
Região
Turismo
integrado

RotaAlemã, formada por
uma área entre Jaraguá
e Pomerode, representa
passo importante para
consolidar a ideia de
valorizar o potencial

turístico noVale.
RONALDO CORRÊA,
MERCADO, PAGINA 8
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Política

Qualificação para
meUBorarserviços
Deve acontecer na próxima
semana mais uma etapa
de coleta de dados pelo
Programa GestãoMunicipal
para a Nova Economia
em Jaraguá do Sul.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO,
PÁGINAS 6 E 1-

. + www.ocponline.com.hr + R$ 3,00

Xô, sedentarismo!
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Conheçaalgumas dicas para começar a prática de exercícios físicos em prol da saúde, como faz a vendedora Monique Piske

PÁGINAS 22 .E 23

Guaramirim
Peritos investigam .

queda de avião
Técnicos daAeronáutica avaliaram a

aeronave para apurar a causa do acidente
ocorrido na quinta-feira. PÁGINA 21

Futebol

Juventus fica
fora daCopa�C
Equipe perde por 3 a 2 do Canoinhas e é
eliminado da competição que poderia dar Uma
vaga para a Série D do Brasileiro. PÁGINA 25

,

PÓlítica
Recursos vão para
a infraestrutura
Entre os projetos definidos para o uso dos
R$ 3,9milhões repassados pelo Estado está
a revítalizaçãode cinco nuas. PÁGINA 4
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Virando umapágina
Neste final de semana, o relator do processo do mensalão,

ministro Joaquim Barbosa, recolheu-se em casa para ter
minar de apreciar os últimos expedientes que foram utilizados

pelos urubus mensaleiros, e determinar que a pena a que al

guns foram condenados, seja efetivamente executada, o que
acarretará a prisão em regime fechado de alguns, em regime
aberto para outros e, ainda, outras penas mais brandas para
outros. Havia a possibilidade que os mandados de prisão fos
sem expedidos ainda ontem, dia em que foi comemoradomais
um aniversário da proclamação da República. Até o termino
deste artigo, taismandados ainda não haviam sido expedidos.

Não será coincidência registrar que esta importante página
na história do nosso país, coincide justamente com a data em

que comemoramos o aniversário da nossa República. Repúbli
ca está que os larápios mensaleiros tentaram transformar em
uma republiqueta de quinta categoria, imaginando que sua en
genhosa organização criminosa, que sangrou os cofrespúblicos
ficaria debaixo do tapete.

Se enganaram esses ladrões da ética, da moralidade e da

confiança que o povo lhes dedicou, e estão recebendo, somente
agora, uma parte do castigo que é reservado a todos àqueles
que ousam profanar a República e aboa-fé do povo.A socieda
de não pode se conformar apenas com as penas privativas de
liberdade, sendo indiscutível que todos os recursos que foram
roubados dos brasileiros, também devem ser objeto de apura
ção a fim de que se proceda à efetivação das medidas judiciais
cabíveis para que os cofres públicos sejam ressarcidos.

E quem sabe, venha à tona a confirmação que foi a completa
participação domansaleiromordeGaranhuss, que ainda acre
dita que pelo fato de ter criadouma legiãodepovo dependente de
assistencia1ismo, continuará a ser cortejado. Se isto ocorrer, será
emvirtude de ação de ignorantes queemplenoanode 2014, ainda
trocam o voto por uma cesta básica, não percebendo que a nossa
fome de ética e demoral, continua existente e lião foi saciada.

o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para eredacao@ocorreiodopovo.com.br

'C�o
Jovens do
Ministério Batista
o 6°' Congresso Internacional de Juniores e

Adolescentes (Juad) acontece em Jaraguá do Sul
-neste sábado e domingo. O evento será na Casa
de Oração para Todos os Povos, na Rua MaxWi

lhelm, 740, Baependi. A programação envolve

palestras e oficinas temáticas para cerca de mil

participantes do Ministério Batista Cristo é a

Vida. Mais informações pelos telefones 3370-
6180 ou 8835-3983.

COMENTÁRIO

Frases estúpidas
Si�, eu sei, o título é chocante,

eu bem que podia tê-lo dei
xado mais leve, mas ao deixá-lo
mais leve a conversa que vem

a seguir ficaria adocicada, não

gosto. Ando até aqui de título e

frases adocicados, politicamente
corretos, resultantes de um jor
nalismo de agradinhos e não de
verdades. Estou fora dessa.

Vou direto à primeira frase es

túpida, acabei de lê-la num jornal.
Era um texto sobre previdência
privada, aposentadorias, rendas
na velhice, essas coisas. A certa

altura, uma foto, um homem fa
zendo exercícios. Abaixo da foto
a legenda dizendo quem era ele e

esta frase estúpida: Fulano tem 61
anos e ainda trabalha.

Ainda trabalha? Fiquei em dú-

• Paciência
Se você já ouviu a conversa aí de cima bem que me

pode perguntar por que tanta irritação, tanta impaci
ência? Boa pergunta. A resposta é simples. É que só

ouço gente gemendo o trabalho, fazendo o trabalho

malfeito, querendo folga, status, mas proficiência que
é bom, nada. O que mais vejo é gente incompetente
com ares ... Autoridades com o peito estufado e a cabeça
vazia, prontas para um ''bote'', isso sim ... E quando me

lembro de Brasília, bom, aí da vontade de sair correndo,
ir tomar um tererê no Paraguai. Preciso dizermais dos
motivos da minha irritação?

lUIZ CARLOS PRATES

vida. Será que ele é multimilioná
rio ou será que a frase remete-nos
a pensar que o tal sujeito já está

aposentado mas "ainda" trabalha?
Por que razão umbaita homem,
forte como um touro não trabalha
ria mais? Que tipo de vadio seria
ele? Quem tem saúde e não tra

balha e vadio, baita vadio. Não se

trabalha só por dinheiro na vida.
Outra frase estúpida a ouvi dia

destes de uma colega. Ela contava
que o avô dela, que a criou, já está
com quase 80 anos mas bem lúci-

.

do ... Não entendi. Quase 80 anos

e está lúcido? Mas por que não es

taria,mesmo,que tivesse 110 anos?

Quem disse que a idade deixa uma

pessoa tosca, pétrea, sem cabeça?
Quem disse que temos que estar

"delirantes" depois de uma certa

idade, quem? Detesto gente qua
drada.no pensar e no falar.

A outra frase estúpida, a

terceira e para terminar, leio-a
quase todos os dias em algum
jornal. É nos obituários quando
dizem que a pessoa morreu de
causas naturais. Isso não exis

te, mais ainda quando a pessoa
é relativamente jovem. Toda
morte tem uma causa, o jorna
listazinho não sabe disso ou não

apurou a causa? Belo jornal para
o banheiro ...

bem. E a irritação de agora vem de uma informação da
Previdência Social brasileira: - Em 2012 - 22% dos apo
sentados brasileiros estavam na faixa etária de 40 a 49
anos. Tem cabimento isso? Eu queria ver as caras desse
pessoal todo, ouvir-lhes as histórias de trabalho, profi
ciência, engajamentos e éticas ... Caso de polícia. Não há
país que sustente uma imensa tropa desse tipo, não há.

• Falzer
Manchete de uma pesquisa universitária em São Pau

lo - "Ficar bêbado é desejo de 56% dos baladeiros". E so

bre esse escândalo, dizum baladeiro: - "Bebendo a pessoa
fica mais leve, menos criteriosa...

" E ele achava que isso
é bom. Coitado do leviano. Para uma mulher, ficar me
nos "criteriosa" é o precipício na vida. Nem vou precisar
esmiuçar o assunto, as pessoas que me ouvem aqui são
inteligentes. Menos criterioso, é? Mas é assim, agora é
assim. Mundo e vidamodernos.

• Eles
Neste caso, eles e elas, fica melhor. Eles e elas os apo

sentados. Sinto vômitos quando ouço a palavra aposen
tado, aposentadoria. Sim, o sujeito, ele ou ela, pode estar
aposentado de um lado e trabalhando de outro, aí tudo.

LÚCIOSASSI

CUBANAS INICIAM O:STRABALHOS\

As duas profissionais cubanas trazidas pelo programa Mais Médicos
começam a atender a população nesta segunda-feira (18).Vamila

.

FeliciaValdez_Gonzalez (C) atenderá no posto de saúde do bairro Santo
Antônio.Vamile Mari Nin estará no Santa Luzia.A médica cazaquistanesa
Marzhan Zhalmakhanbetova (O) ainda não começará a trabalhar no
posto do bairro Rio Cerro II, pois aguarda a liberação do número do
Conselho Regional de Medicina. As consultas devem ser agendadas pelos -

telefone 3274-8149 (Santa Luzia) e 327&0570 (Santo Antônio).

Sipat
Semana de debate
naPrefeitura

Na Prefeitura de Jaraguá do Sul, o tema

"Prevenção e Conscientização" estará em debate
durante a 6a Semana Interna de Prevenção e de
Acidentes de Trabalho (Sipat). A abertura oficial

<

acontece na terça-feira (19), às 8h30, no Instituto
Federal de Santa Catarina. Aprogramação segue
de quarta a sexta-feira, no Parque Municipal de

Eventos,�das 8h30 às nhgo e das�5 às 16h�o.
Domingo
Marcha do Silêncio

AMarchado Silêncióacontecenestedomingo,
em Jaraguá do Sul. Na sexta edição, a caminhada
partirá da Praça Ângelo Piazera, às 8h30. O ob

jetivo é chamar a atenção da comunidade para
a violência no trânsito .. Quatrocentas camisetas
foram confeccionadas para distribuição gratuita.
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CHARGE EDITORIAL

Municípios
A presidente Dilma Roussseff vetou
fia lei que cria mais municípios no

país. A medida foi baseada na ques
tão técnica e não política. Segundo as

orientações do Ministério da Fazenda,
a liberação do surgimento de mais es

truturas administrativas iria causar

uma despesa desnecessária para a ma

nutenção dessas unidades.
Ou seja, Prefeitura, Câmara de Ve

readores e necessidade de mais servi

ços públicos, custam caio, não só para a

instalação, mas às permanências dessas

instituições. Além disso, o Fundo de Par
ticipação dos Municípios (FPM), que é

repartido atualmente pelos 5.568 mu

nicípios existentes no Brasil, teria de ser
.

pulverizado ainda mais, reduzindo tam
bém os já tímidos recursos destinados

para ajudar essas estruturas.
Infelizmente, quem defende a eman

cipação de mais regiões só visa o interes
se político e não o desenvolvimento so-

cial. Geralmente, as cidades que surgem
recebem algumas melhorias pontuais.
Mas depois começam a ter os mesmo

problemas enfrentados pelas demais:
falta de recursos para investimentos.

"
o crescimento qualitativo do Brasil

depende de.investimentos nas

cidades, não nos gabinetes.

A prioridade é atender bem os mu

nicípios consolidados. E essas adminis
trações públicas devem trabalhar com

políticas sociais e econômicas de atendi
mento para todas as comunidades envol
vidas para que as mesmas não se sintam
órfãos da própria gestão responsável
pelo avanço das mesmas. O crescimento

qualitativo do Brasil depende de investi
mentos nas cidades, não nos gabinetes.

°/0

ii Fale conosco .
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Católica se

Bolsa de estudos
O prazo para a inscrição no Programa de Bolsa Proestu

dante, da Católica de Santa Catarina, foi ampliado até domin
go (17). O beneficio é destinado a acadêmicos de baixa renda.
Os interessados devem acessar catolicasc.org.br/academicos/
bolsas após efetuarem a inscrição do vestibular. As inscrições
vão até o dia 22 de novembro, no Centro Universitário. Infor
mações: 3275-8266 ou pelo e-mail bolsas@catolicasc.org.br.

Música

Oficina de acústica e áudio
O projetoAfinação, do Sesc, traz à Jaraguá do Sul oprofes

sor LuisMiguel Cavallo. Eleministrará a "oficina de produção
e tecnologiamusical: acústica e áudio" dos dias4 a 7de dezem
bro. São oferecidas 20 vagas. As inscrições devem ser feitas na
CentraldeAtendimento, RuaJorgeCzerniewicz, 633. Os valo
res são R$ 15 para comerciários, R$ 25 para conveniados eR$
30 para a comunidade.

WEG

Reforma nomuseu
Após a catalogação do acervo, oMuseuWEG

iniciou as obras de reforma. Asmelhorias come

çaram pela área administrativa. Nas próximas
semanas, iniciarão as ampliações do Cyber Café
e da sala de reserva técnica. O projeto foi desen
volvido pela empresa Base 7, especializada em

museus.A reabertura está prevista paramarço.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio doPovo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Redcle a irifonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

" A sociedade só sabe tratar

indígena absorvendo e

descaracterizando. Para tratar dessa

questão é preciso, na verdade, de uma

revolução de alto nível. Qual é essa

revolução de alto nível? É
reconhecer que há um

Estado indígena.
Debate

ConsciênciaNegra
Na Semana da ConsciênciaNegra, a Secreta

ria de Educação promove exposições, palestras e
atrações culturais em Jaraguá do Sul.Aabertura
ocorre namanhã de segunda-feira (18). Às 15h, a
vice-presidente da União de Negros pela Igual
dade (Unegro) Íninistra a palestra "Políticas de

Promoção da Igualdade Racial", na Católica SC.

Francisco de

Olivélra, sociólogo,
sobre a questão
indígena no

B�asil
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Dinheiro .do
Estado para
recuperar ruas
FUNDO Liberação dos R$ 3,9 milhões ainda depende de projetos

Natália Trentini

.. ,

Uma das principais vias
de Jaraguá do Sul, a

.

Rua Bernardo Dornbusch,
será recapeada com recursos

liberados pelo governo do
Estado. Ela será revitalizada
com parte da verba de um

pacote deR$ 3,9milhões, do
Fundo deApoio aosMunicí

pios (Fundam). Também
estão projetadas melhorias
em outras quatro vias, ainda
não definidas.

A oficialização do repas
se foi feita pelo governador
em exercício, Joarez Pon
ticelli (PP). Ele esteve no

município no final da tarde
de ontem. Do total, R$ 3mi
lhões são do Estado, R$ 450
mil destinados pelo depu
tado estadual Carlos Chio
dini (PMDB), R$ 250 mil

da deputada Angela Albino
(PCdoB) e R$ 200 mil de
Nilson Gonçalves (PSDB).

Para Ponticelli, esse

aporte financeiro garante a

manutenção dos municípios
catarinenses. "Se não fosse

assim, a maioria esmaga
dora dos municípios não

conseguiria fechar as contas.
Há cada vez mais uma con

centração de recursos em

Brasília e os problemas têm
que ser resolvido nos muni
cípios", considerou.

O valor vem para Ja

raguá do Sul sem a neces

sidade de contrapartida ..

Para garantir os recursos,
a Prefeitura precisa agora
apresentar os projetos para
o Banco Regional de Desen
volvimento do Extremo Sul
(BRDE). A instituição admi
nistra o contrato e libera o

dinheiro.
Também foi assinado

convênio para construção de
uma praça no Bairro Cente

nário, ao lado da Associação
de pais eAmigos dos Excep
cionais (Apae). Uma área
de mais de três mil metros

quadrados será transforma
da em um grande espaço de
lazer para a comunidade,
com estacionamento e aces

so para a entidade.
O projeto foi encami

nhado na quarta-feira. A
obra está orçada em mais
de R$ 489 mil, 75% desse
valor vem da Secretaria de
Estado de Recursos Des

vinculados e os outros 25%
será desembolsado pelo
município. "É um projeto
que a cidade tinha necessi
dade de fazer a tempo, mas
não conseguia.

Resultado esperado para dezembro
Jaraguá do Suljá entregoupara avaliação do Minis
tério da Educação o pedido
para abertura do curso de

graduação em Medicina na

Católica de Santa Catarina.
Uma série de documentos
foi levantada para compro
var que o município tem

estrutura para atender os

estudantes e campo para a

prática da atividade.
Segundo o diretor ad

ministrativo da Secretaria

de Educação, Rogério Jung,
esta é a primeira fase do

processo. A Prefeitura pe
diu habilitação para o cur-

.

so, sinalizando informações
como número de leitos do
SistemaÚnico de Saúde nos
hospitais, detalhes sobre
a rede de atenção básica,
entre outros dados sobre a

.

cidade e população. "Entre
gamos o termo de aceitação,
mostrando o interesse. Se
houver qualificação, vamos

passar por outras duas fa

ses", explicou.
O edital faz parte do

Programa Mais Médicos e

descreve que na pré-seleção
será analisada a relevân
cia e. necessidade social da
oferta do curso no muni

cípio. Não há informações
oficiais, mais Jung acredita

que deve ser habilitado um

município por Estado. O
resultado será divulgado no
dia 2 de dezembro.
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ATO Joarez Ponticelli assina os termos do repasse com o prefeito Dieter Janssen (C)

0-1 • Vendo Chácara em Tibagi (GM) distante 18km do centro da cidade
de JS, com 68.000m2 com: salão festas mobifiado, 01 ampla baia, 01
limpador de peixes- CASA n. 1, 02 suítes, 02 qtos, sala, OOZ:, sacada pi
lagoas, ehurrasq., toda mobiliada - Casa n. 2, 0.3 qtos, 01 banh., sala -08
lagoas de peixes, campo futebol, piscina, pátio pi recreações, muitos pés
de frutas, horta, final de Rua, nascente. R$ 750.000,00.

0-3·Vendo área comercial ao lado da atual PMJS, medindo 30m de I

frente pi Rua Walter Maquardt, área total do imóvel 2.026,80m2,
Galpão com 450m2. Valor: R$ 1.400.000,00 - aceita um imóvel como
partepgto.

o -4-Vendo apto ao lado da atual rodoviária, financiável, 1 suíte, 2 qtos,
1 banh., churrasqueira a gás, saía, lavand., garagem, sacada, coz.

mobiliada. R$ 235.000,00

o - 5 • Vendo um terreno com a área 100% plana, situado a naRua
Frederieo Curt Vasel • bairro Rio Molha com: 30 metros de frente e

fundos, lD e LE em 32,00 metros. área total 960.00m2 - preço
R$ 680.000,00.Adejair E. Balsanelli (Deja)

Creei 5.284
0-6 • Vendo um terreno distante 25l'1m da atual PMJS com 323,OOm2
ao preço de R$ 120.000,00.

. .

Rua Tibério Rozza, 111 . Vila Nova - 89259-705 - Jaraguá do Sul- se
473374-2990 - 9973-9089 - dejaimoveis@netuno.com.br

Abertura de Vaga para Contratação.
.1J"lJlirm·z.,:z::-::·:_mt"M!lti-."nfmriI!;B&,-.;ft�i·lft!1mmII

R$ 15,06 por
'

hora/aula (nível
Jaraguá do Sul

básico) R$15,63
(Faculdade Senac)

por hora/aula
______________________________________________

.

__ 0_íveI Técn_iE_�l_ _

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

Jaraguá do Sul
Enfermagem 03(três) básico) R$18,09(Faculdade Senac)

por hora/aula
(nível Técnico)

--Õ-rie-nt;;d�d-�c�-r;-o-pa;:�------------------------R$ 24,07po;------------Jaraguá do Sul 16/11/2013 à
a área de Teorias 01 (uma)

(Faculdade Senac)
hora/aula (nível 20/11/2013

Organizacionais . tecnólogo)
�ci;i;ntadord-eCursop;,:;-------------------R$24�7Po-�------------------

01 (uma) Jaraguá do Sul .

/ (
16/11/2013 à

a área de Comportamento _ (Faculdade Senac)
hora aula nível

20/11/2013
________gl]�f!izaci�!!.?_1 !�_f!.���� _

Orientador de Cursopara R$ 24,07 por
Jaraguá do Sul

a área de Finanças e 01 (uma) hora/aula (nível
(Faculdade Senac)

___C_ol1_ta_b_i!!_da_d_e_________________ tecnólogo)

INTERPRETE DE LIBRAS 01 (uma)
16/11/2013 à

20/11/2013

16/11/2013 à

20/11/2013

16/11/2013 à
. 20/11/2013

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

respeitando a ordem classificatória. Vagas para ambos os sexos.
.
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"Queremos omelhorpara cidade"
Um ano após ver o PSDB amargar

uma derrota nas urnas em uma

aliança com o PR, o presidente da sigla,
Lio Tironi, garante que o partido não vai
se comportar como oposição a todo cus

to. Ao contrário, ele acredita que antes de
tudo o que deve ser questionado é se os

projetos apresentados e debatidos visam

Há pouco mais de um

ano, o PSDB perdeu as elei

ções municipais em uma

aliança com o PR deMoacir
Bertoldi. Isso deixa os tuca
nos na oposição ao governo
de Dieter Janssen?

Lio Tironi - O PSDB parti
cipou de uma coligação que não
foi vitoriosa, mas nós atuamos

na política como um todo. O

partido deseja que Jaraguá do
Sul vá para frente, cresça e, para
isso, o goverrio de Dieter Jans
sen precisa fazer uma boa ad

ministração. Nós torcemos para
isso, embora não façamos parte
da administração. Na Câmara, o
PSDB tem dois vereadores que
vão apoiar todos os bons pro
jetos para o município. Temos
quemudar a lógicapolítica, não
dá para ser contra por ser con-

.

tra, querer polemizar tudo. O

que é bom precisa ser defendi

do, e essa é a postura do PSDB,
queremos omelhor para cidade.

Quanto à postura dos ve
readores do partido, Jair
Pedri e AdernarWinter. No
caso da votação do projeto
que previa o fim do reces

so, eles divergiram, ficando
cada um de um lado. O par
tido não se posicionou em

relação ao tema?
Tironi - O partido estava

ciente, mas preferiu deixar os

vereadores livres, porque en-

o bem da cidade. Três vezes vereador e
duas vezes secretário regional, durante
os governos de Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) e agora com Raimundo Colom
bo (PSD), o tucano descarta participar da
eleição de 2014 e acredita que nas próxi
mas semanas a região receberá boas no
tícias vindas de Florianópolis.

tendemos que este é um assunto

administrativo que se restringia
ao funcionamento da Câmara.
E os vereadores tiveram liber

dade, tanto que um foi a favor
e outro contra, mas não houve
desentendimento. Não vamos

interferir se o projeto for rea

presentado.

Oeste, onde ele faz trabalho com

as PCH's. Mas eu acredito que lá
na frente vamos conseguir en
tendimento para lançar somente
um nome. O partido está uni

do, sabemos da importância de

eleger um deputado estadual. A
federal devemos trabalhar pela
reeleição de Marco Tebaldi.

"
Ainda em

novembro,
,\ ele (Colombo)

deve vir ao

município
e será para
dar as boas

o foco agora é a melhoria do tre
cho da Malwee até a subida da
Serra de Pomerode, uma obra
de mais de R$u milhões. Es

tamos esperando o governador
assinar a ordem de serviço para

. obra acontecer. Também tem a

duplicação do trecho urbano da
R$ 280, são R$ 89 milhões. A

grande reivindicação da comu

nidade. E há ainda a expecta
tiva da liberação de verba para
os dois hospitais de Jaraguá do
Sul. Eu vi inclusive que você pu
blicou isso em primeira mão.
Devem ser ao todo algo ao redor
de R$ 15 milhões. O Estado está
com dinheiro em caixa e quer
colocar as máquinas nas ruas.

Para região, quem é o

melhor, Henrique da Sil
veira (PMDB) ou Raimun
do Colombo (PSD)?

. Tironi - É difícil te dar esta

resposta, participei dos dois go
vernos. Vejo que ambos tiveram.
realizações importantes.

Mas ao contrário de Luiz

Henrique, Colombo não
tem vindo à região.
Tironi -, É. Isso realmen

te é verdade. Eu estive com ele
em reunião recentemente e ele
admitiu isso, mas garantiu que
ainda virá muito a Jaraguá do
Sul. Ainda em novembro, ele
deve vir ao município e será

para dar as boas notícias.

,.

E em relação ao possí
vel aumento do número de

vereadores, um tema que
interessa diretamente aos

partidos?
Tironi - Interessa também

para comunidade, porque quan
to maior a representatividade,
maior é o poder da população.
Penso que podemos aumentar

o número de vereadores para A burocracia ainda é o

19, 20, para quantos quisermos, mal do país?
desde que a lei permita. O que Tironi - A burocracia real
não podemos é aumentar as mente é grande demais. Está

despesas. Tem que haver uma .

em todas as esferas. A demora

compensação, diminuindo sa-· no desenvolvimento de projetos
lário, por exemplo. Se tiver este 'e obras é um câncer. E faz par
equilíbrio, tenho certeza que a te do sistema. Veja a BR-280,
comunidade será favorável ao quanto tempo.em função das
aumento de vagas. licenças.

EnoEstado?
Tironi - O PSDB tem o se-

nador Paulo Bauer como pré
candidato. Até porque temos o

projeto de eleger Aécio Neves

presidente do Brasil e precisa
mos de palanque. Isso não quer
dizer que não podemos lá na

frente ter uma coligação maior.

Como os tucanos estão
se preparando para as elei

ções de 2014 na região?
Tironi - Existe ª candidatu

ra posta do Vicente Caropreso e

tem o DieterWerner, de Corupá,
ambos a deputado estadual. O
Vicente vai correr por toda nossa

região, e o Dieter tem apoio no

o que o Estado prevê de
investimento para região?
Tironi - Estamos fazendo

duas escolas de ensino profis
sionalizante. Outra em Mas

saranduba. O Cedup é· uma
grande obra, infelizmente essa

questão de aditivo atrasou todo

cronograma. Na infraestrutura,

Vl/ww.lmoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Complexo
na pauta

Uma das conversas que Rai
mundo Colombo (PSD) deve ter,
em visita que fará à região, será
sobre a possibilidade de Jaraguá
do Sul ser sede de um comple
xo penitenciário. A proposta é
defendida por juízes e promoto
'res. O presídio regional enfrenta
sérios problemas, um deles é a

superlotação, atualmente 360
detentos cumprem pena, quan
do a capacidade é de 168. Diver
sas rebeliões foram registradas .

A realidade também já motivou
um pedido de interdição do local

pela Justiça em 2011.

Nova Economia
Deve acontecer na próxima

semana mais uma etapa de co

leta de dados pelo Programa
Gestão Municipal para a Nova
Economia em Jaraguá do Sul.
Estabelecer metas, gerar mu

danças e alcançar resultados são
três objetos da ferramenta, que
conta com patrocínio de empre
sários e coordenação da Secreta
ria de Estado de Desenvolvimen
to Econômico e Sustentável.
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I Você, tranquilo.
I
f

I (47) 3370-0212

Participação incentivada
Francisco Schork, da Escola do Legislativo

Marcos Mannes, elogia o Programa Vereador
Mirim. Para ele, a iniciativa incentiva a partici
pação política. Aliás, os estudantes já estão em

plena campanha e no dia 29 de novembro vão ás
urnas para escolher os novos representantes.

DuJJ�M
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br

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

(47) 3273-7594 I 9652-8847

A SEMANA

POÚTICA
FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO
Na Câmara, sai Vitório Lazzaris
e-entra Natália Petry. A troca

acontece na próxima semana.
'. '..

Uma das dúvidas agora é se com a

vona de Natália, Arlindo Rincos (PP)
continuará na liderança de governo.

• • •

Ao colega Celso Machado,
Ruy Lessmann negou que o PDT

esteja sob o comando de Dionéi da Silva.
Disse ainda que o ex-petista vai

acabar expulso da sigla. Não é isso

que consta no site do TRE,

No ar
A Diretoria de Comunicação da Câmara, comandada

pela jornalista Carolina Tomaselli, lançou mais um progra
ma, o "Fala Vereador", um espaço para divulgação institu
cional da atividade e onde os parlamentares podem opinar
sobre atualidades e temas relevantes. O programa será in
serido dentro do horário destinado à TV Câmara Jaraguá
no canal zz da tv a cabo e divulgado também pela internet.

Há de se admitir
Presidente do Procon, Luís Fernan

do de Almeida, apesar da pouca idade,
vem quebrando paradigmas. Antes dele,
o órgão nunca havia multado os bancos
e nem a Canarinho. E o pior: arquivava
processos pelo vencimento de prazos.

Rondas intensificadas
Comerciantes reivindicam policiamento

maior para coibir a atividade ladrões nesta

época do ano. Com o pagamento do 13° salá
rio, cresce o número de ocorrência de furtos.

"
1. É arcaico e obsoleto"

1

. Do diretor deTrânsito, Rogério
Kumlehn. sobre o sistema de

transporte ,coletivo.

,
2. Queremos que este

seja o melhor governo
da história do município

Marcel Satomon. ao ser
anunciado presidente eleito do
PT, descartando racha com o PP.

"
3. Temos também demandas

de alguns prefeitos, como
o de Jaraguá do Sul, que
vamos tratar por esses dias.

Presid_n1:e da Atesc, Joares
PonticelU (PP), que assumiu :O
governo do Est:ado até o dia 17
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Ronaldo Corrêa

Rota alemã e o turismo
Odiretor de Turismo da

Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Fenísio Pires Jú

nior, é um entusiasta de que
a região pense a atividade
de maneira integrada. Um
dosfundadores do Vale dos
ÊIÍcantos Convention &Vi
sitors Bureau, órgão criado
há pouco mais de 10 anos

para atuar na captação de

eventos, e seu ex-presiden
te; um carioca que adotou

Jaraguá, defende a valoriza
ção do potencial histórico,
culturalé natural como pro- '.

duto de primeira qualidade.
Ele entende que a definição
pela Santur da Rota Alemã,
formada por uma faixa en

tre Jaraguá e Pomerode, re
presenta passo importante
para consolidar esta ideia.
''Temos uma movimenta
ção anual de cerca de 500
.mil pessoas na região, na
maior parte dos casos visi
tantespontuais que formam
um contingente trazido pelo
turismo de eventos, ou seja,
das atividades de empresas.
Mas eles ficam pouco tempo.

Brasil está bem nafoto
A propósito ainda da

Copa do Mundo, o reno

mado guia turistico "Lone

ly Planet" apontou o Brasil
como o melhor país para se

visitar no ano de 2014, em
.

uma lista divulgada recen-

temente. No ranking anual,
com"sugestões dos melhores
destinos, chamado Best in
Travel 2014, o guia colocou
o país à frente de centros tu
rísticos tradicionais como a

Escócia, Suécia e doMalauí.

Se permanecerem por mais
dias poderão aproveitar de
um roteiro muito interes
sante com muitas opções",
afirma. Além da proximida
de com o litoral, na região
formada pelas cidades de
cultura européia há rotas de
gastronomia típica, museus
e igrejas centenárias, além
de uma rica arquitetura tra
dicional e de atrativos natu
rais e beneficiando-se ainda
de uma natureza exuberan
te que favorece esportes ra
dicais.

o guia destaca, entre outras
coisas, a Copa do Mundo
de 2014 e a Olimpíada de

2016, no Rio de Janeiro,
comomotivos que tornam o

Brasil mais atraente para os
turistas no ano que vem.

Recursos para capacitação
Mesmo que Santa

Catarina não esteja di
retamente envolvida

.

como palco da Copa do
Mundo 2014, o Esta
do deve ser beneficiado
com a presença de visi
tantes durante o maior
evento de futebol do

planeta. Cidades cata

rinenses como Joinville
e Florianópolis, já ca

dastradas para receber

delegações de seleções
em seus treinamentos,
ou Curitiba, cidade-sede
de jogos oficiais, cer
tamente demandarão
turistas para a região.

Segundo as expecta
tivas, o evento mobili
zará cerca. de 600 mil
turistas e 1,1 milhão de
brasileiros circulando
no país durante os jo
gos. Muitas empresas já

realizam programas de

capacitação que englo
bam diversas áreas como
idiomas, para auxiliar
a comunicação; gastro
nomia, para a área de

alimentação; transporte
para o serviço de moto

ristas particulares; se

gurança para delegações
estrangeiras:hotelaria
para acomodação de tu
ristas, entre outros.

Consumidor
brasileiro satisfeito

Aprovedoramundial de tecnologia para aten
dimentoao consumidorZendeskdivulgapesquisa
quemostra evolução Brasilneste quesito. De acor
do com o levantamento, o País passou da 24a po
sição - O rankíng tem apenas 29 países - no segun-

-

do trimestre para o 120. lugarno terceiro trimestre,
com nível de satisfação geral saltando de 70% para
80%. Parte da melhora é explicada, segundo o di
retor demarketing daAmérica LatinaMárcio Ar
necke à proximidade das compras de fim do ano:
Com uma base de dados de 16mil companhias em
125 países, o Zendesk Benchmark avaliou ainda

que osmelhores países eIl). atendimento, na visão
dos consumidores, são Canadá, com 91% de satis

fação, Austrália (91%) e Rússia (90%).

FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,06% 14.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,93% 14.NOVEMBRO.2013
NASDAQ +1,36% 14.NOVEMBRO.2013

AÇÓES PETR4 20,45 +2,56%
VALE5 32,40 +1,06%
BVMF3 12,00 +1.44%

POUPANÇA 0,5925 15.NOVEMBRO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +1,3% US$108,350
OURO +0,04% US$1285,910

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3209 2,3216 - 0,57%
DÓLAR TUR. 2,2500 2,3900 " 0,0%
EURO 3,1138 3,1150 - 0,9%
LIBRA 3,7157 3,7169 - 0,66%

Geração
de energia

Encontro realizado pela Confe

deração Nacional da Indústria na

quinta-feira, em Florianópolis, tra
tou de. projetos de geração de ener

gia alternativa, com destaque para
a maior usina solar fotovoltaica do

País, que será instalada emTubarão.
Parceria da Tractebel Energia,WEG

e Universidade Federal de Santa Ca

tarina, a usina pretende gerar 3 me
gawatts de energia a partir de pai
néis fotovoltaicos, Serão investidos
R$ 56,3 milhões para a instalação
de 19 mil painéis em dez hectares. A

_expectativa é de que a usina comece
a operar no primeiro trimestre de

2014, diz o secretário executivo do
conselho temático da CNI Shelley
Carneiro. No encontro a Eletrosul
mostrou resultados com a: geração
de energia a partir da biodigestão
de dejetos suínos, realizado em par
ceria com produtores de ltapiranga,
e a Tupy o aproveitamento de areia
descartada na fundição para fabricar
blocos de concreto em Joinville.

Estímulo aos
" .

novos negócios
o Empretec é uma iniciativa

mundial reconhecida como um dos
mais eficientes projetos de incenti
vo ao empreendedorísmo, baseado
em planejamento estratégico e foco
em resultados. Na região do Vale
do Itapocu, é realizado em parceria
do Sebrae e Apevi desde 2006 e já
movimentou 365 participantes. De
segunda a quinta-feira, ocorrem no

Centro Empresarial de Jaraguá as

entrevistas com candidatos à edição
"2014, programada para o período
de 27 de janeiro a lO. de fevereiro.
Interessados em conhecer o projeto
podem se inscrever na Apevi pelo
telefone (47) 3275-7024 e participar
da entrevista gratuita.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TEORIA ..

24 'ovens participaram
Antes da �r�tica'doSpla�os de gravação,das oflcmas e .

- de linguagem e roteiro
noçoes

Novos olhares sobre os bairros
CINEMA Projeto ensina adolescentes a produzir filmes sobre quatro locais de Jaraguá do Sul

Bárbara Elice das respostas selecionadas participaram de
oficinas teóricas e práticas, que envolveram
noções de linguagem, planos de gravação,
criação de roteiro, storyboard e gravação.

"Eu quis mostrar a falta de respeito nas

ciclofaixas", diz o estudanteGabrielOliveira,
14. Morador do bairro Vila Lenzi, mas estu

. dante na Barra do Rio Cerro, ele é ciclista e

. afirma existir falta de respeito no trânsito do
caminho para a escola.

A vida em comunidade na Vila Lenzi
foi o tema escolhido pela estudante Betânia
Pavlowski de Quevedo, 15. "Queria mostrar
o esporte e lazer nas praças e arena. Por

que a arena também é cultura e se situa na

,.'
,

Mais quatro bairros de Jaraguá do
Sul serão retratados em filmes de

curta-metragem. Na segunda edi
ção do "Mostre a cara do seu bairro", 24 jo
vens colocarão em frente às lentes-o Centro,
Vila Lenzi; Barra do Rio Molha e Barra do
Rio Cerro.

Oprojeto iniciounomês deoutubro, pro
duzido por Sandra Simioni, com direção de
Gilmar Moretti e recursos do Fundo Muni

cipal de Cultura. Panfletos foram espalhados
em escolas com a pergunta "O quevoeê gos
taria de mostrar no seu bairro?". Os autores

Vila Lenzi. E também sobre o lugar onde eu som, produtor e ator.
moro, que é calmo, há solidariedade e os vi- "Sempre me interessei pela arte, por ci
zinhos se ajudam, se gostam", comenta. Be- nema. Gosto de assistir a filmes e peças te

tânia não tinha conhecimento sobre cinema. atrais, principalmente na internet. Não sei

Após se interessar pelo projeto, ela pretende se sou 'o ator', mas, se eu pudesse, gostaria
ingressar num curso de teatro e deve partici- .: de trabalhar com isso", comenta o estudante
par de outro projetode curta-metragem. Márcio HenriqueMeier, 16.

-

A partir de sugestões como a de Gabriel Atualmente, o projeto está em fase de
e Betânia, formaram-se quatro grupos, se- edição. Os quatro filmes, de até seis minutos
paradospor bairros, para irem às ruas. Nos cada, serão lançados em DVD com making
dias 12 e 13, com os roteiros prontos, os jo- of. Na primeira edição do "Mostra a cara do
vens fizeram as gravações, acompanhados seu bairro", em 2011, foram produzidos "A
pela' equipe do EScritório de Cinema. Os Caixa", "84", "Presente a Maria" e 'Tribos"

participantes dividiram-se em funções como sobre os bairros SantoAntônio, Jaraguá 84,
diretor geral, diretor de fotografia, técnico de TifaMartins eÁguas Claras.

EDUARDOMONTECINO
t

FILMAGEM
Márcio Henrique
Meier (camisa

xadrez) foi um dos
atores durante a

gravação na Escola
Albanb Kanzler,
bairro Vila Lenzi

'\
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Moa Gonçalves

Alcatra cl osso Linguicinha de
frango Veneza

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2013. Dia Inter

nacional da Tolerância. Amanhã é super domingo. Ah... O domingo! Você é de mil
coisas! Vamos em frente, pois atrás vem gente. Lembram desse ditado popular? É
nesse sentido que inicio a coluna mais lida da região. Antes, uma frasebem legal para
você curtir: "Nunca reclame do domingo, pois sem ele já estaríamos na segunda".

MAURICIO HERMANN

PESTAQ,DE O industrial Vicente Donini, o grande aniversariante do domingo,
e sua esposa f.lo�ild�, 1;1,0 coquetel de inauguração da Cedro Móveis

Tudo o que um sonho

precisa para ser realizado

é alguém que acredite que
ele possa ser realizado.

Roberto Shinyashi

MAURlOO HERMANN

........,

COQUETEL Eduardo e Rosana Siegfried
também foram presença destacada na

inauguração da Cedro Móveis

NAS RODAS

Pelo meu iPhone tenho escutado. "

elogios sobre a Clínica da Face, na Vila Nova,
pilotada pelo casal de médicos, dr. Leandro
Ramos de Carvalho e dra. Glauce Gaziri.

Dizem que além de chiquérrima o atendimento
é super dez. Contado.

• • •

Ainda ecoam elogios sobre a inauguração da
nova loja da Cedro Móveis. Ficou show!

... .. ..

o Hospital São José inicia dia 23 de novembro a

campanha "Em Dia Com a Saúde".

GUILHERME FERNANDES/IMAGECARE

BALADA Ana Carollina nos corredores
da Shed, em Balneário Camboriu

@I
Apevi

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

capacitacao@apevi.com.br

Novembro:

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

18 a 21 - Construindo uma Equipe Vencedora em

Vendas, das 19h às 22h

21 e 22 (58 e 68) - NR 35 - Trabalho em Altura, das

13hàs17h

23 (sábado) - Seminário Especial para Líderes, das
8hàs 12hedas 13hàsUh

25 a 27 - Contabilidade pari não Contadores, das

19hàs22h

25 a 29 - CIPA - Comissão Interna de 'Prevenção de
Acidentes, das 18h às 22h

Obs.: As capacitações serão realizadas no CEJAS -

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

.� .Católícade ,., �\" ""p,assQra

Contabiiídade Sanla.calarina _ �.p.ran9a

--=:
.,...._

ANTARES
PRt - fABRICADOS

VARlEDADES
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Capa
A psicóloga, Francine Bakun,

ex-miss Jaraguá, estampa a capa da
Revista NossaWeekend deste fim de
semana. Fala da profissão, casamen
to, viagens, sonho e beleza, é claro!
Vale conferir.

Níver do Sr. Vicente
Neste domingo, dia 17, quem recebe

o carinho dos amigos e familiares pela
estreia de mais um aniversário é o in

dustrial, Vicente Donini, presidente do
Conselho do Grupo MarisoI. Os cum

primentos da coluna.

CIRCULANDO Paula Ampessan e Mareio Maier conferindo
o jantar harmonizado da Enoteca Decanter

Homenagem
,

Sr. Alberto Correia, presidente do grupo Dipil, na segunda-feira, às 19 horas,
recebe daCâmara deVereadores deMassaranduba a placa de Cidadão Honorário e

. a merecida homenagem pelos serviços prestados ao esporte juvenil da cidade.

CASAMENTO Cicero dos Anjos e Taise Silva,.os noivos deste- sábado

Rola ou
enrola?

E a gata bancária, hein!?
A morena está com um pa

quera de olho nela e parece

que está sendo correspon
dido. Será que vai rolar
namorico? A gente andou
sabendo que eles marcaram

algo para semana passada e

rolou um imprevisto. Será

agora rola ou enrola?

CONTEI
• Dia 23 de novembro rola
na Epic festa com Digitaria.
Agende .

.. Hoje, a partir das 11 h30,
o cantor Eneias Raasch
solta a voz no Restaurante
da Recreativa Marisol.

.. O Happy Hour do Bela
Catarina a cada semana

vem criando corpo. Logo
será point obrigatório dos
bacanas da urbe sorriso.

.. Amanhã, no Espaço
do Oca, tem encontro

dominical do poderoso
grupo Língua Afiada ..

.. Espetacular o Auto
de Natal realizado
pela empresa Dipil na
última quarta-feira, em
Massaranduba. Quem
transitar pela SC 413

poderá observar a bela

decoração. A noite fica
ainda linda.

.. Tudo indica que aquele
profissional da saúde vai
estourar a champagne e

virar o ano sozinho.

.. Aproveite bem o fim de
semana. Fique do lado
de quem gosta e valoriza
você .

• Com essa, fui!

-
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live�oolcoEneEnor.a
parceria exclusiva com

a alemã Meinl
A Liverpool, maior fabricante nacional de ba

quetas de percussão e acessórios musicais, come
mora os bons resultados obtidos como distribui
dora exclusiva no Brasil dos produtos da gigante
alemã Meinl, líder mundial no segmento de pra
tos para baterias. A empresa, que tem sede em

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, importa os pro
dutos da Alemanha, com ênfase nos pratos para
bateria que são o carro-chefe da marca europeia,
e distribui através de seus representantes para as

principais lojas brasileiras espécializadas.
Acesse: baquetasliverpool.com.br.

Sobre aMeinl
AMeinl Percussion é líder mundial de pratos e

outros instrumentos de percussão e tem sede em

Gutenstetten, na Alemanha. A empresa foi funda-
. da em 1951 por Roland Meinl e ficou conhecida

por suas congas de fibras de vidro e seus gongos de
madeira. O diferencial dos produtos da marca ale
mã fica por conta da alta tecnologia empregada no
processo de fabricação, garantindo mais peso, qua
lidade e definição para os músicos.

ª- $
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e paulicocabana@gmail.com I viniciuscabana@gmail.com e @cabanacult o cabanacult
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Ensayo Sobre lo Artificial
E hoje no Teatro Sesc de Jaraguá do Sul rola o

espetáculo "Ensayo Sobre lo Artificial". O espetáculo
organiza-se em uma sucessão de cenas e de intermé
dios, momentos em que os atores entram e saem das
cinco portas dispostas no cenário em uma metamor

fose contínua. Desses cruzamentos entre as portas
aparecem às situações coletivas, que se desenvolvem
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em .cenários distintos, todos os elementos confluem
criando: a tempestade, a festa, a praia, o museu, a
cena. A música entra para completar dramatica
mente a ação, criando texturas e paisagens sonoras,
atmosferas musicais, ambientes dramatúrgicos sub
terrâneos. A classificação é de 16 anos e tem inicio à;
20h. A entrada é gratuita!

I<eith Moon - O Filme
The Who que foi encontrado morto

por overdose em 1978, está em pro
dução. O vocalista do grupo, Roger
Daltrey, está apoiando o projeto, de
acordo com o Hollywood Reporter.

A cinebiografiavai explorar o lado
selvagem do baterista. Conhecido

por façanhas como se pendurar em
um candelabro de um restaurante e

dar descarga em .explosivos, Moon
se tomou infame tanto pelo seu com
portamento fora do palco quanto em

cima dele. Ele morreu aos 32 anos ao

combinar tranquilizantes de animais
com conhaque.Aprodução ainda não
contratou um roteirista.

Em uma entrevista recente à

Rolling Stone EUA, Daltrey disse que
a bateria era um dos elementos-chave
no começo do TheWho. "E ficou bem
claro a partir do primeiro dia de Keith
na banda. Qualquermúsica que haví
amos tocado até então ficou imedia
tamente diferente depois que Keith
entrou. A químicamudou e ficou cla
ro desde o primeiro dia".

Um filmebiográfico que vai contar
a história de Keith Moon, o notoria
mente mal-comportado baterista do

Rafael Foerster. Cadáver do Rafael, como
é conhecido, é rock'n roll das antigas. Músico
apaixonado por metal, Cadáver vai dar dicas

sobre a cena Metal da nossa região e de

qualquer parte do mundo (risos). As notas vem
com o título" Cadáver Indica", e li primeira vai

aí. Bem-vindo ao Cabana Cult Rafa.

Banda tunisiana "parida''em 2001, com um metal-proqressiuo semfrescura.
Sugiro o disco "BOPE", de 2007.

Integrante da banda Yellow Dogs mata
três companheiros e se suídda' .

Um ex-integrante da bandaYellowDogs, grupo de dan
ce punk situado em Nova York, matou três outros mem
bros no início da manhã de segunda-feira, 11. O homem,
identificado pelo NewYork Post como RaefeAhkbar, usou
um rifle semiautomático para atingir os companheiros, fe
rir outra pessoa e se suicidar. O massacre ocorreu no apar
tamento onde alguns dos integrantes da banda moravam,
em Bushwick, no Brooklyn. Eles emigraram para os Esta

dos Unidos vindos de Teerã, no Irã, em 2011.

De acordo com o relato, a banda expulsou Ahkbar

porque ele havia roubado dinheiro e equipamento do

grupo. "Ele disse algo como: 'por que vocême trouxeram
para cá e, então, me largaram?"'.

Como retaliação, ele teria matado o guitarrista So

roush Farazmand em um quarto do segundo andar, su
biu para o terceiro piso e acertou o vocalista Ali Eskanda-

rian, e o baterista Arash Farazmand.
Ele também feriu Sasan Sadeghpourosko, que estava

do lado de fora do prédio e não pertencia à banda. O gui
tarrista Siavash Karampour e o baixista Koory Mirz não
se machucaram.
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Novembro Azul, uma campanha
em prol da saúde do homem

SAÚDE
FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

a este câncer.
O Novembro Azul é uma iniciativa da

Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
com o Instituto Lado a Lado pela Vida.
O movimento iniciou no ano de 2012 e

felizmente tem conquistado novos adep
tos a cada ano, ganhando notoriedade
não apenas na classe dos profissionais
da área da saúde, bem como para a po
pulação em geral.

A próstata é uma pequena glândula
do sistema reprodutor masculino, loca
lizada abaixo da bexiga, que pesa de 20

a 30 gramas e se assemelha a uma cas

tanha.

Segundo o Instituto Nacional do Cân
cer (INCA), o câncer de próstata é mais
incidente que o de mama, que em sua es

timativa 2012-2013 apontou 60.180 no

vos casos de câncer de próstata e 52.680
de mama. Uma pesquisa realizada com

1.061 homens com idades entre 40 e 70
anos, de 10 capitais brasileiras, consta
tou que apenas 32% dos homens brasi
leiros já fizeram o exame de toque retal,
o que demonstra que o preconceito com

este exame ainda existe no Brasil.
O câncer de próstata é o sexto tipo

mais comum no mundo e o mais preva
lente em homens, representando cerca

de 10% do total de cânceres. De acordo
com o INCA, é a segunda causa de óbi
tos por câncer em homens no Brasil e es
tatísticas recentes apontam que um em

cada seis homens terá câncer de próstata
durante a sua vida.

Na fase inicial, o câncer de próstata
não apresenta nenhum sintoma aparente
e geralmente só é constatado através de
exames preventivos. Se descoberto logo no
inicio, 90% dos casos são curáveis.

O Ministério da Saúde recomenda

que como medida preventiva ao câncer
de próstata,' todo homem consulte um

médico urologista regularmente a par
tir dos 40 anos de idade. E se há casos

na família, obesidade ou' raça negra, é
recomendado iniciar a prevenção an

tes desta idade. Além disso, privilegiar
uma alimentação com menos gordura,
rica em fibras, frutas e vegetais; praticar
atividade física regularmente; manter o
peso ideal; diminuir o consumo de bebi
das alcoólicas e não fumar também são
medidas eficazes de prevenção.

De acordo com a Sociedade Brasileira

de Urologia, cerca de 44% dos homens
brasileiros nunca foram ao urologista.
Estatísticas preveem que, em 2014, exis
tirão 60 mil novos diagnósticos de cân
cer de próstata. Não faça parte dessas

estatísticas, pratique a prevenção! Cui
de-se, a saúde é o seu maior patrimônio.

Se outubro foi o mês rosa, em mobi

lização para a prevenção do câncer de

mama, o nosso novembro, agora é azul,
alertando que os homens também preci
sam cuidar da sua saúde.

Dia 17 de novembro é comemorado
o Dia Mundial de Combate ao Câncer de
Próstata e o Novembro Azul é um movi
mento alusivo às medidas de prevenção

Além da prevenção ao câncer de prós
tata, no mês de novembro também acon

tecem-as campanhas de combate à Dia
betes Mellitus e de sensibilização para
a Prematuridade. Saiba mais nos sites:

diamundialdodiabetes.org.br e prema
turidade.com.

Perigo: Dieta
.

das 500 calorias
Sinais de que o seu filho pode ter dislexia
Crianças com dificuldade de aprendizagem na

escolapodemser vi$tasporpais eprofessores como
desinteressadas. e4�sleixadas.Mas as notas vertl].elhas
talvezsejam sinal 4ft. dislexia, distúrbio que afet(j[a
capacidade de ler e escrever.A condição afeta cercCl de
5% dapopulação brw;ileira, segundo o InstitutoABCD,
organização social voltada ajovens com dislexia eoutros

problemas de aprendizagem.
Não há curapara a dislexia, que semanisfestaporherança
genética e não se relaciona com distúrbiospsicológicos.
O tratamento,jeito comfonoaudiólogos,psicólogos e
psicopedagogos, costumagarantir uma vida normal
aosportadores do trgr{Storno. '�leitura e a escrita l!ão
exigir esforçoconstaT'lJe,mas a criançapode seguir$Ua
vida escolar:semproblemas", afirma CarolinaPiza;
pesquisadora e neuropsicóloga doNúcleo deAtenmmento
Infantil Interdisciplinarda UniversidadeFederalde
SãoPaulo (Unifesp). "O desenvolvimento intelectuale a

capacidade de comunicação não são afetados."
A neuropsicóloga explica que o diagnóstico de uma
criança disléxicapode serfeito apenas apartir da
alfabetização, quando umprofessorpercebe que a
evolução do aluno está aquém da esperada.Mesmo
assim, é necessário que a criança seja submetida à
análise deprofessores,psicólogos efonoaudiólogospara
diferenciar se ela tem dificuldadespontuais ou é disléxica.

A very low calorie diet (dietamuitopouco '

calórica) se caracterizapelo consumo de400a
800 caloriaspordia, segundo Cintia Cercato,
endocrinologista do grupo de obesidade do
HospitaldasClínicas da USP. "Indicamos essa'
dieta em condiçõesmuito específicas, como em
pacientes obesos queprecisam emagrecerpara
serem submetidos a à1gumprccedimentaqüe
exija ummenorpeso", diz. "Obviamente, não é
estratégiapara alguém que querperder3 ou
4 quilos."Seg;�u.d9.Cintia, há contraindicaçÔf!S
para a adoção dessa dieta: pessoas com

.

doenças cardiovasculares, diabéticas ou
sensibilidade à insulina nãopodem ingerir
quantidades tãopequenas de calorias.
Qualquer alimentaçãomuito restritiva, além
dos riscos que oferece à saúde, é difícil de
mantera longoprazo': diz Cintia.Mesmo
que umapessoa seja submetida a esse regime
com indicações clínicas e supervisão médica,
ela não estará livre de riscos. Osproblemas
incluem queda de cabelo, desidrataçãó,
pele seca, acúmulo de ácido úrico, além. da
formação de cálculos biliares e renais.

Confira setesinais de que seu
.filhopode serdisléxico:

• Leitura lenta epoucofluente
• Erros ortográficos
•Demora na construção defrases
• Dificuldade,em seguir ordens longas
• Escrita espelhada
• Falta de concentração
• Dificuldade com noções de tempo e espaço
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Piada Mortal - Alan Moore
A edição de luxo "A Piada Mortal",

do premiado roteirista Alan Moore

(Watchmen, V de Vingança) conta

como um dia ruim na vida de um ho
mem pode significar a linha que separa
a sanidade da loucura. Principalmente
quando se trata do Coringa, o maior e
mais conhecido vilão do mundo dos

quadrinhos. Os desenhos de Brian
Bolland (Camelot 3000), um dos
maiores ilustradores dos quadrinhos,

elevaram a história praticamente à

perfeição retratando com maestria o

mundo imaginado por Alan Moore.
Mas faltava um detalhe para comple
tar a obra. Bolland não pôde colorir a
edição original, e agora, vinte anos de

pois, isso foi corrigido e as cores foram

completamente refeitas pelo artista,
seguindo fielmente a sua imaginação.
Edição obrigatória para os fãs do Co

ringa, do Batman e dos quadrinhos.

CD

Blues Etílicos - Puro Malte -

Substancial Music

O elogiadíssimo quinteto carioca Blues
Etílicos acaba de lançar seu novo álbum, de
vidamente intitulado "Puro Malte". Esse é
o primeiro trabalho do Blues Etílicos 100%
cantado em português. Além do novo CD a

banda também acaba de lançar sua própria
marca de cerveja, a Hellbier.

Jogo
Just Dance 4 - Fornecedor: Ubisoft

Quarta edição da franquia
de jogos de dança número 1 do

mundo, apresentando mais de

40 novas músicas, com hits que
vão desde os principais títulos
da lista da Billboard até clássi
cos' das discotecas. Os ritmos

passam por pop, hip-hop, rock,

R&B, country e funk. Além de

disponível para as plataformas
Wii, Xbox360 com Kinect e

PlayStation 3 com PlayStation
Move, o jogo ainda terá uma

versão para o Wii U, que será

lançada juntamente com o novo

console da Nintendo.

e animal

ADOTE MARIAr Foi acolhida para que tivesse seus

bebês em segurança. Agora precisa de uma família para
amar e ser amada para sempre. Contato com Nice,_no
telefone:3371-2208 ou 9607-7901 após as 18 horas

•
-

ADOTE FOSTER! Já sofri a dor do abandono e agora
procuro alguém que me ame de verdade. Sou dócil,
brincalhão e me dou bem com crianças e com outros
cães. Mestiço de cocker, um ano de idade,vacinado,
vermifugado e castrado. Contato com Rute, no 3374-1182

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

FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

16/11

Angela C. R. Schimidt
Antônio F. Godoy
Carian Behling
Catarina O. da Silva

Catarina Oliveira da Silva

Cristiano de Souza
Cristiano J. Rosa

Diego Bottaro
Dirceu L. Puhl
Dirceu R. L. de Souza

Djones C. Poglia
Dorotti Hinsching
Eder de O. Finta
Eliazer Justino
Eliete da S. Knihs

Elisangela Atkinson
Emília B. Gasda
Emilia B. Gazda
Eni MacedO' Egger
Erondi C. L. Filho
Eunice de F. S. A. de Oliveira

Evandro Kern

gertrudes karsten witthoft
Gilberto Cardoso da Silva

Graziele Zapela
IgorC. Gumz

Ingomir Krueger
Iraci Barg
Jackson L. Müller
Janete L. Popadink
Jenifer Campestrini
Jorge Amarildo Jacomini

José A. A. Theodoro

Kelly Corrêa
Lauro Gasperi
Leandro E. Krohbausch
Londa Windorss
Mareio Luiz Kasprissen
Marcos A. L. de Moraes
Marcos P. Scheuier
Maria Apcda Delfino Da Silva

Maria E. F. Tomio

Milena Carvalho
Orivaldo B. de Souza
Renato Antunes Vieira

Renato Meier _

Roberto R. Venceslau
Romilda Winter

Rosane B. Jarschel
Rosane M. Bettoni

Sandra Regina Lins de

Carvalho
Sandro Lem

Sandro S. Lenz

Sérgio L. dos Passos

Sergio Neitzel
Sueli Ap.Bilert
Valdecir Lopes
Verônica Ersching

• André Gonçalves - Ator
• Carla Perez - Dançarina

17/11

Adriana Nonato da Silva

Ana Paula Bortone de

Magalhães
Ana T. Mileide Wachholz
André De Barros Albuquerque
Arno Steinert

Carlos Lenci
Claudio Santos

Eláine da S. Santos

Felipe Hening
Gilberto Marcos Zapella
Guilherme F. Fodi

Guilherme Gretter

Heverton Luis Pasquali
Ireneu Keller

Jaqueline Bassani
Johann M. Konell

Jordana Ehlke

José Schroeder
Josiane F. Rial
Junior Agostinho Cilusinsky
Kamily Morais

Leodovilson Ribeiro
Luiz F. Minei

Manfred Meier

Mara Alves Grandberg
Marciana S. Calisto

-

Marciane Nsumann
Márcio Voelz
Marilena Bruch
Matheus F. Fodi

Otomar Kruger
Simara B. L. Orela

Soraide Kraisch Bordin

Wanessa Morssanei

Martin Scorsese - Cineasta
• Danny DeVito - Ator
• Gary Oldman - Ator

18/11

Alessandra H. Oldenburg
Cecilia Raulino
Elisane Grasiela Lemes

Elizabete B. Longo
Emilie Carolina Rossio
Franciele luana Balbinot
Izane L. Clconef
Juliana Gumz
Julio C. Braz
Leocadio M. Pianezzer

Loreci M. Neubecker
Lorilda Imroth
Manoel Werner

Matheo Roeder
Otavio M. Neves

Rodrigo Kuskowski
Rosenilda Feliciano

Simone F. Imroth

Tiago Amarante
Uedersaid de Godoy Leite
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lR.AV1ENNA
O.R.I - Iaraguá do Sul

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

garagem. R$ 550,00
Ret. 1002 - CENmO - Para fins comercas - Com aproximadamente 6OOm', saJa,
cozinhamobiliada, lavabo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suites 01 delas

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

Ret. 1 003-lIha da Rgueira - Com 03 QUartos, sala, cozinha, banheiro, copa,
dispensa, lavande"a e garagem. R$ 900,00.

Ret. 1005 - CENmO - Para fins comen::iais - 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 suite + 02 quartos, sala de estar sala

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

rasqueira e banheiro. R$ 1.200,00.

APARTAMENTOS

R e s d e n c e

1 Suíte + 2 Dormitórios

-Ãrea privativa 111.00m'
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao Iívíng
- 2 Vagas de garagem 3275-1594

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

2 vagas lado a lado
R$ 340.000,00

ReI. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , saa, banheiro, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não rem condominKl, água

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

de serviço com 01vaga de garagem.R$ 700,00.
ReI. 2006 - Centro - Com 01 suite + 02 quar!Ós, banheiro social, saa com sacada

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

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

e 01 vaga de garagem. R$ 450,00
Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 021juartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço corn 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 - Baependf. Com 01 suite, 02 quartos, sala com sacada, copa, cozinha,

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.
Ret. 2017 - Vila NKlva - Com 02 quartos, saa, cozinha, área de serviço, banheiros

.

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
Ret. 2018 - CENlRO APARTAMENTO - Com 01 suite com hidro e closef + 02

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

garagem. R$ 1.200,00
Ret. 2019 -: Baependi

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

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

ReI. 2022 - Centro - Com 02 quartos, saa com sacada e Churrasqueira, banheiro, _

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Rel.2023 - Centro - Com 01 quarto separado, sala e cozinha coojugadas, bwc, não

rem garagem. R$ 350,00
Ret. 2025 - Baependi - Com 02 QUartos, saa com sacada, banheiro, cozinha,

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

R$600,OO.
-ReI. 2028 - João Pessea - Com 03 quartos, saa corri sacada e churrasqueira,

cozinha, área de serviço com vaga de garagem.R$ 660,00.
ReI. 2029 -Ilha da Rgueira - Com suite, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, área de serviço e garagem. R$ 670,00.
Ret. 2030 - Centro - Com 02 quartos, sala, 02 banheiros, cozinha, dep. de empre

gada, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 900,00.
ReI. 2031 -Ilha di! Figueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de se.rviço e garagem.R$ 630,00.
ReI. 2036 - Centro - Com 01 suite + 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço, 01 vaga de

garagem. R$ 1.250,00.
ReI. 2037 - Centro - Com 01 suíte + 02 quartos, saía com sacada e chur

rasqueira, banheiro social, cozinha MOBILJADA, área de serviço, 01 vaga de

garagem. R$ 1.250,00.
ReI. 2038 - BAEPENDI- Com 01 suite + 02 quartos, saa, cozinha, área de serviço

com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret, 2039 - Amizade - Com 02 QUartos, saía, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem, R$ 550,00.
ReI. 2041 - Barra - Com 01 quarto, sala e cOlinha coojugadas, banheiro e

garagem, R$ 570,00,
ReI. 2044 -Ilha da Rgueira - Com 01 suite, 02 quartos, saa com sacada e chur

rasqueira, cozinha, banheiro social, área de serviço com garagem. R$ 670,00,
ReI. 2045 - Centro - Com 03 quartos, saa 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, saa, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem, R$ 570,00.

ReI. 2048 - Barra - Com 01 suite + 01 quarto, sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, banheiro social, área de serviço com 02 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.

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

conjugadas - R$ 398.000,00

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

mobiliada. área de festas e garagem
2 carros, - R$ 350.000,00Cód. 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. 0130 - Jaraguá Esquerdo - So
brado com suíte com 'cíoset e hidra +

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

pendências e piscina - R$ 750.000,00

Cód. 0193 - Chico de Paulo - Sobrado alto padrão com 1 suíte com closet.
2 dormitórios com sacada, sala ampla, área de festas, escritório e 2 vagas de

garagem - R$ 790.000,00

SALAS COMERCIAIS
Ret, 3001 - CENlRO - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$ 1 ,500,00
ReI. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 6Om' com.banheiro. R$ 600,00,
ReI. 3005 - CENlRO - Com aproximadamente 80m' com banheiro, R$1 ,200,00.
ReI. 3007 - CENlRO - Com aproximadamente 170m' com banheiros, R$ 3,300,00

Ret, 3010 - BARRA - Sala comen::iaI com 200m', 02 em baixo e no mezanino

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

Ret, 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com 04 banheiros.R$ 6,500,00
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Sobrado geminado com 1 suíte + 2 quartos.
banheiro. sala 'em 2 ambientes, lavabo,
cozinha, lavanderia, área de festas com
churrasqueira, garagem.Todo murado, portão
elerrôníce, rua tranquila.R$ 275.000,00

.\
\

1. SOBRADO GEMINADO 80,ooM2 i
i . 02 DORMITóRIOS, SALA, COZINHA, lAVANDERIA. I
1 * 01 VAGA DE GARAGEM, SACADA. I! • POSSIBILIDADE DE TERCEIRO OORMITÓRlb. I
\�Er: ISS 14?cCl9O;OO .,)

I
, I
[ 3 quartos, banheiro, sala, COZInha. I
I (planta com amplíação pata mais uma suíte) !J

_ I\,�_199·099,QQ._ • ._••�__._�/

I' • Bairro: BilJ'iANI\L
, " Com área de: 97.000 m'

Apartamento de 91,OOm' de área privativa com I I' 01 BASA DE ALVENARIA COM 02 DOruv!lT.,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha, I I ÇOz[NH�,BWC.

.

.'
.

2 sacadas (1 com churrasqueira). I 1*,01 GALPAO DE 72 p.P,Ol LAGOA, CANCHA DE I
,

de za
'

b
_

. I ,. f I
. BOCHA,1'LAN1:-\Çt\0 DE EUCAUPTO, I

1 \ilga e garagem co erta, portao e etrõníco. i f *ACEITA.JMÓVELE 'PERRENO DE MENOR VALOR. I

�.,J�$.JI�(1QO",,�(�eg��y'els.L_._."_�. j \.:.\1ÍJ9liJ�$.22Q.,QQQ,Qº- ._. . _)

I • Apartamento com 67m2
. fI * 02 quartos sendo O1 suíte. 1

! • Acabamento em massa corrida/porcelanato !
'

f' 01 Vaga de garagem .

. I\.:.!�:tl�QRQ9õ02 -,__ .__.� �_�/

• lAVABO.� SI\IADE ESD\R,
SI\LADE )t\N'ú\R,.COZINHA l./\\?\NDER!Í\
11m DE FES1l\S,

L
} �

1 r
1 J
t !! trI I
! ta j
i Excelente apartamento de 93,00m' alto padrão I
! no charnpagnat (Amízade), com 1 suíte + 21
I q uartos, banheiro social, sala para 2 i
! ambientes, sacada com chULrasqueira'l'I moblliado, último andar. 2 vagas de garagem'l1 Prédio com salão de festas e piscina, \
i Escriturado. R$ 350,0.00,00 (aceita I

\.Jl���e2��':�!_Cl_c1!!:.r�C_��.��.eE���i�L__ .. __)

"
SOBR:'JlO GEMINAOO DE ALIO l1\DRãOI!!

tO.'.t\ 161,(0M'
WIfAME!'[ID GlAMPSEL�!

•

,"
.

Locação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pâiêfmóveis www.parcimoveis.com.br FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013 I 3

MOBILIÁRIA

MENEGOTTI

REF: 6281: TERRENo.S NO. TRÊS Rlo.S DO. No.RTE (PARTE
Co.NTINUAÇÃo. DO. AMIZADE) R.I 53.643

VALo.R Ã PARTIR DE R$ 87000,00

REf' 6435: CASA EM GUARAMIRIM. CASA NO. BAIRRO. AMIZADE DE

GUARAMIRIM, PRÓXIMO. AO. FÓRUM. CASA DE ALVENARIA Co.M
03 QUARTo.S, SALA'coz 2 BWC, ÁREA DE FESTAS Co.M CHUR

RASQUEIRA, LAV E GARAGEM. ÁREA Co.NSTRUíDA DE 1l0,00M' E
ÁREA DO TERRENO. DE 360,00M'. VALo.R: R$ 200.000,00

I/'v'\CJBI LIÁRI�

MENEGOTTI
WWW. imobil iariamenegotti .com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegolti.com.br

www.parcimoveis.com.br

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

. .1'

REF: 6467 TERRENo.S NO. BAIRRO. Jo.Ão. PESSo.A RUA
ASF-ALTADA No.BRE Lo.CALlZAÇÃo. M.I 73.706

VALo.R: R$ 95.000,00

REF 6480. TERRENO. NO. BAIRRO. TRÊS Rlo.S DO. SUL.
Lo.TEAMENTo. JARDIM EURo.PA ÃREA DE 360 M' (15,00M

X 24,00M)
VALo.R: R$ 110.000,00

REF: 6369: TERRENO. Co.MERClAL NO. AMIZADE. TER
RENO. NA RUA Ro.BERTo. ZIEMANN. FRENTE DE 17,65M'.
ÃREA To.TAL DE 395,95M2. o. TERRENO. Po.SSUI UMA

CASA DE MADEIRA VALo.R: R$ 350.000,00

REF 6429 CASA NO. Jo.Ão. PESSo.A CASA DE ALVE
NARIA Co.M ÃREA DE 170,00 M2 E o.TERRENo. Co.M
ÁREA DE 374,00 M2. SALA DE TV-ESTAR3 QUARTo.S;2
BWC;Co.PA-Co.ZINHA;CHURRASQUEIRA;LAVANDERIA;PI
so SUPERlo.R ÁREA LIVRE. VALo.R: R$ 275.000,00

REF: 6466: CASA NO. BAIRRO. VILA RAU CASA DE ALVENARIA

Co.M ÁREA Ç1E 233,00, TERRENO. Co.M ÁREA DE 546,OOM'.
(21X26l. 02 SUITES;Ol QUARTO, 1 BW So.ClAL;OlBWC;CHURRA
SQUEIRA;GARAGEM PARA 02 AUTo.MÓVEIS;CANIL;Co.PACo.ZINH
ALANDERIADEPENDENCIA EMPREGADA VALo.R: R$ 550.000,00

REF: 6439: CASA NO. AMIZADE Co.M AMPLO. TERRENO. CASA
DE ALVENARIA Co.M AREA DE 249,64 M2 E o. TERRENO. COM

AREA DE 3.795,ooM2. SUrTE Co.M CLo.SET + HIDRo. + 2
DORMITo.Rlo.S,ESTf.,RIANTAR BWC,COZINHADESPENSACo.PAGA
RAGEM PRA 2 CARRo.S,AREA DE FESTAS Co.M CHURRASQUEIRA E

BWC. VALo.R: R$ 750000,00

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.IMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�

-CASAS:

BAIRRO jGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SI., Cal, BWC, LAV.R$ 400,00
BAIRRO jGUA ESQUERDO -SOBRADO PARTE SUPERIOR

-RUA jOAO jANUARIO AIROSO, 1067 -oi SUITE,02 QTOS, SI.,
Cal, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 1200,00
RUA ASSIS CHATEAUBIUAN,N" 219 '02QTOS, SI., cal, BWC,

,

LAVE GARAGEM.R$600,OO
RUA ANTONIO PEDRI -{l2QT05, SI., cal, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 750,00.
BAIRRO TRts RIOS DO SUL -RUA WALDEMAR RAU, N" 2438

FUNDOS -02QTOS, SI.,cal,BWC,LAVE GARAGEM.R$360,00

CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N" 1380 -oz QTOS, SI., cal,
BWC, LAV E GARAGEMR$ 450,00
RUA IRMAo LEANDRO, 1815 -02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV .R$ 655,00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBlNI,N" 994 -oz SUITES,02

QTOS, SI., cal, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 4.500,00.
BAIRRO Vll.A RAU -RUA ANTON FRERICHS,N" 415 -OI

SUITE,02QTOS, SI.,cal, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 950,00
BAIRRO AGUA VERDE -RUA PADREMIRANDINHA,N" 98- 02

QTOS, SI., Cal, BWC,LAV E GARAGEMR$ 800,00
·RUA ERWlNO MENEGOTTI,N" 984 -{l3 QTOS, SI., cal, BWC,
LAV E GARAGEM.RI 950.00

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

LAV,EGARR$600,OO EDIEMENEGOTTI

·GOv. JORGE LACERDA, N" 373- 02 QTOS, SI., cal, BWC, LAV,
CHURRASQUEIRAGAR R$ 700,00 -EDIEFERRETTI fi
·RUA NELSON NASATO, N 46 -02 QTOS, SI., cal, BWC, LAV,
SACADA, GAR R$ 630,00 -EDIE FERRETTI I

-RUA NELSON NASATO,N"43 -02 QTOS, SI., cal, BWC, LAV,
SACADA, GAR R$ 700,00 EDIF.GRAM RAMA

-RUA PRES. EPITAClO PESSOA -oz QTOS, SI., cal, BWC, LAV,
SACADA.GAR R$ 600,00 EDIF jARAGuA I

-RUA GOV.jORGE LACERDA,N" 310 -oz QTOS, SI., cal, BWC,
LAV, SACADA, GAR R$ 700,00 -EDIESTA. LUZIA
-RUAOSCARMOHR,N" 77 -oi QTO, SI.,cal, BWC, LAV,GAR
R$ 450,00EDIENATALlA SCHlOCHET

·RUA AV. MAREC, DEOD DA FONSECA,N"972'O! SUITE, 02

QT05, SI., cal, BWC, LAV, SACADA, GAR. R$ 1.850,00 -EDIE

ROYALBARG

·RUA BARAO DO RIO BRANCO,N"309 -03 QTOS, SI., Cal,
BWC, LAV, GAR R$ 1.000,00
BAIRRO CZERNIEWlCZ-R. FRANCISCO TODT. N" 960 - 02

QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV EGAR R$ 650,00 EDIF.GUILHERME
RUAPARANA,N" 108-02QTO,SL,COz.BWC,LAY,EGARR$450,00
-BAIRRO Vll.A LENZI, RUA MARIA UMBELlNA DA SILVA, N"
500 -IQTO, SI.,Cal, BWC, LAV. R$420,00
RUA MARCEW BARBI, N" 314 - 02QTOS, SL, Cal, BWC, LAV

EGARR$440.00
RUA joAo ANDR! DOS REIS,S/N -OI surra 02QTOS, SI., Cal,
BWC, LAV, CHURRASQ. GAR R$ 91O.00EDIE BELA VISTA

APARTAMENTOS:

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

BAIRRO TIFAMARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -WT.

CORUPA -2QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV EGARR$38O,00
BAIRRO,TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N" 1606

-02QTOS, SI., Cal, BWC, LAV E GAR.R$ 350,00
BAIRRO Vll.A NOVA -RUA EMMERICH RURSAM, N" 45 -OI

SUITE,02 QT05, SI., Cal, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR
R$ 850,00EDIEDNA. WAL

RUA ANGELO TORINEIll,N" 199 -OI serra OI QTO, SI., Cal,
BWC,LAV,CHUR.RASQ.GARR$720,OOEDIECOPENHAGEN
-RUAANGELO TOR!NELLI,N" 199 -01 �UITE, OI QTO, si,Cal,
BWC, LAV, CHUR.RASQ.GAR R$ 520,OOEDIE DINAMARCA

-RUA GUILHERME C WAKERGAHGEN,N" 614 '03QTOS, SI.,
cal, BWC, LAV,SACADAGAR R$ 6OO,OOEDIE Vll.ANOVA
-RUA GUILHERME C WAKERHAGEN,N" 625 -01 surra OI

QTO, SI., Cal, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR R$ 680,00
EDIEMORADA DO SOL
-BAIRRO jGUA ESQUERDO -RUAWALDOMIRO SCHMITZ.N"
160 -2QTOS. SI., Cal, BWC, LAV EGARR$520,00
-RUA ADOLAMIA DALRI PRADI,N" 126 -2QTOS, SI., Cal,
BWC,LAVEGARR$520.00
BAIRROAGUA VERDE -RUA BR280, N" 1570 -2QTOS, SI., Cal,
BWC, LAV EGARR$ 550,00 EDIF. BRASlLIA BELTRAMINI

BAIRRoAGUAVERDE-RUABR280,N" 1570-2QT05, SI., Cal,
BWC,LAVEGARR$480,OOEDIF.BRASlLIABELTRAMIN
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VERBIN

EN,N" 87-2QTOS, SI., COz.BWC,LAV,SAC. Cf CHURRASQUE
IRA E GARR$590,00

RUA JOSE PICOUJ,522 '2QT05, SI., Cal, BWC, LAV E GAR

R$53O,00
BAIRRO TR1lS RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FREDERICO

JOSE KLEIN, N"85 2QTOS, SI., Cal, BWC, LAV,SAC Cf CHUR

RASQUEIRA EGARR$500.00
RUA PREE JOSE BAUER,N" 131 -OI SUITE, 02 QTOS, SI., COZ,
BWC, LAV, SACADAGAR R$ 750,00 EDIE ATLANTIS
RUAREINaLDO BARTEL,N" 390 -03 QTOS, SI.,Cal, BWC, LAV,
SACADAGAR R$ 1.050,00 EDIEESPLENDOR

BAIRRO jGUA 99 -RuA PASTOR HAROLD WlLIlAN,N 424

-2QTOS. SI., COz.BWC, LAV EGARR$ 500,00
BAIRRONOVABRASlLIA'-RUA jOAO PLANICHEK,N" 1045 -03

QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGAR R$ 540,00 EDIF.MATHEDI

RUA JOSE EMMENDOERFER,N"I643-{l1 QTO, SI., Cal, BWC,
LAVE GAR R$600,00 EDIEEMIllO

BAIRRO CENtENARIO-RUA ALFREDO CARLOS MAlER. 59 -

2QTOS, SI., Cal, BWC,SACADA LAVEGARR$600,OO
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N" 2700 -oi SUlTE.OI QTo, SI.,
Cal, BWC, LAV,SACADAGAR. R$ 899,00EDIEVENEZA
BAIRRO jOAo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚJO, 2QTOS, SI., Cal, BWC,SACADA LAV E GARR$

4OO,OOCOND. DASARVORES -EDIE JATOBA
BAIRRO jÓAO PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAÚJO, 2QTOS, SI., Cal, BWC,SACADA LAV E GARR$

500,00COND.DAS ARVORES -EDIF. ARAUcARIA
-RUA EUGENIO KARTENS,N" 39 -2QTOS, SI., Cal,
BWc,sACADA Cf CHURRASQUEIRA LAV E GARR$ 550,00

EDIE VILLAGES1RACH

-BAIRRO ILHADA FIGUEIRA ·RUAGUILHERME BEHLING,N"
60-01 SUITE' ,2QTOS. SI., Cal, BWC, LAV,SAC Cf CHUR

RASQUEIRA EGAR.R$725,00EDIE CLAUDE MONET

KITINETE

BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,WTE 148

-$AO LUIZ- 01 QTO ECOZjUNTO, BWC R$2S0,00
BAIRRO -$AO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCIlKA, N" 916

-IQTO,SI.,Cal, BWC, LAV EGARR$ 530,00
BAIRRO - Vll.A RAU - RUA CARLOS ZENKE.N" 224 - OIQTO,
COZEBWC - R$300.00
BAIRRO -CENTRO -RUA AV. MAR DEOD. DA FONSECA,N"
88-IQTO,SI.,COz.BWCELAV.R$450,00

TERRENO-RUAjOSllTHEODORO RIBEIRO - ILHADA FIGUE

IRA -30X60M2RSl.120,OO

CASACOMERCIAL -RUAMAXWILHEIM,N"258 -osQT05, SI.,
.

COz.BWCLAVEGAR.R$!.800,OQ-100M2
SALACOMERCIAL -RUA roxo jANUARIO AIROSO, +/-100M2
-R$2.000,00.
GALPAO GUARAMIRIM -RUA MARIA WPES DA SILVA,N 188

-154M2R$1.000,00
GALPAo -vnx LENZI -RUA PADRE ALBERTO jACOB,N"153
-160M2R$ 2.000,00
SALA COMERCIAL -RUA GUILHERME C WALKERHAGE,N"
624 - 30 M2 R$ 630,00

__

-,

'. '�, . Co·ns�.I.te nossas .ouira� op 'ões no nosso, site _www.imobiliariamene otti.co·m.br',· '.
'

. _._. .'.;�:�
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ÚLTIMA UNIDADE

COO. 501 _ APARTAMENTO, bairro João Pessoa, com
61,45m2,1 suíte + 1 dormibiIio, banheiro e�,
sacada com churra'lqueira A par1ir de R$155.000,00

COO. 135- CASA DE ALVENARIA, Bairro Centro com
465rn', conlBndo uma sala comerr:iaI, 1 suíte com Hidro
+ 4 dormitórios, 2lianheiros, sacada, área de festls, 1
área de serviço e 4 vagas de garagem. Sala Comercial
con 133m2. Terreno de 394,20m2. R$ 990.000,00

Cód. 54� _ APARTAMENTO, Residencial Bolgari,
Bairro Czemiewicz, com 104m', surre +02

dcrmtóríos, sacada com churrasqueira, 2 vagas
de garagem. R$ 242.140,00.

Plantão:
9135-8601
9636-6160

-3371-0099
WWw.p8�cimoveis.com.b�

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

COMEROALou PRÉDIO RESIDENOAL

Coo 581- APARTAMENTO, Bairro Barra do Rio Cerro,
Residencial Villa di Modena, com 75m2, suíte + 1

dormftórto, preparação para split R$ 145.000,00 (10
andai) e R$149.0oo,00 (2_0 andai).

MOBILIADA

Cód. 141- CASA DE ALVENARIA, shuada em

Schmeder, Bairro Centro, com 60,62m2, 2
dormitórios, sala, cozinha, 1 área de serviço e
1 banheiro sem garagem. Casa com projeto de
ampliação. Terreno com 330m'. R$ 170.000,00

Coo. 108 _ CASA, Bairro Centenário, com 200m2,
lerreno com 400m2, suite + 2 dormitórios, 1 banheiro.

social + 1 área de serviço, área de festas com
churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 320.000,00

1•·
IVIOBILIÁRIA

Pierrnann
LOCAÇÃO

Galpão 370m' + bwc, AgtfuVerde,m 4A00,00.

Galpão 98m' + bwc,Baependi, R$l.OOO,OO:

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

Sala Comercial 60m" + bwc, VIla Lenzi, R$ 600,00.

Sala Comerdal62m" + bwc, Vila Lenzi, R$ 650,00.

Sala Comercial 43m" + bwc, víla Lenzí, R$ SOO,OO.

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

750,00 + R$ 30,00 Cond.

Apto 3 dormitórios(suíte), bwc, sala, cozinha, área
de serviço. garagem, sacada, Víla Lenzi, R$ 830,00

-e Cond.

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

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

Vila lenzi

Rei P83551 terreno área 1.388 rrr'
aceita financiamento,

R$ 100.000,00

Estrada Nova

Ref. P3952 - Geminado 2 dor
mitórios, bw:c, sala, cozinha, área de
serviço, copa, vaga dé garagem,

R$ 137.000,00.

Chica de Paulo

OFERTA DA SEMANA
DeR$ 158.000,00 porR$ 148.000,00.
Ref. P8343I terreno área 426 m"
loteamento Viena I de alto padrão.

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

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

CENTRO

Côd. 596 _ APARTAMENTO Residencial
Schiochet, com 105m', suite + 2 donnítôrlos,

área de serviço com dependência de
empregada. Edificio com 2 elevadores, piscina,
playground, quadra pofesportiva, churrasqueira
e porteiro em horário comercial. R$ 330.000,00

LOCAÇÃO
, CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE TERRENOS E GALPÕES!

COO 72: SALA COMERCIAl, Bairro Centro, com 185"", 2
banheiros, cozinha. R$ 3.600,00.

CixI. 18- CPSA,Ila da fiI,Jeill, com 2_. sala, cozi1ha área
de serVço e>IBma, 1_ e 1 'Iàga de º'" R$ 576.40.

,� CixI.84 CPSA. Bairro Estrada Nova com 2 donniIJiIios, sala, cozinha
� , 1 banheiro, 1 área de serviço e 1 vaga de garngem. R$ 485,00

Cód.15 -Apartamento, Bairro Centro, com 1 suire 2 donnitórios,
1 área de serviço, saJ� cozinha, 2 banheiros, sacada e 1 vaga

de garagem. R$l.ooo,OO + condomínio.

Coo 92: GALPÃO, Bairro Rio Cerro I, com 200"". R$ 2.000,00.

.
COd. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, t.suãe + 2

quartos e 2 vagas de garagem. R$1.020.00 + condominio.

60 - Apartamento, Czemiewicz, 1 sute + 1 quarto. 1 vaga de
, garagem. Pníx. ao posto de saúde. R$ 520.00 + condominio.

Cód. 94 APARTAMENTO - Centro. 62m'. 2 dormitórios. sacada
com chLJraSqueira e 1 vaga de garagem. R$ 700,00 + cond.

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

Cód. 85- GALPÃO,Bairro Barra do Rio Cerro. com 1500111'.
terreno com 6.118,86111'. R$ 9.000,00 Proximidades da Ciluma.

COd. 95- GALPÃO, Bairro Vila Lenzi,ConStrução com 450111',
Escritório na parte da frente. Terreno com 1.100m2,

R$ 4.500.00 Pro�midades Viaduto:

TERRENO. Bairro Ilha da Rgueira. 5oom'; muros nas laterais e

fundos. R$ 250,00.

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

Cód. 263 _ TERRENO, Bairro Banra Rio Cerro,
•

com 800m', rua sem saida, VISTA PRIVILEGIADA
DA CIDADE. R$ 280.000,00

TERRENOS/CHÁCARAS
LoIeamenlll Adelina- Lotes- Schroe<Jer á parir de R$ 80.000,00

Cód. 204- Terreno, situado em Guaramirim, Bairro Ponte Comprida. com
área total de 5.1lOOm'. R$l30.ooo,OO

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

Coo. 245- Terreno. Bairro Baepend, com área total de 325m',
comendo uma casa de madeiraR$ 230.000,00

Coo. 248-Terreno. BaIrro Água Verde, COO1 area total de 9.2B4.50m'. um

I'galpão de 200f112, 2 apartamentos de 1OOf112 cada, 2 casas de alvenaria
.

uma de 100m' e outra de 7ilm'. R$ 3.500.000.00
Cód. 250 - Terreno comercial, Bairro Três Rios do Sul, com área

total de 352m'. R$l 00.000.00
Côd. 255- Terreno comercial, Bairro João Pessoa, com área total de

I'3.30ilm'. 8$1.000.000.00
Coo. 450- Chácara em Guaraminm, Bairro Jacuaçú. COO1 área total de
27.000 f112, com uma casa de madeira de 1Q0m2, 2 dormitórios, 1

banheiro, sala, cozinha e 3 vagas de garagem. 2lagoas,
Pastagem para gado. R$ 230.000.00 •

Coo. 205- Terreno, Bairro TiaMarln,. com área total de 35ilm'.
R$ 80.000,00 Aceita RnanciamerJto Bancário.

Cód.2!J8.T""",,,_emMlitJ;licom!reatotaldell0.txXlm'.
R$ 5.500.000.00. Prtlxim áfutLrailstalaçáo daBMW.

Coo. 23(). Terreno corrercar BaIrro Rau, com área total de 45ilm' e
contemlo uma casamista de 50m2. RS 230.000,00

Aceita imóvel na negociação.
Coo. 234- Terreno, BaIrro Estrada Nova, COO1 área total

de 392m'. R$ 6().000.00_
Coo. 244- jereno, BaIrro Santa UJzia oom área total de

B99.058,311m'. RS 650.000,00
COd. 246- Terreno,Bairro Santa Luzia com área total de

6.703.1Om'. R$ 300.000,00
Cód. 249- Terreno, Bairro Vila Nova, com área total de 8.256f112.

R$1.290.000.00
CÓd. 259- Terreno, Schroeder. Bairro Centro Sul, com área tota! de

1.201.2ilm'. R$15O.000,oo

bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, R$ 350.000,00,
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May VOU have awonderful holidayl
You may be at the beach enjoying the long holiday
today. Você pode estar na praia curtindo o feriadão

hoje. Or youmight have stayed at home, which
could also be very enjoyable. Ou talvez você
tenha ficado em casa, o que também poderia ser

muito agradável. Você notou as traduções que
demos à "may" e "might"? Eles são bem parecidos
e podemos traduzi-los ambos como "pode" ou
"talvez", indicando possibilidade. No inglês

"May the road rise up to meet you

May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
And the rain fall soft upon your fields
And until we meet again
May GOQ hold you in the palm ofhis hand"

contemporâneo, "rnay" indica uma evidência um
pouco maior de possibilidade quando comparado à

"might",
"May" também é usado no sentido de permissão: "May
I ask a question"? (Posso fazer uma pergunta?). Você
também pode dizer "Can I ask a question?" (muito
menos formal). Nesse caso; isto é, quando indica
permissão, não é possível usar "might".
Há também outro uso de "may" com sentido bem

"Que a estrada se abra à sua frente,
Que o vento sopre levemente em suas costas,
Que o sol brilhe momo e suave em sua face,
Que a chuva caia de mansinho em seus campos,

E, até que nos encontremos, de novo ...
Que Deus lhe guarde na palma de sua mão!"

TURISMO
Piscinas naturais e praias ase

daPenínsula deMara
�

um re

A Península de Maraú fica na Costa
.fi:I.o Dendê, ao sul da Bahia, entre
Morro de São Paulo e Itacaré. Só pela
referência aos dois paraísos naturais vi
zinhos já é possível imaginar a riqueza
das paisagens e ecossistemas da região.

São mais de 40 quilômetros de

praias praticamente desertas o ano

todo. Mesmo no verão, quando as pou
sadas ficam lotadas, as praias parecem
vazias porque os turistas se dispersam
pela vasta costa' coberta de coqueirais.
Na maré baixa formam-se dezenas de

piscinas naturais, lotadas de peixes,
que surgem entre labirintos de arreci
fes. Aliás, é importante consultar dia
riamente a tábua de marés porque as

paisagens são capazes de se transfor
mar completamente com as mudanças
da lua e das marés.

A praia de Taipu de Fora é consi
derada uma das mais belas do Brasil

porque tem uma piscina natural de um
quilômetro de extensão com peixes de
todas as cores. No verão, são feitosmer

. gulhos com lanternas para observar a

fauna marinha noturna. Já no inverno,
as chuvas são mais freqüentes, mas os

passeios acontecem normalmente e os

períodos de lua nova e lua cheia, quan
do a maré está seca, são ideais para o

mergulho .

Barra Grande é a maior vila da pe
nínsula e ainda preserva a simplicidade
caiçara, apesar de abrigar as principais
pousadas, bares e restaurantes da região.

Em quase todas as praias há pousa
das com veículos 4X4, lanchas, catama
rãs e bom atendimento, que organizam
passeios para toda a região. Umdos
mais conhecidos é feito de barco pelas
ilhas da península. Ao chegar na ilha do
Sapinho para o almoço, a melhor pedi
da é o guaiamum, um caranguejo azul
catado na hora. Outro passeio famoso
é para a bela cachoeira do Tremembé,
a única no Brasil que deságua no mar.

O barco chega tão perto da queda que é

possível tocá-la antes de desembarcar.
A península pertence à APA (Área

de Proteção Ambiental) Maraú, unida
de de conservação de uso sustentável
da Reserva da Biosfera daMataAtlânti
ca no sul da Bahia, que possui uma sé
rie de leis de preservação da natureza.

A cidade que dá nome à região fica
ao sul da península, longe das praias.
Foi fundada em 1705 por frades italia
nos que se instalaram na aldeia indí

gena de Mayra-hú. e preserva a igreja,
casas coloniais e as ruínas de uma usina
de querosene do século 19.

OCP15
www.ocponline.com.br

diferente. Se você entende um pouco de gramática de
português; equivale ao 1)OSSO subjuntivo! Leia essa

poesia, cujo título é "Prece Irlandesa", e compare com
essa sua tradução já consagradano box.
May you have a wonderful weekend! Que você tenha
um maravilhoso fim de semana. Cheers.

INGLÊS PERSONALIZADO

A partir do que você sabe

para o que você quer!

.

customized language learning

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

.

M�_:_"l ",I"l���. ."'....�.� ���

esertas fazem

imperdível
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Benito oferece a Zefinha um emprego de secretária
de Ernest na Fundição Hauser se em troca ela o ajudar a
tirar Pérola do cortiço. Franz convence Amélia a aceitar o
dinheiro da mensalidade atrasada da escola da filha. Zefi
nha incentiva Pérola a visitar a mãe no cabaré. Amélia se

surpreende ao ver Pérola ali e chama aatenção de Zefinha.
Contrariando um pedido de Amélia, Zefinha leva Pérola ao

camarim de Aurora e liga para Benito. Acompanhado por
uma assistente social, Ernest entra no cabaré e avisa a

Amélia que ela perderá a guarda de Pérola definitivamente.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Líder Jorge pede para Rafa esperar antes de convidar Lili

para a reunião. William pega com o vendedor da livraria o en

dereço de um novo grupo. O motoboy segueWilliam, sem que
ele percebã. Na Comunidade, Marlon e Paulinha se purificam
no container de isolamento. Heloísa discute com Lili, e Cacá a

consola. Flávio incentiva Júlia a ir a uma festa com seus anti

gos colegas de escola. Celina se aconselha com os pais de Ed
nézio para tentar aumentar o número de alunos no grupo de
matemática. Kléber repreende Romildo por ter dado as fotos
dos crimes da suposta "besta" da floresta para a professora.
Olívia se enfurece ao ver que a obra no apartamento de Anc:Jré
está parada. Líder Jorge autoriza a ida de Lili às reuniões do

Amor à Vida

César revela que Félixjogou Paulinha no lixo, e Paloma não perdoa
A relação entre César (Antonio Fagundes) e Félix (Mateus

Solano) já deixou de ter aquele carinho de pai para filho há

tempo. Rivais declarados, eles não poupam esforços para des
mascararem as armações do outro. Se o vilão já trouxe à tona

que o médico teve um caso com Edith (Bárbara paz), agora éa

grupo. Lili pensa emWilliam, mas é interrompida pela chegada
de Marcelo. William se assusta com o grupo indicado pelo ven
dedor. Klaus tem um surto e Nilson cuida dele. Kléber exige
que Celina devolva as fotos que pegou com Romildo. Paulinha
e Marlon ingerem cãpsulas deixadas para eles no container.
Rafa convida Lili para ir à reunião do grupo.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Assis insiste que César denuncie Félix. Paloma afirma

que Ninho não sairá mais com Paulinha. Ordália decide fi
car com Herbert. Gina se despede de Elias. Amarilys fala
mal de Niko para Eron. Pilar resolve ir ao casamento de

o

César. Simone leva Adoniran para falar com seu chefe. Fé
lix convence Ninho a comparecer ao casamento de César.
Félix acusa Glauce de ser a culpada pela morte da esposa
de Bruno. Edith aparece no casamento, e César a destra
ta. Félix e Glauce convencem Niko a contratar Silvia. Aline
vê Pilar chegar com Jonathan e ridiculariza a rival. Amarilys
pede para a corretora superfaturar o valor do apartamento
para vender para Niko. Ninho chega ao casamento e César
discute com ele. César pede para Bruno ir à casa de Pilar

depois que levar Paulinha embora. Félix estranha a reunião
convovada por seu pai na mansão. Bruno leva Efigênio e

Márcia para a reunião, e a ex-dançarina afirma que ajudará
Félix. César decide contar para a farnílla a verdade sobre o

filho mais velho.

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

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

Fofocas
Taylor Swift vai cantar
durante desfile de da
Victoria's Secret

A queridinha do country norte-americano

Taylor Swíft é uma das atrações do desfile da
marca de lingerie Victoria's Secret. Q evento

será exibido na televisão dos Estados Unidos

pelo canal CBS no dia 10 de dezembro. Taylor
será a atração principal do evento ao lado de
outros nomes previamente anunciados como

FaliOut Boy, Neon Jungle eAGreat BigWorld.
Este último ganhou destaque recentemente

com "Say Something", parceria com Christina

, Aguilera, que foi parar no topo da lista dás fai
xas mais vendidos no iTunes norte-americano.
Q desfile vai contar com a presença das tops
brasileiras Adriana Limá e Alessandra Ambro
sio. No ano passado, o evento teve shows de

Rihanna, Justin Bieber e Bruno Mars.

Miley Cyrus é
censurada nos EUA

Miley Cyrus continua nas manchetes dos

_EUA, cada vez mais envolvidas em polêmi
cas. No final de semana passado, a cantora

recebeu o prêmio pormelhor vídeo do ano na
premiação daMTVeuropeia, oMTVEMA Na
hora de subir ao palco, ela acendeu e fumou o

que parecia ser um baseado.Aparticipação de
Miley na premiação europeia deixou o Con
selho de Pais para a Televisão, nos EUA, de
cabelo em pé, e eles pediram para que à MTV
norte-americana' editasse o vídeo para não
mostrar ela fumando maconha. Dito e feito.
Na últimae segunda-feira (11), a premiação foi
exibida nos EUA e depois queMiley falou ape
nas uma frase, a edição cortou, mostrou o pú
blico e acabou com a cantorajá se despedindo.
"Nós aplaudimos aMTV por tomar ações res
ponsáveis a fim de eliminar o uso de drogas
da televisão norte-americana e pedimos para
que isso seja um padrão, a fim de padronizar
isso", declarou o presidente do conselho, após
a transmissão editada da premiação.

vez do ex-presidente do SanMagno acabar com a reputação do
atual comandante do hospital. Diante de toda a família Khou
ry, César anuncia que tem uma grande revelação a fazer. "Foi o
Félix que roubou a criança que a Paloma teve. Roubou ameni
na e atirou numa caçamba. Q Félix!", revela.

-� ".

�Anes
� 20/3a1914-Fogo

, .

• Aproveite a manhã para cuidar

5:4 'das suas coisas e organizar extratos
i j' e contas a pagar. Podem surgir boas

H oportunidades 'de paquera e até a
I"
��I d

1&.
:-,,� 0

chance de reatar com um ex, mas é
melhor nãoagir demaneira tão pos
sessiva. Vai se entendermelhor com
o par. Cor: marrom,

g \
b�
... Touro o

Ü 2014 a 2015 - Terra

;i; Faça o que gosta hoje. Um clima

kl de romantismo facilita a aproxima-
r � ção com alguém que já teve um re-

!ii lacionamento, se estiver pensando

�� em reatar. Também fica mais fácil

r� se entender com o par, mas controle

�;, as críticas para o seu amor não se

irritar. Cor: lilás.

Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

A vontade de se isolar pode fa
lar mais alto. Fique no seu canto e

aproveite 'para repensar seu com

IJ0rtamento nos últimos tempos.
Pode se dar bem na paquera, mas

não acredite demais no que te con

tam. No romance, ouça a sua intui

ção e evite alimentar desconfianças.
Cor: marrom.

Câncer
2116 a 2117-Água

Um clima de románcevai emba
lar um encontro, se já tem alguém.
Mostre o que sente. Se está só, pode
se sentir tentado a reatar com um

ex amor. À noite, porém, o astral
fica tenso. Não faça acusações nem
cobranças, pois pode afastar quem
ama. Cor:pink.

limore f)diosão os 40is 11Ulis p(j��osos
-afetosõâ vontadehumana.

Pe.AIl,tômoVjeira

BIILibra
� 23/9a22/10-Ar

Bom dia para rever alguns hábi
tos e deixá-los de lado, sepuder. Seu
magnetismo vai ajudar a conquistar
quem deseja.Se terminou um rela
cionamento há pouco tempo, pode
reatar com um ex. Na paixão, apro
veite pará fortalecer os laços com

quem ama. Cor: preto.

nESCOrpiãO23/lOa21/11-Água
Tudo o que você puder fazer

na companhia de quem ama vai
ser muito mais gostoso. Aprovei
te a tarde para namorar, paquerar
ou fortalecer os laços com a sua

cara-metade. O Clima de romance
vai favorecer uma aproximação,
invista!Cor: verde.

cure colocar suas tarefas em dia.
Você estará mais preocupado e não

deixará suas responsabilidades de
lado. À tarde, aproveite para fazer
as pazes com quem ama. Use seu

charme na paquera, porém, cuida
do com a insegurança. Cor: branco.

Capricórnio
22/12.(1. 20/1 - Thrra

O bom humor vai marcar este
dia e a sorte estará ao seu lado.
Um programa romântico pode
acender o desejo e fortalecer os

laços com quem ama. Na paquera,
vai ser mais fácil se aproximar de
alguém que despertou sua aten

ção. Cor: cinza.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Curtir a sua casa ou' fazer um
programa em família pode ser di
vertido. À tarde, aproveite para
acertar os ponteiros com quem
ama. Se for preciso, peça desculpas
ou perdoe o seu par. Se está só, vai
ser mais fácil encantar quem deseja
conquistar. Cor: roxo.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Hoje, será mais fácil fazer as

pazes com o par, se andaram se de
sentendendo nos últimos tempos.
Já na paquera, os astros ajudam na

conquista. Jogue seu charme para
se aproximar de quem deseja. Mas
controle a insegurança. Cor:pink.

Virgem
23/8 a 2219 - Terra

Saia da rotina e aproveite para
se divertir e esquecer o trabalho.
Mostre seu lado mais doce e au
mentará suas chances na conquista.
A dois, aproveite para curtir quem
ama, mas deixe as críticas de lado

para evitarproblemas com sua cara

metade. Cor: bege.

�Peixes
� 1912 a 1913 - Terra

Aproveite amanhã para conver

sar, sair e conhecer lugares novos.

Seu charme estará em destaque: se
está a fim de alguém, esse é o mo

mento de apostar num bom papo

para se aproximar.Com quem ama,

invista fio diálogo para acertar as di-
o

ferenças, Cor: laranja.
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PREVISÃO DO TEMPO '

Piadas
O filho do Pastor
o filho de um pastor que fez 18 anos tira a carteira de motorista e pede o

carro ao pai. O pai negociá com ele:
- Vou fazer um trato com você: você passa no vestibular, vem me ajudar no
culto e corta os cabelos e você pode usar o carro.
Dois meses depois, o filho passa no vestibular e procura o pai, que diz:
- Filho, eu estou orgulhoso de você: passou no vestibular, me ajudou no
culto ... só não cortou os cabelos!
Então o rapaz diz:
- Sabe, pai, eu pensei nisso ... Sansão tinha cabelos compridos, Moisés tinha
cabelos compridos, Noé tinha cabelos compridos, o Cristo tinha cabelos

compridos ...
E o pai retruca:
- Tá certo! E eles andavam a pé!

Bife duro
No restaurante o cliente chama o garçom:
- Por favor, garçom!
- Pois não, senhor.
- Está vendo o tamanhinho do bife que me trouxe?
- De fato, tem razão. É pequeno mesmo, mas o senhor vai ver como vai

,demorar para comer!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Ação - Legendado
146 min - Censura: 12 anos - 13:00, 15:50, 16:40, 21 :30
ARCOPLEX 2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado -

111 min - Censura: 10 anos - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20
ARCOPLEX 3
• As Bem Armadas - Comédia - Legendado
117 min - Censura: 12 anos - 18:40, 21 :00
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min -

Censura: livre - 15:00, 16:50

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:0021;40 - LEG - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10 18:50 - DUB - Ação
• Meu Passado me Condena - 14:30 17:00 19:20 21 :30 -

NAC - Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:30 16:15 19:0021 :50 -

LEG - Ação
• Bons de Bico- 14:15 16:30 - DUB - Animação
� Capitão Phillips - 18:40 21 :20 - LEG - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 16:45 19:10 22:00 -

LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 15:20 17:40 19:55 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 22:10 - 3D - LEG - Ação
• Bons de Bico - 13:20 - 3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:2521 :15 - 3D - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:15 16:45 19:15 21 :35 -

DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 16:10 19:00 21 :50
:DUB - Ação

Capitão
Phillips
�t� é o segundo ,.'
vàltl.D;l� dátrilogia
Jogos Vorazes,
baseada nos
romances de Suzanne

Co�ins.Asaga r�l�ta
a av�ntura de Katíriss
(Jennifer Lawrence),
jovem escolhida

paraparticipar aos
'jogos vorazes",
espécie de reality
showem que um
adolescente de cada
distrito de Panem,
considerado como
"tributo", deve lutar
com os demais até

que apenas um saia
vivo. Neste segundo
episódio da série,
após a afronta de
Katniss à organização
dos jogos, ela deverá
enfrentar a forte

represália do governo
, local, lutando não

apenas por sua

vida, mas por toda a

população de Panem.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

fonles: Epagri e Tempo Agora

A frente fria avança
pelo litoral de se
Instabilidade compancadas de
chuva e trovoadas namaioria das

regiões. Entre a tarde e noite o tempo
melhora apartir do Oeste e Sul,
com o avanço de umamassa de ar
seco.Domingo eSegunda-feira:
Nebulosidadevariável com aberturas
de sol e pancadas de chuva.

�
#<

Ensolarado

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 25°C Parcialmente

Nublado

SEGUNDA
Instável

MíN: 15°C
MÁX: 31°C

Nublado

,
LUAS

r

• NOVA 3/11 Chuvoso

• CRESCENTE 10/1'"
,

T�RÇA ..CHEIA 17/11 MIN: 20°C

25/11 MÁX: 34°C Trovoada

2 3 4 5 6 7 8 9

VERTICAIS
1. Casa principal em uma propriedade rural / (Bot.) Ca

nela-verdadeira
2. Sarapintar (uma parede caiada), dando o aspecto de

pedras de várias cores / Substância química usada
como antisséptico, agente de limpeza etc.

3. Pôr em relevo ou separar / Criancinha recém-nascida
4. Arquipélago dividido entre a Argentina e o Chile, no

extremo sul da América do Sul

5. Deslizar pelo solo / Partrcula material microscópica
6. (Lat.) Termo usado para indicar as composições mu

sicais de um autor que já tenham sido catalogadas /
Inflexão da voz

7. O primeiro de uma série infinita/ Ajustar, adaptar / Igre
ja Presbiteriana

8. Pequeno pássaro originário da Europa, muito comum

no Brasil/Elemento de composição: dente
9. Personalidade, psique / Um bicho-papão como Shrek,

personagem infantil do cinema / De maneira satisfa
tória,

HORIZONTAIS
1. As consoantes de socado / Vestuário
2. Aprumado / O contrário do bem

_. 3. Seritimento de quem aspira a um bem que lhe falta /
Região Militar

4. Antigo suplício que consistia em içar repetidamente a

vítima, até certa altura, por meio de corda passada
por uma roldana, e dai despencá-Ia no mar ou até

perto do chão
5. Pão de baixa qualidade, feito com farelo, geralmente

.dado aos cães
6. Palmeira cultivada em jardins / Terra considerada nas

suas qualidades produtivas
7. Nervosa, colérica
8. Diz-se de golfinho que executa saltos em forma de pi

,

rueta, girando várias vezes em torno do eixo do corpo
antes de retornar à água, razão do nome popular

9. PrepoSição latina: desde / Formado com nitidez (ima
gem)

10. (Quím,) Cada uma das moléculas pequenas que, in-

terligadas produzem a longa molécula 10

11. Estado norte-americano que possui 1/5 de suas ri-

quezas florestais / As iniciais da atriz Bengell 11

12. (Pop.) Amigo, colega muito íntimo / Famoso técnico

gaúcho de futebol, atualmente no Corinthians
13. (Red.) Interjeição nordestina que exprime espanto,

surpresa ou desdém / Comitê de Política Monetária. 13

2
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5

7

8

9
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Feng Shui na
decoração de Natal

Está chegando o momento de receber pessoas queridas em
casa e encher seu lar de alegria. Para harmonizar as energias
durante as festas de fim de ano, anote as dicas da consultora de
Feng Shui.Atraia boas vibrações:

. Como cada pessoa tem uma vibração diferente, vale co

locar um vaso com flores coloridas na sala. As flores ajudam a

harmonizar a energia.

. Use os cinco elementos do Feng Shui na decoração! Ama

deira está representada pela árvore de Natal; o fogo por velas;
a água pode ser notada nos enfeites azuis; já o elemento terra,
está presente nas frutas.

•_. 44°1. AUD,I.NCIA,

FM105.COM.BR

-

CASA E DECORAÇAO

· Aporta de entrada da casa deve ser decora
da com uma guirlanda para atrair as boas ener
gias da época.

· Você sabia que as janelas representam o

futuro, para o Feng Shui? Por isso, não as entu

pá com pisca-piscas. Faça a decoração como se

a janela fosse uma moldura de luzes e coloque
próximo a ela objetos que representem o que
você deseja para o futuro.

· Pendure enfeites dourados, a cor da rique
za e do sucesso, na árvore!

VARIEDADES
FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

,

Arvore de Natal com
material reciclado

A ideia é decorar as árvores de Natal com enfei
tes menores Ce bem mais em conta) feitos em casa

mesmo. Veja as ideias e abuse da sua criatividade!

Árvore sustentável
Experimente decorar um pinheirinho tradicio

nal com enfeites de garrafas pet. Recorte estreli
nhas, corações e bolinhas e pinte com tinta plástica.
Chame as crianças para ajudar - elas adoram!

Decore com ervas

Junte seis pedaços de canela em pau e amarre

com uma linha dourada. Pendure também estreli
nhas de anis e pinhas secas naturais; Complemen
te a decoração com lacinhos de cetim vermelho. Se

quiser incrementar a árvore, experimente espetar
cravos-da-Índia na superfície de bolinhas de isopor
em tamanhos variados .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Olga CarineWarmling
comemora aniversário

neste dia 17. Parabéns meu

amor por mais um ano de
vida ao lado dessa família

que tanto te ama. De seus
amores Márcio H.e Mariana.

Felicidades!

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Ensino Superior Completo, conhecimento 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 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 ADMINISTRAÇAo
Cursando Ensino Superior

COMERCIAIS .

OPERADOR DE CAIXA

Disponibilidade para atuar em horário de shopping
REPRESENTANTE COMERCIAL
Para atuar com vendas e distribuição de livros.
Desejável vivenda na função. Possuir veículo
próprio, Irá atuar no estado de SC

VENDEDOR

Disponibilidade para atuar em horário de shopping
VENDEDOR EXTERNO
Vivência na função, Dísponibilidade para atuar em

Jaraguá e micro região.
VENDEDOR PRACISTA
Possuir veículo próprio, disponibilidade para
viagens.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para (;)contato@beatrizsasse.com.bl:
.. OCP19
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Dirceu Lemke
comemora neste

sábado, seus
45 anos com
muita alegria e
felicidade. Quem
lhe deseja os
parabéns éa
esposa Isabel
e os filhos

Alessandra,
André, Alisson
e Alexandre

..

Candidatas a Rainha e Princesas da 13ª Sonhstiefe Vereinfest, da Sociedade de

Atiradores Ribeirão Grande da Luz, que acontecerá neste sábado, dia 16

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

COORDENADOR DE VENDAS
Vivência na área de vendas, Vivência no ramo de

hotelaria, Disponibilidade para finais de semana

COORDENADOR TRIBUTARIO
Conhecimento com legislação de tributos diretos
e indiretos, compliãncia tributário e gestão de
pessoas. Disponibilidade para viagens.
GERENTE DE LOJA

Disponibilidade para atuar em horário de

shopping.
GERENTE INDUSTRIAL

Para atuar no ramo moveleiro.

SUPERVISOR DE OPERAÇÓES
Ensino Superior em andamento, desejável
conhecimento em gestáo de frotas,
SUPERVISOR DE PRODUçAo
Desejável vivência no ramo metalúrgico.
SUPERVISOR DE VENDAS
Ensino SuperiorCompleto. Desejável vivência

.

em vendas e supervisão. Para atuar no ramo
alimentíciq. Disponibilidade para viagens.

I TÉCNiCAS
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, lllustrator
e Photoshop
ANALlSTA'DE PROCESSOS E PROJETOS

Conhecimento com Solid works.

AUXILIAR T�CNICO EM REFRIGERAÇAO
Desejável conhecimento básico na área.

DESIGNER DE DESENVOLVIMENTO

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

gráficos; identidade visual; embalagens e peças
publicitárias.

Henrique
Fernando

completou
6 meses
no dia 12.
Sua família

deseja muita
paz, saúde e
felicidades

Juliana de Oliveira Hornburg eWillian
Gesser no iançaménto da nova marca

da Casa do Chocolate, a Pikantus

DESENHISTA CRIATlVISTA
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 curso de NR-10, curso Técnico em Elétrica
/ Automação Industrial / Eletrotécnica (cursando
ou completo).
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia na função
MECÂNICO DE MANUTENÇAo
Vivência na função.
MECANICO MONTADOR
Vivência na função, ramo metalúrgico.
TÉCNICO DE MANUTENÇAo EM DIREÇAo
HIDRAuLlCA
T�CNICO INFORMATlCA
Desejável curso técnico.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇAO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Desejável vivência na função. Para atuar em
Guaramirim.

GARÇOM
Disponibilidade para finais de semana

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Vivência na função
AUXILIAR DE COZINHA

Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÂO (CONTRATAÇAo
IMEDIATA)
Não é necessário experiência. Vagas para Jaraguá,
Guaramirim, Schroeder e Corupá. Disponibilidade
para atuar 1·, 2· e 3· turno.

CAMAREIRA

Disponibilidade para atuar finais de semana.

COPEIRA

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

Guaramirim.

VIGILANTE
Curso de Vigilante com a reciclagem em dia.

ZELADOR
Para atuar com limpeza.

A META RH EM PARCERIA COM A

CONTRATA:

AÇO�.��.�IR_()L���.·AÇO�(iU.� __ •

AUX FRIOSI FIAMBREIRO
---,--..,.-_.__ . --, •.... -" ..... _ ....•.... _ ... _-'''--. -,-_.... _�

AUXILIAR DE LIMPEZA
EXPEDIDOR

Vivência na função. Desejável curso de operador de
empilhadeira. Para atuar em Schroeder.

ENFESTADOR/TALHADOR

Vivência na função.
FRESADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Jaraguá do Sul

OPERADOR DE MOVIMENTAÇAo
Carga e descarga,
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM
Vivência na função.
OPERADOR DE TORNO

............. _ .•...__ ._ .. _---_._----_ .. _ .

ATENDENTE DE FARMAclA

A"f1ENDENTE DE SAC

ATENDENTE DE PADARIA

CONFEITEIRO

OPERADOR DE CAIXA

REPOSITOR FLV

REPOSITOR MERCEARIA
.... _. --_ _---" . .,._.,.-,.

SUPERVISOR DE MERCEARIA/FLV

Desejável conhecimento com solda.

ESTAMPADOR '-

Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

MONTADOR DE MÓVEIS SôB MEDIDA
Vivência na função
MONTADOR

Vivência na área metalúrgica.
SERVENTE pATlO
Irá atuar com limpeza e organização externa.

TECELAo
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

Guaramirim.

TORNEIRO MECANICO
Vivência na função. Vagas para Jaraguá e

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

AUXILlAR DE COBRANÇA
....• , ..•... 0_. _._.__ , . .�_ .. _,_ ...•. _ .. _ •... _ ... "

AUXILIAR T�CNICO

PROGRAMADOR DE PCP
Vivência no segmento têxtil
Disponibilidade para atuar em Guaramirim

OPERADOR DE CORTE VINCO "

Disponibilidade para atuarem Massaranduba
ALMOXARIFE
Ensino médio completo, desejável vivência na

função.
AUXILIAR DE EXPEDlÇAo
Não é necessário vivência na função

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE MOTORISTA
.... __ , _.- .

ESTOQUISTA

OPERADOR DE CAIXA

VENDEDOR
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1ransitório: sobre
hotéis e futsal
A cabei me acostumando com a vida nos hotéis. O si
rtlêncio das quatro paredes, os olhares curiosos dos
recepcionistas, a impessoalidade de tudo: você é ape-

"

nas um número, o do seu quarto. "Um misto-quente,
por gentileza, aqui no 407", ou "seria possível dar uma
olhada na internet, aqui no 308, não está funcionando".

A parte ruim é a saudade da esposa e do filhote,
mas trabalho é trabalho, mãos às letras! Desde 2006
ministro oficinas de escrita criativa e palestras sobre
criação literária, o que me levou para dezenas de hotéis
em mais de cinquenta cidades no estado. Mas algumas
coisas não mudam: sempre que chego num corredor de
hotel lembro do filme "O iluminado", e imagino que a

qualquer momento o garotinho Danny aparecerá com

seu triciclo barulhento. E quando abro um guarda-
. roupas de hotel também recordo de "Formas breves",
do escritor argentino Ricardo Piglia, onde na primeira
narrativa ele discorre sobre seus dias entre um hotel

e carlos.schroeder@gmail.com

em Buenos Aires e outro em La Plata: funções da vida
acadêmica.

"Os corredores vazios, os aposentos transitórios, o
clima anônimo desses lugares onde sempre se está de
passagem. Viver num hotel é o melhor modo de não
cair na ilusão de ter uma vida pessoal..."

Piglia, numa tarde qualquer em seu quarto de hotel
em La Plata, encontra num canto do guarda-roupas,
num desvão, as cartas de uma mulher, Angelita, que
fugira de casa para evitar mudar de cidade. Algum
tempo depois, Piglia resolve vasculhar o guarda-rou
pas de seu quarto de hotel em Buenos Aires. Acha duas
cartas, de um homem, justamente em resposta à mu
lher de La Plata.

"A única explicação possível é pensar que eu esta

va enfiado num mundo cindido e que havia outros dois
que também estavam enfiados num mundo cindido,
passando de um lado para outro tal como eu e, por uma
dessas estranhas combinações produzidas pelo acaso,
as cartas haviam coincidido comigo".

Muitas vezes eu também acho que estou num mun

do cindido, nessa vida hoteleira cheia de coincidências
e ficções. Na última segunda-feira, adivinhem quem foi
a primeira pessoa que vejo ao entrar num hotel? Falcão.

Depois de esbarrar várias
vezes com Falcão em Ja

raguá do Sul, quando o

craque morava na cidade,
eis que topo novamente

com a figura:
Meu andar no hotel es

tava tomado por jogado
res do time IntellijOrlân
dia, do Falcão, que jogou
a final da Liga Futsal zotg
contra o time do Concór
dia na última segunda.
Confesso que torci contra
o time dele, pois o que
eu menos queria era uma

algazarra no meu andar.
Mas não adiantou minha
torcida contra, e o time
de Falcão deu o primeiro
passo rumo ao bicampe
onato da Liga Futsal, ao

vencer o Concórdia por 2 a 1. E os jogadores se com

portaram direitinho, sem barulho algum, para minha

surpresa. E quando você ler esta crônica, estarei no
hotel Solaris, em São Miguel do Oeste, um pouco mais
distante de Jaraguá do Sul. O hotel tem este nome por
que o proprietário era fã do livro "Solaris", do escritor
de ficção científica Stanislaw Lem. É, realmente a lite
ratura me persegue. Aliás, acho que os livros são como

hotéis, você fica hospedado neles enquanto os lê, e por
mais transitório que seja, é arrebatador, é um turismo
interior. Assim que terminar esta fotocrônica, começa
rei a escrever um conto sobre um time de futebol num

hotel, nas vésperas de uma decisão: as angústias, incer
tezas e expectativas. Afinal, a arte imita a vida e a vida
imita a arte.

DESTAQUES DA SEMANA_
Monomotor cai
em Guaramirim

Rede subterrânea
de cabos orçada em

R$ 65 milhõesUm avião monomotor que
saiu de Blumenau às 16h30 de

quinta feira (4), com destino a

Curitiba, caiu em Guaramirim.
Segundo o piloto, de 30 anos, a

causa do acidente foi uma pane
no motor, mas como o paraque
das funcionou normalmente ne

nhum dos três ocupantes se feriu.

A proposta de aterrar 12 quilômetros de
fiação elétria é ousada. Tem prazo de 10 anos

para ser executado e um custo estimado de
R$ 65 milhões. Porém, sem tirar nenhum
centavo do orçamento da Prefeitura. O pro
jeto executivo da primeira etapa da obra de
aterramento dos cabos da rede elétrica de Ja
raguá do Sul está pronto e a expectativa é de

que comece a sair do papel ainda em 2014.

www.ocponline.com.br

Casa é destruída

pelo fogo em

Jaraguá do Sul
Uma casa ficou completa

mente destruída após um in
cêndio na noite de quarta-feira
(13), em Jaraguá do Sul. Segun
do relatos dos bombeiros, por
volta das 21h40eles foram acio
nados para atender a ocorrên
cia na rua Conrado Erdmann,
no bairro Três Rios do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP21
www.ocponline.com.br SEGURANÇA FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013

Causa do acidente é investigada
AVALIAÇÃO Peritos da

Aeronáutica estiveram

ontem em Guaramirim e

vistoriaram o avião que
caiu na quinta-feira em

uma propriedade rural

Diego Rosa

DOis técnicos do 50 Serviço Re
gional de Investigação e Pre

venção de Acidentes Aeronáuticos

(Seripa V) de Canoas (RS) realiza
ram ontem de manhã a perícia do
avião Cirrus G3. A aeronave caiu
no final da tarde de quinta-feira
(14) em uma propriedade rural,
localizadajunto à Estrada Bananal

.

do Sul, na comunidade de Ribei
rão do Salto, interior de Guarami
rim. Eles chegaram por volta das
11 horas no local, trazidos pelo he
licóptero Águia da Polícia Militar
de Joinville.

A perícia é obrigatória para
identificar as causas do acidente e

TRABALHO Resultado da perícia será usado também para ações preventivas de acidentes

ajudar na prevenção. Somente
depois desse trabalho a aerona-

-

ve poderá ser retirada do local.
Um dos técnicos vistoriou o mo
nomotor e fez fotografias do Cir
rus. Enquanto isso, o outro peri
to tomou depoimento do piloto

Guilherme Maguerroski, 30. O
avião caiu depois que o motor

teria apresentado falhas quando
sobrevoava Guaramirinl. Ma

guerroski informou que o avião
estava em dia com a documen

tação e vistorias mecânicas.

A aeronave fazia a rota Blu
menau a Curitiba (PR) e levava,
além do piloto, dois empresá
rios. Ao perceber o problema
mecânico, Maguerroski acionou
o paraquedas balístico, anexado
junto à carenageriJ. do mono-

motor. A queda foi amenizada por
esse sistema de segurança. O avião
caiu perto da casa do agricultorAl
fredo de Borba, 65, e se chocou em
algumas palmeiras que ficam no

local. Ninguém ficou ferido.
O chefe do Seripa V, tenente

coronel Carlos Queiroz, informou
que é a primeira vez que soube de
um acidente na região Sul do País
envolvendo um avião com para
quedas. "Temos conhecimento

que a aeronave Cirrus possui esse
material. Como não são todos os

aviões que podem usar isso, é me
nos comum acontecer", disse.

Os peritos do Seripa têm pre
visão de retornar hoje para o Rio
Grande do Sul. O relatório sobre
o acidente; com o detalhamento
da perícia, será analisado pelos
técnicos do órgão de investiga
ção da Aeronáutica, na sede da

companhia em Canoas. Tam

bém está prevista tuma vistoria
mais completa do motor. Não há

prazo de quando esse trabalho
será finalizado.

mais de R$ 8 milhões nos convênios para o

pronto-soe e UTI, adulto e infantil, do
'_',''''.:,::,<_- i

i�-o';" '_,
_

< "o" _ :.;:,.;' :-:-':y : ,�

Hospital São osé e do Hospital Jaraguá.
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percebem que o corpo do inver
no está mais pesado, então, que
rem adequá-lo esteticamente",
complementa, De forma parale
la, o período ainda leva embora a
fome e a substituiu pela vontade
de fazer refeiçõesmais saudáveis.

A naturóloga Fernanda Fock
também comenta que, nesta

época, algumas necessidades
ganham força, como a busca de
relaxamento frente ao estresse

acumulado durante o ano e a in

tenção de mudar velhos hábitos.
"O aumento da incidência da luz
solar tem efeito antidepressivo
e traz mais motivação para as

pessoas reaIizarem' suas metas e
desejos", ressalta.

,;i'

SAUDE

MOTlVAÇAO
PA SE

EXERCITAR
Os dias quentes servem de incentivo para a prática de atividades

físicas nas ruas e academias. Os especialistas na área e colunistas

do OCP dão dicas de como iniciar uma rotina mais saúdavel

N'a prática, o horário de verãosignifica que o dia ganha
algumas horas a mais de sol no
entardecer. E, juntamente com

as' temperaturas elevadas, essa

condição costuma serum convite
extra para a prática de exercícios
fisicos. Além disso, com a chega
da da estação'do calor e dos cor
pos à mostra,muitas pessoas de
cidem dar aquelá tonificada nos
músculos ou, então, uma secada
nas gorduras adquiridas ao longo
do inverno.

Não é por menos que, bas
ta -os termômetros indicarem a
proximidade do verão, para a

movimentação tomar conta não
só das academias, mas também

voCÊ SABIA?
• Diversos estudos
constataram que cerca de

90% das pessoas adultas

experimentam mudanças
súbitas de humor, energia
e sono nas estações mais

quentes do ano. Conforme a

naturóloga Fernanda Fock, os
níveis de hormônios, como
a serotonina, melatonina e

leptina, são maiores durante

,_

o período do verão do que
em épocas com menos luz

solar, como no inverno. (a
modulação desses hormônios,
além de proporcionar
bem-estar e relaxamento, é
responsável por processos
fundamentais do organismo,

,

como a regulaçãodos
mecanismos de sono,

apetite, dos movimentos e do
metabolismo em geral.

das ruas da cidade, ''Todomun
do quermudar os hábitos nesta

época do ano", resume o perso
nal traininq Renê Augusto Ro

drigues. Segundo ele, os meses

de setembro, outubro e novem

bro denotam aumento consi
derável no número-de pessoas
se exercitando. E os ambientes
escolhidos são osmais diversos,
desde .05' estúdios até as praças,
avenidas e parques.

Já nutricionista Luciana

Krepsky tem outra uma explica
ção para essa vontade de não fi
carparado: o clima de primavera
e verão eleva o astral e cria novas

expectativas. ''Todos querem
usar roupas mais leves e finas e

rvIELHOR SÓ NO VERÃo DO QUE NUNCA

De acordo com o personal
training Renê Augusto Rodri

gues, o ideal é que a prática de
exercícios fisicos não seja aban
donada no outono e, principal
mente, nos dias frios de inverno.
Entretanto, ele julga ser melhor,
pelo menos, movimentar-se

,nos meses quentes do que per
manecer inerte o ano todo.

Mas, o grande problema,
explica, é não respeitar os limi
tes do corpo e retomar às ati
vidades com o ímpeto exacer

bado. "As pessoas não podem
fazer duas horas de academia
todo dia. O processo deve ser

gradativo", enfatiza. Por isso,
ele sugere que os exercícios

localizados sejam intercala
dos com os aeróbicos. "Quan
to mais variados eles forem
melhor será a adaptação do

organismo eos benefícios con

quistados", completa.
Para quem foge das acade

mias por causa do barulho ou

da movimentação excessiva, Ro
drigues iridica a escolha de um

especialista ou' de um estúdio
de pilates. Já aos amantes do ar

livre, a dica é ingressar em um

grupo de corrida, fazer passeios
de bicicleta e de patins ou, sim

plesmente, caminhar. "Ninguém
é tão ocupado que não tenha 30
minutos por dia para cuidar de si Fabiane se exercitàva esporadicamente, mas depois resolveu criar
mesmo", avisa. . II; \ . ;.1 uma rotina quela deixou mais motivada às'práticas saudáveis
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MUDANÇADE HÁBITO
A empresária, Fabiane de Almeida

Schrauth, 36, pre<;_isolÍ de muita deter
minaçãopara manter os exercícios na
rotina. Durante anos, ela frequentou
a academia apenas nos meses de tem

peraturas elevadas. Mas, em fevereiro
de 2011, uma dose extra de motivação
a levou de volta para as atividades fí
sicas. Desde então nunca mais deixa
ram de fazer parte do dia a dia. "Sem

pre fui gordinha e os problemas com a

balança fazem parte da minha vida in
teira. Até já tomei remédios para perder
peso", confessa.

Com o objetivo de mudar de vez

essa situação e nunca mais precisar re
correr aos medicamentos, Fabiane de-

cidiu htvestir no acompanhamento de

personal training e nutricionista. Hoje,
quase três anos depois, está com o cor

po que sempre planejou ter. "Tudo se

ajustou", conta. Animada, ela ainda faz
questão de dizer que, agora, o exercício
também é sinônimo de prazer e dispo
sição. "Chego cansada e estressada e, ao

sair, viro outra pessoa", relata. Segundo
a empresária, 30 minutos de esteirasão
capazes de transformar o humor.

Para aqueles que ainda não desco
briram essa capacidade, ela dá duas di
cas primordiais: encontrar a atividade
ideal e se esforçar. "Comecem, mas não
desistam, pois o resultado será tanto

corporal, quanto psicológico", sugere.

"
Comecem, mas não desistam, pois o resultado
será tanto corporal, quanto psicológico.
Fabiane de Almeida Schrauth, empres.ária

DE OLHO NO QUE SE CONSOME
E, se a ideia é passar o verão bem,

além da atividade física, a nutricionista
Luciana Krepsky sugere o consumo de
alimentos leves distribuídos em cinco

refeições diárias. O consumo de três a

cinco frutas e verduras pordia também
deve ditar o período, assim como prote-

-. ínas magras, boas fontes de fibras, olea
ginosas e alimentos termogênicos.

Conforme ela, li chamada dieta de

tox, capaz de acelerar o metabolismo,

é outra sugestão interessante, porém,
exige o acompanhamento de um pro
fissional especializado. Já Fernanda
Fock chama atenção à ingestão de

água. Os adultos necessitam de, em
média, dóis litros a cada 24 horas. A

naturóloga também ressalta que, mes
mo com o horário de verão e a chega
da das férias, a rotina de sono deve ser

mantida, contribuindo, assim, para o

bem-estar geral.

".
.

.pre.c.
isamos objetivar nossas metas

para cinco, dez e 20 anos.
'�'��

; ,IJ;Jéi,ana Krepsky, nutricionista

"
Ninguém é tão ocupado que não tem

30 minutos por dia para cuidar de si mesmo.

Renê Aug_usto Rodrigues, personal training

Apesar dos dias quentes serem mais estimulantes aos exercícios, o personal
Renê Rodrigues diz que a prática não deve ser abandonada na, re.stante do ano

OCP22e23
www.ocponline.com.br .
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A vendedora Monique Piske, 24, está
descobrindo o prazer de movimentar o cor

po aos poucos. Acostumada a frequentar
academias apenas nos meses de calor, neste
ano, ela decidiu incluir os exercícios fisicos à
rotina ainda em julho, em pleno inverno. O
objetivo foi mudar os hábitos e, de fato, sen
tir os benefícios trazidos pela atividade.

Segundo ela, antes, quando a esteira e os
aparelhos de ginástica só a acomp�avam

durante a primavera e o verão, os resulta
dos acabavam não aparecendo. Agora, no
entanto, com este prolongamento, já é pos
sível contabilizá-los. E, não são somente os

contornos do corpo que melhoraram, mas
também a autoestima e o prazer de se me

xer. "Estou empolgada. Nos :fins de sema

na, quando a academia não abre, aproveito
para fazer caminhadas ao ar livre", explica a
jovem, demonstrando animação.

"
Estou empolgada. Nos fins de semana, quando a academia

não abre, aproveito para fazer caminhadas ao ar livre.

Monique Piske, vendedora

Depois que começou a caminhar e ir na academia,
Monique diz que melhorou a qualidade de vida

ANiME-SE!
De acordo com a nutricionista Lucia

na Krepsky, a melhor forma de não aban
donar os exercícios físicos após o verão é

promover a discipliria voltada à promoção
da saúde, evitando, assim, o imediatismo.
"Precisamos objetivar nossas metas para
cinco, dez e 20 anos", esclarece.

A naturóloga Fernanda Fock concorda
e enfatiza que o prazer é essencial ao se

estabelecer mudanças de rotina, como a

inclusão dos exercícios no cotidiano. "Nosso

corpo foi feito para o movimento", ilustra.
Segundo ela, para viver bem, o ser humano
precisa, acima de tudo, cultivarbonshábitos.

" Nosso corpo foi feito para o movimento.

Fernanda Fock, naturóloga
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Breakers joga para fazer história
CAMPEONATO BRASILEIRO Quebradores recebem o Timbó no Estádio João Marcatto, às 15h, de olho em uma vaga na semifinal

Lucas Pavin No maior clássico ca

tarinense da bola oval na

atualidade, os jaraguaenses
recebem o Timbó Rex, no
Estádio João Marcatto, va
lendo uma vaga na semifinal
do campeonato nacional. A

partida inicia às 15 horas.
Vale lembrar que as

equipes se enfrentaram pela
Conferência Bill Walsh - fase
de grupos - e o Breakersven-

ceu por 19 a o. Embalados,
os 'Quebradores' chegam
para este confronto invictos.
Até aqui foram sete vitórias
em sete jogos, além de ter o
melhor ataque (283 pontos)
e defesa (21) da competição.

Para esta partida, o 'head
coach' Dennis Prants tem

todo o elenco à sua dispo
sição e conta um reforço de

peso. O quarterback ameri-

cano Julian Banks retomou
dos Estados Unidos e vai

-para o duelo decisivo.
"O time de Timbó é um

dos cinco melhores do Pais.
Físico emuito agressivo. Es
pero que o torcedor lote o,

João Marcatto e grite o tem
po todo. De minha equipe,
eu espero que eles façam o

que vem fazendo em todos
os jogos, que joguem com

coração", disse Prants.
"Será um jogo duro,

como o da temporada re

gular. Agora é playoff e não
existe favorito. Jogar em

casa será a nossa vantagem,
com essa torcidà contagian
te. Estamos focados e trei
nando pesado para garantir
a classífieação para a semi

final", disse o wide-receiver

Tiago Dalcanale.

O Breakers busca O pri
meiro triunfo nos playoffs,
após quatro temporadas
disputandoo torneio. A úni
ca aparição nesta fase foi no
anopassado, quandoperdeu

, para o Vasco da Gama Pa
triotas por 7 a 6 e acabaram
sendo eliminados. Caso ven

çam, os jaraguaenses terão

pela frente Corinthians ou

Vasco na semifinal,

Depois de fechar a pri
meira fase do Campe

onato Brasileiro'de Futebol
Americano - Torneio Tou

chdown - com a melhor

campanha da história do

evento, o Jaraguá Breakers
entra em campo hoje pará
sua primeira partida na fase
demata-mata.

HENRIQUE PORTOíAVANTE!

SERViÇO DA 'PARTIDA
• O que: Breakers x TRex '

• Porque: Quartas de finais do
Campeonato Brasileiro

• Onde: Estádio João Marcatto
• Quando: Hoje, 15h
• lngressos: R$ 15, nas bilheterias

AO ATAQUE.
Melhor <Ia

primeira fase,
Breakers

reencontra

o adversário
que deu mais

trabalho
até aqui
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E DA NAMAIIR REDE· MOBIliARIA DE
JARAGIADISll

LIGUE AGORA

1111 ........

LEIER
ft E-mail: comercial@leier.com.br

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se

IUII.

G

facebook - www.leier.imb.br
PLANTÃO DE VENDAS

li; (47) 9637-4547
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PIAIIIlo DE VENDAS

1;(47) 9637....547

LIGUE AGORA

I � I I

LEIER
IMÓVEIS

HER COMPRIR UM IMÓVEl?
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se Sf1 E-mail: comerciaJ@leier.com.br

Três Rios do Norte

".""'140.000,00 m2

__ft",SIIIIlIS1lBI
__CIJIIIII.nre.SlClDl.ÃIlflIl

SIIIIÇIIUBIIBl
_..... 1UII1If

Cód: 1926-02 R$ 225.000,00

IPIO COM 02DOBM.SIlADEmlRl
lllTAR,�CDZlNHlMOBIUADI.BWc,02

SAClDASlURIGIM.
ARfI'RIVAlIVA681SfIdZ

Cód: 1819-02 R$160.000,00

IPIO COM 02DOR tSAlADEESTIB.
C8ZI_awc.02S1C1D1SDlMleOM

t:IIDRBASQUDllJIUJIIIDt
JRfAJlBlVA1IVl&UOlIf

Cód: 1814-02 R$165.000,00

Barra do Rio Cerro
Vila Lenzi

lIRRENOOOIIJ8O,GDtJ12
COM.ICISA.

CISA_121Jm2C8Z1NII.awc.SAlA DE
83 DRMlTÍlIIOS,UElIllSEBIICOI

U1VIGIDEUBlBDI.
Í8fl:DD1EBBUt 282,50 ...

Cód: 1631-02 R$ 280.000;00

Três Rios do Norte
� Treze de Maio, 320 - Jaraguá do Sul - se

Itapema/SC RH0:978. Centro

.314__IIIPIDCIM
....fIIII1III

- ..............S
1I'IIS11UIII1lE1I5.&511f

A PARTIR DE R$1.051.531,40

anoCDM D1SUIH,t2 DOIlM.SII:IDE
15111 EJANTIR,COZlNHA.IWC. SACADA

COM CRUR_QUEIRAE GARAGEM.
-

ÁRUJIIlIVIliIVA92.60m!
.

Cód: 1872-02 R$ 215.000,00

Barra do·Rio Cerro

USIlUMI.oO 1If.5DORM.COD_ SAUl
1l.IIIIIBUSJIII. CHURRASQUEIRA
f!IIIVIIIII.BWG.lJIlIIIM,3V1G1SDE
UIIIGEM..ARElDOHllRENOUU;OOtJ12

�������� _JR�$�3�20�.O�O�O,�OO� Cód: 1453-02 R$ 280.000,00

www.leier.imb.br

. -

1IIIROOIO.IOlfICA_I.
lIuaoBREIO:J1U311f
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LEIER
IMÓVEIS

CONSllTE IIAIOI CUTEIRA
DE IMÓVEIS DE IARAGuí DOSll

Rlla 'IIUII. '�=====II!

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

Balneário Camboriú/SC .

COM 02D88M.SIlADEIS"CODIIU.
COPA.a_AREIDISERVI'"__COM

CHURRASQUEIBAI UBAGEM.
ÍftElPRlVATlVA&2,O.....

Cód: 165&-02 R$149.000,00

Ilha da Figueira
Centro

R$150.000,OO

COM 02 RESIDINCIAS DE 10m' CADA.
COltltM 03 DORMITÓRIOS. SAlA DE ESTAR.

COZINHA E GARAGEM.
iREA DOURRENO: 401.89m'

Cód: 1925-02 R$ 250.000,00

ABu DOTERIENO: 2.566,12 m2

R$ 490.000,00

. COII.D8IlM.SIlI.1SIIB1_
CltDllD.CIII'I. ...

ID2VJGDDE ..
.......4 "

Cód: 18&2-02 RS 350.000,00

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

Jaraguá Esquerdo RI. 6S.9l6.
João Pessoa

Vila Nova

APTOSCOI 02DORllTOas, SALIDl
ESTAI. CODNIIA.8.AREI DESEllJfI,

-

SACADACOMCHURBASQUlRlEIAllAGEM.
AREIPRIVATIVIIO.I3"

Cód: 1828-02 R$130.000,00R$ 315.000,00

R$ 315.000,00

OAJA COM OOml 02 DORMITÓRIOS, SAlA DE
ElfAIl/JANTAB,.WO E 01 VAGA DE tlARAGEM.

AREIDO TERRENO 211,00mI

C6d: 153&-02 R$129.0oo,00

COM 03 DORM. SIJ,A EITQ/JANl'IIl.
COZINHA.8.CHUII"'SQUIfU.MUDl
FIam.QUlltTAllDlVAuaDI__a

ARIA DOnlftOO 460. ID'
Cód: 1122-02 RS 280.000,00

www.leier.imb ...br
-.
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itaivan www.lTAIVAN.com.br
, (47) 30.55 3412

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

m ITAIVAN imobiliária

U
LLJ
oc
U

l
t
,

. Quer vender seu
,

•

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

industriais ou comerciais.
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itaivan
�

wwW.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

m ITAIVAN imobiliária·IMOBILIÁRIA
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Rua Olívio Domingos Brugnago I 420
Vila Nova I Jaraguá do Sul - se

47 3370 . .0300 I fenpar.com.br Inspirados em você
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itaivan www.ITAIVAN.com.br (47) 30.55 3412

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

O ITAIVAN imobiliáriaIMOBILIÁRIA

Design contemporâneo.
localização iJegíada:

Acabamento de alto padrão.
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itaivan
IMOBILIÁRIA

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

m ITAIVAN imobiliária

VENDAS - Lançamentos
Residencial Gracilis I

.Ref. 5026 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 81 ,58m2

.A partir R$ 252.000,00

.Pronto para morar

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

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

.Ref. 5029 - Barra do Rio Cerro

.02 dormitórios

.Área privativa: 66,19m2
-A partir R$ 196.000,00
-Pronto para morar

! Res. Bolgari

i
ii
ã
�:
..

�
"
"

�

·Ref. 5307 - Czerniewicz
.Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 77,92m2
·A partir R$ 234.730,00
.Entrega em Março/2014

.Ref. 5373 - Três Rios do Sul

.02 dormitórios
=Area fJrivativa: 59,56m2
.R$ 135.000,00

....

Res. Soberano

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

.Ref. 5328 - São Luís

.Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 77,68m2
·A partir R$ 170.000,00
.Entre a em fevereiro/2014

=Ref. 5406 - Amizade
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 80,00m2
.A partir R$ 195.000,00
·Entre a em setembro/2014
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·Ref. 5460 - Jaraguá Esquerdo
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 74,60m2
-A partir R$ 246.500,82

.Ref. 4987 - Baependi
=sutte + 02 dormitórios
.Área privativa: 115,74m2
-A partir R$ 339.000,00
=Eritreqa em Novembro/2014

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

=Ref. 5158 - Piçarras
-Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 97,78m2
-R$ 373.595,61
=Entreqa em Outubro/2014

! lRe�. Triuggio
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=Ref. 5413 - Amizade
.02 dormitórios
-Área privativa: 54,72m2
-A partir R$158.000,00
=Pronto ara morar

=Ref. 4940 - Amizade
.Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 119,70m2
-A partir R$ 445.199,30

.

=Entre a em maio/2014

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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m ITAIVAN imobiliária

VENDA - Prontos

.Ref. 5298 - Vila Nova

.02 dormitórios
·Área privativa: 86,99m2
·R$ 180.000,00

·Ref. 5505 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 68,23m2
.R$ 202.482,75

.Ref. 4937 - Baependi

.Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 102,01 m2
.R$ 460.860,05

Res. Vicenze 8 Res. Garnaliel
8

·Ref. 5422 - Barra do Rio Molha
.02 dorr.nitórios
.Área privativa: 57 ,32m2
·R$ 135.000,00 .

.Réf. 5433 - Centro
·02 dormitórios
=Área privativa: 72,1 Om2
.R$ 220.000,00

.Ref. 5432 - Czerniewicz

.Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 11 0,56m2
·R$ 265.000,00

.Ref. 5445 - Vila Nova
·02 dormitórios
.Área privativa: 79,85m2
.R$ 244.000,00

.Ref. 5456 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 100,00m2
·R$-290.000,00

.

·Ref. 5450 - Centro
·Suíte closet + 02 dormitórios
.Área privativa: 117 ,25m2
.R$ 255.000,00

·Ref. 5496 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 96,1 Om2
·R$ 315.000,00

=Ref. 5499 - Vila Lalau
-Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 80,00m2
-R$ 260.000,00
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·Ref. 5506 - Centro
-01 suíte máster cf closet + 02 demi
.Área privativa: 122,00m2
-R$ 420.000,00

.Ref. 5510 - Vila Nova
=Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 89,00m2
.R$ 235.000,00

-Reá. 4935 - Baependi
.Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 123,45m2
-R$ 526.636,03

-Ref. 5479 - Vila Lenzi
-Suíte + 02 dormitórios
=Área privativa: 90,98m2
-R$ 260.000,00

-Ref. 5477 - Vila Nova
-Suíte + 01 dormitório
-Área privativa: 75,82m2
-R$ 190.000,00
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VENDA - Prontos

.Ref. 7708 _ Chico de Paulo

.01 dormitórios
=Área F'rivativa: 54,00m2
·R$ 200.000,00

·Ref. 7640 _ Três Rios do Norte
.02 dormitórios
=Área F'rivativa: 52,00m2
·R$ 165.000,00

-'_

·Ref. 7713 _ Ra�
:

�.
·03 dolTTiitórios .

.

.

..�

·Área priVativa: 136,ÓOm2
.R$ 290.ÕOO,00 ..-

.Ref. 7517 _ Ilha da Figúeira
·Suíte + 02 dormitórios
.Área F'rivativa: 300m2
·R$ 560.000,00

·Ref. 7718 _ Czerniewicz
.Suíte + 02 dormitórios
·Área do imóvel 233,75m2
·R$ 450.000,00

·Ref. 7506 _ Três Rios do Sul
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 140,00m2
·R$ 275.000,00

·Ref. 7585 _ Amizade
.Suíte + 02 dormitórios
.Área F'rivativa: 117,11 m2
·R$ 318.000;00

=Ref. 7697 _ Três Rios do Sul
.Suíte + 02 dormitórios
=Área F'rivativa: 168,39m2
.R$ 280.000,00

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

m ITAIVAN imobiliária

...

·Ref. 7659 _ Jaraguá Esquerdo
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 200,47m2
.R$ 900.000,00

·Ref. 7667 _ Vila Lenzi
·Suíte + 02 dormitórios .

=Área privativa: 128,98 + edícula
·R$ 275.000,00

.Ref. 7689 _ João Pessoa
·Suíte c/ hidro + 02 dormitórios
.Área privativa:136,00m2
.R$ 320.000,00

.Ref. 7351 _ Guaramirim
·Suíte + 02 dormitórios
.�rea privativa: 142,00m2
.R$ 350.000,00

·Ref. 7637 _ Amizade
·02 suíte sendo 01 c/ doset
.Área r:>rivativa: 170,60m2
·R$ 365.000,00

·Ref. 7691 _ .Jaraquá Esquerdo
.Suíte + 01 dormitório
·Área privativa: 113,85m2
·R$ 450.000,00

·Ref. 7150 _ Barra do Rio Cerro
.Suíte + 03 dormitórios
·Área privativa: _170,00m2
·R$ 65 0.000,00
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·Ref. 7046 _ Água Verd�
.Suíte cf doset + 02 dormitórios
·Área privativa: 300,00m2
·R$ 600.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS - prontos

-Ref. 7703 - Centenário
-03 dormitórios
-Área privativa: 167,00m2
-R$ 377.000,00

-Ref. 6668 - Ilha da Figueira
=Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 200,00m2
-R$ 290.000,00

-Ref. 7427 - Barra do Rio Cerro
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 260,00m2
-R$ 480.000,00

-Ref. 7674 - Amizade
-Suíte máster + 02 dormitórios
-Área privativa: 185,00m2
-R$ 430.000,00

-Ref. 7588 - Água Verde
-Suíte d closet + 02 dormitórios
-Área privativa: 271,75m2
.R$ 395.000,00

=Ref. 7375 - Amizade
-�íte d hidro + 02 suítes
-Área privativa: 242,00m2
-R$ 675.000,00

-Ref. 7603 - Jaraguá Esquerdo
-2 suítes + 01 dormitório
-Área privativa: 260,00m2
-R$ 1.050.000,00

-Ref. 7446 - Centro
-03 dormitórios
-Área privativa: 290,00m2
-R$ 990.000,00

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

D ITAIVAN imobiliária

-Ref. 7464 - Corupá
-05 dormitórios
-área privativa: 340,00
-R$ 398.000,00

-Ref. 7673 - Ilha da Figueira
-Suíte c/ closet + 02 dormitórios
-Área privativa: 279,99m2
-R$ 750.000,00

-Ref. 7503 - Nereu Ramos
-Suíte + 02 dormitórios
-Área privativa: 184,00m2
-R$ 520.000,00

.Ref. 7550 - Vila Lalau
-OSuíte + 03 dormitórios
-Área privativa: 138,00m2
-R$ 566,500,00

-Ref. 7683 - Três Rios do Sul
-Suítes d closet e sacada + 02 dorm.
-Área privativa: 190,00m2

. -R$ 595.000,00

-Ref. 7498 - Rau
-Suíte + 03 dormitórios
-Área privativa: 190,00m2
-R$ 400.000,00

-Ref. 7248 - Vila Lenzi
-Suíte máster + 02 suítes
-Área privativa: 333,00m2
-R$ 920.000,00

-Ref 7519 - Três Rios do Sul
=Geminado com 02 dormitórios
-Área privativa: 73,60m2
-R$ 155.000,00

-Ref. 7665 - Amizade
-Loteamento Itacolomi
-01 suítes d closet + 02 dormitórios
-R$ 600.000,00

-Ref. 7664 - Amizade
-Suítes d sacada e closet+ 02 dorm.
=Área privativa: 219,00m2
-R$ 470.000,00

-Ref. 7680 - Chico de Paulo
-Suíte d closet + 02 dormitórios

.
-Área privativa: 240,00m2
-R$ 790.000,00

.
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-Ref. 7682 - Cent�6�
-Suíte + 04 dormitórios=v-
-Área privativa: 188,00m2
-R$ 730.00Q,00

CI)
(J)
....

O
10
>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 11

itaivan
IMOBILIÁRIA

VENDAS - TERRENOS

-Ref 2534 - Amizade
.02 Terrenos
-Area imóvel: 1.715,05m2
.R$ 290.000,00

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

-Ref 2458 - Centro
•Terreno com uma casa mista
-Area imóvel: 774,00m2
.R$ 410.000,00

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

m ITAIVAN imobiliária'

-Ref 2704 - Schroeder
•Terreno comercial
-Area imóvel: 675,00 m2
.R$ 192.000,00

-Ref 2699 - Centro
•Terreno comercial
-Área imóvel: 886,00m2
.RS 950.000,00

-Ref, 2284 - Três Rios do Norte
-Loteamento Novo Horizonte
-Area imóvel: a consultar
.R$ 87.000,00

o
.ro
V

-Ref 2689 - Chico de Paulo -Ref 2701 - Barra do Rio Cerro -Ref 2702 - Nova Brasília -Ref 2703 - Centenário -Ref 2687 - Centro ro

•Terreno sem benfeitorias •Terreno residencial! comercial •Terreno de esquina -Terreno contendo 03 quitinetes -Ãrea -Area imóvel: 600,OOm2
.....

Q)
.Área imóvel: 480,00m2 -Area imóvel: 588,12m2 -Area imóvel: 458,00m2 imóvel: 350,00m2 .R$ 450.000,00 ..:!:

.R$ 128.000,00 .R$ 300.000,00 .R$ 690.000,00 .R$ 229.000,00
ro

ro

III
-. O
+'

:§.
::l
III

III

'(j)
>
'O

.§
III
O
III
O
-o
O
+'

Q)
-o

-Ref 2340 - Três Rios do Sul -Ref 2680 - Nereu Ramos -Ref 2656 - Garibaldi -Ref 2647 - Schroeder - Bracinho -Ref 2591 - Água Verde
III
Q)

•Terreno residencial •Terreno sem benfeitorias •Terreno com casamista •Terreno sem benfeitorias •Terreno Residencial
.....

-Area do terreno: 2.334,40m2 -Area privativa: 17.751,61m2 -Area privativa: 230.000,00m2 -Area privativa: 498,22m2 -Area privativa: 420,00m2
..2
ro

.R$ 120.000,00 .R$ 650.000,00 .R$ 700.000,00 .R$ 75.000,00 .R$ 200.000,00 >
i<

=
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o
1(1]

oRef. A-1 037 oRef. B-902 oRef. B- 910
.

'oRef. A-1 064 oRef. A-1 027
u-
eo

oBairro: Vila Nova =Bairro: Vila Lenzi oBairro: Vila Lenzi =Bairro: Nova Brasília oBairro: Czemiewicz
....

Q)
=Sulte cJ closet + 02 dormitórios 002 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios oSuíta + 02 dormitórios oSuíte + 02 dormitórios �
oR$ 1.600,00 + cond. . oR$ 730,00 oR$ 1.000,00 oR$ 1.100,00 + cond. oR$ 1.150,00 + cond. eo

eo
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oRef. B-818 oRef. B- 856 oRef. B- 862 oRef. A- 1060 oRef. D-53 VI
Q)

=Balrro: Amizade =Bairro: Jaraguá Esquerdo oBairro: Schroeder =Bairrc: Vila Lalau =Bairro: Centro ....

003 dormitórip 003 dormitório 003 dormitórios 002 dormitórios oGal�ão com 470,00 m2
O
eooR$1.100,00 oR$ 950,00 oR$ 600,00 oR$ 600,00 + cond. oR$ .800,00 >

LOCAÇÃO

oRef. A-1 025
oBairro: Centro
=Cobertura duplex
oR$ 2.200,00 + cond.

oRef. A-1039
oBairro: Centro
=Suíte cJ mobilia + 02 dormitórios
oR$ 1.350,00 + cond.

oRef. A-1047
oBairro: Vila Lalau
002 dormitórios
oR$ 400,00 + cond.

Res. Tulipas

oRef. A-1 054
oBairro: Centro
oSuíte + 01 dormitório
oR$ 950,00 + cond.

oRef. A- 1061
oBairro: Centro
001 dormitório
oR$ 560,00 + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS 113

itaivan
IMOBr-LIÁRIA

www.ITAIVAN.com.br (47) 3055 3412
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, n° 1048 - Centro - laraguá do Sul- se

.

m ITAIVAN imobiliária

* Ref. E - 25
* Terreno no Centro de Jaraguá do Sul

* Rua: Cabo Harry Hadlich
* Área de 611,OQ rrr'

* Totalmente murado como água instalada
* R$ 1.100,00

* Ref. E-56
* Terreno no Centro de Jaraguá do Sul

* Rua: Marina Frutuoso
* Área de 474,25 m"

* Totalmente murado como água instalada
* R$ 1.100,00

\ �
•• ',I

* Ref. C- 203
* Sala no Centro de Iaraguá do Sul

* Rua: Reinoldo Rau
* Área de 100,00 m2 + 02 bwc

'

s

* Aceita proposta
* R$ 4.700,00

* Ref. A-1012
* Bairro Centenário, próx ao centro

* Rua: Waldemar Grubba
* Suíte + ° 1 dormitório

* preparação para Split em todo apartamento
* R$ 890,00
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AMIZADE - Apartamento com sala,
sacada, 1 suíte + 2 quartos, banheiro,
cozinha, área serviços,Garagem coberta.
Aluguel R$660,00 + taxas.

BARRA DO RIO CERRO - Res. Barra II
- Apartamento com 1 quarto, sala, saca
da, cozinha com móveis, banheiro, área
de serviço. Aluguel R$ 570,00 + Txs.

CENTRO - Ed. Verginia- Apartamento 1

suite + 2 dormitórios, piso porcelanato
e laminado, banheiro, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de serviços,
garagem coberta. R$950,00 + txs.II
CENTRO - Edc Jade - Apartamento 1

suite 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 lsuite + 1 quarto,
lavabo, sala 2 ambientes, área de serviço e 1

vaga de garagem. Terreno com 705 m2, com
ótima vista. Aluguel R$900,OO + Txs.

NEREU RAfMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$560,OO + Txs.

NEREU RAfMOS - Casa com 2 quartos,
sala/cozinha conjugada, banheiro. Aluguel
R$612,OO + Txs.

CENTRO - Marcatlo Center - Excelen
tes salas comerciais. Aluguel á partir
de R$ 1.050,00. Consulte-nosl

BARRA - Rua Feliciano Bortolini.

Salas comerciais novas (em cons

trução - previsão de obra pronta
setembro/2013), salas de 129,20m2 a

283,36m' (com mezanino). Estacio
namento fácil. Aluguel á partir de
R$ 1.680,00. Consulte-nos!

VILA LENZI- Sala comercial 40m2
Aluguel R$ 380,OO+txs.

�, CElmHJ

IMÓVEL COMERCIAL COM FRENTE DE
14M, ÁREA TOTAL DE 420M. ÓTIMA OP·

çÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CLíNICA,
ESCRITÓRIOS, PRÉDIO RESIDENCIAL
OU COMERCIAL. R$ 450 MIL.

�, I:EIHENIlIUO � NEREU IIAMOS

APARTAMENTOS DE 02 QUARTOS,
SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADO,
COZINHA, AREA DE SERViÇO. PROX. A
WEG. SACADACOM CHURRASQUEIRA. À
PARTIR DE R$ 154 MIL.

DONA MARTA - LOTEAMENTO RESIDEN
CIAL, COMPLETA INFRA-ESTRUTURA,
MATRICULAS INDIVIDUALIZADAS. AP
ENAS 7KM DO SHOPPING BREITHAUPT.
LOTES Á PARTIR DE R$ 80 MIL

- RES. SÃO LUIZ - APTOS NOVOS PRONTOS
PARA MORAR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
02 QUARTO, CONDOMíNIO ECONÔMICO.
SACADACOM CHURRASQUEIRA. À PARTIR
DE R$ 154 MIL.

RESIDENCIAL JARDIM EUROPA. APARTAMEN
TO NOVO, ÓTIMA INFRAESTRUTURA. COM 2

DORMITÓRIOS, PRÓXIMO À MARISOL. 1 VAGA
DE GARAGEM. R$ 129 MIL.

MASSA CORRIDA. PORCELANATO NA SALA E
COZINHA E LAMINADO NOS OUARTOS. PORTAS
LAQUEADAS. 03 PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE

SPLlT. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO VILA

NOVA. R$ 235 MIL. COO 1147.

QUARTOS, 2 BANHEIROS, 2 VAGAS DE

GARAGEM. TOTALMENTE MOBILIADO. CASA COM 4 QUARTOS, 3 SALAS,
DE FRENTE PARA0 MAR. R$1.399.000,OO COZINHA, BANHEIRO. TOTALMENTE
COD.17378 REFORMADA. R$398 MIL. COD. 3162

RES. VILLAR - APARTAMENTO COM ED. SCHIOCHET· APARTAMENTO TOTALMENTE
2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, REFORMADO, COM GESSO,PISO FRIO NA SALA
SACADA COM CHURRASQUEIRA E E LÀMINADO NOS QUARTOS, TRANSFORMADO 3

VAGA DE GARAGEM, 81,37 M2 DE ÁREA QUARTOS EM 2 SUITES COM CLOSET. COZINHA
TOTAL. Á PARTIR DE R$159.366,52. INTEGRADA COM A SALA. ARMÁRIOSNACOZ-
COD 57444 INHA, QUARTOS. SALA. R$ 360 MIL. COO. 64501

IMÓVEL COMERCIAL. ESQUINA COM ASICOOB
E VIA CREDI, PROXIMO A JOMAR. SOBRADO,
l' ANDAR: 02 SUíTES, COZINHA, LAVANDERIA.
ÁREA DE FESTA.EDICULA,PISCINA, LAGO COM
PEIXES, 02 VAGAS DE GARAGEM COBERTA.
2' ANDAR 01 SALA GRANDE, 3' ANDAR 01
QUARTO. R$ 630 MIL

CASA DE ALVENARIA COM 4 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BANHEIRO. COM
EDíCULA. TERRENO COM 420M. FAIXA

VERMELHA: POR-APENAS R$ 270 MIL.

COD.64426

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com 3 quartos,
sala de.estar, sala de jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia, e 1 vaga de garagem coberta, Jaraguá Esquerdo-Galpão com 600m2 com.
amplo quintal. Terreno com aproximadamen- 2 banheiros. Aluguel R$ 6.000,OO+txs.
te 300 m2. Aluguel R$1.000,OO + Txs.

\

'j
I

www.ivanaimoveis.com.br
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117-1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Ref: 'lll5 - ESIDENOAl BEUZE - Amizade - Apartamentos com Dl
suíte, Dl dormitório, bwc soàal, sala estar, sacada com churrasqueim,
cozinha, lavanderia, Dl vaga gamgem. Arno privativa de 76;J.6m'1 e

8O,66m'1.lncoipOroçõo sob matrírula n.o 63508.
Valores a partir de 190.000,00.

Ref. 2243 LANCAMENTO
- RESIDENCIAL ABU

DHABI
Centro

Apartamentos com suíte
mais 02 dormitóríos,
lavabo, cozínha,

lovonderia\ bwc social,sacoda com cnurrClS!lueira
integrada a sala

com feihamento eslílo
Reíki, sala em doís ambí
entes, 01 ou 02 vagos de
garagem. Acobomento
com gesso rebaixado,

, porcelanato, laminado
em madeira nos guartos,
tubulaçõo de splil e de

. águo quente.
Entrego - Julho 2016. R.I
73591. Apto! º_partir de

RS 375.000,00

Rei. 2228 - EDIFIClO SilVIO PRADI- Centro - Apartamento
Dl Suíte c/ sacada 02 dormitório, bwc social, sala de estar e

.

jantar,sacada, cozinha,órea de serviço c/ churrasqueira Ol vaga
ile garagem. Permanece móveis soo medida na s�íte,cozinha e
banheiros e área de serviço. Matricula nO 53.699 Area privativa

do apartamento: 100,OOm2. Preço: RS 280.000,00

Rei. 2142 - Barra do Rio Cerro - RESIDENCIAL MARGARIDA SCHERER
Apartamentos tipo OI, 02 e 04 contendo 02 dormitórios. Apartamentos
tipo 03 contendo 01 suíte + 02 dormitórios. Apartamentos tipo 05
contendo 01 su�e + 01 dormitório e demais dependêndas. Area

privativo de 66,OOm2 a 83,50m2. Prédio com elevador. Incorporação
sob matrírula n.o 68.753. Valores o partir de R$159.000,00.

Ref. 2110 - centro - Res.ltália - 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 4'15.000,00

Ref.1215 - CASA DE ALVENARIA BAIRRO SÃo WIZ
Casa de alvenaria com 94,35m2 03 donnnórios, sala, cozinha,

lavanderia,2 bwc, garagem, dispensa.
Valor R$160.000.00 aceita financiamento bancário.

Ref. 2250 - Centro - RES.VANCOUVER 11-
Apto com suíte mais 02 dormitórios, sala de jantar,
sala de tv, bwc social, sacada com churrasqueira e

fechamento com sistema reiki, cozinha, lavanderia
e 02 vagas de garagem. Móveis sob

medida na cozinha
e bwc '

s. Matricula 60.106 ,
.

Valor RS 395.000.00
Aceita financiamento bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Com 63mli - 2 Dormit6rios, Banheiro, Sala de Estar I
Jall'ltar" Cozfllf'llha" Sacada com Churrasqueira. 1 Vaga

de Garngem (Não Coberto)

DE R$159 000,00
POR R$151.900,00

PRÓXIMO AO POSTO CIDADE

R$148.900,00

3278.1003
PLANTÃO '.: (47)96S5--2442/(41)960g..o943

Rua AngêJo Rubrl"!Ít 1 046 • Jaragl,tâ de Sul· se * AfJ làdc da ��a E(IOlr\l�11i

. BARRA DO RIO CERRO .i&i
Com 240m2• Suite Master ... 2 Oormit6rios e
Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Escritório,

Lavanderia, Copa, Cozrnha, Oispensa, Sanhelro,
Piscina e 3 Vagas de Garagem.

DE R$ 500. 00,00
POR R$ 480.000,00

ACEITA APARíAMHHO

Com 90m2 - 1 suite -I' 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de Estar / Com 75m' - 2 Dormitórios, Bal'lheíto, Safa de E6farJ }aM<!"
Jantar, Cozinha, Ârea de Serviço e 2 Vagas de Garagem.

.

Cozinha, í Vaga de Garagem

R$ 180.000,00 1$111"DI8,01

JARAGUÁ ESQUERDO

Com 51,75m2• 1 Dormitório, Cozinha, Sala de Estar/Jantar,
Banheiro. Varanda com Deck, 1 Vaga de Garagem.

R$1�8.000,OO

Com 77,68m2 - SlJíte, 1 OQrmít600, Co2ft�lilal, Sa1a de&larIJantiM,
Banheiro, Sacada comOi!.Um>.ei.sa" .. Vi:IJ!;i11debar�

_8$182,,_,8D

RJO DA lUZ

Com 459,900m2

PRÓXIMO AO COMERCIAL VIDA

R$111.300,00

Com 3Vg,J:)Om�

PROXlMO A _liGA SEA.RA

.8$ 79.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9125-9001
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 934 - Linda casa c/170m2
constr., 1 suite + 2 dorm., escritório,
área festas c/ bwc, gar. p/ 2 carros.

R$ 450.000,00

dorrn., amplo terraco, área de festas c/
churrasq., salas comerciais c/bwc.

CÓD. 950 - Casa c/ amplo terreno
2.09:'3m2, 4 dorm, sala estarfTv, 2 bwc,
área de festas, garagem e rancho.

RS 550.000,00 R$ 420.000,00

CÓD. 954 - Linda casa c/1 suite
master, 2 dorm., bwc social, sala estar/
jantar, coz., área serviço, gar. p/2 carros.

CÓD. 953 - Lindo sobrado, excel�nte
acabamento, c/430m2 constr., 2 suítes sendo

1 master, 1 dorm., COZo mob., área festas c/
piscina, gar. p/3'carros, aquecimento solar.

R$1.350.000,00R$ 480 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 879 - Terreno c/1.025m' de
área total, com frente 29,50 metros
para rua Marina Frutuoso, possui
viabilidade p/ prédio 10 andares.

R$1.200.000,00

CÓD. 938 - Lindo terreno, plano com
duas frentes, senda uma c/ 22 metros. p/
Rinaldo Bago, áreatotal c/608,13m2

.

R$ 640 MIL - FINANCIÁVEL

CÓD. 603 - Terreno c/429m2 (13 x 33),
plano pronto p/ construir, rua asfaltadá,

próx. Colégio Giardine LenzL

R$125.000,00 - ÀVISTA

CÓD. 735 - Terreno c/3.467m2
(22 metros frente), pronto p/ construir
próximo ao Supermercado Tap.

R$1.500.000,00

""

CÓD. 952 - Casa c/3 dorm, bwc
social, coz., sala jantar/estar conjugadas,

lavanderia e garagem.

. R$ 235.000,00

CÓD. 882 - Casa c/1 suite, 2 dorm.,
cozinha, sara estarfTv, bwc social,lav.,
área de festas, piscina, rua asfaltada.

CÓD. 525 - Lindo sobrado c/ 278,50m2
constr.,1 suite master (closet + hidra),
3 dorm., ampla área festas, piscina, gar.,

pore, gesso, alarme c/ câmeras segurança.
DER$1,2 MILHÃO PORR$ 850 MIL

CÓD. 951 - Casa c/ 3 dorm., sala
estar/jantar, cozinha, bwc e garagem
p/ 3 carros, próx. Restaurante Chico.

R$ 380.000,00 R$132.500,00

CÓD. 961 - Sobrado c/162m2, 3 dorm.,
2 bwcs, sala estar/jantar, escritório,

cozinha, área serviço, sacada e 2 vagas.

CÓD. 962 - Lindo sobrado c/195m2, 1 suíte,
2 dorm., bwc social, sala estar/jantar, cozinha,

lavabo, área serviCO, despensa, área de
festas c/churrasqueira e 2 vagas.

R$'650.000,00RS185.000,00 - FINANCIÁVEL R$ 350.000,00

•

CÓD. 530 - Terreno c/
8.448,80m2 área total (fr. 50,60

x Fn. 50,00 x Ld 169,00).

RS 860.000,00

CÓD. 726 - Lindo terreno a

400mts praia com área total de
331,25m2, rua do motodromo.

CÓD. 896 - Amplo terreno c/747m2
área útil com 24 metros frente p/rua,

fundos do Residencial Atlantis.

CÓD.644 - Terreno industrial,
c/22.000m2 c/55,89 metros de frente
BR-280 ao lado da Berton Móveis.

R$ 85.000,00 R$2.420.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CÓD. 945 - Ed. Silvio Pradi, apto. c/88m'
priv., 1 suite o/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'
priva!.,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. 956 - Cód. 956 - Resid. Itália, apto. c/
121m', I suite, 2 demi suites, lavabo, sala estar/
jantar, sacada gourmet, cozinha, lavanderia, .

2 vagas, porcelanato, laminado e gesso.

R$ 459.000,00

CÓD. 900 - Sobrados geminados,
c/147,85m',1 suite + 2 dorm., bwc

social, sala estar/jantar/cozo
Integrados, lavabo, churrasq. e 1 vaga.
A PARTIR DE R$ 260 MIL

COD. 812 - Vila Real II , apto. c/
73,99m2 priv., 2 dorm., sala c/ sacada,
cozinha, bwc social, lavanderia, 1 vaga.

C6D. 941 - Resid. Meliáh, apto. c/
64m' priv., 1 suíte, 1 dorm., sala estar/

jantar, saco c/churrasq., 1 vaga.

[lRIES�Eftl
aeSIDENZ,·'Cefol1FlO
Excelente localizacão no centro
da cidade. O empreendimento

oferece,salão de festas
e hall decorado, fitness,

brinquedoteca, 2 elevadores, 12
pavimentos. Apartamentos com
., tipos de plantas
ar",,, prív, A partir
com 1, 2. ou.3 dorm

sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada
c/churrasq.,1 ou 2 vagas de
garagem, ótimo acabamento

com p.adrão PROMA
PARTIRDER$ 224"",IL

CÓD. 861· Tipo 01 ' Apto
com 67,53m' privativo com 1

Aluite,l dormitqrlo, 9"la i%!ar/
.•. ,jantar integradasi�(Jí'-dá

com churrasqueira, eozínha,
área servico, banheiro social,

1 vaga Prédio oferece: 4

pavimentos, 16 apartamentos,
sacada revestidascom
pastilha, hidrômetro,

energia e gás individ�al.

CÓD. 617 - Resid. Villandry, apto. c/ 98,70m'
priv., 2 suites. 1 dorm.; sala tv/estar, cozinha, área
servico, espaco gourmet c/Churrasqueira e reike

na sacada, 2 vagas, excelente acabamento.

R$ 265 MIL - FINANCIÁVEL

Residencial
Di Flori, apto. cf

62m2 priv.,2 dorm,
sala e�tarfjantar,
cozinha integrada,
sacada cf churrasq.,
bwc social, lavand.,

1vaga.

R$180�OOO,OO

Edit. Arjoma,
.

apto. c/150m' I
priv., 1 suíte j
c/closet,2
dorm., bwc

social, sala c/
sacada, copa,
lavanderia,
sacadaél

CÓD. 747 - Edit. Mônaco, apto. c/
64,40m2 priv., 2 dorm., sala estar/jantar,

COZ., sacada, área servico, 1 vaga.

CÓD. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. cl:
79,85m' priv., 2 dorm., sala estar/jantar,
excelente acabamento, ótima localização.

R$ 245.000,00 R$ 210.000,00

CÓD. 933 - Resid. Belle Vie, com 122m'

privativo, 1 suite master sacada c reiki, 2
demi-suites, ampla sacada c/churrasqueira.
lavanderia e 2 vagas. Excelente padrão.

R$ 430.000,00

CÓD. 843 - Edil. Bordon, apto. cl121m' priv.,
1 suite, 2 dorm., sala estar/jantar, bwc social,
ampla sacada c/ churr. e 2 vagas garagem

individuais. Apto todo mobiliado

R$ 650.000,00

CÓD. 857 - Cond. Palazzo Valsugana, lindo
apto. c/320m' priv., 1 suite master c/ sacada,
3 suites, sala estar/jantar, sala tv com home

theater, dep. empregada, despensa, 3 vagas.
R$1,8 MIUiÃO • PARCo OIR. CfPROPRIET.

Situado no inicio do bair'ro
Jguá Esquerdo, possúi
�
elevador, linda vista
da cjdade e excelente
acabamento. Aptos com
1 suíte + 1 ou 2 dorm.,

sacada c/ ChurrasqU�ira,
ambientes integradOs
e 2 vagas de garagem.
Entregue com espace

gourmet e hall de entrada
decorados e mobiliados.

EQ,ftAZIEL
RE�IDENCE

Área Privativa

131,72m2
ENTREGA: Marco/2015
Rua Augusto Mlelke • oaependi
(Próximo aóClube oaapendi)

APARTAMENTO:

D. 906 • Aptos.
2dormlt
'aniar,
ueira, bwe social,

área de servíco, 2 vagas de
garagem. Prédio oferece:
18 unidades, portaria com
porteiro eletrônico, portões
automatizados, elevador,

S!iI�()de festas decorad(),
filneês montada, playground,

piscina, paisagismo.
�

Entrega: Maio 2015'

CÓD. 102 - Aptosc/l suite master,
2 suites, lavabo, área de serviço, 3

vagas de garage divid�al,
salade estar e h , sala de,

j�nt.ar, ampla vá HurrasQ"
cozinha (opção Integração com

jantar), home olfice(opcional). Prédio
Oferece: 2 elevadores. hall social, salão
de festas. espaço gourmet, sala de

jogos, brinquedoteca, titness, piscina,
gazebo, vestiários, recepção, guarita.
Área Privativa: 156tr\',Obs,:Preparacâo

completa para climatização.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t:\
V

VIVENDA
IMÓVEIS

Creei 2354-3J

0473372 1122

PLANTÃO DE VENDAS:

47 9654 6534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)
4791856002 (Anderson)

www.vivendaimoveis.com

TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

V ÁGUA VERDE

REF 5187
Casa 80m - 01 suíte, 02
dorm, garagem. Terreno
com 448m2.

REF 2363 - Casa 300,00m
01 suíte master + 02

sUítes'filiiiárea de festas, garagem Ir

p/ 03 carros. Terreno

580,00m2•
R$ 690.000,00

Y 3 RIOS DO SUL
REF 5201 - Casa 200,00m
01 suíte c/ closet, 02 dorm,
área de festas, 02 vagas de

-

garagem. Terreno 376,00m2•

CASAS

.V J. ESQUERDO
. REF 5207 - Casa 150m -

01 suíte, 02 dorm. Terreno
com 375m2•

R$ 330.000,00

R$ 375.000,00

R$ 595.000,00

REF 5200 - Casa 115m
01 suíte, 02 dorm, 02
vagas de garagem.Terreno
323,00m2•

-�� r.'\ J. ESQUERDO
_..,_....-==_--:V

�- -
-

REF 2926 - Casa 140m 03

dorm, sala de estar / jantar,
CO), lavanderia, bwc, gara
gem. Terreno 400,00m2.

..-;Lr;:,
- -

-�� -_"

" .
�

":il!<:
�

_.-

,. <.�>���;f
., ,�,

",,'�' ',I., ';
��� " "" =� � ..\,... , ";:, .. #!","",, �"-

REF 5218 - Casa 160m - 01
suíte, 02 dorrn, 02 vagas de

garagem. Terreno 450m2• R$

R$ 490.000,00

V B. RIO CERRO

REF 5214 - Casa 260m
01 suíte com hidro, 03 dorm,
piscina e duas vagas de

garagem. Terreno 900m2•

R$ 330.000,00 R$ 250.000,00

_______...-�� R$ 480.000,00

V B. RIO CERRO
REF 5161 - Casa com

140m - 03 corm;área
de festas, duas vagas de
garagem. Terreno 450m2•

R$ 280.000,00
V VILALENZI
REF 5176 - Sobrado
280,00m 02 suíte c/ closet,
área de festas, 02 vagas de
garagem. Terreno 575,00m2•

c-

TERRENOS: REF 3460 - Água Verde - Terreno com 1.063,45 m. R$ 215.000,00 I REF 3480 - Jaraguá Esquerdo - Terreno com 378,00 m. R$149.000,00 I REF 3483 - São Luis - Terreno c/353,77 m. R$100.000,00

R$ 750.000,00

V CENTENÁRIO
REF 5202 - Casa 150,00m ���i!
- 03 dorm, área de
festas e garagem. Terreno
360,00m2.

LOCAÇÃO
V BAEPENDI

Ref.984 - 02 dorm., sala,
cozinha semi-mob., sacada
c/ churrasq.e garagem.

R$ 570,00
Casa:
Ref.393 - 01 dorm., sala, cozinha, lavanderia, gara
gem. Chico de Paulo - R$ 430,00
Ref.678 - 01 Suíte, 02 dorm., sala, cozinha, lavande
ria, 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. Nova Brasília - R$ 880,00
Ref.8012 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, àrea de

festa, 3 vagas de garagem. Estrada Nova - R$ 870,00
. Ref.462 - 01 suíte + 02 dorm, cozinha, 2 vagas gara
gem. Chico de Paula - R$ 1100,00
Ref.813 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, àrea de festa,
garagem. Chico de Paula - R$ 1.100,00
Ref.915 - 01 suíte, 02 dorm., área de festa c/ piscina,
02 vagas garagem. Vila Nova - R$ 3.000,00

Apartamento:
Ref.542 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc. Centro - R$
430,00
Ref.780 - 01 dorm., sala e cozinha, bwc e garagem.

Centro- R$ 480,00

V AMIZADE

Ref.8004 - 02 dorm., sala
e cozinha, sacada c/ chur
rasq. SEM CONDOMíNio

R$ 850,00

V RAU

Ref.8016 - 01 suíte semi
mob, 02 dorm, cozinha
mobiliada.

R$ 630,00

"y BAEPENDI

........... Ref.953 - Sala comercial c/
68,4·2m2•

Ref.8009 - 01 suíte + 02 dorm., cozinha, sala, sacada Ref.937 - Sala comercial c/202m e 02 bwc. Centro - R$
c/ churrasq. e garagem. Ilha da Figueira - R$ 850,00 2.700,00
Ref.571 - 03 dorm., lavanderia, cozinha, sala, sacada, Ref.980 - Sala comercial c/256m, 01 bwc e estaciona-

garagem. Centro - R$ 850,00 mento. Jaraguá Esquerdo- R$ 3.150,00
Ref.595 - 03 dorm., lavanderia, cozinha, sala, sacada, Ref.977 - Sala comercial c/550m , mezanino c/ escri-

garagem. Centro - R$ 950,00 tório, 02 bwc e estacionamento. Jaraguá Esquerdo- R$
Ref.969 - 01 suíte Master + 02 dorm., cozinha, sala, 12.000,00
garagem. Centro - R$ 1.300,00
Ref.947 - 03 suítes, sala e cozinha, churrasqueira, 02
vagas garagem. Centro - R$ 2.200,00

Ref.955 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 450,00
Ref.997 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia. Água
Verde - R$ 470,00
Ref.8010 - 02 dorm., sala, cozinha, área de serviço.
João Pessoa - R$ 470,00
Ref.946 - 02 dorm., cozinha, lavanderia, sala, bwc.
Centro - R$ 500,00
Ref.762 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, gara
gem. São Luís - R$ 550,00
Ref.863 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia,sacada e

garagem. Baependi - R$ 600,00 Sala Comercial:
Ref.8013 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, sacada Ref.574 - Sala comercial c/114m e 01 bwc.llha da
c/ churrasq. e garagem. Centro - R$ 650,00 Figueira- R$ 1.000,00 ,

Ref.560 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia e gara- Ref.978 - Sala comercial c/100m, 01 bwc e estacio-
gemo Centro - R$ 650,00 namento. Jaraguá Esquerdo- R$1.100,00
Ref.951 - 2 dorm, sala e cozinha, churrasqueira. Ref.935 - Sala comercial com aprox. 90m c/01 bwc.
Baependi - R$ 650,00 Centro - R$ 1.500,00
Ret8003 - 02 dorm., sala e cozinha, sacada c/ chur- Ref.992 - Sala comercial c/180m. Vila Nova - R$
rasqueira. Vila Lalau - R$ 700,00 1800,00
Ref.8015 - 02 dorm., lavanderia, cozinha, bwc, sala e Ref.931 - Casa comercial c/ 03 salas, cozinha c/
garagem. Centro - R$ 800,00 mobilia, sacada. Centro - R$ 2.500,00

Galpão:
Ref.792 - Galpão com 550m + escritório +02 bwc. São
Luís- R$ 4.890,00
Ref.8007 - Galpão com 600m + 02 bwc e estaciona
mento - Guaramirim- R$ 6.000,00
Ref.988 - Galpão com 1300m - Cond.lndustrial- Rau
R$ 8.000,00
Ref.670 - Galpão c/1.125m e 6m de altura. BR 280- R$
11.000,00

Terreno:
Ref.910 - Terreno de esquina c/640m . Amizade - R$
650,00

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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PadrãoSoberano
2 elevadoresmodernos

"

2Andaresdegaragemprivativa
Hidrômetro individual

Hall de entrada, Área de festas e

Playgrounddecorados

PreparaçãoparaSplltnos quartos esalas

Acabamento com massa corrida

Teto rebaixado em gesso

Piso em porcelanato

Suíte+2Dormitórios ou

1 Suíte+ 1 Dormitório

Areaprivativade83,89m2 a 106,73m2 • Apartamenf()s 3 e 4 •

, "i

�
i
i

.�..:..,.:.:;;�}

24Apartamentos (4porandar)

6andares

Até2 vagas de garagem

Sacadas com churrasqueira
Vendas:

Incorporação Imobiliária - RI 62958

A partir de:

R$ 246.000,00
Localização - Bai«o VilaNova

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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02 quartos - A.lnt.: 51m2
ôe.�$;.145.DOO,00

Residencial.

f\Vleliáh
* trnóvel pronto com Registro
* Ótima localização
* Acabamentos internos em gesso
* Hall de entrada mobiliado

* Imóvel pronto com Registro
* Ótima IqçaHzação
* Áreade.festas mobili<jldo
* Hall de entrada mobiliado
* Acabamentos Yatil Construtora

01 suíte + 01 quarto - A.lnt.: 80m2
02 suítes + 01 quarto - A.lnt.: 167m2 ;6d.: 1:2

Apartamentos a partir Área Ce

de R$'Z35.000,00 Jaragu
@

* Imóvel pronto com Registro
* Localiza

-

privilegiada
* Área soei festas mobiliado
" Acabâme . fati! Construtora
" Hall de eh ada mobiliado e decorado

Olsuíte + 02 quartos - AJnt.: 12j m�
.

Apartamentos a partir
de R$ 375.000,00

....COM REGISTRO

Lotes a partir de
R$ 88.000,00!
Venha conferir!
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Você escolhe sua conquista

AP0082 - VILA NOVA
---------------'----------------�-----

R-3-66.608

ENTRADA A PARTiR DE

NA VILA NOVA
VISITEAPARTAMENTOS DECORADOS
E PLANTÃO DE VENDAS NO LOCAL

RS 3.000,00*

Apartamentos à partir de R$ 153.000,00

Casa residencial com suíte mas
ter, 2 qtos, 2 salas grandes, 1 sala
pequena, cozinha, lavanderia, 2
bwc's, lavabo e sacadas.
R$ 1.100.000,00

Terreno plano com 360m2 em rua

asfaltada
R$ 120.000,00

Casa em alvenaria, com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc, garagem para 2 carros. R$ 380:000,00

Galpão com 150m2 (com 2 pisos)
em terreno de 500m2 no centro

da cidade. R$ 250.000,00

CA0047 - SCHROEDER

Casa com 1 quarto, BWC, sala e
.

demais dependências.
R$ 140.000,00

Em frente ao CoI. São Luiz - Ed. Do

mingos Chiodini - 2 salas comerciais

conjugadas e recémmobiliadas.
Excelente local para escritório
comercial. R$ 235.000,00

CAOO51- SANTOANTÔNI

Geminado com 74m2, contend
2 quartos, sala, cozinha, lavan
deria, bwc egaragem. Próximo;
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, 4 qtos, sala,sala d
jantar, bwc, cozinha, 2 bwc, lavande
ria, churasqueira, varanda, g�en
pi 4 carros, poço arteciano,60m da

praia R$ 320.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWC, sala e cozinha.
R$ 130.000,00
Incorporação R.I-66.608

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 370.000,00

UTlUZESEU 13"SALÁRJQ

(ij 5U�.�.IL

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii 20 ANOS COM VOCÊI
www.girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

5005: EXCELENTE GALPÃO - PRÓXIMO
CENTRO. C/670m2, terreno cf 2300m2.
Pode ser financiado. (terreno dos fundos
todo livre, permitindo ampliação ou outra

construção). R$ 1.250.000,00

1028: CENTRO - CASA + SALA COM- 1074: AMIZADE - CASA NOVA cf 240m2 1344: TIFA MARTINS - CASAALV c/ suíte 1056: ÁGUA VERDE - CASA ALV.
ERCIAL - Ótimo local para clínica, -ótimo acabamento! cf suíte + 2 qtos, chur- + 2 qtos, piscina, churrasqueira. R$ 170mil cf suíte + Zqtos, área de festas, 2escritório. Casa cf 319m2 + sala com rasqueira. R$ 650mil - Estuda propostas - estuda proposta envolvendo apto de
aprox .. 40m2. R$ 656mil envolvendo casa, apto ou carro. menor valor, carro garagens. R$ 460mil

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV c/
350m2 - suíte máster + 1 suíte + 1 quarto,
área de festas com piscina e churrasque
ira. Linda vista. R$ 700mil

1002: IMÓVEL CENTRAL
Excelente para fins comerciais ou resi
denciais. R$ 1.200.000,00

1020: IMÓVEL CENTRAL - Rua
Domingos R. da Novà (rua com

erciai) cf casa e sala comercial.
R$ 580mil

.

1268: VILA LALAU - CASA ALV. cJ 1199: BARRA DO RIO CERRO - 1097: BAEPENDI - CASA ALV cf 1014: CENTRO - CASA ALV cf
100m2 - 3 quartos. R$ 310mil CASA ALV d 2 qtos, terreno d suíte + 2 qtos, churrasqueira, canil. 160m2 - 3 quartos, terreno com

367,50m2• BAIXOU PARAR$170mil! R$ 375mil 420m2. R$ 450mil

1103: BARRA DO RIO CERRO
- CASA ALV cJ 3 quartos, chur
rasqueira. R$ 165mil

1386: TRÊS RIOS DO SUL - CASA 2427: GUARAMIRIM - TERRE
GEMINADA Cf 70m2 d 2 qtos. NO cf 1.056,75m2, de esquina.
R$ 159mil - Aceita 10% entrada + R$ 690mil

parcelas + financiame_nto.

1253: RAU - CASA ALV cf suíte + 2

qtos, churrasqueira. R$ 275mil

1341: SÃO uns - CASA ALV cf
219m2, terreno c/ 378m2 - suíte 2 qtos,110m2 - 3 qtos. R$ 258mil
churrasqueira. Pode ser financiada.
BAIXOU PARA R$ 465mil

1113: BARRA DO RIO CERRO (rua
principal) - CASA ALV - terreno
cf 599,40m2 - 20,85 de frente.
Casa cf 3 qtos, 2 bwc's. R$ 270mil

ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros. Em
fase final de contrução. PREÇO ESPE
CIAL: R$ 360mil para a primeira unidade
vendida. VENHA CONHECER

1161: CZERNIEWICZ - CASA ALV c/
1233: JARAGUÁ 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

."

1176: FIGUEIRA - CASAALV. cJ suíte
cJ hidromassagem + 3 quartos, chur- 1141: CHICO DE PAULA - CASA ALV cf

rasqueira, 3 garagens, linda vista, ter- suíte + 2 qtos, churrasqueira, garagem 2

reno d 1050m'. R$ 350mil carros. R$ 299mIi

1347: SÃO Luis - CASA ALV c/ suíte
mobiliada + 2 qtos, office, churrasqueira,
garagem p/2 carros. R$ 300mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013 I IMÓVEIS I 25

ililrallil
IMÓVEIS

LANÇAMENTOS

�
tos cf suíte + 1 quarto 'Ie suíte + 2 quartos.
Todos os apartamentos I
cf2 vagas de garagem. �

�Entrada facilitada +

parcelas + financia
mento bancário. A

partir de R$ 260mil

APARTAMENTOS PRONTOS

3411: VILA NOVA - APTO cf suíte 3207: DOLCE VITTA- Novo. Suite
+ 2 qtos, sacada cf churrasquei- + 2 qtos, ampla sacada e garagem.
ra. R$220mil R$350mil

ERNIEWICZ MO-
DA DE MADRID

(Muller & Marquardt) -
! Somente 2 aptos por

andar. Aptos com 128m>
f de área privativa - suíte cf
! sacada + 2 demi-suítes,

2 vagas de garagem.
celente área social no

andar, com espaço.
et, piscina, tudo.
uémobiliado e

]dOOoradb. Acabamento
Alto PadrãO. Primei
ras unidades a serem
vendidas com condições
especiais,
A partirde R$ SOOmil

apartamento decorado e
se encante!

Apenas 2 aptos pi
andar. Excelente

3016: CENTRO - APTO cf 3 3410: VILA NOVA - APTO ED.
3024: CENTRO - APTO (PRÓX. qtos, 2 bwc s - ótima local i- MARISCAL cf2 qtos, semi-mobiliado,
HOSPITAL SÃO JOSÉ) Cf 2 zação. R$ 199mil

.

ótimo acabamento. R$ 245mil

QTOS. R$ 135.000,00

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN
FLOWERS C/ SUíTE + 2 QTOS, 2 GARA
GENS, CHURRASQUEIRA, SACADA -

SOL DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA
INFRAESTRUTURA. R$ 550MIL
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3014: CENTRO - APTO NO �
RES. VANCOUVER cf suíte + 2 �
qtos, cozinha mobiliada, bwc's �
mobiliados. R$ 360mil •

)
.

3009: CENTRO - ED. VIRGIN
IA - Apto cf 1 qto. R$ 145mil -

pode ser financiado
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j Conta�os

VENDA LOCAÇÃO

Ed. Di Fiori - Ilha da Figueira

Apartamento com 2 dormitórios,
.

sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia e 1 vaga de garagem.

Aceita-se Finaciamento

.J2'wMd /'ead� tf(}/l.1
. 3371- 68

WVftIf.imobiliariajanlilR-cGIII
centro- Jaraguá do Sul

, I

Três RJOll do Sul - Geminado
OVO, Ótimo acabamento, 1 :suite, 2

dOf!I:Íitqrios, �$ 240.000,00

Noya lJ@silia - E . Aquarela, 1

suiter2 Dormjtópos, co�nha
mobiliada. R$�.OOO,OQ

Jaragua Esquerdo. Res.Acre,
N0VO, 1 Suite, 2 D.otmi!órjoS.
A partir de R$252.000,00

Amizade/C.halllpagnat • Sobrado
:alto'padra:p,,3 $uít$S, mobilia, piscina.

R$ 890.000,ÔO

DEIXE-NOS ADMINISTRAR SEU IMÓVEL.
PROCURAMOS IMÓVE1S RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS PARA lOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONO�P.I) .

...

LOCAÇAO
Apartamento - Centro - Amplo apartamento com Ires

quartos (sendo uma suite), sala, coiinha; area de
sEllVigl" banheiro, sacada e gafllgem: Valor R$ 900,00 +

cond.

casa � !lf\a da FlgUéiia - Cása com dois quártos, sala,
cozinha. ilflla de serviço, area de fustas, garagem e

amplo palio. Valor R$ 800,00
.

Sàla romerdal- Centro - Sàla oomerdal com

aproximadamente 60m2 e dois. banhairos.
Valor R$ 1.000,00

Apartamento - Vila lalau - Apartamento 00v0 com dois

quartos, sala, rolinha, area de serviço. saCada e
.

garagem. Vator R$ 720,00

Apartamento - Gentio - Ajlartainentô 00ií1 Ires quartos
(sendo �ma suite), sala, rozinha, area da saryiçp, sacada

com chuiT!l!>queifll,'teII<iço e galagem.
ValorR$ 850,00 + conü .

• Gálpão • Guaraminllj • Galpãq cem 2e2m' em
GUarnmirim.

Valor R$ 2.100,00

Apto.. Vila Nova • Apartamento NOVO mm Ires

ql!Br1os (seni;IQ uma suite), sala, aJzinh�iarea dá
:;tl[Viço, bapÍ1eiro, S!IÇllda oom ch�l!<ISAuaJl'\l e gÍJ;ls
garagern;: !'radio oom éIevador e saIao de fe$.s.

YaJqr: R$1,I1oo,ÓQ + !:Oro ..

Apto.Çéiltro.� 00IJl iJoiSquartosjala,
rolinha:�de'SE\f'/ÍÇO, bànheiro, saeada oom

chunasqu6!ia e.Qaííigein,
.

VáI!H'R$68Q,oo.+ cOJid.
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•

J

Residencial Pássaros e Flores
1 suite + 2 quartos

Ampla sGcada c/ churrasqueira
107 ma área privativa

RS 290.000 00

Apto· Agua Verde
NOVO 2 quartos,

Prédío com salão de festas.
R$ 115.000 00

Apto· Baependi
2 quartos, Churrasqueira
Vaga de estacionamento.

R$120.000.00

473275.4477
Beti 9936-6906
Winter 9909... 1998

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 483 Sala 01

www.splendoreimoveis.com
Assessoramos seu processo, desde a compra/venda até o financiamento/escritura.

Alugue seu imóvel com credibilidade e segurança.
��_�jlI(��������dolmóvm,

CozinhaM08IUADA
, Churrasqueira, piscina, garagem

R 590.00000

Apto - Três Rios do Sul,
NOVO aID'I 2:mral'ttls.

Vaga de esfacfooamenk't
A artir de R$ 120.000 00

Apto NOVO - Rau
2�.�emm..

�OO!iI\l�ira.
R$ 147.000,00 .

LOCAÇA0
• casa (sobrado)l suíte cf closet+ 3 quartos, piscina· Amizade - R$ 2500,00; -Apbll.1suite+2�,�1�l.!IA1!o-��rlill-� :n.�JClGl*1t�,
• Apto 1 suite-> 2 quartos, cozinha MOBJlfADA- Vira Nova-R$l.200.oo+taGs; -Apto lsuite+2�,-Vil<l�-�,.oo.;f�;
• Apto 1 suíte + 2 quartos, TODOMOBIUAOO-Jaraguá EsquerdQ- R$l.lOO,oo+taJm, -Apbll2�,�wm�it:a-Ú!!DiIll-iR'$1iG.@,.oo*�s,

-�2���<lÍlnlltr,��iI;;I-��-IB$57tW;OO.;I-�
-�.'D.(fjIlIta��IIIIl�Ú!!�-�JIillI11líirt!!lelB$�;OOHlllla�,
-�Ia(Ç,QIIIIlf1!IÓI<lI�-�lI\llti-IB$:n..__*�
-�Ia(Ç,QlIIIlal1lÍialíiellort�iol���i�IB$__.;I-�.

rr é. : e K.�=:�:::::: I
Sala 03 I Vila talou (após a Marisol) I

Jaragoó do Sul I se I',COMPRA - yENpA -:.AlUG� - ADMINISTRA.- VISIJE·NOS E_CONFIRA NOSSAS OPçº��_º,?B._ONIV�!S

CÓD 4,81 - TERRENO+ CASA.Bairro
Vila Lenti.4 0I0s/2 Banheiros e demais
depen.dências. 3 VaQ3s de Garagem.

Valor R$ 280.000,00.

'-----:�-------------------l
I

COD 485· APARTAMENTO.Bairro Nova
Brasllia.lmediações "Atacadão Lux"l

Suitef1 Qto./1 Banheiro Social e demais
'

dependências.t Vaga de Garagem.
Valor R$190.�OO,OO.

CÓD.503· CASA. Bairro Ribeirão
CavalQ,2atos/1Baliheiro demais dependências.

C/ Vaga de Garagem,Área lu� Terreno
432,OOm'.

Valor 1'1$ 150:000,0!l.

CÓD 489 - CÁ$A(70m') +
EoíCULA(50m').Bairro Rio Cerro II. 3 QtoS/1 -

Banheiro e demais dependências,
1 Vaga de Garagem.Terreno c/Área total de

VOOm', Valor.R$ 300.000,00

CÓD 499· CASA. Bairro Ribeiriio
Cavalo':1 atO/1 Banheiro dejnais dependências,
--1lfl Vaga de Garag,em. Area·lutal Terreno

3�7;50m'.
Valor R$�30.000,00.

Ed. Trento:, 2 dormitórios, ótimo Ed. Vila Nova: 3 dormitórios,
ecobornenio, cozinho <,;1 móveis. solo estqr/jantdr, cozinha, óreo
sacadà cf churrasq. e garagem. serv., bwc, sacada e gmegem.

.
I

�I
'GI I
a.1
Oi
�t

� � i
SiGIl
::1
GIl

: 1& f
I s 1

Resld. Caribe; Swíte + do . .! I
cozinho c! móveis ptcnejodos, '6 1
soccdo grHI e vaga.de garagem. � I

,gl
GIl
ã' I'
�i
'o i
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õ· !

li
I

iii

�!_g í •

�I

I
I
I

I

CÔD 502· CASA.Bairro Amizade.2 010&'1
Banheiro e demais dependênCias.l Vaga de

Garagem. Vl!klr R$160.ÓOO,OO.
Moderna arquitetura! Sendo
Suít.e + 2 dormitórios, e dernois
depend, Ótimo acabamento.

PROMOÇÃO
COMPRE E GANHE

Imóveis para locação

Quem comp!ar na

CENTRO - Resid. das Tulipas - Apart. 1 dormito 'Aluguel: R$ 560,00
C,ENTEN�IO - Apart. 2 dormiL(próx. WEG 2) Aluguel: R$ 650,00

FIGUEIRA - Apart. 2 dormiL demais. depend. Aluguel: R$ 650,00
FIGUEIRA - Cas·o alvenaria. 2 dormitórios': Aluguel: R$ 6:';0,00
Rio MOLHA - Casa alvenaria, 2 dormitórios. Aluguel: R$ 660,00
VILA NOVA - Resid. Fuch�-.t1part.. 2 dormit.(novo). Aluguel: R$ 700,00.
VILA NOVA - Resid. Marco - Aport.. 2 dormit.u suile). Aluguel, R$ 730,00
\i-ILA NOVA - Apart., 3'dormit.(l suíte), ct móveis. Aluguel: R$ 1.300,00
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3055 2244
www.imobiJiarialunà.çOm.br
CREDIBILIDADE É TUDO'

Ref. 33498 Res. Bertoldo :
Enke, apto novo no Tres
Rio do Sul, com 2 dorm,

área útil 59,70m2 -

R$ 144.000,00

Ref. 17 - Res. Carmelo,
,

apto na Vila lalau, com 1
'j suíte + 1 dorm, área útil

73,00m2
I

�

R$ 146.700,00

Ref.0463 -,Res. Dal Ri,
apto no São Luiz com 2
dorm, área útil 67,50m2

R$ 158.000,00

Ref. 33488"..., Res. Parati,
apto no Czerniewicz, com
1 suíte + 2 dorm, área útil

90,00m2
R$ 170.000,00

i Ref. 33497 Res. Hebrom,
apto novo na Vila Lenzi,
com 1 suite e- 1 dorm,

área útil 72m2
R$ 170.000,00

Ref. 0382 Gasa - Vila
Rau, com 3 dorm - área

útil 100m2
- R$ 170.000,00

PLANTÃO imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

MARCELO
9639-4751

Rua Governador Jorge Lacerda, n0233.

(Ruaern frente a Casas da Agua) I Jaraquá do Sui

: Ref. 73 - Res. Deli Emilia
: - apto Jaraguá Esquerdo

- suíte + 1 dorm.,
R$ 159.000,00

Ref. 33499 Res. Santa
Rita, apto novo na Barra
do Rio Cerro, com 2

.

. dorm, área útíl 69m2
R$ 165.000,00

Ref. 0414 - Res. Mellita,
apto novo na ViI� Lalau,
com 2 dorm, área útil

57,00m2
R$ 160.QOO,00

Ref. 0160 - R'eS. .Juliana
Christina apto no '.

�

Amizade com suíte + 1
dorm, com elevador e'

garagem, área útil 85,00
m2 - R$ 220.000,00

R�f. 05 - Res. Torre Di
.

Sol i apto no Jaraguá
Esquerdo com suíte + 2
dorm, cobertura duplex,

, elevador- R$ ;247.000,00
I

- ------ ---

Ref. 52 - Res. Moreau

apto na Vita Lalau, apto cf
2 suítes + 1 dorm, área

útil 84,18m2
R$ 277.000,00

. (47) 3373-5134

(47) 9900-4434

(4.7) 8488-1987
depine@depinehnoveis.com.br

(.47) 33734618
Plantão:

8411 7669/92310759

Ref 103 Terreno com 175.000 m'
Guaramirim, eucaliptos, palmeira
real, nascentes, lagoa, muito bom
para fazer chácaras, R$ 3,4fm2•

Ref 152 Centro- Guaramirím,
apto cl 75 m2, 2 dorrn, semi

mobiliado.
R$169 mil

Ref 117 Guaramirim, linda chácara,
95 mil m2, cf casa 4 dorm,
pastagem, lagoas e demais

atrativos, aceita permuta menor

vaiar. R$ 450 mil

_r
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47 3501 1000
Plantão: 8864-4021

www.imobiliariabeta.com.br

Ref: 75

Casa - Ilha da Figueira
03 Dormitórios.

Ref: 85
Casa - Amizade
02 Dormitórios

Casa - Chico de Paula
03 Dormitórios

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suíte)

Casa - Jaraguá Esquerdo
02 Dormitórios (01 suite)

•

0"0 , Ref: 66 Ref: 79 �
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S h"-c e er
Corretores de Imó_veis www.schellercorretoresimoveis.com.br

Residencial

Abu Dhabi -

Centro

Aptos a partir
de

R$ 375.000,00

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente Hugo Alves
Garcia esquina com Henrique Foerster, Loteamento
Itacolomi 2, bairro AMIZADE. Apartamentos a partir
de R$157.000,OO. Incorporação nO R.3-59.358

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

Apartamento com dois dormitórios,
_-----------................. banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira e uma vaga
de estacionamento. Prédio com área de
festas. Metragem do apto: 59,OOm2,

Valor: R$ 145.000,00
Registro da incorporação N° 62.174 R-1

Residencial Itália
Apartamento com

121m2•

Residencial Crystal Garden - Três Rios do Sul
Apartamento de três quartos, com duas vagas

de garagem. R$165.000,00. Matrícula nO
70.950. Apartamento com dois

quartos. R$ 135.000,00. Matrícula 70.956.

Incorporação nO
R.26.047
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09/11 das
09hàs 16h

Rua:Coronel P
deOliveira, 330
Apóso trilho d tremdaPf'a(a AI"illll!lDPiazara

IReS PTO

Rua João Rope atto, 183- Nereu Ramos (10 trevo)
(47)3055-3333 - Plantio: (47) 9654-41 1 - acllD@laptoiInobIliaria.co111

�.It3��a�,Wl3r�'Ii_iII_r.lF3_ílmlllmqml§�iljll§�.�ai,�
1llIH 1111111 iii !lItH!Hill!
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473373.34041 www.imoveisws.comIRua Norberto Silveira Junior. 2331 Centro I Guaramirim

Apartamento com 2 ou 3 quartos a
partir de R$ 333 mil

Baependi em Jaraguá do Sul

Terreno com 592m2
R$ 350 mil - Rua 28 de Agosto
Nova Esperança em Guaramirim

As melhores opções de investimenta e moradia

Terreno com 21,000 m2
60 metros de frente com a BR 280 I '

R$ 2,500,000,00
..

®
"

O seu imóvel
pode estar
aqui!

'

-

* Para maiores inf!l'mações consulte o regulamento com a equipe WS IMOVEIS
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INTER
I M ó I sv E

VENDE R$ 95.000,00
Loteamento Guilherme Menegotti,

lotes de 353 a 650m2, Pagamento Facilitado:
Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto

VENDE R$ 1.700.000,00
Excelente Terreno cl 2.429,75m' esquina

ALUGA R$ 700,00*
Vila Nova - 01 suíte+ 01 Dormitórios, 01 Sala,
Cozinha, Sacada cf churrasqueira E GARAGEM.

Residencial Monise.

*Mais condomínio

*Apart.Baependi 01 suíte + 01 dorm. Ed. Monise R$ 850,00
"Apart. Centro 02 dormitório, Ed. Mario Tavares R$ 650,00
*Apart. Centro 01 dormitório, Edificio Gioconda R$ 550,00
"Apart. Centro 01 sulte + 01 dorm., Ed. Raphia R$ 850;00
"Apart. Agua Verde 03 dormitórios, Ed. Garcia R$ 650,00
"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
Casa Comerciai ou Re�idencial50m da Marechal R$ 2.000,00
Sala Comercial- 70m2 naMarechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox.Arroz Urbano São Luis R$ 1.800,00

Apartamento novo pronto em
jaraguá sendo 1 suíte + 2 (forro e

1 vaga p dois carros condição
exclusiva 10 % de entrada e saldo

em 100 xdireto coma

4S.....flOS�

• RIÚ�
partamento emBalneárlo

Camboríü, sendo 3 suítes tom 2

vagas, completa área d!) lazer,
condição exclusiva 10 % ge

entrada e saldo em 100x.Nal.or
R$ 650.000,00. * sujeito. aprovaçjio.

Entrega em 12/2015
construtora.

R$ 290.000,00 'sujeito a proVação

Rua: Bernardo Dornbusch 570 sl 02 - Baependi - [araguá do sul jFone (47) 3371-1681 /84801030
.

E-maU imoveisedesign@hotmaiLcom / www.imoveisedesign.com.br '

VENDE
R$ 990.000,00

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

..,.

Ln
Ln
"'7
N

DELL�
PRADI
IMÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL CAETÉ - TERRED RESIDENCIAL ANTHURIUM BLOCO C
LOTEAMENTO PRADII . BAIRRO

JARAGUA 84

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-7819 ·i
8429-9334'

(47)contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.brDaniel Dauer
Corretor de Imóveis

D��S�
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� Seu imóvel está aqui.
r;�'�HABITAT

.

�
• tP' •

CRECI1583-J tn2(Jl�!J,
www.lmobiliariahabitat.com.br

1 OS OE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau
R$ 145.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA
PRIVATIVA. R$160.000,00

103,40 m2 área privativa A PARTIR H0103 Apartamento em Cu-
R$252.000,00 ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$149.336,OO

H01 05�artamento com81,05m R$ 1'80.000,00
Vila Nova.

H132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H()J01 Casa com 196m2

R$ 595.000,00 Baependi
H0012 Ed. VilIar Vila
Lenzi R$ 169.000,00

H0015 ED. Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
,

-

i

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.500.000,00

Hoo66 Ed. Le Petit 81,36m2
área R$170.ooo,oo

Água Verde

H0109 - Casa de alvenaria -

Jaraguá Esquerdo. Área total
de 450 m2• R$ 270.000,00

.

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

80.000,00 negociável

H01 08 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau. 140 m2 de área con
struída. R$ 300.000,00

Loteamento Wellnes5, Bairro:
Centenário. Terrenos de Me
tragem 342m2• Valor Apartir

de R$147.ooo,OO

H0010 - Terreno com
471,90m2Vila Lenzi

R$188.000,OO
Bela Paisa_gem . Area

20.000 m2. R$:990.ooo,oo
Amizade

H0089 Vrt:erbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

LOTEAMENTO GUILHERME
MENEGOTII a partir
de R$ 80.000,00

H0075 Terreno com 402,70
m2 Rau R$ 220.000,00

MI65.925

Totalmente residencial
Excelente localização

Ruas e calçadas pavimentadas
lotes com 348m2 a 420m2

Residencial Montreal, lotes a partir de
R$ 90.000,00 com 320m�.

LOCAÇÃOLOCAÇÀO DE Cf>5f>5
H49 Casa em alvenaria 03 dormitórios

Três Rios do Sul R$ 710,00

H522 Sala CML 40 m2 Firenze
R$ 750,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M2
Nova Brasília, R$: 5OQ,00

H505 Galpão 750m2
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H696 Sobrado (somente piso superior)
R$ SOO,OO centro.

H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

LOCAÇÃO DE QUITINETE
H420 Quitinete 01 quarto

Nova Brasflia R$ 490,00 + taxas

H416 Qu�inete 01 Ouarto
Nova Brasília, R$ 490,00 + taxas

H691 �artamento fundosIlha ��;asY�o���rtos
H698 Ed. Anibal Gomes, Czeniewicz

R$ 750,00 + Cond.

LOCAÇÃO DE SAlAS COMERCIAIS

H525 Sala CML 80m' Firenze
R$ 1.450,00 + Cond.

H526 Galpão com 300m2
Vila Lenzi R$ 4.500,00

H517 SalaCML, Centro-60m2,
R$ 490,00 + Cond.

H524 Sala CML 50m2 Nova Brasflia,
R$1.ooo,00

H514 Sala CML 43M2
Vila Lenzi, R$ 700,00

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia. R$ 620,00. SI cond. + taxas

H707 Residencial Mel� 02 quartos
\lIa lalau R$ 650,00 + cond.

H704 Ed. Brasília Beltremini ap 101 bloco
11. R$ 670,00 + Cond.

H702Apartamento Vieiras 01 suítes + 02
quartos. R$ 1.000,00 -

H703 Residencial Riviera \lIa Nova
R$ 1.600,00 + Cond, (disponível em

novembro)

H:n30%'&��� §��o
H651 Aléssio Berri, 03 Ouartos
Centro. R$ 1.300,00 + Cond.

H509 Terreno 11.300m2
Vila Nova, R$: 3.000.00

H47 Casa de Alvenaria 01 Ouarto
R$ 560,00. Baependi.

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

H511 Galpão 154m2 somente piso
superior, Baependi. 'R$ 1.700,00

H518 Sala Cml117M2
Nova Brasília, R$: 800,00

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS
H667 Ed. Letícia Ap. 403 Vila Lalau 02

quartos. R$ 590,00+ cond.

H666 Ed. Leticia AP. 303 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

H680 Ed. Santiago Ap. 101 Vila Lalau 02
quartos. R$ 450,00 + cond.

H693 Ed. Santo Pio 02 quartos, Rau.
R$ 650,00 + Cond.H635 Ed. DonaWall, 03 Ouartos

vlla Nova, R$: 1.000,90 + Cond.

H655 ED. Talismã Centro
R$ 1.500,00 + Cond.

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasiliá, R$: 620,00. SI cond. + taxas

H685 Apartamento 02 quartos Ilha da
Figueira. R$ 650,00 SI cond.

H686 Resid. Árvores Ed. Araucária 02
quartos. João Pessoa,
R$ 490,00 + Cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

www.chaleimobiliaria.com.br
Fone47 3371-1500 - Fax 47327&-1500

Plantão 47 9975-1500 - chale@chaleímobílíaria.com.br

13144 -SOBRADO ALVENARIA Cf SALA COMERCIAL
Rua Rio de Janeiro, 193 - Czemiewiscz - Jaraguá do Sul
Área do terreno: 270,00m2. - Área construída aprox.: 240,00m2.
Sendo frente e fundos C/9,00m, lado direito e esquerdo c/30,00m.
R$ 520.000,00

.

13127- TERRENO - Rua: José Narloch - Chico de Paula
Jaraguá do Sul/SC. Terreno com área aprox.: 598,56m2. Sendo:
frente e fundos c/15,00m, lado direito cf40,20 e esquerdo cf
40,30m. f5$ 190.000,00

'

1372-TERRENO
Rua: Exp. Ewaldo Schwarz, esq. Com Rua: Clube dos Viajantes.
Três Rios do Norte - Jaraguá do SuVSC
Terreno com área aprox.: 997,60m2. Sendo frente 24,15m, curva 9,25m,
fundos 30,90m, lado direito 27,15m e esquerdo 33,OOm. R$ 260.000,00

1305 TERRENO - Rua Rio Cerro II
Entra em frente salão Aliança, 1" a esquerda 7Km a frente.
Rio Cerro - Jaraguá do Sul.
Área do terreno: 10.000,00m2. Sendo frente e fundos com 100,00m, lado
direito e esquerdo com 100,00m. R$ 200.000,00

imobil i á r i a1,��51

13132 APARTAMENTO - Rua Walter Jansen, 77 - Centro- Jaraguá do Sul
Residencial Dona Verginia -Área total: 88,00m2.
Divisões internas
01 suíte, 02 dormitórios, sala estar�antar, cozinha, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. R$210.000,00

13147 -APARTAMENTO - Rua Leopoldo Janssen, 305-
Nova Brasilia - Jaraguá do Sul .

.

Residencial San Miguel Área total: 75,08m2. 03 dormitórios, sala
estar{jantar, cozinha, bwc, área de serviço, e 01 vaga de garagem.
Valor do imóvel: R$170.000,00 (Cento e setenta mil reais)

1321 - CASAALVENARIA - Rua Arthur Breithaupt, 390 - tot, Firénzi
Tifa Martins - Jaraguá do Sul. Área do terreno: 322,OOm2. - Área
construída aprox.: 150,00m2. Sendo frente e fundos C/14,00m, lado direito
e esquerdo c/27,00m. 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala
estar{jantar, área de serviço, Garagem e área de festas. R$ 250.000,00

1360- SOBRADO/GEMINADO
Rua Ovídio Spézia, esquina c/ Rua 444. Três rios do Sul- Jaraguá do Sul
Área total construida 01: 174,73m2 e 02: 147,85m
Divisões Internas: 01 suite, 02 dormitórios, bwc, sala estar{jantar, cozinha,
área de serviço, churrasqueira e garagem. R$ 275.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIÁRIA

PRESENÇA
(47) 3375.0505
9153-1112/91'35-4977

DESTAQUES DA SEMANA
"

POR CHÁCARA

Terreno 889,32ri12• com 33,34m de Terreno 450m2 (15m de frente), com uma casa de

frente. Excelente localização, na BR- madeira 100m2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
280, CorupájSC. ÓTIMO PONTO área de serviço e varanda. ótima localização.
COMERCIAL. R$ 165.000,00. Seminário, Corupá/SC. R$109.000,OO.

J
, i
i

Chácara 72.336,30ma• com Chtkara 60.000 ma, CMa de Chicara :13.oooma� 200m de
naac:ente, pastagem e rancho. madeira com linde vista para o rio" '""'te com água conenteeBelo lugar, Estrada Garlbaldl, locallzade no Rio Nata'. CoNpà!SC. Ia 'A Bom "" ...,&�

laragu' do Sul/SC. RS 98.000,00. Aceita cano popular goa. no t --....., .......

R$ 270.00Ô,OO. em negido. R$ 95.000,00.

VEJA MAIS OPÇÕES DE IMÓVEIS EM NOSSO SITE! OU RECEBA UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO, NÓS ENCONTRAMOS O QUE VOCÊ PROCURA!

'4Sc:t§M!!!!W.,W?W,pAf:ia a;,14I·11a·h! ..6;'1_ '.'1'''8 i' .tl]m rEa; EH.) *4#4 uooHa,l'.8I]!_

CRECI8844

3370-6624 I 9102·5299
/�,

www.deocarimoveis.com.br

041-Três Rios do Sul, terreno
com 522,90m2. R$130.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2, ,.,."""""""", .. """""""""""""".".. """""""""",."."""""",R$1 ,800,000,00
011-Massaranduba terreno com 1 00,000,00rn" .. """""""""""""" .. """"""""""" "" """""""" .. """ .. " ".",R$ 135.000,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - temeno com 375,00m2"" .. " " """ " """" .. """" .. " R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475,650,00m2 " " """ "" """ .. ".""" " R$ 960,000,00
043 - Agua Verde, terreno com 371 ,00m2 " ".""""" .. "" .. """""""" .. " .. "" " "" .. " .. """"""""""R$ 96,000,00
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m2 "."" """""""""""",:"""""""""""""""""""""""." ... " ..... "" "",R$ 90.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproldmada de 12,000,00m2 (com 02 galpôes)"""""""""""".""" .. ".""" ",R$ 480,000,00
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45rn""""""""""" " " " " R$ 2.000,000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71,148,20m2"" .. """" " .. " "" ", R$ 2,850,000,00
075 - Ribeirão Grande do Norte com 3Q,696,00m2 .. " ......."""." """ .. """" .. """"""""" """".""" .. """"" .. """"R$ 400,000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m2""""""""""""""""""""" .. """""""""""" """ " "",R$145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78,000,00m"" " " " " " " R$ 2,000,000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,00rn" (ótimo PI indústria). Aceita imóveis: "" "" "." R$ 800.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97rn" """" .. """""" .. """".""""""""""." "" .. """ .. " .. """""""",R$140,000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 ", " """""""""""""""""""".""""" .. """"""" " .. " ... """, "R$500,000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 .. " " " "." """ .. ""."""" " "" """ "" .. R$150,000,00

TERRENOS

CASAS "

008-An1zade-Casacom 168,00n' e 1Bmm com 370,00n', (aceita apartarnenID de fTll"OI"vab"COIlDforma de pagarlllIlID) R$ 550,000,00
021 -Schoroeder, casa 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 98,00m' e terreno com 350,00m2"".""""."" .. " "" .. "" .. """ ""." ",R$120.000,00
069 - Vila Lalau, casamista com 119,00m2 e terreno com 390,60m2"" ""."""""""""""".""""""""""" """"""R$ 250,000,00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59,90m2 e terreno com 337,50m2 " .. "" " " , R$138,000,00
093 --Aguá Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2"""""""""."""""""""""".""""""",R$ 700,000,00
136 - Rau, geminada em alvenaria com 199,00m2 ", .. """"" .. """ .. "" .. """ .. , .. " .. , """ """ " "R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de aIv, cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf 1 ,574,10m2 (aceita apto de menorvalor)"R$ 500,000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edlcula. Terreno com 660,00m2 """ " R$280.0oo,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00rn" e terreno com 2.033,45m2... "."."""""""" ......""" """ "" "." R$180,000,00

síTIOS

007 - Nereu Ramos, Sitio cf casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 52,000,00m', R$ 240.000,00
030 - Santo Antonio - cf casa de alv" rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor."",R$500,000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56,000,00m'.""" " R$ 550,000,00
078 - Santa Luzia, casa de alvenaria com 200,00m', galpão com 200,00m', terreno com 58,149,29m2, .. ""R$1.300.000,00

APARTAMENTO
'

005 -ÁJlua Verde - apartamento com área total de 52,71m2 " " "" "" " .. ""R$120,000,00
047 - Agua Verde, apartamento com área privativa de 47,39m2"" " " " " " R$110.ooo,00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 .. " .. "" """""" """"""""""""" .. """" " """""".""" .. "R$ 285,000,00
061 - Vila Nova - apartamento com área privativa de 49,33m2 "" " " R$120,000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 "" " .. " " "",,, ,,,, ,,,, R$185.000,00
064 - Centro apartamento com 74,00rn"." " " """ " "" """ .. """ "" " " "" .. ,R$ 225,000,00
090-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m2,: "." R$ 220,000,00

LOCAÇÃO
Sobrado, Nereu Ramos""" .. """" .. "".,."",.""""",.,., , , , ",., .. ", .. " , .. , .. , : ,R$ 700,00
Apartamento Centro .. " , , " , .. , """, ""."""", .. ".",.,., ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, ,,, "., "." , .. ,R$700,00
Apartamento,Centro "" "., ,." ,.,.".""" "", .. , .. , .. , , "., """,." """'" R$850,00
Apartamento Agua Verde ". .. R$ 550,00

: COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro i
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Reajuste pelo CUS I Validade para as 10
primeiras unidades ou até 30/nov./2013.

RESIDENCIA' MOREAU
A 5 minutos do centro
Entrega em Dezembro/2015

Suíte + 2 quartos
Baependi - A partir de R$ 278.000,00

Área de Lazer
;'

'

{f!!/!fj

Estágio da obra - foto em 20/11/2013

RES. MONDRIAN
Suíte + 2 quartos

A partir de 459.000,00

RES. MONET RES. PALADINO
2 quartos

A partir R$158.000,00
Suíte + 2 quartos / 2 quartos

A partir de 207.000,00
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CONFIRA PREÇOS
eSPECIAIS PARA
LINHA CADeNZ�
2013

Power Imports
Blumenau ., Sal. (amoo!"iú • jaragttá do Sul

!oinvílfe .. Florianópolis

v-,
. -

- The Power to Surpnse
. Jali'aguá do Sul: 47a275-0808 Av. Prefeito wardemar Gruoba.B46 - Baep.eruJi

�I�
Cinto de segurança salva vidas.Quantidadede 2. unidades paraKiaPilCamo. KiaCera.ro, KiaSportage e 1 unidade: para Kia Cadenza. Kia Sportage modelo P576 por RS 94.600.00 mais freie e Kia Caden>:a mo<feloZ.557 p�r RS 139.900,00

mais frete Mooelas e preçossãoas citadas arima e "pra:ro da@fOmoçãi>é.até.15112113. CrédIto sujeito a.apfOvação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km.o 'lue ocorrerprimeilo. pa<aCIl!JertlJra básica. Frete
não incl= no.alardeR$1..800.00 para o Ki" Pii:anto. RS 2.000,.00 p.<a Kia Cerata. RS 2.200,00 para Kra Sportage e RS 2.500.00 para Kia Cadenza. fotos ilustrativas.
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A cidade de Guaramirim_integra uma das

mais exuberantes paisagens da região
Norte Catarinens8 .. Em 28 de agosto de 1949,
foi emancipado este novo município. Todavia sua

história de colonização iniciada no final do

XIX se fez constituída de muito trabalho,
amor e afeto. HfJ mais de 1 século estas terras

cultivam valores sólidos que orgulham .toda a região.

Nós da

sentimos orgulho por estarmos com nossa

Concessionária Itinerante em Guaram/ri

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TAXAO%
lQ PARcelA só DepOlS

DO CARNAVAL

'A�!0(5
���
._tIl'IiG�
.��
��
-MP3+"+�

.mElI05A1lS+m'
·FMásMIIiIlIaIruJI*

�_��2.O;�o�.f!$5ijji�llhl.OlIWI1!$!ielm.u
wm__·�o.m,_�·A$",�F.All-<l-�·lI!$RC���

• AIR BAG DUPLO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• MP3 + USB + BLUETOOTH

• FREIOS ABS + REF
• FARÓiS DE NEBLINA
• SISTEMA FLEX START

(sem tanquinho de gasolina)
PEUGEOT ASSISTANCE

D��Qportirde
R$49.m.ooÓVistaouR$S3.216,88
tom tDlIOde0%o.m. tom entIT:Idade

R$ 30.894,00 (60%)+ 24xdeR$ 930,12mensais.

Valor promocional a partir de R$ 58.251,12 paro 408 Alture 2.0 BVM Cinzo Grofito-201312014 ou anteriores. Simulação de Crédito Direto ooConsumidor peta Banco Peugeot poro o veículo acima: entrado de R$ 33.894,00 {60%} à visto, mais 24 parcelas mensais fixas de RS 1.014,88
com vencimento do 10. parcelo poro 120 dias. Taxa de juros de 0% o.m. e 0% 0.0., Custo Efetivo Total de 0,52% c.m. e 6,38% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. paro pessoa flslcc, Valor total do veícuto o prazo: R$ 58.251,12. Sujeito a aprovação de crédito. Alguns itens são de série da
versõo Griffe. Estoque de 408 AUure 2.0 BVM 2013/2014: O veículo está disponível no estoque do fábrica. *3 anos de garantia nos termos dos respectivos manuais. **Consulte as preços das revisões. Valor promocional a partir de R$ 53.216,88 poro 308 HB Active L6Vermelho Rubi
2013/2014 ou anteriores. Simulaçõo de_ Crédito Direto 00 Consumidor pelo Bcneo Peugeot para o veículo acima: entrada de R$ 30.894,00 (60%) à visto, mais 24 parcelas mensais fixos de R$ 930,12 com vencimento da 1 (I parcela poro 120"-tJios. Taxo de juros de 0% c.m. e 0% c.o.,
Custo Efetivo Total de O,56%-0.m. e 6,87% 0.0., com IOF de 1,5% 0.0. poro pessoa física. Valor total do veiculo a prazo::R$ 53.216,88. Sujeito a aprovação de crédito. Estoquede 308 HB Active 1.62013/2014: 4 unidades (cbassis nO EG012957, EG016596, EG008901 e EGOO4543).
*3 anos de qcrontio nos termos dos respectivos manuais. **Consulte os preços dcs revisões. Prazo da promoção, poro pedidos firmes fechados, oté 30/11/2013 ou enquanto durofem os estoques. Nõo comutativo com outras promoções. Para mais informações, acesse www.peu
geot.com.br. Banco Peugeot: quvidoria - 0800 771 9090, Serviço de Atendimento 00 Cliente - 0800 771 5575 e acesso paro peSSOQs com deficiência auditiva ou de falo - 0800 171 1772. Salvo erros de digitação. Imagens meramente ilustrativas.

Jaraguá (47) 3274-1900 B1uml!nau (47) 3331-4500 ItCljaí (47) 3344-7000 Brusque (47) 3355-4500
Rio do· 7) 3522-0686 c:HCI�éCQ (49) 3361-1590 dor (49) 3561.,340.9 Joaçaba (49) 3527;-ªlQO

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION & EMOTION .PEUGEOT

PROMOÇÃOR$65,00
M\\\tec.\; .. R$39,00

sarda'" 8 • de
H,g\en\1a9 :65 00
ArCond ... R

.•

Rua Linda Rux Mathlas, 36 .. Baependl .. Jaraguá do Sul
CEP: 8&256-075 - E-mail: mg_mecanlcaltda@hotmall.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.grupostrasbourg.com.br
. .

'. :t •

STRASBOURG

ma

W,,[cólos <llOm "'lfldlio tiIB ilinanclamBnlo. ltllJlHIto lllyjliltp JJ <IIprDv.a.ÇllQ, rPT"!W lpor JR$" Ipe
IPB.!lemento ..wi.l8<DufflnanlilamonlO$BmtlrDllo1i.IPJlra<llpÇllo<detlaXlldleill;1l9'''",,,,,., ...ntmaadl
IflIJJ'l. <do \valor dia w.ê[IllJlo fJi) lllOlilll 'BlJl Jllé <24 ,mesas groments rpara w.êIBlJlo$ :anolmodJllp;
2ll1l11�nn ",mrjjlartta",1l'.«Cl(tlaxatilBiIlb!iIrlurBtilBrcrlIdlloj),np\\1álorrtlera$$0210JJ.w.iIiHa:a!écil[
:sJJrtle'"""Brr1br"rtle:i!D�1l.$.lio42rcartP1Smn....tngu."",mrPrJr�",tél1JJ?killb!ilIXDdlattab..181f.IR
<delnovBntbrDrtle2Dnl3.lJllI;rçal'l'OP_!lio"",�uerjj.Itod8$... llqjl!$rjj.$.rr1lno"".sIlJ<><Gr:up
_bouqj,lIilnanoiamenW(QJIJC<llOmllolJlllllllllarPar.a:llDrjjiBs.(JíJfer!as,VÍJlld8$_uantpl1urBrB
.,."",tpquas.$Rlbi"<Jlrws<dedllllilB,Ç,lio·llmsjJo""1tl1llr.amenleiIIWllnlUV$

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENT

Peugeot208 terá nova
versão apimentada em breve

§
'"

\

A Peugeot confirmou a ínten

ção de começar a produzir o 208

R, versão esportiva acima da GTi

(foto), mas ainda faz mistério so

bre quando a novidade chegará
ao mercado. Segundo o presiden
te do grupo PSA, que controla a

cve 33,6 kgfm de torque e trans

missão manual de seis velocida
des. A marca também confirma

que a nova versão será mais leve

do que a convencional.

marca, Maxime Picat, li marca

pretende oferecer o modelo "an
tes do final de 2015".

Assim como o 308 R (veja
mais), a versão apimentada do
208 terá a mesma motorização do
RCZ R: 1.6 turbo a gasolina de 270 Fonte: I Carros

com churrasqueira. Entrada

de R$ 10.000,00. Valor
de R$

8
125.000.00. Ir: 478499-477

.

dA artamento no
• Ven e-se p

2 quartos,
Bairro AmIzade com

d
CO'l,inha mobiliada, saca

a

de
m churrasqneira. 2 vagasco

n< 130.000,00. Tr:
garagem. "'"
9104-8600. Creei '14482

SALA COMERCIAL
Ia comercial cOln.3

o Alugo sa $ 200 00.
quitinetes, valor

R 1.
2280

Na Rua Valdemar Rall,
.

Tei: 3371-6968.

• Á venda, franlluia
de mini

á
sanduíches assados, sltuadod
rua Reinaldo Rau. Inaugura

a

em julho de 2012.Tratar,
47 9709-0649 ou Jaragua@
vininha.com.br.

o A Associação ReCl�eatiVa
dosServidores'Púbhcos
Municipais (ARSf.PUM),
Informa aos interessadoS �ue

. disponível para 10caÇao
ra do Ginásio de -

.

_s,nO período matutmo.

ados entrar em �ontato

etone 3371-3232.
2

-se sala comercial 30m
• ' .. 1... ...,

s Marshall
o Vende-se 4 pne\ I R$1000,00.
p235/65/R17. �;;OO km. Tel:
Seminovos com

3275-6531 ou 9117-7165.
,

.

a de costura
• vende-s�m����e costura. Valor a

Iene, faz overloc :3376-0745 Ester.
ontato: 3275- combinar.

!ariene. Locação de escora metálic:3e
. C tato 3376-49 ,

andanne. ,011
8466-7814Mmir.9615-6097 ou

V ndo Esteira Elétrica
Weslo

• e
.

_ 1 ano de uso.
4500, serm nOl/ac t to 3370-8684600,00. on a

���:luIar 9935-8751 Juliane.
. mpressór de ar Sbu\ts

• Vende-se co
O tratar com

lOba}', va:or1R�;���8S 32750128.Alexandle 9

filhotes de Pinscher. Tr:
o Vende-se

�� ....... .-,?,11?

da!
vas e

1<>5: 9926-
137-5260

se pessoas
,dedoras,
,queiram
ido lucrativa.

CASAS
,

sa em Barra do Sul,
o Vende-se cas

B bá rua Perequê,
loteamento ao,

2 3

próxi;:: :��o:�o�����b�nheiroquar, / 2 carros,social, garagem p .

nobihada, murada,
semi no_

�alor R$120.000,00 + pr�s: .,

d� 1 salário mínimo,
acelt. �

carro ou caminhonete
no

Telefone 3373-3511.
...-...._-�

'de sua

nar ale R$

,areial) ou
nês, período
óprio c] haixo
retorna.
292/9988-
nheiro@yahoO.

s de G,-\'
li. Til

móvel?Pr a t
\e

c oa r...

mça�
....,.

1/33, 'a rh
m

'9-

:��.Os

interessadoS G"��@;'b;ii:�.currículo para r 'contato pe
com br ou entrar em

telefone 47 3379-5900.
. de pessoa do sexo

• Precisa-se
. d"dade para]

feminillO, malar. e I

dent� e cak
trabalhar como aten. . M
comérciO na Ilha da Flguelra'I'"

-

t tar com DlUa '"
informaçoes ra

I3273-2423.
Pt ônia/ Argentl

o Excursão: a ag 02/05/1
Chile de 20/04/13 a

.
i

13 dias e 12 noites. Samdo d�
. do a Buenos"

Alegre e segum
/ El c4Ushuaia/punta Arenas ,i

pac,ote
indui ,aéreo/hotel/te1com rodoviário e todos os p

. guia acompanha
locals com ... .. __ ,,; .. rlp. 1

As melhores ofertas e

variedades você
encontra aqui!

ral, carr
de 4001
76-210'

AlumÍl
.das, coi

.ção, fo€

.erros e

1665/9702-90Y;S
- -_.

de alvenaria (fundos)
o Alugo casa

aia/cozinha, 02 quartos, d�anheiro', laVanderia, varand:'
Próximo à Casa da cultu�. ar

írírn Valor a COI1\ ln .

Guara3m373_i435 / 9979434.Fone
Falar com Aurea.

2

Vende-se casa de
120m,

•

terreno de eSqUina���;�:��:450102,3 qnartos, i
. d nurada. Va ar

garagem, to
a I

Ailton
R$200.000.00. Tratar com
9103-3926.
v, de-se casa geminada,

• en .

2 quartoSloteamento Firenzl'em área t�tal
I cozinha, garag ,

sa a,
_ d + financiamento,

70m2.��;l: ':�l. 010'1-3926

�:i�;-;��mQinar.Tratar 9b,q.-
2206.

o Terreno em Corupá, próximo z
. 'rio 2 lotes de 723m

ao semma t� de 350m2• Valorcada, e 110
. 9911 8216 e

a combinar. Fone,

33752520 .»

o Vendo Lote ).5x26,
frente para

asfaito, escriturado, pude
ser

financiado, lo,al alto. �a��55_
R$95.000,OO. Tratar 4
OB33 rrineu. .

Schroeder
o Vende-se terreno em. de'
I Vila Paraísó, casa nusta do
15x30m2, terreno estrutura

.

alor a negociar ou troco
por

V _ �.__ "nonS>lllO

Vende-se berço
infantil com

•

colchão. Valor a combinar.
Tel;

os de podas de 3370-0983
l58-0019. • Vendo oficIOa elétrica na

bombas
"O terceirizado para seguimento de mt;o��oepara dar"0 dia todo. Tel: 9119- com pessoal qua I I� lho Valor

cOlltlnUldade no =3;73_6615.
R$50 000. Contato

es - faça a sua reserva

e'ocl'a. Tel: 3375-2006 V de-se a'rtesanato,
tudo elll

• eUd ira tábua de carne, cases,
ma e, W'I 3376-
etc. Tratar com

\ san

0726.lÍna - hospedagem,
Dog. atividades,
,t sitter (cuidamos

do

na sua casa). TI': 9�Bl-
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LEGENDA. AB-Alrbaij. AL-Alarme AO-Ar quente. AC-Ar-colld. BC-Sancos couro, tA·Cambio automático, CB-Computador de !>Urdo. OT-Oes€mba,ador :ra�elfO. OH·Olleçao hl<!rJult.a ECr-Encoslo c�teç" IrllS.II'1l. El!E.fsp�lhos rel!Ovhores eINfl�O$. fH Farullle nanlina AnS-lr�,l)s H-llmpadu, lrasel10,
,

LM-lona mantíma, PA-Plloto aul., PCC-Parachoque na cor do carro. PS·l'ehcula solar, PCA-Pwteto! de caçamba, PC-Plolelar �e &a,l�,_ HlL-Hud.s de 1103, Sf·Se",ar estaclunamanto, IS ·feto soh' TE-rra\'�s eI61"t�' VE IIldros �It!r,eo., VV ViUW3 verdes , VtS·VUI3rd� cse�,"ol�nv61

Semi Novos
Kia Power Imports

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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')

BALCÃO DE NEGÓCIOS

I ,

o RENDA EXTRA! Para você que o Vende-se compressor de ar, 150 compromisso. Tel47 9633-9465. Tr: 47 8499-4778. CHÁCARA
quer aumentar a sua renda, venha libras. Valor R$ 1.200,00. 3376-

o Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. o Vende-se Apartamento no o Vende-se chácara no Garibaldi /ser um vendedor autônomo da 1255.
TeI3370-1064. Bairro Amizade com 2 quartos, São Pedro, medindo 240.000m2,

)
TRIMANIA! Quanto mais cartelas

o Vende-se estojo (Case) p/ teclado cozinha mobiliada, sacada com casa mista, ranchos, cercas, lagoa,
r, você vender, maior será o seu

+ estante Stay p/ teclado. Tudo por DOA-SE
churrasqueira, 2 vagas de garagem. água corrente, 6.000 pés eucalipto,-,

lucro. E mais, vendendo cartelas
R$ 245,00. 3374-0282 / 9991- o Precisa-se de doação de andador R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Oportunidade de investimento.

premiadas você ainda ganha 4101 Carlos. para idosos. 3276-0656/9991- Creci 14482 Valor: R$ 380.000,00. Aceito troca!bônus! Ligue 9684-7914 com
terreno e veículo. Tratar: 9128-Cristiano e informe-se ou envie o Vende-se adubo de frango, 1051 Sueli.
5957/3376-0081CASAr e-mail para imvanamuller@gmail. ensacado ou a granel. Faço entrega o Precisa-se de doação de móveisI I' _

o Vende-se chácara com 2 casascom com Ivana. Obs.: Você não em toda região. R$10,00 o saco ou e utensílios para casa e roupas o Vende-se casa perto da faculdade no

precisa investir nada. Qualquer a negociar. 3275-2354/8813- de bebê (6 meses) 9708-2769 Estrada nova. 3 quartos, 1 banheiro, e 2 lagoas, no Barro Branco em

pessoa pode vender.. (física 5808. Vanessa. churrasqueira. R$ 150.000,00. Guaramirim. Aceita troca por casa,

i .

ou jurídica) Coloque no seu também. R$ 300.000,00Tratar3371-6069.'I � o Vende-se 40 palanques de pedra fone: 3373-6337 com Arno,.� estabelecimento, é lucro líquido!
com aproximadamente 17 x 17 x o Aluga-se casa no Amizade, próximo

o Procuro emprego de Motorista, 2.60. Valor R$50,00 cada. Tratar ao salão Amizade. 03 quartos/ül -

SALA COMERCIALtenho a CNH A e D. Realizei o com Bonatti fone: 8464-2080. garagem/Sala e Cozinha/BWC/
curso do MOPP com diploma para Área Serviço/Amplo Terraço. R$ o Vende-se mercado em

comprovação. Falar com Nestor 47
o Vende-se leitões. R$ 250,00 a

800,00 - Tratar fone 473371 6450 Guaramirim, climatizado, c/
I I 9668-3300 ou 479651-7302. unidade. Tel 9934-4300.

ou 8431-5725. açougue, ótimo estoque. Aluguel
t o Vende-se 3 mesas rústicas. Valor -, da sala R$1.100,00. Sala 130 m".

{
o Jolimpac contrata: vendedor

R$ 700,00 cada. Tel 9934-4300.
APARTAMENTO o Vende-se casa no Czerniewicz. Valor R$ 140.000,00. Aceito carro

externo, ambos os sexos, maiores
o Vende-se apartamento 2 quartos,

4 quartos. 413 m2• Valor R$ até R$ 25.000,00. TeI3273-1903.de 18 anos, experiência na função. o Vende-se ar condicionado de 180.000,00. Aceito apartamento na
Horário: 8hrs às 12hrs, 13:30 às janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor R$ cozinha, sala, 1 vaga de garagem,

negociação. TeI3371-2598.
o Vende-se churrascaria c/sacada c/ churrasqueira. 74 mts. clientela formada, com todos17:15hrs. Salário compatível com 420,00. TeI3370-0983. Aceita carros e financiamento. o Vendo sobrado no ÁguaVerde/ os equipamentos, forno à lenhaa função, semanal. Interessados

ligar no (47) 3372-0013, ou
o Vendo celular Nokia Asha 311, Valor R$ 133.000,00. CRECI 19044. Rau com 3 quartos, sendo 1 suíte, 3 e churrasqueira giratória.

enviar curriculum para bruna, c/ processador Ighz, internet 3g TeI8412-4712. salas, churrasqueira, garagem, entre Bem localizada e com amplo
bittencourt1512@hotmail.com e wi-fí, 40 games, rede sociais,

.

o Alugo quitinete peça única 30 outros cômodos 1 184m2 de área estacionamento. Valor R$
completo, novo na caixa. Por R$

ma c/ banheiro, rua: Ernesto privativa 1 Valor: R$350.000,00 1 85.000,00. 3273-7141 ligar emo Excursão paraAparecida do 300,00. Tratar com Adernar fone
Lessmann na 615 Bairro Vila Lalau (47) 3371-131519674-5555 [TIM] horário comercial.

.
Norte. Data: 22/11/2013. Valor 9942-8890.

próximo aWeg 2 . R$ 300,00 +
o Vendo casa de alvenaria no Rio o Aluga-se galpão nOVÇl na Barra doR$180,00. Fones: 3371-8772 ou

9666-0123. o Vende-se mesas e bancos rústicos Água e luz. Fone: (47) 36354443 Cerro, próximo a Choco Leite, 80m2 Rio Cerro, com 330m2; próximo a
feitos com madeira maciça de 96084484 de área útil + garagem para 2 carros Leison malhas, ótima localização.o Pesque-pague Aliança, Rua Tifa demolição. Valor R$ 1.500,00.

_

o Compro uma garagem no Edifício 1 Aceito carro 1 Valor R$130.000,00 1 Valor mensal R$ 2.900,00. Tratar:\ , Aurora, sjn°, Rio Cerro II. Grande Tratar com Sr. Luis 9909-1453. (47) 3371-131519674-5555 [TIM]. 9185-4615/9655-6743.
t

[araguá, Falar com Susan ou Dulcevariedade de peixes. Visite nossa
página no Facebook, Pesque Pague

o Vendo NotebokACER, 11 GB, 3370-7160. o Vende-se ou troca-se casa na o Vende-se vídeo locadora em bairr
Aliança. 3376-3637 / 8426-3600. modelo ASPIRE 4520, por R$

o Aluga-se apartamento fio Rau com praia em Barra do Sul, por casa nobre de Jaraguá do Sul, com cerc
350,00. Contato com Adernar

2 quartos, R$ 500,00. Sandra 9993- em Guaramirim ou Piçarras. 4 de 2500 títulos, ótima clientelao Franquia de cursos 9942-8890.
2131/3372-2409. quartos, ótima localização. Valor R$

.

formada, ótima localização,profissionalizantes seleciona
o Vende-se cadeira de descanso, com 320.000,00 (a negociar). Te13373- não necessitando de nenhuma

professor de inglês e

massageador de assento, costas e
• Aluga-se apartamento no Rau com 3021/9222-2536. refqrma, Loja 100% em dia.'administrativo, secretária é aux. 2 quartos, R$560,00. Sandra 9993- Oportunidade única para quemde limpeza. Marcar entrevista também de pernas (110/220V),
2131/3372-2409. o Vende-se casa no bairro

quer iniciar seu próprio negócio.pelo fone 3054-1682 em horário semínova, marca Relax-Medic. Czerniewicz. 4 quartos, terreno Valor: 50 mil negociável. Maiorescomercial. R$3.800,00 (Vale R$5.500,00). o Quarto para pensionista no centro, c/ 413 m2, valor R$ 180.000,00.
informações (47) 9605-7349.Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692- livre de água luz e internet. Valor Aceita apartamento como troca,o CTI (Centro de Treinamento 2135 (TIM) R$300,00. Contato 9954-5019. negociável. TeI3371-2598. o Vende-se fábrica de alimentos

Industrial) curso de soldagem no
o Vende-se mesa de Angelim (peça o Vendo ou troco por casa em o Vende-se casa na praia com 2 congelados, entrada R$ 80.000,oe

processo TIG . Carga horária de
de entrada e mais parcelas.1 , 40:00h; Horário das 8:00 às 12:00 maciça-única}, impecável, de 2,70m [araguá ou Schroeder, ou na quartos, sala, cozinha, banheiro, Aceito como pagamento veículosi h sábados; Custo de R$ 690,00 em de comprimento, 80em de largura praia de Barra Velha ou Piçarras, lavanderia etc .. O terreno de 3.824
e imóveis. Atuando no mercadoe 5,5 cm de espessura. R$1.200,00. apartamento mobiliado sob m2, todo cercado. Ao lado da lagoai 3x de R$230,00; Previsão para

(Vale R$3.500,00). Márcio tel. medida, 1 suíte +' 2 quartos, 2 há mais de 8 anos, temos mais deinicio dia 21/09/13. Inscrições e Santa cruz na Barra do Itapocu/ 300 clientes ativos. - Equipe deI
3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM) garagens, no Vila Nova. Valor R$Informações fone 3376-1337 ou Barra velha, de frente pro mar.

� vendas;- Veículo para entregas; -

9600-3318,falar com MAURO OU o Vende-se lavadorade louça 320.000,00 TeI9170-9686. Valor: R$ 185.000,00 ou troca-se
Marca patenteada e reconhecidaIVETE email mauro.paganini@ Brastemp, modelo Solutíon, cor o Aluga-se quarto para pensionista, por apartamento em Jaraguá do Sul.
no mercado. (47)9992-0476 /terra.com.br; ou 9174-1270,falar branca R$800,00 cl transformador. livre de água, luz e internet. Valor (Negociável). Tratar: 9662-6777 ou (47)9165-0999/(47)9147-9003com CARLIXTO .emaíl carlixtof@ Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692- R$ 300,00. Te19123-5851 (Vivo) / 33720013.
/ (47)9734-3560 Sílvio.

yahoo.com.br. 2135 (TIM) 9954-5019 (Tim). o Vende-se casa mista no Amizade, o Excelente investimento parao· CTI (Centro de Treinamento o Vende-se 14 carrinhos térmicos p/ '

o Vende-se apartamento novo perto do supermercado Kajota. área comercial (clínica médica,Industrial) curso de soldagem no venda de sucos e refrigerantes em em Camboriú, 2 dormitórios, 2 Banheiro, 2 quartos. Valor R$ odontológica, estética, entreprocesso MIG/MAG. Carga horária perfeito estado de conservação; vagas de garagem, sacada com 45.000,00.3371-6069. outros) ..Casa central com 350m2•de 50hrs; Horário das 19hOOminh Valor unitário R$ 600,00 ou a churrasqueira. CRECI 5878. Valor oVende-se 2 casas geminadas, Terreno com 800m2 (20mx 40m).às 22hOOminh, segundas e quartas combinar. TeI9206-5556. R$ 240.000,00. Aceito propostas, próximo aBelmec, R$240.000,00, Rua Exp. Antônio Carlos Ferreirafeiras; Custo de R$ 600,00 em 3x de
o Vende-se filhotes de Pastor Te19957-1216 / 8465-6600. pode ser financiado pela Caixa. Tel (próx. A Ford Moretti) Valor R$R$200,00; Inscrições e Informações
Alemão, puros, já vacinados e o Vende-se Apartamento no Bairro Vila 3370-2759. 1.500.000,009654-8938/9674-fone 3376-1337 ou 9600-3318,

5555.falar com MAURO QU IVETE e-mail desverminados. Com 45 dias. Nova com 2 quartos, cozinha, sacada, o Vende-se casa de alvenaria na Rua
mauro.paganini@terra.com.br; Valor R$750,00. Tratar 3275-0009 1 vaga de garagem. R$ 129:000,00. GuilhermeWegner, 720- Gravatá, o Vende-se loja comercial na
ou 9174-1270, falar .com Carlixto, Gilmar. Tr: 9104-8600. Creci 14482.

Navegantes. 600 mts da praia. Marechal. Estrutura física
e-mail carlixtof@yahoo.com.br. .

o Novidades: Cadeira do papai e o Vende-se apto novo na Estrada Terreno 13x20 mts, 4 quartos, 2 completa. R$ 25.000,00. Contato
o Contrata-se técnico em informática assento de automóvel c/ massagem Nova com 2 quartos, sala, sacada bwc. Casa mobiliada, com mesa de Reger 9619-6162
com habilitação AB. Telefone 9972- a partir de R$ 1.400,00. E camas com churrasqueira. Entrada de R$ sinuca. R$150.000,00. Te13371- o Aluga-se sala comercial, 80m2 na

com massagem. Demonstração sem 10.000,00. Valor de R$ 129.000,00. 6069
rua Afonso Nícoluzí, 1893 (atrás6065 Mundo Eletrônico.

• J �. " •• i. • . • _ 'I
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BALCAO DE NEGOCIaS
"

super-Brasão) - Rau. Valor: R$
1.10.0.,0.0. Tratar fone 3273-2119.

• Vende-se restaurante e pastelaria,
situado na Av. Getúlio Vargas, 470.,
Centro. Ambiente climatizado,
com clientela formada. Valor:
30.0..0.0.0.,0.0.. Aceito carro na

negociação (valor a combinar). Tel
3276-1238.

TERRENO

• Vende-se terreno em Piçarras.
Valor R$5D.DDD,DD. TeI3371-
60.69.

• Terreno de esquina na vila

rau, podendo ser comercial
I com área de 18 x 21,75m (
391,5Dm2) I rua asfaltada I valor:
R$23D.DDD,DD I (47) 3371-1315 I
9674-5555 [tim]

• Terreno no Czerniewicz com

4.DDDm2, fazendo frente em 21m

I R. Jorge Czerniewicz (prox.
Ao cemitério, 9DDm da ponte
Abdon batista/posto cidade) I
aceita permuta (70.%) I valor:
r$1.1DD.DDD,DD 1(47) 9674-5555
Fabio de Paula.

• Terreno no Centro com 8DDm2
(20. x 40.) com uma casa de 35Dm2

I R. Exp. Antônio Carlos Ferreira

(próx. A Ford Moretti, Doce Mel)
I Valor: R$1.5DD.DDD,DD I (47)
9674-5555 Fabio de Paula.

• Vende-se terreno com 412,DDm2
loteamento Mass - Rio da Luz.

Acesso asfaltado, contrato direto
com proprietário. Apenas R$
59.0.0.0.,0.0. / aceito veículo. Tratar:
9128-5957/3376-1378.

• Vende-se terreno no bairro Santa

Luzia. Valor R$ 38.0.0.0.,0.0.. Fone
3371-60.69.

• Vende-se terreno em-Santa Luzia,
Rua Carlos Frederico Ramthum,
área com 2.742m2, escriturado,
valor a combinar. R$ 190..0.0.0.,0.0..
Tratar fone: 3274-8891 com

Artur.

• Área industrial de 8.0.0.0. m"
no bairro Vieiras. Próprio
p/ empresas e recreativa.
Totalmente plano. R$ 860..0.0.0.,0.0..
910.3-7772 - CRECI 230.40..

• Vende-se terreno com 350. m",
possui casa de alvenaria com

160 m". (Casa dividida em

5 quitinetes). Rua Francisco
Hruschka, Bairro Tifa Martins.

(Rua asfaltada). Valor R$
180..0.0.0.,0.0.. Interessados tratar:

(47) 3273-D91D,;(4T) 9676-7Dlí'
ou (47) 9644-9157. _

• Vende-se-terreno no Amizade,
, Rua Irma Forster, Loteamento
Ita�olomi 2, área de 375m2• Lindo
terreno, rua sem saída, excelente
rua residencial! R$ 165.0.0.0.,0.0..
Tel: 9131-0.680.

CHEVROLET

• Vende-seAstra Sedan Elegance
multipower' 20.0.5/20.0.5, (GNV de

fábrica), completo, único dono,
perfeito estado. Valor R$ 23.0.0.0.,0.0..

·
Telefone 478832-0.30.2 / 3370.-6492
Murara.

• Vende-se Vectra ano 1998 completo.
'

Modelo C.D., prata. Valor R$
13.0.0.0.,0.0.. Fone 9954-3898.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 20.7, ano 20.0.9,
XS 1.6, completo. Pneus novos,
bateria nova, kit embreagem novo,

sensor de luz e de chuva, ar digital,
em excelente estado. Apenas R$
23.50.0.,0.0.. Aceito propostas. Tel
9170.-9686.

• Vende-se Peugeot 40.72.0., 16V; 4
portas, automático, prata metálico,
ano 20.0.8, único dono, impecável.
Valor R$ 32.0.0.0.,0.0.. Fone: 47 9938-
0.871.

• Vende-se Peugeot 20.6 Sw. 20.0.8,
prata, completo, único dono, chave
reserva, ótimo estado. Valor R$
18.80.0.,0.0.. Tratar 910.2-170.1.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Kombi Standard 1.4 Mi

Total Flex 8VAno: 20.11. A Gasolina,
em perfeito estado.Ligar no 3372-
0.0.13 ou 9662-6777.

• Vende-se Parati City, 20.0.4,
completa, GNV; R$ 24.0.0.0.,0.0., fone

(47) 9145-6290..

• Vende-se Parati quadrada ano 94,
1.8 à gasolina, 4 rodas orbitais.
Emplacado (até 20.14). R$
12.0.0.0.,0.0..9995-6372.

• Vendo ou troco por terreno
Golf1.6 Sportline 20.0.8. Carro

impecável, manual proprietário,
chave reserva, banco em couro, ar

digital, completo. Valor s/ troca
R$32.9DD,DD. C/ troca R$35.9DD,DD.

FIAT

• Vende-se Palio Adventure 1.6 ano

20.0.3, 16 V; branco.Aceito troca de
menor valor. R$ 22.0.0.0.,0.0..Tel47
9633-9465.

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3 Fire

20.11 R$ 23.80.0.,0.0. a vista. Fone =
8492-70.60. ou 3374-0.323

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3

Fire 20.0.7 R$ 7.80.0.,0.0. ent +
financiamento. Fone: 8492-70.60. ou
3374-0.323.

• Vende-se Palio Adventure Locker

20.11, completa com ABS e Airbag. Em
bom estado. Valor R$36.5DD,DD. Tel
9149-4929.

• Vende-se Doblo ano 20.0.9 modelo

HLX, cor prata .Valor R$ 31.0.0.0.,0.0.. No
contato (47)8498-3936 ou 7811:
7548 com Gilberto.

• Vendo Fiat Uno Mille Fire 20.0.8 1.0.

4p, completo (vidro elétrico, direção

hidráulica e ar condicionado) por R$
15.50.0.,0.0..,Tratar: (47) 9979-0.40.3.

• Vende-se Punto,modelo HLX 1.8,
preto, ano 20.0.9/0.9, final 0.3, revisado,
completão (sem teto), pneus novos,
R$28.5DD,DD.Márcio tei. 30.84-1589
cei. 9692-2135 (fIM).

• Vende-se FiatStrada 1.4, Fire cabine
estendida ano 20.0.7. Documentação
paga. Alarme trava e direção, Valor
R$23.5DD,DD, Te19931-941D / 3275-
3538.

• Vende-se Siena 20.0.1, c/ ar
condicionado. R$14.DDD,DD. Te13373-
0.190. / 8855-20.72

FORD

• Vende-se EscortHobby 1.0. ano

95, gasolina. Valor R$ 5.0.0.0.,0.0.. Tel

3376-3637/8426-360.0..

• Vende-se Ford Ka Class 20.13,
branco, completo, valor
R$23.DDD,DD.91D3-7772.

RENAULT,

• Vende-se Clio Sedan 20.0.8, airbag
duplo, valor R$2D.DDD,DD. Falar
com Celso na parte da manhã. Tel

3373-8543.

TOYOTA

• Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano

20.10. / Automático / Preto / Kit
Multimídia / Câmera de ré / Ar.
Digital/Ar Bag Duplo / Vidros
e Travas elétrica nas 0.4 portas
/ Retrovisor com rebatimento

eletrônico / Kit cromado / Pneus
seminovos aro 16 / Nota Fiscal /
Manual Proprietário com todas

revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de-óleo foram feita

na Concessionária Toyoville de

[oinville + o som original, Veículo
sem detalhes. Valor R$ 50..0.0.0.,0.0.
sem trocas. Tratar: (47) 3371-8153
/9620.-8384 com Elsio.

• Corolla Xli 1.8 Flex Automatico

20.11. Cor grafite, Automático, Único
Dono,Air Bag Duplo, Som, Trio
elétrico, retrovisor elétrico, volante

escamoteável,Ar CONdicionado,
pneus novos, socoITo sem uso,

manual, chave reserva, veículo sem
detalhes: Tabela Fipe R$ 48.180.,0.0..
Vendo porR$ 46.0.0.0.,0.0. - Tratar (47)
3371-8153/9620.-8384 com Elsio.

OUTROS

• Vende-se Honda Cívíc 20.0.9

LXS, banco de couro, câmbio

automático, único dono. 76.0.0.0.

km. Valor R$ 42.50.0.,0.0.. 8464-
2080. Olde.

• Vende-se ou troca-se trator

por casa ou terreno.Valor �$

10.0..0.0.0.,0.0.. E canhão pulverizador
de bananas, R$ 8.0.0.0.,0.0.. Te13373-

30.21/9222-2536.

• Audí A3 branco, 4 portas, roda

liga, ano 20.0.2, motor 1.6 gasolina,
IPVA pago R$22.8DD,DD, só à

vista. E Audi A4 preto, motor V6
'

gasolina, IPVA pago, 4 portas,
completo, automático, roda liga.
R$ 24.90.0.,0.0. só à vista 8890.-9854

/ 9192�8887 Marcos.

• Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,
4 portas, GNV; R$ 6.90.0.,0.0.. Fone

(47) 9145-6290. (Marcos)

• Vende-se motos particulares com
documento e sucata, valor de R$
90.0.,0.0. a R$ 3.50.0.,0.0.. Tel 9953-
2627/8848-9838.

• Vende-se Moto XR Tornado,
250. CC, ano 20.0.5, cor preta, R$
6.0.0.0.,0.0.. Contato: 3372-920.4
ou 880.7-0.261. marco.enke@
duasrodas.com

• Vende-se Viúva Negra RD 350.

Yamaha, preta, escape esportivo,
IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.50.0.,0.0.,
somente à vista. Tel 8890.-9854
Marcos.

CONTRATA-SE
.. iT

.

Contrata-se Servente

de Pedreiro

Contato: 473275-6979

COMPRO 1TFULO 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

"'Com troca
�S'enl troca
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CRUZE LT(R7D) 2014COMPL�
TAXAZERO
XDER$1.100 E ENTRADADE

R$·47.490

. Atendimento
cam horamarcada.

Só aqui você
fala direto com
omecânico•

Orfilmento
na hora.

"

. e H E V R O L E T
Acompanhamento
dO,.serlliço junto

ao mecânico.

Peças testadas
e aprovadas por

nossos enaenheiro.s.

Conte Comig,o

Cruze LT 1.8 Ecotec anolmodelo 201312014, (5869ME epcional RlQ), com preço promocional á vista a partir !l.eR$ 72.990,00 ou aravés de plano de financiamento com 64,63% de enfrada (R$ 47.490,OOl� 24 prestações mensais. de' R$1.:099,90 com taxa dEi jUros
zero a.m, e CET: 3,40% .aa Valor total financiado: R$ 73.887,52. ConDições válidas para veículos Chevrnlet O km .disponíveis nos estoques das concessionárias participantes, não válk!as paramodalfdade de venda dii:eto d'a fáóríCa, taxistas e produtorrur'aL Todos os
planos mencionados estarão sujeitos.a prévia aprovação de crédito. Condições de preço e promoções válid,as apenas no período:de 16/1112013 ou enquanto duraras estoques no Estado do'Paraná e SantaCafariba. Osveírulos Chevrolel estão em criofuunidade com
o PROCONVE - Prqgrama:de Controle .da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Preserve a vidà. l:Jse o nnm -:de segurança. A ima,gem do veiculo é ilustrativa, não oondizente necessariamente oom o r:nOOeIo antll1€iado·. Mais informações pelo slte

www.chevroletcom.br. Consulte condições na sua concessionàiia participante quanto a preço, taxas de juros e condições de financiamento aqui anunciados. SAG:,08007:02 4200. OUllidaria GMAG: osno722 6022.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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FUTURO INCERTO Técnico Mareio Ventura não tem sua permanência garantida no comando da equipe em 2014

Juventus joga mal e
é eliminado da Copa
3 A 2 Atuando fora de casa, MolequeTravesso é superado pelo
Canoinhas, equipe que quase foi rebaixada na Segunda Divisão

Lucas Pavin

Dominado pelo adversá
rio e apresentando um

futebol muito fraco tecnica

mente, o Juventus perdeu
para o Canoinhas por 3 a 2,
na tarde de ontem (15), no
Estádio Benedito de Carva

lho, na partida de volta da
fase sextas de final da Copa
Santa Catarina.

Os gols jaraguaenses
foram marcados pelo jo
vem atacante Leo e pelo
volante Cícero, enquanto
Bispo, Marcelo, Júlio Cê-

sar anotaram os tentos para
o time da casa.

Com o resultado, o Mo�
leque Travesso deu adeus à

Copinha, já que no jogo de
ida empatou em casa por 1

a 1. Já o Canoinhas surpre
ende novamente. De quase
rebaixado para a Terceira
Divisão do futebol catari

nense, garante uma vaga
no quadrangular final, que
ainda terá Joinville, Metro
politano e Guarani.

"Deixamos a desejar na
marcação. Entregamos dois
gols para o time deles e fal-

tou mais determinação na

hora de fazer o gol também.
Além disso, ficamos com

um a menos e não deu tem

po para reverter o placar",
disse o meiaAndrei.

"Nossa equipe ainda é
imatura e acho que a tenta

tiva do Juventus emmontar

um time para o Estadual foi

válida, mas sabemos que
tem que melhorar muito e

reforçar, porque ficou vi-
sível neste jogo. Estamos
muito abaixo do padrão do
Catarinense e temos que ser
sinceros quanto a isso", afir-

mou o volante Cícero.

Agora, o tricolor foca to
das as suas atenções para o

Campeonato Catarinense
do ano que vem. Os dirigen
tesdo clube irão se reunirna

segunda-feira para conieçar
-

a planejar o futuro da equi
pe, que tem como principal
objetivo não ser rebaixada.

"Vamos trabalhar para
melhorar e buscar novas

opções. Iremos administrar
seriamente o futebol, para
que não tenhamos proble
mas financeiros no clube e

tendo este objetivo de tra

balharbem, dentro e fora de

campo", finalizou o presi
dente interino, Jeferson de
Oliveira.

Jogos Escolares Brasileiros

Futsal faz a final hoje.Voleibol caiu na semifinal
Vivendo uma ótima

fase, o futsal SUb-17 mas

culino de Jaraguá do Sul

chegou à quarta final con
secutiva na temporada.
Sob o comando de Au

gustinho Ferrari, a equipe
que representa o Colégio

Evangélico Jaraguá ven- voleibol masculino, repre
ceu o Colégio Santa Rosa sentado pela Escola Val

(PA) por 3 a o, na semifi- dete Piazera, perdeu na

nal dos Jogos Escolares da semifinalpara o CEL, do
Juventude, em de Bélem Rio de Janeiro, porg sets

(Pará). Os jaraguaenses a 2. Hoje disputa o tercei

disputam o título na tarde ro lugar da modalidade.
deste sábado, às 17h. Já o Os Jogos Escolares da Ju-

ventude são omaior even
to estudantil esportivo do
Brasil e, considerando as

fases seletivas que ocor

rem durante o ano, reúne
mais de dois milhões de
atletas e cerca de 3.900
cidades participantes.

Em Schroeder

Rodada da bocha para casais
O 7° Campeonato forças com a Angerô, a

Schroedense de Bocha Ravenalla joga com Sch

para Casais segue hoje neider, a Escoras Schmidt
(16), com seis partidas. A enfrenta o Rancho Bom e

Arte Textil encara o Rio a Kaiani "B" duela com a

Hem, a Lidi Confecções
desafia o Behling Acaba

mentos, o Girassol mede

Kaiani "A". Os jogos acon
tecem na Cancha do Bar
do Volles.

Primeirona

Clássico �ovÔ' na semifinal
Neste domingo (17), as

equipes do Cruz de Malta
e João Pessoa se enfren
tam pelo jogo' de ida da
semifinal da Copa Mime,
às 16h, no Estádio Eurico
Duwe. A outra semifinal
teve sua primeira parti-

da realizada na noite de

quinta-feira (14), onde
o Flamengo venceu o JJ
Bordados por 1 a O, no Es
tádio João Marcatto. Os
duelos de volta estão pro
gramados para o dia 24

(domjngo).

ADJ

Mata-mata contraRio do Sul
O returno do Campe

onato Catarinense da Di
visão Especial encerrou

na quinta-feira, quando
a AD Jaraguá (CSMjPré
FabricarjMannesjFME)
conheceu seu adversário
na fase quartas de final.

Valendo uma vaga para a

semifinal, os jaraguaen
ses enfrentam Rio do Sul,
em jogos de ida e volta. O

primeiro confronto acon

tece já nesta terça-feira,
dia 19, às 20hlS, na Arena
Jaraguá.

Bocha

Soneca "N.' eBigBocha decidem
As equipes do Big Bo

cha Brasil e do Soneca "�'
reverteram as vantagens
conquistadas nos jogos de
ida pelas equipes "A" e "B"
da Cancha do'Karsten, e

garantiram nesta quinta
feira (14) suas vagas para

a final do 10 Campeonato
Jaraguaense de Bocha Li
vre. Os jogos de ida da fi
nal acontecem na próxima
terça-feira (19), na Can
cha do Soneca, a partir
das 19h30 e com .entrada
franca.

NA FINAL Atuando em casa, o Big Bocha Brasil - de
Helio - reverteu a vantagem da Cancha do Karsten B
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Corinthians
CAMPEÃO MUNDIAL Técnico levou o Corinthians a grandes
conquistas, porém realiza campanha fraca no Brasileirão

Qcorinthians confir
mou na manhã de

ontem, que não vai reno
var o contrato com o téc
nico Tite para a próxima
temporada. O atual trei
nador foi avisado na tarde
de quinta-feira, em uma

reunião no CT Joaquim
Grava, que não permane
ceria no cargo.

No meio de outubro,
duas semanas depois da

goleada que tomou da

Portuguesa, uma conver

sa da diretoria definiu a

saída de Tite. Com ou

tros cartolas do time, o

presidente Mario Gobbi
decidiu que não manteria
o técnico em 2014, mas

só sentaria para conver

sar depois de que.o clube

chegasse aos 47 pontos
no Brasileirão, fugindo do
risco de rebaixamento.

Com isto, o Corin
thians iniciou negociações
com Mano Menezes para
voltar a comandar o time
na próxima temporada.
Os detalhes comerciais fo
ram acertados na segunda
à noite, e os advogados
das partes estão definindo
sobre o contrato, que deve

ser assinado no início de
dezembro.

"Chegamos a uma con

clusão de que não deverí
amos renovar o contrato

do Tite, que vence dia 31.
E isto foi uma decisão boa

para ambas as partes. Dis
semos ao Tite que o Co
rinthians está de portas
abertas, que ele voltará
com certeza a ser técnico
do Corinthians, que o Co
rinthians é a casa dele. So
mos eternamente gratos",
disse o presidente alvine

gro, em entrevista coletiva
nesta sexta.

Flamengo
A novela dos ingressos continua

O Flamengo anunciou
ontem que conseguiu der
rubar a decisão liminar do
Juizado Especial do Tor

cedor, que impedia o clube
de vender ingressos para a

final da Copa do Brasil por
preços entre R$ 250 e R$
800. Os valores aumenta
ram entre 150% e 500% em

comparação a outros jogos
do torneio nacional. Os

preços determinados pelo
Juizado Especial estavam

definidos entre R$ 120 e

R$ 320, uma redução de
cerca de 50% para a entra

da mais barata.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

Coi. Time P J IV E D SC,A%

2° Atlético-PH
3° Grêmio

4° qoiás
5° Botafogo
6° Atlético-MG 52

7" Vitória :51 34' 149 11 50 48 2 '50,0%
8° São Paulo ;49 34 1'17 '13 37 35,2 48,0%
9° Santos :48 34 141210:45 35 '10'47,1%

-

.. ,
I

34, ar 15 8 : 27 :20 7 47,1%I 10° Corinthians A8
11° Internacional 145 34' 1112 11! 50 '49 ; 1 44,1%
12° Flamengo 45 34 1112,11138 '39 '-1 44,1%
13° Portuguesa' 41, 34,1011,13 4645 '1 140,2%
14° Coritiba 41 34 101113 38 42 -4 40,2%
15° Criciúma 39 34,11'6 '17 45 58 -1338,2%
16° Fluminense 39 34' 109 15 37 42 -5 38,2%

P - Pontos; J - Jogos: V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols-Contra: SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

3S'RODADA

Hoje
19h30 - Santos xAtIético-MG
21h - Coritiba x Criciúma

Amanl:lã
17h - Fluminense x São Paulo
17h -CorinthiansxVasco
17h -VrtóriaxSantos
17h - Cruzeiro x Ponte Preta

19h30 - Grêmio x Flamengo
19h30 - Goiás x Intemacional
19h30 - Náutico x Bahia
19h30 . Portuguesa xAtlético-MG

DANIEL AUGUSTO JR IAGllNCIA CORINTHIANS

POR CIMA Depois de liderar o Timão rumo aos seus maiores feitos, Tite sai em alta

SemMajestoso
A partida entre Ponte

Preta e São Paulo, pela se

mifinal da CopaSul-Ameri
cana, terá que ser realizado
em um local diferente do
estádio Moisés Lucarelli. A
decisão partiu da Conme

bol, que justificou que o es

tádio não tem a capacidade
mínima prevista em regu
lamento para receber uma
semifinal do torneio.

-Recopa
A FGF (Federação Gaú

cha de Futebol) anunciou,
na última quinta-feira, a

criação da Recopa Gaúcha,
mini-torneio de um jogo
que envolverá os vence

dores do Gauchão (Inter
nacional) e da .Supercopa
Gaúcha. A partida foi mar
cada para o dia 12 de janei
ro de 2014, uma semana

antes do início do Estadual.

Jucilei
Novo dono da Inter de

Milão, o empresário in
donésio Erick Thohir, já
se reuniu com o técnico
Walter Mazzarri para fa
lar sobre o planejamento
d� 2014. E, de.acordo com

o jornal italiano Corriere
dello Sport, o volante Ju

cilei, atualmente no Anzhi,
da Rússia, foi um dos no

mes discutidos para o time.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

Coi. Time SG,A%

2° 2761,9%
3°� 5 53,3%
4° Icasa-CE 13 47 149 -2.53,3%
5° Ceará 56 35'15:11'9 58143 15,53,3%
6' Figueirense 55 14 58 49 9 52,4%
7' Joinville '53 12' 51 40 i 11 50,5.%
8° Avaí· ,53 12 48 44 4 50,5%
9° Arnéríca-Mê

'

53 35' 13' 8 i 47 ,40 7 ,50,5%
10° Paraná 51' 35 i 1,\ 9 12' 49 ;34 15' 48,6%
11° Boa-MG 50 35.13'1111,31139 -8 '47,6%
12° Oeste-SP 44' 35, 111113 38 50 -1241,9%

,
' I

13° Bragantino 42; 35
i 12,6 ; 17 34 41 -7 40,0%

14° América-RN 42' 35; 10' 12' 13 43 ,52 -9 40,0%
'. 15° Guaratinguetá 41! 35 '118 16 39 47 -8 39,0%
16° ABC-RN 39 35· 116 18 40 57, -17, 37,1%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC,JGols' contra: SG {Salc!lo::cJe 60Is;.A - Aproveitamento. d 1 , , I

36"RODADA

Ontem'
17h - Guaratinguetá x Ceará
19h30 - ABG-RN x />SA.I'J..
21h50 -fcese-cr x Pa)Sandu
*encerrados após o fechamento da edição

Hoje
16h20 - Chapecoense x Bral1llntino
16h20 - Palmeiras x Boa-MG
17h20 - Avaí xAmérica-RN
17h20 - América-MG x Atlético<lO

17h20-Sportx Paraná
21h - Oeste-Sê x Figueirense
21h - São caetano x Joinville
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GERVASIO
ZANGHELINI

Umà família numerosa
Albino Zanghelini e Maria
l"\.FIoriani casaram-se no iní
cio do século passado e tiveram

17 filhos. Fixaram residência na
localidade de Retorcida, hoje
Nereu Ramos, bairro de Jara

guá do Sul. Estabeleceram-se

com casa comercial que atendia
a quase todas as necessidades

daquela região. Secos e mo

lhados, farmácia, implementos
agrícolas, açougue e comércio
exterior: exportação de bana
nas e derivados de suínos.

Gervásio
Nasceu no dia 13 de junho de luz da verdade, o equilíbrio e a ra-

1926. E foi ungido pelos "deu- zão. Brilhou nas modalidades de
ses do Olimpo": tornou-se atleta atletismo, futebol, futsal, voleibol,
múltiplo. De Hércules, herdou Punhobol e alpinismo. Destacou-

.

a força, a determinação e a cora- se como grande benfeitor da co

gem; de Apolo, a-solidariedade, a munidade e defensor da natureza.

Voleibol, punhohol e futsal
O Dom Pedro II Futebol Clu

be, de Corupá, foi nos áureos
tempos um dos grandes clubes
do norte catarinense. Abrigava
diversas modalidades esportivas
e participava dos campeonatos
de futebol, voleibol, Punhobol e
futebol de salão. Os desportistas,

sob o comando deWillyGerma
no Gesser, compareciam e fa
ziam acontecer. Gervásio, aos 47
anos de idade, disputou os Jogos
Abertos de Santa Catarina, reali
zados na cidade de São Bento do

Sul, defendendo Corupá na mo
dalidade de Punhobol.

OCP27
www.ocponline.com.br

E.C. ESTRELA - Em pé: Ismael, Cirilo, Eugênio V. Schmõckel, Osnir, Reginaldo, Humberto, Menel, Kide,
Toninho, Renat�, Daniel e Leonardo. Agachados: Nike, Jaime, Gervásio, Valério, Dalmo, Caetano e Bibe.

Futebol
Gervásio iniciou a carreira nas divisões de base do Es

trela deNereu Ramos. Aos 17 anos ascendeu ao timeprin
cipal. Centroavante de ofício, de porte físico avantajado,
rápido e oportunista, tinha o faro do gol. Sempre estava

no lugar certo e na hora certa. Possuía chute certeiro e

potente, era mortal no jogo aéreo. Conquistou títulos de

campeão pelo Estrela e pelo Dom Pedro II, de Corupá. O
grande artilheiro encerrou a carreira aos 47 anos, ainda

envergando a camisa número nove de titular.

Rota das Cachoeiras
Até 1990, ninguém sabia ao certo quantas cachoeiras

havia no ParqueMunicipal do Rio Novo, em Corupá. Ger
vásio Zanghelini, Júlio Hupka, Waldomiro Silva, Juvenal
Mokwa e Padre João Heidemann empreenderam uma

expedição para conferir o que realmente existia na vala
do Rio Novo. Em 26 de fevereiro de 1990, os aventureiros
desbravaram a Rota das Cachoeiras. Mapearam e foram
denominando uma a uma as 14 maravilhas da natureza.

Cachoeira do Suspiro; Cachoeira da Banheira, Cachoeira
dos Três Patamares; Cachoeira da Pousada do Café; Ca
choeira do Repouso; Cachoeira do Remanso Grande; as
Cachoeiras da Confluência; Cachoeira das Corredeiras;
Cachoeira do Tombo; Cachoeira do Palmito; Cachoeira da
Surpresa; Cachoeira do Boqueirão e a Cachoeira do Salto

Grande, esta com 125m de queda livre.

Condecorações
Gervásio prestou relevantes serviços sociais à comunida

de, a entidades filantrópicas e atuou como amigo da escola.

Grato, o povo de corupaense, através da Câmara Municipal
deVereadores, concedeu-lhe o TItulo de Cidadão Honorário
de Corupá, em 2004. Foi também condecorado pelo Rotary
Internacional no biênio 1988/89. Igual honraria recebeu do
Governo do Estado de Santa Catarina, em 2005.

Alpinista
Adepto do esporte de aventura, Gervá

sio escalou alguns dos picos mais altos do
sul do país. Aos 66 anos, escalou o Pico Pa

raná, a montanha mais alta do sul do país
(1877m), sendo até hoje o homemmais ido
so a completar esta façanha. Aos 70 anos,
escalou o Morro da Igreja em Urubici (SC),
com 1822metros. Aos 87 anos, continua
enfrentando desafios.

Cantinho da saudade
Gervásio casou-se com Onda Nagel

em 30 de agosto de 1952, e tiveram sete

filhos: Airton, Almir (falecido), Lucélia,
Ivete, Ademir, Amauri e Luciano.O
casal viveu durante sessenta anos um

verdadeiro "conto de fada". Repleto
.

de amor, compreensão e parceriaem
todos os momentos. Em 30 de agosto
de 2012, festejaram em grande estilo as

Bodas de Diamante. Gervásio, espiri
tuoso, costumava dizer transbordando
de felicidade: Sou o maior surfista do

mundo, casei com a "Onda" e, juntos
surfamos pelos mares da vida há ses

senta anos. Alguns dias após os festejos
das Bodas de Diamante, Onda partiu
para eternidade. Deixou-nos o legado
de que o bondoso vive nummundo po
voado por amigos e que o segredo da
vida alegre e feliz é estar em paz com

Deus, com as pessoas e com a natureza.

Ficará eternamente em nossos cora

ções, bem ali, no cantinho da saudade.
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