apto·· Centro ·Apartamerto com dóis q�ttos, sala,
cozinlÍa,area dà serviço, banheiro, saeada com

chunrasqueira e garagem .

•
Vàlor RS 680,00 + cond.
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I.MOVEIS fi

47 3275.4477 Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

wwwllsplendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo: desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança .

Beti 9936-6906
Winter 9909- 1998

bceleRte acaba.ento!

R$ 160.000,00
Apto MOBILIADO· Centro

1 suíte + 2 quartos.
110m2 de área privativa.

R$ 295.000,00 .

Apto com 1 quarto- Centenário
Sacada com cluJliliasqueira
@11 waga de esfu.d�líIarrnentoo

R$129.900,OO

LOCACAO
-�J.sr.dt'e*2q�-IjJÍllXl8lIi!I!35Ílilll-IiI$:lL25JilIJOl!JJ+�
-�J.suíie*2qpa1tms-.'ltiladrmWl-�)illID+b!as;; .

- Apto 211,IlaJlUls, SiII:ada r:/churrasqueira - Baépendi - RS 570,00 -I- taxas,

-Ar;m1�. garaga:n - Centro - A partir de RS 480,00 -I- taxas,

-SaJaOlmetrtfalfIJIDVA - Baependi - RS 1.700,00+ taxas.
- SalaÚlI'IIISI!:ialfe5l:fitt5OONOVA - 8aependi - RS 700,00 + taxas.

- Casa (sobradIo) 1 $lIÍtJe rJdMet... 31Q1llB11l11m" gPi!loima - �imIIe-lRIS�
- Apto 1 sui1e ... 2 qwJaIlIIIll5,.lOI1JliiIrI!II1lM101111l1MW1l\ - � ll4iIIl'Ia-Iii$� ... tl!lra5;;

móveis

3275.1100
Pfantão 9921.5515

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

CÓO 481 • TERRENO+ CASA.Bairro
I Vila Lenzi.4 Qtos/2 Banheiros e demais

dependências. 3 Vagas de Garagem.
Valor R$ 280.000,00.

CÓO 4.85 • APARTAMENTO.BairrQ Nova
Brasilia.lmediaçóes "Atacadão. Lux"l

Suíte(l Qto./l Banheiro SoCial e demais
dependências.l Vaga de Garagem.

Valor R$190.000,OO.

C.ÓD 416 • CASABairro Estrada
Nova.Condomlnio Jdim das Flores.2 Qtosl1
Banheiro e demais dependências. 2 Vagas de
Garagem + Móveis sob medida na Cozinha e

__ B��heilP: V�lor RS165.11!l_fl,OO... _

CÓD 474 • CASA ALVENARIA.Bairro
Czemiewicz. 2Sultes.1 010.1 Banheiro Social e
demais dependências.Sacada.Área p/festas.

2 Vagas de Garagem.
Valor R$ 490.000,00,

- _. o •• _

.

CÓD 489· CÁSÀ(70m') +
EDlCULA(50m').Bairro Rio Cerro II. 30tos/1

Banheiro e demais dependências.
1 Vaga de Garagem.Terreno c/Área total de'

2.700m'. valor.R$ 300.000,.00

CÓO 502.0 CASA.Bairro Amizade.2 atosll
Banheilo e demais dependências.l Vaga de

Garagem. Valor R$160.ÓOO,OO.
i4f1�ll1\I;@llal: 2' IM�M <Wi<4JIt!Íh1itumJil! Semdl:!J
(�Ilíll""/<tl�l�,iI:i1lIIii1rilt!wrc//�,ei$, 5lWf�*2>dmnmnil!mr.iiQ$ edli'l4lTllfIJi&
�1mrc//<OITli.lf�ewmC1l� _eml1JL.iÕJlíÍll\1l!1>��1ilJ..

ii ��,iQ)

I' I co::e,:,�I' ! Si'AçolMâ'HIS

�.;.
!mm.s��,IT(lb\lelllllI!m<nlEll(1.Uil�_

.. JllEMillIjt(!lr,O�\i11lI'iT(QJ1Wll.edl�"
�! II �WlIt�R_iNl'Ql

�J 11_-_
j:��������������������_'�=-���__��-M=-�__�j �II���

mito - !Rtesii1:ll dl:a& lfllJJljp;<o$ - Ap41i!1L � d�íiII. AlI./.SUet R$ SÔO.OO
�MlO! -A�.� dlPJI111111õt «J1lfiÔi1t. WE.G 2) AliJ.Ig,uet R$ 650,00

M -AJ!l4ll11t.. 2> dtaIImnilt_, dia17l!tCilj'$�. AliJ.Ig,ooi: R$ &50,00
No - CCllli1tIl q;JIMe.m!!lmlOl" 2' <dI.w1mnffllCÕJiím.�1�g,\Ueli: R$ 650.00

I14QIlIlt:A\. -!CooaI <WMe.m!!lIlÍÍOl. :21 dil2f!mniili6nim.�1I};eI: �$ 660.00
'

I!tC'iUA - ii;e,sii1:lL.lRu.dlrl-A�M 2'W_.(I11QWOi). Al:u:guel: &$100.00
IllA I!I.�V!A - �i1:IL.MlOOw- .9\J!lI1lll1I:., 2' d:.omrrnim..((1ISJ;ífo>)j. AtIUg,uel: R$ 130.00
lJlA I!I.�V!A o_ .9ljp4lntt" :3l dIPnrrmilt.((] s.ru.ííIIeJ», c/! IfIIlQ\Çeis.. AliUg,llel: R$ 1.300,00
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3055 2244
www.imobiUarialuna.com.br

CREDIBILIDADE É TUDO!a

Ret.0460 - Res. Pieske,
lindo apartamento pronto
na barra do Rio Cerro
com 2 dorm, área de

70,50m2
R$ 135.000,00

Ret. 17 - Res. Carmelo,
apto na Vila lalau, com 1
suíte + 1 dorm, área útil

73,00m2
R$ 146.700,00

Ref.0463 - Res. Dal Ri,
apto no São Luiz com 2
dorm, área útil 67,50m2

R$ 158.000,00

Ret. 05 - Res. Torre Di
Soli apto no Jaraguá

Esquerdo com suíte + 2

dorm, cobertura duplex,
elevador- R$ 247.000,00

Ret: 0497 - Res. Acre -

Jaraguá Esquerdo - apto
cf 1 suíte + 2 dorm.,
acabamento cf piso
porcelanato, área útil

103,40m2, R$ 252.000,00

Ret. 0160 - Res. Juliana
Christina apto no

Amizade com suíte + 1
dorm, com elevador e

garagem, área útil 85,00
m2 - R$ 220.000,00

PLANTÃO imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

MARCOS
9122-2015

Rua Governador Jorge Lacerda, n0233.

(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ret. 73 - Res. Deli Emilia
- apto Jaraguá Esquerdo

- suíte + 1 dorm.,
R$ 159.000,00

Ret. 0414 - Res. Mellita,
apto novo na Vila Lalau,
com 2 dorm, área útil.

57,00m2
R$ 160.000,00

Ref: 0455 - Casa - Vila
Rau - com 2 dorm., área

útil 118m2,
R$ 275.000,00

Ref. 52 - Res. Moreau

apto na Vila Lalau, apto cf
2 suítes + 1 dorm, área

útil 84,18m2
R$ 277.000,00

Ret. 55 - Res. Águas
Marinhas, apto no centro
com suíte, 2 dorm, área
total 145m2 R$ 279.000,00
Aceita terreno como parte

de pagamento

Ref. 33488 - Res. Parati,
apto no Czerniewicz, com
1 suíte + 2 dorm, área útil

90,00m2
R$ 170.000,00

(47) 3373-5134

(47) 9900-4434

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.eom.br I

, .

oveis
Vod é 1UM6a l1UÚD4 cenquista.

Ed. Ilha bela j
Ref114

Apartamento no
centenário.. com

elevador, 1 vaga.de
garagem. Próximo

I
ao DG daWEG.

�$160mi!�

Ref 117 Guaramirimjlinda
chácara, 95 mil m', ct casa 4

dorm, pastagem, lagoas e demais
atrativos, aceita permuta menor

valor. R$ 450 mil

Ref 152 Centro- Guaramirim,
apto cl 75 m2, 2 dormi semi

mobiliado.
R$169 mil

(47) 3373 4618
Plantão:

8411 7669/92310759

Ref 130Bruderthal
Guaramirim, terreno industrial
cl frente para rodovia, 125 mil

m2, Valor R$ 9,60/m2

Ref 115 Centro -Jaragua do
Sul, Apto c/72 m2, 2 dorrn, 1

vaga de garagem, troca por
casa na praia. R$ 160 mil

Rua Vereador Joã
www.guaraimcvels.lmb.br

ereíra Uma, 54 - Centro - Guaramirím
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

13 anos www.imobiliariabeta.com.br

Ref: 75

Casa - Ilha da Figueira
03 Dormitórios

Ref: 76
Casa - São Luís

03 Dormitórios (01 suite)

Casa - Víla Nova
04 Dormitórios (01 suite)

Ref: 85

Terreno - Guaramirim
Metragem: 43.166,00m2
RS 4.500.000,00

I

Terreno - Guaramirim
Metragem: 20.620,36m2
R$ 2.800.000,00

Terreno - Barra do Rio Cerro
Metragem: 464,OOm2

. R$ 150.000 00

Terreno - Chico de Paula
Metragem: 610,OOm'
R$ 128.000,00

Consulte nossos corretores ou acesse www.imobiliariabeta.com.br

Rua João Januário Ayroso, 5310nício do bairro Jaraguá ESqllerdo)· Atendimento: 8h às 12h /13h15 às 18h30
�----��----�-- ------------------------------�
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Sché er

Residencial

Abu Dhabi.

Centro

Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

'I

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$157.000,OO. Incorporação nO R.3-59.�58 _

N° da

incorporação:
R.1-73.591

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

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul :
Apartamento de três quartos, com duas vagas

. de garagem. R$165.000,OO. Matrícula nO
70.950. Apartamento com dois

quartos. R$135.000,00. Matrícula 70.956.

Apartamento com dois dormitórios,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira e umavaça
de estacionamento. Prédio com área de
festas. Metragem do apto: 59,OOm2.

Valor: R$ 145.000,00
Registro da incorporação N° 62.174 R-1

Residencial Itália
Apartamento com
\ 121m2•

Incorporação nO
R.26.047

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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09/11 das
09hàs 6h-

Rua:Coronel Procópio Go,mes
de Oliveira, 330 sala 03
Após o trilho do trem da Praça Angelo Ptauera

PTO

Rua João Ropelatto, 183- Nereu Ramos (l° trevo)
(47)3055-3333 .. Plantão: (47) 9654-41 1 - adm@aptoimobiliaria.com·

.�����iC0iil1�e,...�.�,�a.�lfh\.-t���100..SI€!Ia.�����SOO
;!l.:.Jfi;y.lluH liJ!ill.t..l.I',li' II !
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(_L_O_C_AÇ_Ã_O_J ( VENDAS

VENDE R$ 95.000,00
Loteamento Guilherme Menegotti,

lotes de 353' a 650m2, Pagamento Facilitado:
Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto

*Mais condominío

'Apart.Vila Nova 01 suíte + 01 dorm. Ed. Monise R$ 700,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Ed. Mario Tavares R$ 650,00
'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.Vila Nova 01 suíte + 02 dorm. Ed. Ana Cristina R$ 800,00
*Apart Nova Brasília 02 dorm.Prox. Madri Ed. Klein R$ 550,00
'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, Jaragua Esquerdo prox. Moveis Pradi R$ 600,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox. Arroz Urbano São Luis R$ '1.800,00

ALUGA R$ 850,00*
Baependi - 01 suíte+ 01 Dormitórios, 01 Sala,
Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.

Residencial Caribe.

OPORTU· IDADE DA SEMANA!·

Apartamento em Balneário Camboriú,
sendo 3 suítes com 3 vagas, completa área

de lazer. condição exclusiva 10% de entrada e

saldo em 150 x aceita imóvel COmO parte de

pagamento. R$1.564.000.00 *sujeitoaapro"�ção

Apartamento em Balneário Camboriú,
sendoS suítes com 2 vagas. completa área

de lazer, condição exclusiva 10 % de entrada
e saldo em 100 x. Valor R$ 650.000.00
• sujettoa aprovação. Entrega em ;l2/2P15

Rua: Bernardo Dornbusch 570 si 02 - Baependi - [araguá do sul

Fone (47) 33.71-1681 /8480 1030
E-mail imoveisedesign@hotmail.com / www.imoveisedesign.com.br

A PARTIR R$ 105.000,00
Apart. 2 dormitórios, playgraud
Residencial Brasília Beltramini.

__________�--�---�
I

.,

IMOVEIS AGILIZAMOS SEU
PROC-ESSO HABITACIONAL

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

�
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Ln
�
N
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.21l0Rm1DRlosSAtÀDE_
JAIillR.tIIlltqtA !1II[6RAllA.
llWC E lAYAlIIIfRIA. UMAVAlIA

'IIf 6AlIA6EM:C01lfRIA.
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MOBILIÁRIA

PRESENÇA
(47) 3375.0505
9153·1112 I 9135·4977

DESTAQUES DA SEMANA

Casa 67m2, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de

serviço, varanda e garagem.
Seminário, Corupá/SC.

R$ 130.000,00
Casa 60m2, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço e varanda.

Terreno 382m2, Rua Francisco Picionnl,
Seminário, CorupájSC,

(Contrato - 12 meses)

partamento Novo 50m", 2 quartos,
sala, cozinha, BWe, lavand. e :L valia

de estacionamento. Excelente
Infraestrutura, elevador, cabo
estruturado p/ Spllt, salão de

festas... ótima localização, João
Pessoa, Jguá do sul/se.

Ár•• 21.1I05m·, .,.o.'.nto 100aJI,. •
•m N.r.... Ramo•. Otlmo '00.' p.r.
construçlo d. com.rolo, g.'pllo
Industrl.l, o... oondomlnlo vortl..al.
Terrena com franto par. 2 tu••.
e.tudamos propoatas. (Acalt..
torrono com ca.a am Narou
Ramos). J".... do s ... ,/se.

n• .I1u4•••ouo*oa.

Terreno 2.197m2, com casa de Terreno 451Jm% (15m de frente� com uma casa de
madeira simpJes. De frente p/ asfalto, madei .. ...._. 3 _... sala

.

h ba hei
. TrésRiosdoNorte,JglIádoSulfSC. !.

raooWVllr, .....,
•
,COZIn a, n. ro,

Ideal para prédio.R$ 31O.ooo#!. 'I'iii), area de� e Yar�ncla. Otima localizaçao.
Seminário,ConIpáfSC. R$109.000,OO.

Área 6.080m2 (32m de

frente), excelente localização,
Bomplandt, Corupá/SC.

R$ 170.000,00.

Chácara 13.000m2, 200m de
frente, com água corrente e

lagoa, Ano Bom, Corupá/SC.
R$ 95.000,00.

VEJA MAIS OP ÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

Chácara 72.336,30m2, com
nascente, pastagem e rancho.
Belo lugar. Estrada Ga,lbaldl,

Jaraguá do Sul/SC.
R$ 270.000,00.

Chácara 60.000 m2, cala de
madeira com linda vllta para o rio,
localizada no Rio Natal, CorupájSC.
R$ 98.000,00. Aceite carro popular

em neg6clo.

CRECl8844

3370-&624 I 9102-5299

041-Três Rios do Sul. terreno
com 522.90m2• R$130.00D.DD

003 - Santo Antonio. terreno com área de 89.268.00m2 . , :.R$1.800.000.00
011-Massaranduba terreno com 1 OO.OOO.OOm2 :: R$135.000.00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375.00m2 , R$ 65.000.00
023 Sarrto Antônio terreno com área de 475:650.00m2 , .................................................•.................. .R$ 960.000,00

��=����V�:o�;::e������1g.���i::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�f�:��:gg
.

055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000.00m2 {com 02 galpóes) , R$ 480.000.00
058 - Nova Brasãa, terreno com 16.843.45m2 R$ 2.000.000.00
070 - Ribeirão Cavalo. íerreno com 71.148.20m2 R$ 2.850.000.00
075 - Ribeirão Grande tio Norte com 3Q.696.00m2 R$ 400.000.00
089 - Amizade. terreno CHAMPS ELYSEE com 360.00m2: R$145.000,00
107 - BR 280. Nereu Ramos- temno com 78.000.00m'" R$ 2.000.000.00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00m2 (ótimo PI indústria). Aceita imóveis R$ 800.000.00
115 - Vila Nova. terreno com 372.97m2 R$140.000.00
130 - Amizade -terreno com 61.§00.00m2 : R$500.000.00
156 - Chico de Paula, rerreno com 723.60m2 R$150.000.00

TERRENOS

CASAS
. •

•

OOB-Amizade-Casa com 168,00rn" eterTeríJ com 370.00rn". (aceita apar1aJmlto de·rneravaJorcoo-o fonna 00 pagarrento) R$ 55()'(XXl.OO
021 -Schoroedercasa de alvenaria com 173.00m2 e terreno com 450.00m2. {aceita sitio de menorvalor) R$180.000.00
035 - Ribeirão Cavalo. casa de alvenaria com aprox. 80.00m2 e terreno com 443.50m2 R$140.000.00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98.00m2 e terreno com 350.00m2 : R$ 120.000.00
069 - Vila Lalau. casa mista com 119.00m2 e terreno com 390.60m2 R$ 250.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181.00m2 e terreno com 2.497.00m2 : R$ 650.000.00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59.90m2 e terreno com 337,50m2 R$138.000.00
093 -Aguá Vereie. casa estilo enxaimel com 216.00m2 e terreno com 986.00m2 � R$ 700.000.00
136 - Rau. geminado em alvenaria çom 199.00m2 .R$250.000.00
150 - João Pessoa - casa de aIv. cf aprox. 280.00m2 mais galpão. Ten: cf 1.574.10m2 {aceita apto de menorvalor) .. R$ 500.000.00

. 183 - Nereu Ramos. casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660.00m2 .R$280.000.00
188 - Santo Antonio. sobrado com 170.00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$180.000.00

srnos

007 - Nereu Ramos. Sítio cf casa de madeira. ranchos. 03lagoas. plant de eucalipto. terreno com 62.000.00m2• R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - cf casa de alv.• rancho. lagoa, cf área de 175.000.00m2. aceita imóvel de menor valor. .....R$500.000.00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150.00m2 e terreno com 56.000.00m2 •.•••.•.••••••..•.•••••..•••••.••R$ 650.000,00
078 - Santa Luzia. casa de alvenaria com 200.00m2• galpão com 200.00m2. terreno com 58.149.29m2 R$1.300.000.00

APARTAMENTO

005 -Á_gua Vereie - apartamento com área total de 52.71 m2 .. .R$120.000.00
047 - Agua Verde. apartamento com área privativa de 47.39m2 R$11 0.000.00
060 - Centro - apartamento com área total de 153.63m2 R$ 285.000.00
061 - Vila Nova - apartamento com área privativa de 49.33m2 R$120.000.00
063 - Centro - apartamento com área total de 96.37m2 FI$ 185.000.00
090-Centro - apartamel1lo com área privativa de 90.00m2 : R$ 220.000.00

LOCAÇÃO �

Sobrado. Nereu Ramos R$ 700.00
Apartamento Centro : R$700.00
Apartamento.Centro R$850.00
Apartamento Agua Verde R$ 550,00

COMp'RA • VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua GuilhermeWeege, 166 • E�ifício Bergamo • Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iFone47 337'í1-t5Dlil�iFa47 3275-1.5IlO

Alanlão 4'7 9915-15(1) - cna1.e@Chaleooobiliaria.wm.br imobil i á r i ac��51

13144 -SOBRADO ALVENARIA c/ SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193 - Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Arei'! do terreno: 270,00rn2. - Ár�a construída aprox.: '240·,OOI1i2.
Sendó frente é·fUndos é/ 9,OOm( lado direito e esquerdo c/30,00m.
R$ 520.000,pO

.

-

13127- TERRENO - Rua: José Narloch -Chlco de Paula

Jaraguá do Sul/SC. Terreno com área aprox.: 598,56m2. Sendo:
frente e fundos c/i5,00m, lado direito c/40,20 e esquerdo d
40.30ni, R$ 190.000,00

1372-TERRENO
R!)a: Exp. Ewaldo Schwarz, esq. Cbm Rua: Clube dos Viajantes,
Três Rios do Norte - JarÇlgliá do Su.I/SC
Terrene com área aprox.: 997,60m2. Sendo frente 24,1.5m, curva 9,25m •.

fundos �O.90m, lado direiío 27,15me esquerdo 33,00m, R$ 26Q;OQO,00

1305 TERRENO - Rua 'Rio Cerro II.
Entra em frente salão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.

.

Área do terreno: lÓ.000,00m2. Sendo frente e fundos com 100;t'Om, lado
direito e esquerdo com tOO,DOm. R$ 200..000,00

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro": Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões intemas
01 suite, 02 dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de'gélragem. 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, bWG, área de serviço, €i 01 vaga de garagem.
Valor do imóvel: R$170.000,00 (Cento e setenta mil reais)

1321 - CASAALVENARIA - Rua Arthur Breithaupt, 390 - tot Firenzi
Tlfa Martins':" Jaragl,lá do Sul. Área do terreno: 322,OOm2. - Área
consírulda aprox.: 150,00m2. Sendo frente e fundos cr14,00m, lado direito
e esquerdo cI 27,00m. 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala
estar/jantar, área de serviço, Garagem e área.de festas. R$ 250.000,00

1360- SdSRAbo/GEMINADO .

Rua Ovídio Spézia, esquina cf Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do' Sul
Área total construída 01: 174,73m2 e 02: 147,85m

.

Divisões íntsrnas: 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar/jantar, cozinha,
área. de serviço, churtasqueira e garagem. R$ 275.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPOJtAÇÃO
www.santerimoveis.com

SANTER
l��

'REal""

Fone 47 3370-5000 Centro Guaramirim

facebook..com/santerimoveis

Casa Geminada com dois quartos, sala de estar,
cozinha, banhelro, lavanderia e

vaga de estacionamento.

R$ 140.000,00

Centro Guaramirim I Resl
1 suíte + 1 quarto, satajantar/estar, �zjnha,

área de serviço, sacada com churrasqu�jrá, pertâoe
porteiro eletrônic.o, salão de festas e garagem.

R$1.6_5AtQOJOP__ -----
';;;';...,1'-_';;:;"'_

R$_125.000,00

Aínizade I Jaraguá do Sul
partamentO'corrt 2 quartos, cozinha, salas de estar
e jantar, banheIro, área de serviço, sacada com
churrasquelre, 1 vaga de garagem coberta.

R$ 133.000,00

J,a!'âguá do Sul:'" Bairro-Nereu Raino�
R�sidential Hausgarten

Apartamentos com 2 quartos, sala, cczínha,
área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de .garagem

A partir de R$ 109.980,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663 ..
91 03-7819 ·�I
8429-9334'

contato@dauerimoveis.com.br (47)

vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimovers.com.brDaniel üauer
Corretor de Imóveis

D��S�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.lmobiliariahabitat.cem.br
A 'IlOS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

� Seu imóvel está aqui.
{�. �IfABITAT

e 4? &

CRECI1583-J _

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H01 05�artamento com

81,05m R$ 180.000,00
Vila Nova.

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

Se a Paisa__gem . Area
20.000 m2. R$:990.000,OO

Amizade

M.J65925

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0089 Vrterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR
R$252.000;OO

H01 09 - Casa de alvenaria -

Jaraguá Esquerdo. Área total
de 450 m2• R$ 270.000,00

HOO75 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTTI a partir
de H$ 80.000,00

ial Montreal, lotes a partir de
90.000rOO com 320m2•

LOCAÇÃO DE CASAS

H47 Casa de Alvenaria 01 Quarto
R$ 560,00. Baependi.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 negociável. Vila Lenzi

H45 Casa de Madeira R$ 700,00 negociável
Estrada nova.

H40 Casa 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 QUInNETE

H420 Ouitinete 01 quarto
Nova Brasma R$ 490,00 + taxas

H416 Ouitinete 01 Quarto
Nova Brasília, R$ 490,00 + taxas

LOCAÇÃO DEAPAR1'AMENTOS

H667 Ed. Letícia Ap. 403 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

H666 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.

H702Apartamento Vieiras 01 suítes + 02

quartos. R$ 1.000,00

LOCAÇÃO
H703 Residencial Riviera Vila Nova
R$ 1.600,00 + Cond, (disponível em

novembro)

H692 03 quartos, Centro
R$ 1.100,00 sem Cond.

H651 AJéssio Berri, 03 Quartos
Centro. R$ 1.300,00 + Cond.

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H660 Apa����nt�Ol23�Oortos, Nova
SI cond. + taxas

H70��0���:;nI;sl��ô�3)�°c��dartos
H707 Residencial Melita 02 quartos

Vila lalau R$ 650,00 + cond.

H704 Ed. Brasflia Beltramini ap 101 bloco
11. R$ 670,00 + Cond.

H693 Ed. Santo Pio 02 quartos, Rau.
R$ 650,00 + Cond.

H685 Apartamento 02 quartos Ilha da
Figueira. R$ 700,00 SI cond.

H635 Ed. Dona Wall, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H655 ED. Talismã Centro
R$ 1.500,00 + Cond,

H641 Apartamento, 03 Ouartos. Nova
Brasília, R$: 620,00
SI cond. + taxas -

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. Area
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 Casa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi
�

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

H0010 - Terreno com

471,90m2 Vila Lenzi
R$188,000,00

Totalmente residencial
Excefurrte localização

kuas e t:alç/ldas pavimentadas
lotes tom 348m2 a 410t'nz

fJ.�m2 de átéÍil vefdê p;ê$êrVUa

A partir de R$ 149.000,00

H686 Resid. Árvores Ed. Araucária 02
quartos. João Pessoa,
R$ 490,00 + Cond.

H691 �artamento fundosIlha � 6����?�0��artos
H698 Ed. Anibal Gomes, Czeniewicz

R$ 750,00 + Cond.

LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAJS

H525 Sala CML 80m' Firenze
R$ 1.450,00 + Cond.

H526 Galpão com 300m'
Vila Lenzi R$ 4.500,00

H517 Sala CML Centro.' 60m',
R$ 490,00 + Cond.

H524 Sala CML SOm' Nova Brasília.
R$1.ooo,00

H514 Sala CML43M'
Vila Lenzi, R$ 700,00

H522 Sala CML 40m' Firenze
R$ 750,00 + Cond.

H523 Sala CML 63m' Centro
R$ 2.000,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasília, R$: 500,00

H505 Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H509Terreno 11:3OOm'
Vila Nova, R$: 3.000,00

H511 Galpão 154m' somente eiso
superior, Baependi. R$ 1.700,00

H518 Sala Cml117M'
Nova Brasília, R$: 800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373.3404 I www.írnoveisws.õom l Bua Norberto Silveira Junior. 2331 Centro I Guaramirim

,As melh0Ees opções de, investiltlentQ e fIlo[a(Jia

-

* Para maiores Infotmações consulTe o regulamento com a equipe WS IMOVEIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL MOREAU
"

A 5 minutos do centro
.Entrega em Dezembrol2015

Suíte + 2 quartos
Baependi - A partir de R$ 278.000,00

",'�",','m':�-,'�,''"�:-'�-,��'-_::>'�-''�_-�_�'_��,:�'.',.�''_'�-_':�''''C��,;:.', �m;-,"',-�-��--: ,gif<IfA""1[;;,;i'':;.':7Gq,iIIl;,!li1.'

Estágio da obra -�f�to 'enl ':i0/11 1').0 13

Escriturados** I Financiamento bancário ou pela construtora.
Entrada + parcelas em até ,.36 vezes negociáveis.
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RES. MONDRIAN

Suíte + 2.quartos
A partir de 459.000,00

RES. PALADINO
2 quartos

A 'partir R$158.000,00
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Power Imports
Blumenau • Bal. (amboriú • Jaraguá do Sul

Joinvi!le • Florianópolis

The Power to Surprise
. jaraguá do SUl:473275-0808 Av. PréfeítoWaldemarGrubba,l346-Baependl

� de 5 UIIÍdillIlES paoa Kíõ Pícantoe Kíõ Ali New Ú!IalO. modelos e�silo as citadas iÔIIiIeo lW"lDdapr�é até l5IllIl3. úédítosujeíto a iIjlIOIIiIÇão.Garnrrtía de 5 anos 00100.000
Km,oque_pIimejro, paoaCDbeItiR básica. frete não incluso no valor deRS 1500,00 paoa o Kíõ PiGIntD e R$21JOO,oo pa;r.;lo KiaAINew (frd!D. fC!os�

Cinto de segurança salva vidas.
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A cidade d.e Gua.ram;rim integra uma das

mais exuberantes paisa.gells da regiDo
Norte Ca>tarinE1nse� Em .2.8 de agosto de 1949,
foi ernanclpsds este novo município.. Tf)davía sua
história de coloniz8G'do iniciada 1'10 final do

XIX se fez Gon.stitufda de muito trabalho,
amor e afeto. H'á mais de 1 século estas terras

cultivam valores' sólidr:>s que orgulham toda a região ..

Nós da

sentimos orgulho por estermos com noese

Concessionária Itinerante em Gua'ramiri,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT strasbourg corn.br

APROVEITEO ÚLTIMOS DIAS

DE IPI REDUZID •

208
���de

ACTIVE 1.5L Flex RS 39.99()m
Freios ABS, airbag, ar-condicionado, direção,
vidros e travas elétricas

GRÁTIS-
-

CD Player OU 1° Emplacamento

HB1.4LFlex

R$3õ.99()�)
. Ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas

R$�33.990'li
Af-condicionado, direção, vidros e travas elétricas

.�
.• ".:"�fii\",,, _":',.;<_.,_ ".'

__
""" \'�'t ')'\"" ,',

",,"'>', . -",i"'�", "',' _,"': _;j,1, """,_",," ",i;; <,._ ,

'_ ';,>.;" " , .•-,_ -eÓ. :-,,", ,'.'-:>""',, ',.,,:<' , ,_,',_--":, ',i

(1) Peugeot 2011Actlve 1:5 s AS5iairtiog, or-ccindlcjo"odo, dlre Idrcs e tro"o�,elétricos, Q p.ortlrde R$ 39.990;00, pintura sqtída,onolmodelO:13114. "GrótlsGG Ployer Inst"lcido ou 1· Emplacamento (lPYA.i2013 n50 indu.o); bônus vóMg PQro os ConceSslonórids

Strosbourg ncsersêc 208 A
__

._

_ ) Peugeot207 H8 XR 1.4L"'Flex, 5 port ','. direção, vídros.e travas elétrleosJ o partir de R� 30.990,00, pintura sólida, anolm,odelo! l3/14,·(l) Peugeot 207 Sedon XR 1.4LFlex, ar, direçõ0�vidros e trovas êtétrlccs, o partir de R$ 33.990,p0,pinturq
sólida, ano/modelo: 13/14 e anteriores. Prazo da promcçêc, para pedidos firmes fechados, até '!i0/1112013 ou enquanto durarem os estoques. ·Paro opçõo de tQXO de 0,99% o.m .• entrudo de 50% do votor do veículo e soldo em até 24 meses,JAe no valor de RS 850,00. Nôo cumulativo
com outras promoções. Para mais informações, acesse www.peuçeot.corn.br. Banco Peugeo:t;::Ouvidorio - 0800 771 9090, Serviço de Atendimento ao Cliente.> 0800771 5575 e acesso paro pessoas com deficiência auditivo ou de fQ�qr- 0800 771 17Z2:-So1vo erros dê digitação.

llT)ogens meramente Ilustrativas;
�

Jara (47) 31274-1900 Blurri�nau (41') 3,33
Rio do Sul (4i)- 3522-0686 Chapecó (49) 336 -

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION & EMOTION

PROMOÇÃORft.65,00."iWC-i - 011
9 00

__.....�'"":\ 8'\2 - R$3 ,

DC"�U _ -ode
t\igienga<;a$65 00
/Ar condoo

- R '

Rua Unda RuxMatbias. 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaftda@hotmail.com,

500 Itajaí (47) 3'�44-7000 Brus.que (
O Caçador (49) 3561 ��AOO Joaçaba (

PEUCiEOT,

III

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

.varledades você
encontra aquI!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4 I VEícULOS I FIM DE SEMANA, 9 E 10 DE NOVEMBRO-DE 2013

CITROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1 ..6 FLEX START

• MOTOR 1.6 122 CV COM FLEX START • CÃMBIO AUTOMÁTICO
T)pTRONIC SYSTEM 'SISTEMA DE NAVEGAÇÁO MYWAY COM TELA DE 7"
AR-CONDICIONADO DIGITAL E MUITO MAIS!

NOVO
CITROEN C3 2014

• NOVO MOTOR l.5i • AR- CONDICIONADO, FREIOS ABS +" REF,
AIR BAG DUPLO EDIREÇÃO ELÉTRICA DE SÉRIE EM TODAS AS.
VERSÕES E MUITO MAIS!

A PARTIR DE

R$52.2901
À VISTA

VERSÃO ORIGINE A PARTIR DE
1

R$38.990

4XR$8,l,QO 4XR$135,OO 4XR$127,oe 4XR$135,OO

4XR$99,OO 4XR$152,OO 4XR$132,OQ 4XR$152,OO

,
.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

i-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 Com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com
taxa 0,99% a.m + IOF. Cítroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 662,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 12/11/2013 ou enquanto durarem
os estoques. Imagens Ilustrativas. Seguro Fixo C4 Lounge. Garantido por Generali Brasil Seguros Cnpj: 33.072.307/0001-57 - Processo Susep: na 15414.001151/2004-22. O registro deste plano na Susep não implica,
por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações neste material são resumidas. Os direitos e obrigações das partes estão. definidos na Proposta e nas Condições Gerais do
seguro contratado. Consulte nosso site para mals informéJç9�:>. :>.oQ�� . ��te.��g_u�q:. wy{W:çit�oE?n:com,br�servicos/seguros. Condições validas até 30/nov/2013. Consulte no site as concessionárias particip.antet

"
I
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LEGENDA: AS·/u,bay, AL·Aianne, AO·Ar 'lunHte, AG·AI·CURd. aG·Bancos f:OU"'. tA tlh"uio aulomMico, CII·Compulad<lf dü bordo, O1-I)(),em"açadur traseiro, DIi,fJJ(e�llfi hl«tnullCd �{:l-f,\óu.tn �»b",n Irn�ftlJ�, mIH$�.lh". Wl!ov"m,'> ulfilrl,u, I N,Fj"ôl,lti ".!>Ima, M� liMas, ! r,LmtilrlaIH 1<,1<1'110,
LIII·lona mar/lima. PA PII,,"; aut., PCC'ParathlJque na ('or dn carro, PS PullGlUa solm, PCJ\,l'rutat.r ,I. cnç.mha, PG,Prtllelur ,lo .,,,1,,,, RU,Roun, oU !lU", SE·Sti'''''' o.I"tt,ltll,llnm>lu, l�'Mll !(1IM, IE ltiW,,, tllôl"".s V€,VlIlrtl, olul,,"I>$, V\hVidros v0"j�s, VIS Vill(,lIlu ("""",,,It'"",,I,

Semi Novos
Kia Power Impor's

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

,"
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BALCAO DE NEGOCIOS

• Procura-se moça para dividir aluguel em
Apartamento mobiliado no Baependi. As
despesas ficam em torno de R$ 375,00 cada
uma já incluso o valor do aluguel, condomínio

• Vende-se ar condicionado de janela Cônsul, e luz. É necessário somente-os móveis para o

7.500 Btus. Valor R$ 420,00. TeI3370'0983. quarto a ser alugado, Interessadas entrar em
.1 I :1 rl:l,{

• RENDA EXTRA! Para você que quer aumentar
a sua renda, venha ser um vendedor

autônomo da TRIMANIA! Quanto mais
cartelas você vender, maior será o seu lucro.
E mais, vendendo cartelas premiadas você
ainda ganha bônus! Ligue 9684-7914 com

Cristiano e informe-se ou envie e-mail para
imvanamuller@gmail.com com lvana. Obs.:
Você não precisa investir nada. Qualquer
pessoa pode vender.. (física ou jurídica)
Coloque no seu estabelecimento, é lucro
líquido!

•. Procuro emprego de Motorista, tenho a CNH

A e D. Realízeío curso do MOPP com diploma
para comprovação. Falar com Nestor 47 9668-

3300 ou 47 9651-7302.

• jolimpac contrata: vendedor externo, ambos
os sexos, maiores de 18 anos, experiência
na função. Horário: 8hrs às 12hrs, 13:30 às
17:15hrs. Salário compatível com a função,
semanal. Interessados ligar no (47) 3372-
0013, ou enviar curriculum para bruna_
bittencourt1512@hotmail.com

• Excursão para Aparecida do Norte. Data:

22/11/2013. Valor R$180,OO. Fones: 3371-
8772 ou 9666-0123.

• Pesque-pague Aliança, Rua Tifa Aurora, s/n°,
Rio Cerro II. Grande variedade de peixes. Visite
nossa página no Facebook, Pesque Pague
Aliança. 3376-3637/8426-3600.

• Franquia de cursos profissionalizantes
seleciona professor de inglês e administrativo,
secretária e aux, de limpeza. Marcar entrevista.
pelo fone 3054-1682 em horário comercial.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo TlG . Carga
horária de 40:00h; Horário das 8:00 às
12:00 h sábados; Custo de R$ 690,00 em

3x de R$230,O.0; Previsão para inicio dia

21/09/13. Inscrições e Informações fone
3376-1337 ou 9600-33�8Jalar com MAURO
OU IVETE email mauro.paganini@terra.com.
br; ou 9174-1270Jalar com CARLIXTO ,email
carlíxtoféayahoo.com.br;

• CTI (Centro de Treinamento Industrial) curso
de soldagem no processo MIG/MAG. Carga

. horária de 50hrs; Horário das 19hOOminh às

22hOOminh, segundas e quartas feiras; Custo
de R$ 600,00 em 3x de R$200,OO; Inscrições e

Informações fone.3376-1337 ou 9600-3318,
falar com MAURO OU IVETE e-mail mauro.

paganini@terra.com.br; ou 9174-1270, falar
com Carlixto, e-mail carlixtof@yahoo.com.br.

• Contrata-se. técnico em informática com

habilitação AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• Vende-se compressor de ar, 150 libras. Valor

R$1.200,OO,3376-1255.

• Vende-se estojo (Case) p/ teclado + estante

Stay p/ teclado. Tudo por R$ 2.45,00. 3374-
0282/9991-4101 Carlos.

• Vende-se adubo de frango, ensacado ou a

granel. Faço entrega em toda região. R$10,OO o

saco ou a negociar. 3275-2354 / 8813-5808.

• Vende-se 40 palanques de pedra com
aproximadamente 17 x 17 x 2.60. Valor

R$50,OO cada. Tratar com Bonatti fone: 8464-
2080.

• Vende-se leitões. R$ 250,00 a unidade. Tel
9934-4300.

• Vende-se 3 mesas rústicas. Va10r R$ 700,00
cada. Tel 9934-4300. ..

• Vendo celular Nokia Asha 311, c/ processador
Ighz, internet 3g e wi-fi, 40 games, rede

sociais, completo, novo na caixa. Por R$ 300,00.
Tratar com Ademar fone 9942-8890.

• Vende-se mesas e bancos rústicos feitos
com madeira maciça de demolição. Valor R$
1.500,00. Tratar com Sr. Luis 9909-1453.

• Vendo Notebok ACER, 11 GB, modelo ASPIRE

4520, por R$ 350,00. Contato com Ademar
9942-8890.

• Vende-se cadeira de descanso, com
massageador de assento, costas e também de

pernas (110/220V), seminova, marca Relax
Medic. R$3.800,OO (Vale R$5.500,OO). Márcio
tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se mesa de Angelim (peça maciça
única), impecável, de 2,70m de comprimento,
80cm de largura e 5,5 cm de espessura.
R$1.200,OO. (Vale R$3.500,OO). Márcio tel.
3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se lavadora de louça Brastemp,
modelo Solutíon, cor branca R$800,OO cf
transformador. Márcio tel. 3084-1589 ceI. .

9692-2135 (TIM)

• Vende-se 14 carrinhos térmicos p/ venda de

sucos e refrigerantes em perfeito estado de

conservação. Valor unitário R$ 600,00 ou a

combinar. Tel 9206-5556.

• Vende-se filhotes de Pastor Alemão, puros, já
vacinados e desvermínados. Com 45' dias. Valor

R$750,OO. Tratar 3275-0009 Gilmar.

• Novidades: Cadeira do papai c/ massagem
por R$ 1.800,00. E camas com massagem.
Demonstração sem compromisso. Tel47 9633-

9465.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. Te13370-
1064.

.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de móveis e utensílios

para casa e roupas de bebê (6 meses) 9708-
2769 Vanessa.

APARTAMENTO

• Alugo quitinete peça única 30 m9 cf banheiro,
rua: Ernesto Lessmann n° 615 Bairro Vila
Lalau próximo aWeg 2 . R$ 300,00 + Agua e

luz. Fone: (47) 3635 4443 96084484

•. Compro uma garagem no Edifício jaraguá.
Falar com Susan ou Dulce 3370-7160.

• Vende-se apartamento de 2 quartos, sala,
cozinha, churrasqueira, 1 vaga de garagem. R$
125.000,00. CRECI 190448412-4712.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2 quartos,
R$ SOO,OO. Sandra 9993-2131 / 3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2 quartos,
R$560,OO. Sandra 9993-2131 f 3 372-2409.

• Vende-se apartamento noVila Nova, 2
dormitórios, mobiliado, 1 vaga de garagem.Rã
168.000,00. Tel9103-7772.

• Vende-se apartamento no Amizade (Arsepum),
com 70 m2, 2 quartos.banheíro, lavanderia,
cozinha, sala, copa, garagem. Área de festa,
portãoeletrônico com senha. CRECI 11831.
Valor R$ 110.000,00. Pode ser financiado pela
Caixa. Tel47 3371-6069 Moreira.

contato pelo e-mail sandra@empresas.ind.br
ou no fone 3274 2332(horário comercial) ou
91159126 e 9603 0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no centro, livre de

água luz e internet. Valor R$300,OO. Contato
9954-5019.

• Vendo ou troco por casa em jaraguá ou

Schroeder, ou na praia de Barra Velha ou

Piçarras, apartamento mobiliado sob medida,
1 suíte + 2 quartos, 2 garagens, no Vila Nova.

Valor R$ 320.000,00 Tel 9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista, livre de

água, luz e internet. Valor R$ 300,00. Tel
9123-5851 (Vivo) /9954-5019 (Tim).

• Vende-se apartamento novo em Carnboríú,
2 dormitórios, 2 vagas de garagem, sacada
com churrasqueira. CRECI 5878. Valor R$
240.000,00. Aceito propostas. TeI9957·1216.
f 8465-6600.

• Vende-se Apartamento no Bairro Vila Nova

com 2 quartos, cozinha, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com

2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

•
.

Vende-se Apartamento no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

CASA

• Vende-se casa no Czerniewicz. 4 quartos. 413
m2• Valor R$180.000,OO. Aceito apartamento na

negociação. TeI3371-2598.

• Vendo sobrado no Água VerdefRau com 3

quartos, sendo 1 suíte, 3 salas, churrasqueira,
garagem, entre outros cômodos 1 184m2 de área

privativa 1 Valor: R$350.000,OO 1 (47) 3371:
131519674-5555 [TIM]

• Vendo casa de alvenaria no Rio Cerro, próximo a

Choco Leite, 80m2 de área útil + garagem para 2

carros 1 Aceito carro 1 ValorR$130.000,OO 1 (47)
3371-131519674-5555 [TIM).

• Vende-se ou.troca-se casa na praia em Barra

do Sul, por casa em Guaramirim ou Piçarras. 4
quartos, ótima localização. Valor R$ 320.000,00
(a negociar). Te13373-3021 / 9222-2536.

• Vende-se casa no bairro Czerniewicz. 4 quartos,
terreno c/ 413 m2, valor R$ 180.000,00. Aceita

apartamento como troca, negociável. TeI3371-
2598.

• Vende-se geminado, 2 quartos, sala, cozinha,
garagem. R4120.000,00. Aceita financiamento.
CRECI 19044. Te18412-4712 .

• Vende-se casa na praia com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia etc.. O terreno de
3.824 m2, todo cercado. Ao lado.da lagoa Santa
cruz na Barra do ltapocu/ Barra velha, de frente
pro mar. Valor: R$ 185.000,00 ou troca-se por
apartamento em jaraguá do Sul. (Negociável).
Tratar: 9662-6777 ou 33720013.

• Vende-se casa mista no Amizade, perto do
supermercado Kajota, Banheiro, 2 quartos.
Valor R$ 45.000,00. 3371-6069.

• Vende-se 2 casas geminadas, próximo a Belmec,
R$240.000,OO, pode ser financiado pela Caixa.

TeI3370-2759.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua Guilherme

Wegner. 720- Gravará,Navegantes. 600 mts da
praia. Terreno 13x20 mts. 4.quartos, 2 bwc. Casa
mobiliada, com mesa de sinuca R$ .150.000,00.
TeI3371-6069

• Vende-se casa na Vila da Glória - São Francisco
- cf 90m2 + garagem. Terreno com 1500 m2a (
50 metros da praia, cf tanque de peixes. Valor·

\

R$150.000,OO. Vende-se ou troca-se por casa em
jaraguá, Schroeder ou Guaramirim, ou troca-se
por casa ou terreno de menor valor. Aceita o
restante em dinheiro. TeI: 9634-6121.

I'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A... I)e:�A.9 E 10 DE NOVEMBRO DE 20131 VElcULOS 17

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi / São
Pedro, medindo 240.000m2, casa mista,
ranchos, cercas, lagoa, água corrente,
6.000 pés eucalipto. Oportunidade de
investimento. Valor: R$ 380.000,00:
Aceito trocas terreno e veículo. Tratar:

9128-5957/3376-0081

• Vende-se chácara com 2 casas e 2 lagoas,
no Barro Branco em Guaramirim. Aceita
troca por casa também. R$ 300.000,00
Tratar fone: 3373-6337 com Arno.

SALA COMERCIAL

• Vende -se ou Aluga-se mercado em

Guaramirim, climatizado, c/ açougue,
ótimo estoque. Aluguel R$ 1.100,00. Sala
130 m2• Valor R$135.000,OO. Aceito
carro até R$ 25.000,00. Tel 3273-1903.

• Vende-se churrascaria c/ clientela
'

formada, com todos os equipamentos,
forno à lenha e churrasqueira
giratória. Bem localizada e com amplo
estacionamento. Valor R$ 85.000,00.

,

3273-7141 ligar em horário comercial.

• Aluga-se galpão novo na Barra do Rio

Cerro, com 330m2, próximo a Leíson
malhas, ótima localização. Valor mensal
R$ 2.900,00. Tratar: 9185-4615 / 9655-
6743.

• Vende-se vídeo locadora em bairro
nobre de [araguá doSul. com cerca de
2500 títulos, ótima clientela formada,
ótima localização, não necessitando de
nenhuma reforma. Loja 100% em dia.

Oportunidade única para quem quer
iniciar seu próprio negócio. Valor: 50 mil
negociável. Maiores informações (47)
9605-7349.

• Vende-se fábrica de alimentos, atuando
no mercado há mais de 8 anos, temos
mais de 300 clientes ativos. - Equipe de

vendas; - Veículo para entregas; - Marca

patenteada e reconhecida no mercado.
Valor R$ 200 mil. Aceito como pagamento
veículos e imóveis. (47)9992-0476/
(47)9165-0999/ (47)9147-9003 /
(47)9734-3560 Sílvio.

• Excelente investimento para área
comercial (clínica médica, odontológica,
estética, entre outros). Casa central com
350m2• Terreno com 800m2 (20mx 40m).
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira (próx.
A Ford Moretti) Valor R$ 1.500.000,00
9654-8938/9674-5555.

• Vende-se loja comercial na Marechal.
Estrutura física completa. R$ 25.000,00.
Contato Roger 9619-6162

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na rua

Afonso Nicoluzi, 1893 (atrás super
Brasão) - Rau, Valor: R$ 1.100,00 Tratar
fone 3273-2119.

• Vende-se restaurante e pastelaria,
situado na Av. Getúlio Vargas, 470,
Centro. Ambiente climatizado, com
clientela formada. Valor: 300.000,00.
Aceito,carro. na negocíaçãofvalor a
combinar). Te) 3276-1238.

TERRENOS/LOTES

• Vende-se terreno em Piçarras. Valor
"R$50.000,OO. TeI3371-6069..

.•. Terreno de esquina na vila rau, podendo
ser comercial 1 com área de 18 x 21,75m
( 391;50m2) 1 rua asfaltada 1 valor: jr

R$230.000,OO 1 (47) 3371-1315 19674-
5555 [tim]

• Terreno no Czerniewicz com 4.000m2,
fazendo frente em 21m 1 R. Jorge
Czerniewicz (prox, Ao cemitério,
900m da ponte Abdon batista/posto
cidade) 1 aceita permuta (70%) 1 valor:
r$1.100.000,OO 1 (47) 9674-5555 Fábio

de Paula.

• Terreno no Centro com 800m2 (20 x 40)
com uma casa de 350m2 1 R Exp. Antônio
Carlos Ferreira (próx. A Ford Moretti,
Doce Mel) 1 Valor: R$1.500.000,OO 1 (47)
9674-5555 Fabio de Paula.

• Vende-se terreno com 412,OOm2
loteamento Mass - Rio da Luz. Acesso

asfaltado, contrato direto com

proprietário. Apenas R$ 59.000,00 /
aceito veículo. Tratar: 9128-5957 / 3376-
1378.

• Vende-se terreno no bairro Santa Luzia.

Valor R$ 38.000;00. Fone 3371-6069.

• Vende-se terreno em Santa Luzia, Rua
Carlos Frederico Ramthum, área com
2.742m2, escriturado, valor a combinar.
R$ 190.000,00. Tratar fone: 3274-8891
com Artur.

• Área industrial de 8.000 m2 no bairro
Vieiras. Próprio p/empresas e recreativa.

Totalmente plano. R$ 860.000,00. 9103-
7772 - CRECI 23040.

• Vende-se terreno com 350 m2, possui
casa de alvenaria com 160 m2• (Casa
dividida em 5 quitinetes). Rua Francisco
Hruschka, Bairro Tifa Martins. (Rua
asfaltada). Valor R$180.000,OO.
Interessados tratar: (47) 3273-0910,
(47) 9676-7017 ou (47) 9644-9157.

• Vende-se terreno de 65.000 m2, no
Garibaldi, próximo à Comunidade Santa

Cruz. Valor R$ 150.000,00. Te19944-
9033.

• Vende-se terreno no Amizade, Rua Irma
Forster, Loteamento ltacolomi 2, área
de 375m2• Lindo terreno, rua sem saída,
excelente rua residencial! R$ 165.000,00.
Tel: 9131-0680

CHEVROLET

• Vende-se Astra Sedan Elegance
multipower 2005/2005, (GNV de

fábrica), completo, único dono, perfeito
estado. Valor R$ 23.000,00. Telefone 47
8832-0302 / 3370-6492 Murara.

• Vende-se Vectra ano 1998 completo.
Modelo C.D., prata. Valor R$ 13.000,00.
Fone 9954-3898.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 207, ano 2009, XS 1.6,
completo. Pneus novos, bateria nova,

kit embreagem novo, sensor de luz e de

chuva, ar digital, em excelente estado.

Apenas R$ 23.500,00. Aceito propostas.
Tel9170·9686.

• Vende-se Peugeot 407 2.0, 16V, 4
portas, automático, prata metálico, ano
2008, único dono, impecável. Valor R$
32.000,00. Fone: 479938-0871.

'. Vende-se Peugeot 206 Sw. 2008, prata,
completo, único dono, chave reserva,
ótimo estado. Valor R$ 18.800,00. Tratar
9102-1701.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Parati City, 2004, completa, -

GNV, R$ 24.000,00, fone (47) 9145-6290.

• Vende-se Parati quadrada ano 94, 1.8 à

gasolina, 4 rodas orbitais. Emplacado (até
2014). R$ 12.000,00.9995-6372.

• Vendo ou troco por terreno Golf 1.6

Sportline 2008. Carro impecável, manual

proprietário, chave reserva, banco em

couro, ar digital, completo. Valor s/ troca,
R$32.900,OO. C/ troca R$35.900,OO.

• Fax 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,OO. Tel. 3275-4500 - Roeston

Balsanelli.

• Palo 1.6 Hatch l-motion (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,OO. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3 Fire 2011 R$
23.800,00 a vista. Fone = 8492-7060 ou

3374-0323

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3 Fire 2007

R$ 7.800;00 ent + financiamento. Fone:
8492-7060 ou 3374-0323.

• Vende-se Palio Adventure Locker 2011,
completa com ABS e Airbag. Em bom
estado. Valor R$36.500,OO. Te19149-
4929.

• Vende-se Doblo ano 2009 modelo HLX,
cor prata .Valor R$ 31.000,00. No contato
(47)8498-3936 ou 7811-7548 com

Gilberto.

• Vendo' Fiat Uno Mille Fire 2008 1.0

4p, completo (vidro elétrico, direção
hidráulica e ar condicionado) por R$
15.500,00. Tratar: (47) 9979-0403.

• Vende-se Punto, modelo HLX 1.8,
preto, ano 2009/09, final 03, revisado,
completão (sem teto), pneus novos,
R$28.500,OO. Márcio tel. 3084-1589 cei.
9692-2135 (TIM).

• Vende-se Fiat Strada 1.4, Fíre cabine
estendida ano 2007. Documentação
paga. Alarme trava e direção. Valor
R$23.500,OO. Te19931-9410 / 3275-
3538.

• Vende-se Siena 2001, c/ ar condicionado.
R$ 14.000,00. Te13373-0190 / 8855-
2072

• Palio 1.0 Fíre, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível.
R$13.700,OO. Tel. 8812-8522 - Roeston

BaIsanelli.

FORD

• Vende-se FI000 ano 1991, à diesel. R$
28.000,00. Tratar 9170-9686.

• Vende-se Escort Hobby 1.0 ano 95,
gasolina. Valor R$ 5.000,00. Te13376-
3637/8426-3600.

• Vende-se Ford Ka Class 2013, branco,
completo, valor R$23.000,OO. 9103·7772.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag duplo,
valor R$20.000,OO. Falar com Celso na

parte da manhã. TeI3373-8543.

TOYOTA

• Vendo Coro lia XeiL8 Flex - Ano 2010 /
Automático / Preto / KitMultimídia /
Câmera de ré / Ar. Digital/Ar Bag Duplo
/ Vidros e Travas elétrica nas 04 portas
/ Retrovisor com rebatimento eletrônico

/ Kit cromado / Pneus seminovos aro 16

/ Nota Fisca.l / Manual Proprietário com

todas revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de óleo foram feita na

Concessionária Toyoville de [oínvílle + o

som original. Veículo sem detalhes. Valor
'R$ 50.000,00 sem trocas, Tratar: (47)
3371-8153/9620-8384 com Elsio.

OUTROS

• Corolla Xli 1.8 F!ex Automatico 2011.

Cor grafite. Autpmátíco, Único Dono, Air
Bag Duplo, Som, Trio elétrico, retrovisor

elétrico, volante escamoteável, Ar
condicionado, pneus novos, socorro
sem uso, manual, chave reserva, veículo
sem detalhes: Tabela Fipe R$ 48.180,00.
Vendo por R$ 46.000,00 - Tratar (47)
3371-8153/9620-8384 com Elsio.

• Vende-se Honda Civic 2009 LXS, banco
de couro, câmbio automático, único
dono. 76.000 km. Valor R$ 42.500,00.
8464-20800Ide.

• Vende-se ou troca-se trator por casa ou

terreno.Valor R$ 100.000,00. E canhão

pulverizador de bananas, R$ 8.000,00.
Te13373-3021 / 9222-2536.

• Audi A3 branco, 4 portas, roda liga, ano
2002, motor 1.6 gasolina, IPVA pago
R$22.800,OO, só à vista. E Audi A4 preto,
motor ÍJ6 gasolina, IPVA pago, 4 portas,
completo, automático, roda liga. R$
24.900,00 só à vista 8890-985-4 / 9192-
8887 Marcos.

• Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,4

portas, GNV, R$ 6.900,00. Fone (47)
9145-6290 (Marcos)

• 'Vende-se motos particulares com
documento e sucata, valor de R$ 900,00 a

R$ 3.500,00. Tel 9953-2627 / 8848-9838.

• Vende-se Moto XR Tornado, 250 CC, ano
2005, cor preta, R$ 6.000,00. Contato:
3372-9204 ou 8807-0261. marco.enke@
duasrodas.corn

• Vende-se Viúva Negra RD 350 Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago, toda

restaurada, impecável. Valor R$ 6.500,00,
somente à vista. Tel 8890-9854 Marcos.

CONTRATA-SE

Empresa Atacadista e Distribuidora de Blumenau,
contrata vendedor com sede em [araguá do Sul.

Interessados enviar Cv, com CPF, para
atgerencia@dinardellLcom.br

COMPRO TITULO BAEPENDI

COMPRO TITULO BAEPENDI. Pgto a vista.

Contato: 9149-9744

VENDO ANEL E BRINCOS

7 FIOS - DE OURO!

- Anel : R$ 450,00 (novo 750,00)
- Brinco: R$ 600,00 (novo 1200,00)

Contato: 9929-8488

Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

·Ano:2008/2008
aDiesel, Completa,4x4

·Com troca R$80.000,oo
"Sem troca R$75.000,.OQ

CONTATO:(47) 9107-6932
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Tricolor pega
oCanoinhas
MATA-MATA Jogando em casa, equipe tenta abrir vantagem
na semifinal da Copa SC, para jogar tranquila no Planalto Norte

Lucas Pavin

Depois de se classificar
no sufoco, no conside

rado "Grupo da Morte" da
Copa Santa Catarina, o Ju
ventus estreia na fase dema
ta-mata da competição neste
domingo (10). No Estádio
João Marcatto, o Moleque
Travesso recebe o Canoi

nhas, às rzh, em jogo válido
pelas sextas de finais.

O adversário garantiu
sua vaga ao passar em pri
meiro na 'Chave 1\, que reu
nia equipes do PlanaltoNor
te e do Contestado. Somou
sete pontos, conquistado em
duas vitórias, um empate e

uma derrota.
Neste confronto, o tri

color jaraguaense irá reen

contrar um velho conhecido
da torcida. O zagueiro Paga
nelli, que defendeu as cores

do clube durante o último

Campeonato Catarinense, se
transferiu para o Canoinhas
e joga pela primeira vez con
tra o ex-clube.

Para . esta .partida, o

técnico Mareio Ventura não

poderá contar com o lateral

direito Jhoy, que recebeu o

terceiro cartão amarelo con
tra o Metropolitano e cum

pre suspensão automática.
Durante os treinamentos
da semana, o jovem Caíque
treinou entre os titulares e

deve ser o seu substituto.
Já o lateral-esquerdo

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Rodrigo Crasso que vinha
sendo poupado das ativida
des por desgaste muscular,
está recuperado e vai para
o jogo ..Com isto, o treina
dor deve repetir o esque
ma 4-3-1-2 com: André;
Caique, Acácio, Suéliton e

Rodrigo Crasso; Alisson,
Willian Brasão, Cícero e

lima; Édipo e Eder Salles.

"Joguei contra o Ca
noinhas esse ano e é uma

equipe aguerrida, com bas
tante jogadores que vieram
do interior de São Paulo.

Conseguiram a classifica-

REENCONTRO

as equipes,
realizado em

2004

ção em primeiro lugar por
ter bons resultados fora de
casa. Então, temos que nos

impor por atuar diante da
nossa torcida,mas com cui

dado", disse o experiente
zagueiro Acácio. Por coin

cidência, o atleta estava em

campo na última vez que as

equipes se enfrentaram, em
2004, pela Terceirinha do

Campeonato Catarinense.
O jogo da volta acontece

no sábado dapróxima sema
na, dia 16, às rzh, no Estádio
Benedito de Carvalho, em

Canoinhas.

ADJ

Maratona com três jogos em três dias
A AD Jaraguá (CSMj

Pré-Fabricar jMannesj
FME) terá uma marato

na de jogos a partir deste
sábado. Hoje, os jaragua
enses enfrentam a Chape
coense, às 17h, no Ginásio
Plínio Arlindo de Nes, em

Chapecó. No domingo,
os comandados do técni-

co Sergio Lacerda duelam
com o time sensação do
futsal brasileiro na tem

porada e finalista da Liga
Futsal, o Concórdia. O con

fronto acontece às iôh, no
Centro de Eventos da cida
de. Logo após o término da
partida, o elenco retorna a

.

Jaraguá do Sul, pois na ��-

gunda-feira (10), encara o

Florianópolis, às 20h15, no
Ginásio de Esportes Willy
Germano Gessner, em Co

rupá. Campeã do turno do'

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, a ADJ
está em sexto lugar no re

turno, com cinco pontos
ganhos em cinco jogos .

Futsal

Campeonato
Peladâo

Naúltimaquinta-feira foi
encerrado o Campeonato
Peladão, o Aberto de Futsal
de Jaraguá do Sul, no naipe
masculino. Porém, o femi
nino segue a todo vapor e

as decisões iniciam neste

sábado (9). Pelas semifi
nais da competição, jogam
primeiro as Panteras (20)
versus João PessoajLecimar
Malhas (30), às lsh, e depois
o Olympya (10) contra Lion
(40), às iôh. Os jogos serão

naArsepum.

Primeirona
�

.

Ultíma
rodada

Promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol

(LJaF), o Campeonato da
Primeira Divisão de Jara

guá do Sul (Copa Mime) re
aliza neste fim de semana a

terceira - e última - rodada
da fase classificatória. Hoje,
o Flamengo recebe o João

Pessoa, às tôh, no Garibal
di. Amanhã, o Cruz de Mal
ta joga em casa contra o JJ

Bordados, às iôh. O João
Pessoa é o líder.

Guaramirim

Finais do
Varzeano
O Campeonato Várzea

no de Guaramirim conhece
seus campeões no fim de
semana. Hoje acontecem as

decisões pela Segunda Divi
são. Na partida preliminar,
se enfrentam Força Jovem e

Quati, às 14h15, disputando
o terceiro lugar. Depois jo
gam Bons Amigos e Xavan

tes, às iôh, valendo o título.

Amanhã (10), a Primeirona
reserva os duelos entre Rio
Branco versus Bem Bolado,
às 14h15, pelo terceiro lugar,
além de União Jagunços e

Couve Flor, às iôh, na gran
de final. Os jogos acontecem
no Seleto..

Em disputa, os troféus
"Ronaldo Miron da Silva",
relativo à Primeira Divisão,
e "Jorge Timóteo Pinheiro",
da Segundona.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 104/2013. SECRETARIA DE ADMINISTRA

çÃO, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL COMUNICADO DE ALTERAÇÃO.
O Município de Jaraguá do Sul, através do Excelentíssimo Senhor Pre·
feito Municipal, torna 'público para conhecimento dos interessados na

licitação por Concorrência acima, que está promovendo alteração no

item 6.1 alínea "k" do edital e no item 1.02.06 do Anexo VI . Planilha

Orçamentária e O�antitativa. Desta forma fica prorrogado também o

prazo para visita técnica dos interessados, tendo como data limite o dia

11/12/2013. O conteúdo integral da alteração estará disponível no Edi
tai Versão II que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal a
partir do dia 11/11/2013. Sendo assim, e por força do §4º do art. 21 da
Lei Federal n,º 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar a formu

lação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interes

sados, que está prorrogando a data para visita técnica, entrega e aber
tura dos Envelopes, conforme segue: PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 12 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. Jaraguá do Sul (SCj, 07 de novembro de 2013,
DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal

COMUNICADO
One Service Serviços Comerciais Ltda, comunica
que foram extraviadas as Notas. Fiscais de Servi

ços: 01,02,31,32,33,34,48,60,86,100,101,102,103,
108,113,119,120,121,125,127,142,143,144,145,14
6,147,148,149,161,162, 164, 19�0,199,200,201 ,202,2
03,204,205,206,207,208,209,211,218,219,220,222, -

223,224,234,235,250,261,265,266,273,292,295,29
6,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,3
08,309,311,312,313,314,315,319,324,325,335,339,
340,341,342,343,344,345,346,347,348,350,370,38
9,392,419,420,422,448,449,450,476,479,501,512,5
14,516,550,552,555,592,595,602,603,642,695,767
,845,923,1001,1060,1066,1083,1085,1087,1156,11
73,1228,1349,1350,1356,1357,1358,1444,1538,16
36,1637,1736,1739,1740,1741,1742,1743 e 1744,
conforme Registro de Perda de Documentos Via In
ternet - ocorrência número 321420.

@/.
Apevl

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

capacitacao@apevi.com.br

AGENDA DAS CAPACITAÇÕES
EMPRmc

PtApar.... 1 Sua oportufifdatia pata CRESCER 1I.li chllgandol
o Empretec, programa para o desenvolvimento pessoal e gerencial,

está esperando por você. Não perca!
Essa é sua oportunidade de inscrever-se no curso que vai aprimorar

seu talento empreendedor e melhorar seus resultado$.

Enlrevlm*! 18 a 21 de novembro/13, no CEJAS - Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul

AgondD seu horário lUltllciplld!lmlntl comVivllln, pelotGlofoni (41) 32i�·
7024

A ftntrllvlstlltllm dUf�O do !lPflOOmll!lllJflenm40minuto!! IID{Jflllliltft,
Oilta dOWllflílhop: 27 de janeiro à 1° de fevereiro de 2014 (segunda
à sábado)
Ho�rlo: Bh U 18h

Lôni: liaml EtalM

IJlVêWIfUJfiW: Rt 1.2DO,OOO
PArcelado em mó 4)( vii ehequü, 38000 e vioolmento di ii plfell!1 1m
Jlfllliro/i4 ou êIfIltj GX vii IWWI di crédito,
lJônu, ti, 11'300,1)0 flMtJ. illiDtigM �§§tJtJ. JUfltiiM (MPE, lPP ou tI)
InfOflflllÇãêl e Inlorleões; IIIAPlVI = 3275=7'024 com Viviill
IIIlPMitwD@lJpBVI,oom,Dr

PATROCINADORES'

�
-
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A seleção dos Estados Unidos vai re
alizar uma pré-temporada no Brasil, en
tre os dias 13 e 25 de janeiro. O centro

de treinamento escolhido pela delegação
foi o do São Paulo, na Barra Funda. Di

rigentes do clube e dos EUA já tem um

"acerto" para o mesmo se repetir durante
a Copa do Mundo do ano quevern'tllldllllllllt IlIil

ALEGRiA Meia pode ser utilizado nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro

Ronaldinho
volta a treinar
NA HORA CERTA Perto Mundial de Clubes, que inicia no dia

10 de dezembro, principal estrela do Galo mostra recuperação

campeonato, quem sabe
na última ou na penúltima
rodada. Não tem uma data

certa, mas a recuperação
dele está sendo muito boa.
Faz pouco tempo que ele se

machucou. Mas a gente fica
muito feliz de ver a recupe
ração rápida. É sinal de que
está fazendo ,tudo certinho",
disse o técnico Cuca.

Apesar do foco ser o

Mundial, o time alvinegro
não deixa o Brasileiro de
lado. Hoje a equipe mineira

visita o Bahia, em Salvador,
onde Cuca vai repetir a for
mação· que goleou o Náuti
co na rodada passada. Com
isso, o jovem Lucas Cândido

ganha a vaga de Júnior Cé
sar na lateral esquerda. No
meio, Guilherme será man
tido na função de Ronaldi
nho. O time terá a seguinte
formação: Victor; Marcos

Rocha, Leonardo Silva, Ré
ver e Lucas Cândido; Pierre,
Josué, Guilherme e Diego
Tardelli; Fernandinho e Jô.

Qtreino do Atlético-MG
de ontem teve uma

novidade que deixou os tor

cedores felizes. Em recupe
ração de uma lesão na c<?xa

.

direita, Ronaldinho Gaúcho
voltou a fazer trabalhos leves
com bola na Cidade do Galo.
Com isso, o craque dá cada
vezmais indícios deque deve
estar mesmo no Mundial de
Clubes da Fifa, que começa
em 11 de dezembro.

"A gente está com uma

ideia de usá-lo no fim do

Palmeiras

Patrocínio
Real Madrid

Lesionado
o lateral-esquerdo Marcelo, do Real

Madrid, se contundiu no treino desta sexta
feira, realizado no estádioSantiago Berna

béu, na véspera da partida contra a Real So
ciedad,válidapela 13a rodadadoCampeonato
Espanhol. O brasileiro era um dos 22 convo
cados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os
amistosos dcontraHonduras eChile.

Sempatrocinadormaster desdemaio,
quando foi interrompido o acordo com a

montadora Kia Motors, o Palmeiras está

perto de estampar o logo daCaixa Econô
mica Federal na camisa. O acordo entre

o alviverde e o banco valeria para todo o

ano do centenário, rendendo entre R$ 25
milhões e R$ 30 milhões ao clube.

Schalke04

Interesse em goleiro
Iker Casillas, reserva no Real Madrid

e titular da seleção espanhola, estaria
na mira do Schalke 04 .para a próxima
temporada, em que o time alemão deve
rá deixar de contar com o ,titular Timo
Hildebrand. A informação foi divulgada

"

pelo jornal "Bild", que admite a possibi-
lidade de acerto, porém, remota.

Estados Unidos

CTnoBrasil

Informa abertura de processo seletivo

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Formação Superior completa em

Pedagogia (Habilitação em Educação Infantil).

JARAGUÁDO
SUL

Por meio do site até
20/11/2013

CONTRATAÇÕES PARA
2014

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (Projeto Habilidades de Estudos):
Formação Superior completa em Pedagogia (Habilitação em Ensino
Fundamental.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL: Formação Superior completa em

Pedagogia (Habilitação em Ensino Fundamentai).

Informa abertura de processo seletivo

Cidade

Formação superior completa' em

Odontologia; Aperfeiçoamento ou Especialização em
. JARAGUÁ

Prótese; Inscrição no eRO. Atuação em clínica geral e DO SUL
Prótese

Por meio do site até dia
10/11/2013

rocessos seletivos do SESC/SC através do sitewww.sesc-sc.com.br- ícone Trabalhe Conosco

0-1 - Vendo Chácara em TIbagi (GM) distante 18km do centro da cidade jlde JS, com 68.000m2 com: salão festas mobiliado, 01 ampla baia, 01

limpador de peixes- CASA n. 1, 02 suites, 02 qtos, sala, COZ., sacada pi j
lagoas, churrasq., toda mobiliada - Casa n. 2, 03 qtos, 0.1 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
suites, 02 banh., 02 salas, COZ., sacadas, arnpla.êhurrasq. cl fogão a

lenha, gas, MOBILIADA, piscina com cascata etc, área da casa 300m2,
imóveI3.400m2. Valor: 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 imóveI2.026,80m2, Galpão
com 450m2. Valor: R$ 1.500.000,00 - aceita um imóvel como parte pgto.

0-4- Vendo apto ao lado da atual rodoviária, financiável, 1 suíte, 2 qtos,
1 banh., churrasqueira a gás, sala, lavand., garagem, sacada, COZo

mobiliada. R$ 235.000,00
Adejair 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
I

R$ 680.000,00 .

•

Rua Tibério Rozza, 111 - Vila Nova - 89259-705 - Jaraguá do Sul- se
473374-2990 - 9973-9089 - dejaimoveis@netuno,com.br

VENHA FAZER CARREIRA EM UMA GRANDE

,
INSTITUiÇÃO DE ENSINO EM 2014!

PROCURAMOS DOCENTES COM LICENCIATURA
NAS SEGUINTES ÁREAS:

• PEDAGOGIA
• MATEMÁTICA
• PORTUGUÊS
• INGLÊS
• GEOGRAFIA
• ESPANHOL
• SOCIO�OGIA
• BIOLOGIA

• HISTÓRIA
• FILOSOFIA
• CIÊNCIAS
• QUíMICA
• FíSICA
.' ED. FíSICA
• CIÊNCIAS DA'
RELlGIAO
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JORGE LUIZ NAGEL - (JORGINHO)
De pai para filhos -

DNA para o esporte
A lgumas veze�, o tale�t�
rl.para determinada habili
dade é herança genética, o ge
nótipo transmitidos pelos pais
aos filhos. Podemos citar famí
lias em que os filhos têm habi
lidades para música, esportes,
herdados dos pais. Na prática,
nem sempre os filhos de atle
tas brilhantes tiveram o mesmo

sucesso dos genitores. Todos os

Família e estudos
Jorge Luiz Nagel ou Jorginho

Nagel, como é conhecido, nasceu
no dia 5 de fevereiro de 1952, em

Jaraguá do Sul. É filho de Oscar

Nagel e Alzira Nicoluzzi Nagel.
Tem oito irmão: Armando, Wal
demiro, Afonso, Renato, Osmar,
Erene, Lídia e Laúríta, Jorginho
iniciou os estudos no Colégio Es
tadual Abdon Batista de nossa

cidade. Lembra-se da primeira
professora: Carla Schreiner e

.

filhos homens de Oscar Nagel
herdaram dele o gene da habi
lidade para jogar futebol. Nas
décadas de 1930 e 1940, Oscar

Nagel foi um ótimo jogador
de futebol, desfilou sua classe
como meia armador no Espor
te Clube Floresta, antecessor

do Água Verde. Jorginho Nagel
atuou na mesma posição do pai
e também foi brilhante.

dos coleguinhas de aula, Afonso
Nicoluzzi, Loreno Stein, Darcy
Domingos, Lia daGloriaWatzko,
Sílvio de Góis e Ademir da Silva.
O Ensino Médio foi efetuado no

Colégio Marista São Luís. Cur
sou a Escolinha do CentroWeg.
Concluiu o Curso Técnico ETA

(EstimatedTime ofArrival), com
especialização em tratamento de

água potável, na Escola Politéc
nica em São Paulo.

Nomundo dos esportes
Atleta múltiplo, Jorginho

iniciou as atividades espor
tivas no tempo de estudante,
destacou-se no futebol, futsal

e atletismo. Nas modalidades
com a bola, teve em Lula Ma
lheiro seu primeiro mestre.

No atletismo foi meu aluno.

FOTOS I DNULGAÇÃO

SELEÇÃO
JARAGUAENSE

DE FUTSAL

Na abertura dos

Jogos Abertos
de se. Em pé:

Roeder, Girolla,
Tati, Jair, Zéca

Papp, Dalbérgio,
. Lourival Rotenberg.

Agachados:
Juquinha, Mário

. Papp, uombardl,
Alceu, Serginho,

Jorginho e Alcione
Simas (técnico)

Atletismo Futébol
Veloz e resistente, Jorginho tornou-se campeão dos

Jogos Escolares nas provas de 800 e 1,5 mil metros rasos.

Aos 16 anos disputou pela primeira vez os Jogos Abertos de
SantaCatarina, em 1969, na eidade de Joinville. Foi finalista
nas duas provas. Era apontado como atleta promissor, p0-
rém foi arrebatado pelo futebol e o futsal, encerrando pre
maturamente a carreira no atletismo. Sábio são os "deuses
doOlimpo", perdemos urna esperança para o atletismo,mas
ganhamos urn craque nos campos e nas quadras.

Simultaneamente ao atletismo, Jorginho
ingressou nas divisões de base do Baependi,
jogando de meia-armador. Seus irmãos, Afon
so, Renato e Osmar jogavam futebol pelo time
do Acaraí. Influenciado pela família, Jorginho
passou também ajogarpelo time Rubro. Com a

camisa vermelha, conquistou o bicampeonato
juvenil e o bicampeonato da Primeira Divisão
da Liga Jaraguaense, nos anos de 1969 e 1971.

Juventus X Baependi
A partir de 1972, o "Moleque Travesso" mon

tou um grande time. O elenco era formado por:
Édioe Brígido (goleiros); Lico, Waldir II, Faraco
e Spézia (laterais); Pe. Adolfo, Adilson, Rubens e

Durval (zagueiros); Nondas, Paranaguá e Jorgi
nho Nagel (meio campo); Nelsinho, Nino, Darei,
Aécio, Arizinho, Waldir I, Arno e Roquinho (ata
cantes). O técnico era José Carlos Carneiro. Doza
era o massagista e Adelino, o roupeiro. O Juven
tus sagrou-se campeão da Taça dos Municípios
(1972); Copa Norte Catarinense e Bicampeão da
Primeira Divisão da LJF (1974/75).

Futsal
No esporte dabolapesada, Jorginho desfilou sua

categoria jogando de "aIa" ou "fixo", pelo time de fut
sal daMirtes, primeira equipe da cidade a participar
doCampeonato Estadual, tornando-se a terceira for
ça do futsal no Sul do País. Atrás apenas da campeã
brasileira Perdigão, de Videira, e do vice-campeão
Sadia/Concórdia. Jogou também pelos times: Me
negotti, Samae, Jarita e Besc. Disputou oito edições
dos JogosAbertosde Santa Catarina pela seleção de
futsal de Jaraguá do Sul. Foi o autor de urn dos gols
de nossa seleção na inauguração do Ginásio de Es

porteArthurMüller, no dia 19 demarço de 1977-

SELEÇÃO
JARAGUAENSE
DE FUTSAL -

Inauguração do

G.E. Arthur Müller

(15/03/1977). Em
pé: Dalbérgio, Tati,
Juquinha, Jorginho
e Milton Stange
(Técnico). Agachados:
Arno Valle, Serginho,
Alcei.! e Roed!,!r

Fica aqui
A homenagem: de todos os

jaraguaenses a Jorginho Na

gel, pelos instantes mágicos
que ele proporcionou na pista,
nos gramados e nas quadras.
Sempre com arte, determi

nação e amor às equipes que
defendeu.
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2014
Apar!irde

R$27.590

www.vw.com.br.Promoçãovállda.até09/1112013paraveiculos com pintura sólida e custo de frete lncluso.Novo Golfa partir de RS 67.990,00. Fox 1.0 4 PortasOompteto 2014, a vista a parnr de RS 35.990,00, Entrada

50%, saldo em 24x, juros O.O%.Voyage Completo 2014 a vista a partir de RS 34.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Go11.0 4 Parlas 2014, á vista a partir de R$ 27,5�O,OO. Entrada 50%, saldo. em 24x.

Juros 0.99%.Gol G4 1.02 Porias 2014, à vista a partir de R$ 22.590,OO.SpaceFox 2013 completo a vista a partir de RS 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Ama'rok 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 RS 36.610,00 Entrada 50%. saldo em 24x juros 0.491,110. CET máximo para esta operação: 15,05% a.e. IOF,
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação nêo inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financíamento. o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos

para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a BO.OOOkm). E necessário.

para sua utilização. o cumprimento do plano de manutenção.

•Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 060077011926. Acesso as pessoas com denctencta auditiva ou de fala' OSOO 770 1935.

1!!3I:lNIOII!tlAl1l!lillÃ Gn.-AuID EIiIIt__ .._11_••'* == -. Q _... BANCO VOLKSWAGEN 473274 600D _
r

.:.&..;;;:,a==�!\;::::;.iIiiII::';:=•••••IIII••!III!I•••••••••••••IIIIIIII•••••IlIlIIII••Iti.==::.�_��&iJiiiLSWilMI ,. Mi fim",..".

___'._ Caraguá Auto, Elite
A escolho perfeito
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