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Pedidos para o
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ano que micra
Aprender com o passado e

projetar um futuro me

lhor. São as regras básicas
para mudar a história nas

eleições de 2014. PATRICIA

MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINA4
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ESPERA· SEM FIM
Com a entrega atrasada em dois anos, obras de construção do Cedup de Guaramirim continuam paradas devido a falhas dos
governos do Estado e Federal. A estrutura, que deve atender 900 alunos, deve voltar a receber trabalhadores no início de 2014.

PAGINA 5

Namorados-iam de moto para Guaramirim
quando foram atingidos por um caminhão,
na se-us. O motorista.tentou fugir, mas foi
preso quando passava pelo posto da Polícia
Rodoviária, em Blumenau.sácme, 15

Especial
Dicas para acabar
e começar bem
Especialistas dão conselhos
de alimentação, moda e

comportamento, para quem
quer entrar e viver bem
em 2014�PÁGINAS 4 E 5

Esporte
Handebol tem motivos
para comemorar
Passando por um momento de
reformulação, modalidade trabalha para
recolocar Jaraguá do Sul na disputa por
títulos a partir do próximo ano, tanto

masculino,' como no feminino. PÁGINA 17

Segurança
Mais duas vítimas de
acidentes de trânsito
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA JÚNIOR
• Advogado

Renan, o canalha!

Ocanalha do presidente �o Sena�o, que atende pela
alcunha de Renan Calheiros, mais uma vez protago

niza um episódio em que a moralidade, a ética, o respeito
às instituições e à moralidade, foram jogadas na privada
e ele, novamente, deu a descarga. O energúmeno senador
alagoano, na mesma semana em que teve à cara de pau de
utilizar a rede de televisão para, emhorário nobre e para toda
a população brasileira, falar de ética e de respeito, vomitou no

texto quepreparara:Ínpara o mesmo ler.
De acordo com dados do site da FAB, o adúltero e imo

ral presidente do Senado, no último dia 18, saiu de Brasília às
221:us e chegou a seu destino em Recife às 23h3o. Aaeronave

levou outros quatro passageiros, provavehnente convidados
de Renan, uma vez que não há registros de que o voo tenha
sido compartilhado. O senador informou à FAB que a via

gem era "a serviço". Após apurações feitas de modo indi
vidual pela imprensa, descobriu-se que o presidente do
Senado foi a Recife para :fazer um implante de cabelo, e

já que é o presidente de um dos poderes da Republiqueta
Brasiliana, pensou: por que não usar o avião da FAB? Ora,
convenhamos, esta besta insiste em tripudiar sobre todos
os brasileiros e confunde os cofres públicos com o seu pro
prio bolso, de novo!

É a segunda vez neste anoque o presidente do Senado
utiliza um avião da FAB em compromissos particulares.
Em junho, ele pegou carona para ir ao casamento da filha
do líder dó governo no Senado, Eduardo Braga (pMDB
AM), em Trancoso, Bahia. Após o fato ser revelado pela im

prensa, Renan devolveu o dinheiro aos cofres públicos,
Com um um presidente do Senado como este, ninguém

precisa de mais nada! O Renan é a cara do nosso Legisla
tivo. Aliás, coitados dos demônios que habitam o inferno,
pois nem estes estão livreS do mal que o Renan irá lhes fazer
quando descer para o condomínio dos capetas.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Gredacao@ocorreiodopovo.com.br

Janeiro
. O que volta a funcionar

Na próxima terça-feira (2), diversos órgãos
e instituições já estarão de vélta com suas ati
vidades completa ou parcialmente, em Jaraguá
do Sul. Dentre elas estão: Pama 1(6h30 às 18h);
Pama 2 (7 às 18h); Farmácia Popular (7h30 às

16h30);' Caps AD (8h às 17h); Caps II (7h30
às 16h30); Postos de Saúde da Vila Lalau, Vila
Lenzi e São Luis (7h às 16h30); Cras e Creas (8h
às 14h). A Fujama e a Defesa .Civil continuam
em plantão 24h, no telefone 199.

COMENTÁRIO

Mude, quero ver!
Gostaria de ser positivo como a

minha amiga que escreveu uma

coluna num outro jornal e me fez

pensar. Ela sugeriu aos leitores que
substituam o desânimo pelo' traba
lho, o mau humor pela alegria, o de
sencanto pela fé... E assim ela foi, até
o final do texto, lembrando as pes-

.

soas que elas podem ser o que qui
serem, que este momento do ano é
momento de avaliações, reavaliações
e determinações para mudanças a

uma vida melhor.
Discordo dela nos resultados des

ses propósitos. E não vou longe, par
to de mim mesmo. Cansei de me fa
zer promessas na passagem de Ano e

nunca mudei. Num desses momen

tos, simbolicamente, coloquei um

balde cheio dágua no meio do pátio,
esperei pela meia-noite e, tomando
distância, corri para o balde. Sentei o

ta com alguns de seus atos e condi

cionamentos, fazer uma promessa
e pronto, tudo resolvido. Resolvido
uma ova. O ser humano é defeitos

puros, mesmo as ações mais "carido
sas" o são por sentimentos de culpa,
reparos inconscientes de toda sorte

e - talvez mais que tudo - ainda que
duvidando da existência de Deus, o

ser humano faz um tipo especial de
investimento com o Alto, afinal, pode
ser que exista mesmo alguma coisa...

Para terminar a conversa, o ser

humano só muda sob pressão, uma

extremá necessidade, um ferro da
vida, ou por paixão, isto é, um inte
resse especial por algo que o incen
deie. Sem isso, não muda nem ii laço.
Fora disso, mude que eu quero ver.

Mude. Eu Duvido. O que será que a

minha amiga colunista/otimista vai
dizer disso? Eu a invejo.

lUIZ CARLOS PRATES

pé, com tudo, pondo todas as vonta

des das minhas entranhas, eu queria
entrar o ano chutando o balde. Não

duvide, quase quebrei o pé, foi por
milagre que não o quebrei para sem

pre. O estúpido não imaginou que
um balde cheio de água, parado no

meio do pátio se transforma numa

"pedra", a água concentrada tem a

resistência de uma pequena rocha.
Saí de fininho mandando o balde e

as promessas ao...

Voltando ao assunto. Minha

amiga colunista é otimista, crê que
basta a pessoa dar-se por insatisfei-

• Tranco
O Grêmio de Porto Alegre contratou (jornal ZH) um.

jogador chamado Edinho, ex-Internacional. A torcida do
Grêmio chiou, não gostou da contratação. Foi aí que um

diretor idiota veio para dizer que - "No primeiro corpo a

corpo que ele tiver com um jogador do Inter, a torcida vai

passar a admirá-lo". Não se eu fizer a palestra no vestiário
do Inter antes do jogo... Vai haver "correrias" e desespero...

Diretores idiotas têm que levar ferro, na boa ou na ruim.

Alegre. Fui ao ltaú e nada de retirar dinheiro da caixa ele
trônica, minhas digitais não foram aceitas, insisti, insisti,
troquei de dedos e nada. E por fim, "obrigado", não deu.
COmo que não deu se tenho dinheiro no banco e direito a

tirá-lo quando quiser? Fim de papo, vou acertar as contas

e cair fora. Chega de.bancar o trouxa.

• Dúvida
Eu estava em dúvida, agora tenho certeza, vou mudar

de banco. Não por outra razão, como se essa não fosse for
te, por duas vezes fiquei sem dinheiro e longe de casa. Pri
meiro foi em Chapecó e agora, nos últimos dias, em Porto

• Falta dizer
Elas estão cada vez melhores. Diz o IBGE que 56% dos

divórcios no Brasil são inicialmente pedidos pelas mulhe
res. Faz sentido. No passado elas toleravam um boca-aber
ta "chefão" por toda a vida, como nossas avós, hoje não.

Hoje elas não ficam mais "marcadas" pelo desquite, como

no passado. Aprimeira razão da separação é que está mui-
to dificil achar homens, perdão, Homens.,

'

LUClOSASSI

lOTERI.AS
QUINA
SORTEIO N' 3375
04 - 09 - 18 : 32 - 58

2014

Professores
capacitados

Nos meses de janeiro e fevereiro do
ano que vem, os setores ligados. à Secre
taria Municipal da Educação realizarão

capacitações para os professores da rede

municipal de ensino. Para os profissio
nais da Educação Infantil, os encontros

acontecem no Auditório do Sesi de Jara

guá do Sul nos dias 30 e31 de janeiro e 4
de fevereiro. Já os servidores do Ensino
Fundamental terão capacitação nos dias
4, 5 e 6 de fevereiro, no Centro Universi
tário Católica de Santa Catarina.

PÉ DE ROMÃ
Fruta nativa do Irã, na calçada de uma casa, no Centro
de Jaraguá do Sul. Dentre os diversos benefícios da
fruta estão a prevenção do envelhecimento celular
e o fortalecimento do sistema imunológico.
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, EDITORIAL

Obra semprazo
Mais de dois anos depois das

obras iniciadas em junho
de 2010 ainda não se tem urna luz
no fim do túnel sobre a conclusão
do prédio do Centro de Educação
Profissionalizante de Guarami
rim, tido como escola federal que
viria para revolucionar o. ensino
técnico profissionalizante na re

gião do Vale do Itapocu. Tanto

que levou a Prefeitura, no gover
no passado, a doar a área do an

tigo parque de exposições e festas
da comuhidade sem que até hoje
outro local tenha sido estrutura

do para tais finalidades. E, ainda,
a investir em indenizações. de

propriedades vizinhas.
Na verdade, quando anun

ciou com toda a pompa a disse-

minação destas escolas por todo
o país, resgatando anos de atraso

na abertura de escolas do gêne
ro de acesso a todas as camadas

"
o governo federal

não levou em conta

as peculiaridades
de cada região.

sociais da população, o governo
federal não levou em conta as

peculiaridades de cada região.
Assim sendo, desenvolveu um

projeto padrão a urn custo único

para a construção dos prédios,
sem considerar os tipos de cursos

que seriam ministrados de acor-

do com as demandas regionais e

no que isso implicaria na prática.
Isso provocou urn acrésci

mo de R$ 3 milhões no custo

final das obras físicas, que serão
bancados pelo Estado e União.

Porém, a liberação dos recursos

adicionais ainda não ocorreu.

Enqúanto isso, o mato cresce e

já aparecem os primeiros sinais
da ação do tempo sobre a cons

trução paralisada há um ano. A

expectativa é de que até março
o prédio esteja pronto para ser

mobiliado e equipado, proce
dimento que deve consumir

alguns meses entre a licitação,
compra e entrega. Numa avalia

ção otimista, aulas só no segun
do semestre de 2014.

f OBITUÁRIO
• IAURAKLEINMANNFS morreu

em 26 de dezembro, em Jaraguá do Sul.

Ela tinha 79 anos e deixou enlutados os

filhos, genros, noras, netos, e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado no Crematório Catarinense,
bairro Nereu Ramos.

• MANOEL DASILVA morreu em 26

de dezembro, em Guaramirim. Ele tinha

Soanos e deixou enlutados a esposa,

filhos, noras, genros, netos, bisnetos,
irmãos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado no Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Fim de ano

Atendúnento especial Celesc
No dia 30 de dezembro, o atendimento presencial da Celesc será

das 8h às 14h. Já -no dia 31, serão mantidos somente os serviços essen

ciais. Para emergências, ligue para 0800 48 0196 ou mandar SMS para
48196, e informar a falta de energia com o texto sem luz + número da
unidade consumidora ou CPF.

Massaranduba

Auxílio Bolsa 'Iransporte
As inscrições para o Auxilio Bolsa Transporte 100% e 50%, ainda es

tão abertas na Prefeitura de Massaranduba. As inscrições continuam de
22 de janeiro a 7 de fevereiro. Documentos: comprovante de residência

(dos últimos três meses), resumo de matrícula, cópia do CPF e RG. Ou

tras informações e leitura do edital, no site www.massaanduba.sc.gov.br.

'I' Fale conosco

"

'
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o velho, o novo e a lição
l]im de ano, momento pro
.r pício para passar a régua
nos acontecimentos de 2013 e

.

fazer projeções para 2014. Na

política, o próximo ano será

movimentado, com as eleições
para presidente, governador,
deputados e senadores. Mesmo

não sendo um pleito municipal,
as disputas acabam de uma

maneira ou outra interferindo
no calendário das cidades. Pri

meiro porque depois de maio

fica proibido qualquer repasse

para obra que já não esteja pro
gramada, segundo porque as

relações partidárias são afeta
das. E também porque alguns
secretários tendem a se afastar

para colocar seus nomes nas

urnas. Em Jaraguá do Sul,
por enquanto, a previsão é de

que o presidente da Fundação
Municipal de Esportes, Jean

Leutprecht (PCdoB), se licen

cie, mas outros nomes ainda

podem surgir.
Há um esforço em anda-

mento para que a região parti
cipe das eleições pensando no

futuro, mas sem esquecer de
olhar pelo retrovisor. Com uma

enxurrada de candidatos e ou

tros tantos de fora com cabos
eleitorais conhecidos aqui, já
se sabe que o prejuízo é certo.

A falta de representativida
de tem sido muito prejudicial
para o desenvolvimento da

região, uma das mais impor
tantes economicamente para
o Estado. É preciso alterar esta

curva enquanto ainda é tem

po. As entidades de classe e as

associações têm o dever de ti
rar esta lição do passado para
interferir de maneira mais
assertiva no processo, garan
tindo um novo e mais promis
sor futuro. Se os partidos têm
direito de participar do pleito,
também têm a responsabili
dade de agir de acordo com os

interesses dos eleitores, que
estão cansados de ver suas rei

vindicações ignoradas.

Emenda
o prefeito Dieter Janssen assi

nou ontem contrato de repasse com

a Caixa Econômica Federal, no valor
de R$ 250 mil, referente à emenda do

deputado Esperidião Amin. O recur

so será utilizado na implantação de

espaço para convívio social (praça); e

obras de enrroncamento e desassore
amento no Ribeirão Chico de Paula,
na saída próxima ao Samae.

Em.campanha
Deputado Paulo Bor

nhausen, presidente do PSB,
anunciou para fevereiro, com

os líderes da Rede e do PPS,
um calendário de eventos

regionais em SC para defla

grar a campanha de Eduardo

Campos à Presidência. Mari
na também virá.

Agora vai?
Com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves (PMDB), garantindo que

em 2014 a reforma política (a de verdade) sai do papel, e o Supremo Tribunal Federal dando

provas de que se o Congresso não se mexer as mudanças serão feitas pela viajudicial, há uma

esperança no ar. A roupa branca no Réveillon está reservada para fortalecer este pedido.

Multa por flagra
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou

resolução regulamentando a fiscalização de estradas e

rodovias por intermédio de videomonitoramento. A me

dida, já em vigor e publicada no Diário Oficial da União,
prevê que os sistemas de videomonitoramento emprega
dos para policiar vias públicas e operar o trânsito poderão
ser utilizados para autuar motoristas que praticarem in

frações previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

Registro obrigatório
A partir da próxima quarta-feira (10), o registro das

pesquisas eleitorais será obrigatório, de acordo com

o calendário eleitoral de 2014. No Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) devem ser registradas apenas as pes
quisas sobre candidatos à Presidência da República. Os

levantamentos referentes aos cargos de governador,
senador, deputado federal, deputado estadual e distri
tal são registrados nos tribunais regionais eleitorais.

FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO

Vereador Pier Gustavo Berri (PSDB)
chama a atenção para a imprudência no

trânsito. Ele perdeu o primo, Douglas
Laffin, em um trágico acidente, na

madrugada de ontem, em Massaranduba.
O caminhoneiro não prestou
socorro e ainda tentou fugir.

• • •

O senador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) não esconde mais o jogo. Saiu
em defesa pública 'de uma coligação

entre PSD, PMDB e PT em Santa
Catarina. Segundo ele, a aliança no

Estado é estratégica para a reeleição
da presidente Dilrna.e pode devolver

musculatura ao PT de SC.

• • •

Deputado Carlos Chiodini (PMDB)
segue em ritmo acelerado. De olho

no pleito do próximo ano, está
aproveitando Q recesso parlamentar

para percorrer o Estado.

"
A doação compromete a normalidade

e a legitimidade do pleito eleitoral,
compromete seriamente a

independência dos representantes.

Joaquim Barbosa, presidente
do STF, em defesa da proibição de

doações de empresas para financiar
as campanhas eleitorais. O tema
será pauta do Supremo em 2014.
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Descaso com recurso público
EDUARDO MONTEClNO

CEDUP Atrasada

em dois anos, a

obra está na fase

dos acabamentos,
porém, ainda

continua parada

Heloísa Jahn

Já se passaram mais
de dois anos da previ

são para a conclusão das
obras do Centro de Edu

cação Profissionalizante

(Cedup) de Guaramirim.

Porém, a estrutura em

funcionamento, formando
alunos e preparando mão
de obra, ainda não é uma

realidade. Com o mato

tomando conta da parte
externa e com os prédios
inacabados, a obra está

parada e não tem prazo
para ser concluída. E o

pior: vai' se deteriorando
com a ação do tempo.

De acordo com o secre

tário de Desenvolvimento

Regional, Lia Tironi, a pa-

ralisação aconteceu devido
à falta de recursos. Inicial

mente, a obra estava orçada
em cerca de R$S,S milhões,
porém, Tironi lembra que .

já no início da construção
apareceram problemas no

orçamento. Ele explica que
havia um impasse no adi
tivo de R$3 milhões, que
serão necessários para o

término da obra. ''Tinha
um problema na ordem do

aditivo, mas o governo do
Estado e Federal entraram

em um acordo. Cada um

dará um milhão e meio de
reais para finalização

.

das

obras", diz. Segundo o se

cretário, essa confirmação
foi feita em novembro, mas

devido à demora dos· pro
cedimentos burocráticos,
as obras devem ser retoma

das em meados de janei
ro. "A obra 'está na fase de

finalização, já temos mais
de 80% concluída", con

ta. A construção do Cedup
custará aproximadamente
R$9 milhões, com as mu

danças necessárias.

Prefeito frustrado
o prefeito de Guarami

rim, Lauro Frôhlich, refor

ça que as expectativas são

para que a obra seja conclu
ída logo, porém, caso isso
não aCOITá, ele promete
providências. "Se isso não
acontecer até em março ou

abril, nós vamos tomar à
frente para que o município
dê continuidade", anuncia,
Ele explica que a Prefeitu
ra tem parceiros interessa
dos em dar continuidade
à obra. "Não dá para ficar
com isso mais um ano pa-

rado, precisamos quali
ficar mão de obra e gerar
oportunidades", defende.
O prédio que abrigará. o

Cedup foi edificado no ter

reno do antigo parque de

exposições, que foi doado
ao Estado pela Prefeitura.

oam Troca de tubulação vai iniciar no dia 6, interrompendo o fluxo de veículos

o Cedup terá área de
cinco mil m2 e capacidade
para atender a cerca

de 900 alunos por
ano. A definição sobre
os cursos só deve
acontecer quando
as obras estiverem

perto da conclusão.

--------------------,-------------�-------- -----. ---- .--
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CASSIUSi
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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Walter Marquardt fica fechada
..

A partir do dia 6 de ja
neiro, a rua Walter Mar

quardt, no bairro Barra
do Rio Molha, em Jara

guá do Sul, passará por
obras para a implantação
de nova tubulação. De
vido aos trabalhos, a via

.

será interditada das 7h30
às 18 horas.

O secretário de Obras
e Serviços Públicos, Hi
deraldo Colle, explica que
durante os três primeiros
dias o tráfego será inter

rompido totalmente no

trecho da Prefeitura até a

Ponte João Franzner, co

nhecida como Ponté da

Argi. "Nos demais dias,
a interdição será parcial,
com trânsito liberado em

meia pista", afirma. Se

gundo Colle, a obra é ne

cessária, pois os tubos não

conseguem escoar toda a

água das chuvas, que aca

bam ficando acumuladas,
alagando a via. "Vamos
colocar uma nova galeria,
Com tubos de 1,20 metros,
para evitar os alagamen
tos", comenta. O valor da
obra ainda é dúvida, pois,

de acordo com o secretá

rio, depende das horas de
trabalho dos maquinistas e

demais operários. "Temos

que quebrar o asfalto para
fazer a travessia e isso tem

que tomar o maior cuida

do, pois passa a rede de

gás. Fica difícil estipular .

um prazo para a conclusão
dos serviços", alega.

A orientação é para

que os motoristas utili
zem a rua João Januário

Ayroso, no bairro Jara

guá Esquerdo, para des
viar da obra.
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Vale tudo para espantar o calor
VERÃO Quem
ficou na região vai à

procura das opções
disponíveis para se

refrescar e brincar

Gabriela Bubniak

Ocalor chegou intenso
em Jaraguá do Sul,

por isso, quem não tem pla
nos de seguir para o litoral,
procura alternativas para se

refrescar. Dentre as opções
estão os parques aquáticos,
clubes e até a mangueira
nos fundos de casa, mas a

Praça das Águas, na Rua

Epitácio Pessoa, é uma das
favoritas das crianças, que
se divertem com os jatos
que _ saem alternadamente
das aberturas no chão.

Como a tarde de ontem

chegou a registrar 36°C,
Sidnei Sampaio, de 31
anos, e a esposa Margarete
dos Santos, 33, levaram a o

filho Maicon, 11, e o sobri
nho Felipe dos Santos, 11,

para se refrescar. "É uma

ótima alternativa, princi
palmente para as crianças,
mas já estamos planejan
do ir para a praia semana

que vem", conta Sidnei. A

família estava visitando os

parentes no Paraná e foi

surpreendida pelo calor.
Adriano Felipe, 39,

acompanhou o filho Gui

lherme, 9, até a praça na

tarde de ontem. "Gosto
muito do verão porque
é nessa época que temos

mais disposição, ficamos
menos doentes e temos

mais opções de lazer", diz.
Já a jovem Juliana da Sil
va Rocha, 14, é de Curitiba
e está passando as férias
com o pai na cidade. Ela
foi com os irmãos Vitor

Gabriel, 14, e Willian Al

ves, 12, até o local para se

refrescar. "Não pretende
mos ir para a praia, mas

NO A
ELHORES OPORT

já temos um dia marcado
no parque aquático. Está
muito quente", completa.

Fim de semaua.
A previsão do tempo

para este fim de semana

agrada os amantes do ve

rão. Os dias estarão ideais

para quem pretende ir para
o litoral. De acordo com os

meteorologistas do Centro
de Informações de Recur

sos Ambientais e de Hi

drometeorologia de Santa

Catarina (Epagri/Ciram),
os dias serão marcados por
sol, mas com possibilidade
de pancadas de chuva entre

a tarde e a noite, podendo
ocorrer descargas elétricas
em alguns locais. A tem

peratura deve variar entre

2S0C e 38°C.

lAZER Guilherme

aproveitou o Parque das

Águas para espantar o

calor de 36°C

LÚCIOSASSI

G
DA s.

o Grupo META deseja que em 2014, o s cesso

permaneça em todos os momentos da sua. vida!

FELIZ ANO NOVO!

• Recrutamento e Seleção

• Trabalho Temporário

• Terceirização de Mão de Obra
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ltajaí
Serão mais de oito horas de música ga

rantidas durante a virada do ano nos Molhes

Barra VeJba da Barra, na praia Atalaia, em Itajaí. A festa
A Fundação de Turismo, Esporte e Cul- de Réveillon começa cedo, já às 18 horas, e

tura preparou uma programação que inclui segue madrugada adentro. O som será in

atrações até o mês de fevereiro, com shows terrompido apenas para a queima dos fo

agendados já para o Carnaval Entretanto, gos, com duração estimada de 15 minutos. O

O foco principal está no mês de dezembro, show começa com DJ China. A partir das 21

com destaque para o show da virada. No horas, a animação do público fica por conta

último dia do ano, os palcos montados na da dupla Fabiano e Alessandro. Próximo às

praia Central e praia do Grant em Itajuba 23 horas é a vez dos ritmos típicos, com Ma

temo show no mesmo horário, 22 horas. Na racatu Encanto Sul, e participação do grupo

primeiray a Bl:!POa Curingas irá conduzir o' Afroxé. Durantea passagem do ano e até as 2

público e, na outra, será a bandaTipoexpor- horas, o grupoTorre de Babel entra no palco.
tação. Haverá show pirotécnico no Grant, e

na área central a bateria deJogos foi instala- .

da na lagoa. Já nos demais dias, são previs- 8alneálio Catnb.oriú
tos shows com:"bandãs locais e uma série de Nos qli$é seis quilômetros de orla, a

'torneios de handebol, futebol, vôlei, e futsal, praia Central dê Balneário Camboriú deve

&bertos ao público. reunircercadeum milhão deturistas durante
a virada do ano. A queima de fogos promete
.ser um espetá,cu1o a parte. Os equipamentos
estarão em bá:lSas dispostas nomar da Barra
Sul até o Pontal Norte, garantindo avisualize

ção em qualquer ponto. Serão pelo menos 15
minutos de cores, brilhos, luzes e várias figu
ras, como (;Uléis, sorrisos e corações, deseaha- .

<los no céu; Os shows foram .centralizados:na
Praça Tamandáré. As atrações começam às
20 horas, preparando o público para a virada
do ano. Os shows começan@. no último dia

7e seguerrtàtt$.día 4 dejanéUro.

NatáliaTrentini

]}ara passar a virada do ano em clima fes
r tivo, muita gente decide enfrentar otrân
sito e ir rumo ao litoral catarínense, Desde a

última semana, as opções de festas estão re

duzidas na região, já que a maioria dos bares
e clubes fecha as portas nessa época e entra

em ritmo de férias. Por outr0lado, as opções
nas praias aumentam consideravehnente
e as Prefeituras preparam estruturas para
atender os turistas. Além de shows musicais

efogos de artifiçio, no dia 31, algumas agen
das incluem também atividàdes esportivas
durante a temporada. Veja os destaques:

> em�s
iirnado -de 170 pessoas
DUrante a virada haverá queima de fogos na

Praia Central, Meia Praia e Gravatá. O show

de luzes deve iluminar o céu dmante os 19
primeiros Iíiiriutos do ano. As apresentações
musicais estãomarcadas para óohzo em dois

destes poníOs Quem quiser acomparihar
um PQuco d�agoâe, deve'Segulr para Meia
Praia, onde tocam, os 1nt�tes do grupo
Destakdo Samba, Já no .Cell;ttõ, havecl Ser-:

tanejo tullversitário comROOrlgo Velentin.
O público ainda poderá conferir os shows do
Festival deVerão atéo dia 11 dejaneiro. Estão

agendadas apresentações com Dany e Rafa,
1,Wael Machado, Chirnarruts, Banda Nego
Joe, Chiquito e Bordoneio, Israel Lucero, Mi
rante e Caiobá e Temo de Reis com o Grupo
Cantores da Paz.

ovo em Sãp
ões na Praia

ntro Históricô,
próximo ao Aterro dá Babitonga. Nos dois

. pontos �o previstos shows com bandas
DJ's regi' ·.a Pârtir � 22 horas' P�a
arcar a ção wrra"2Q�,"hªverá q�eÍ..

ma- de 'fog ma dáS =b�rias ficará na

ponta da Enseada, e na área central da cida

de, as luzes subirão a partir do trapiche Car

neiro de Lo};pla. Nas areias também estão

programadostomeirôs e ªtividades esporti�
vas a partir do dia 9 de janeiro.
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Happy New Yearl
A new year is beginning next week. Um novo

..t"lano está começando na próxima semana.

Many of us are doing new plans or renewing old
ones. Muitos de nós estão fazendo novos planos
ou renovando os antigos. The time is the sarne for

everybody, but we sometimes feel that it flies or that
it takes longer to passo O tempo é o mesmo para
todos, mas às vezes sentimos que ele voa ou que leva
mais tempo para passar.

Compared to our time, New Year starts earlier in
some countries like Taiwan. Comparado ao nosso

horário, o Ano Novo começa mais cedo em países
como Taiwan. ln its capital Taipei at midnight, the

101, one'of the tallest buildings in the world, is also
one of the first ones to be covered with lights and
fireworks to welcome the new year. Na capital
Taipei à meia-noite, o 101 (leia-se "one-oh-one"),
um dos prédios mais altos do mundo, é também um

dos primeiros a se cobrir de luzes e fogos de artifício

conce@aptatum.com.br ' .
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para saudar o novo ano.

Do you know how to say the time in English?
Você sabe dizer as horas em Inglês? Assim como

temos "midnight" (meia-noite), temos "midday"
para meio-dia. Use o'clock to say a full time, e.g.
3.00 - three o'clock. Você pode usar a forma

"digital" para as horas parciais, semelhante ao

português: 3.20 - three-twenty; 3.40 - three-forty.
Há também a expressão "quarter" que corresponde
a "15 minutos". Assim, 2-45 fala-se "quarter to

three"; e 3.15 é "quarter past three" (ou "quarter
after three", mais comum no inglês americano).
"Approach the New Year with resolve to find the

opportunities hidden in each new day." (Michael
Josephson). "Aborde o Ano Novo com a resolução
de encontrar as oportunidades escondidas em cada
novo dia". Happy NewYearl

TURISMO
FOTOS DIVULGAÇÃO

Destino: litoral Sul

INGLÊS ER LZADO
A partir do que você sabe

para 9 que você quer!

cllStomlzlld langu:age learfling

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

A cidade de Imbituba, a 100

.l"1quilômetros de Florianó

polis, é uma ótima pedida para
quem quer aproveitar o surfe em

Santa Catarina e as belezas natu

rais. A Praia do Rosa é o princi
pal destino dos turistas que vera

neiam na cidade. Eles aparecem
de todos os cantos do país e da

Argentina, com destaque para os

gaúchos. São dois quilômetros
de areia branca e fina, e o mar

azul tem ótimas ondas, atrain
do surfistas durante todo o ano.

A vegetação preservada é ou

tro destaque. Há ainda duas

lagoas à beira-mar, que fazem
a alegria da criançada. Além

disso, a infraestrutura é va

riada. Há pousadas cinco es

trelas, casas de veraneio, al-

bergues, campings, além dos
restaurantes e bares estilizados.
Ainda em Imbituba, a Praia da
Vila é outro recanto do surfe. A

praia já recebeu inclusive etapas
do WCT e apresenta ótimas con

dições para a prática do esporte.

Destaque de
inverno

Não lamente se você não tira
férias no verão: de julho a no

vembro, o Rosa recebe a vista
de ilustres baleias-francas, que
chegam para procriar e alimen-

.

tar seus filhotes. Para apreciá
las, basta subir nos costões
ou embarcar em um bote.
Vizinha da badalada Garopa-

ba, a Praia do Rosa pertence
ao município de Imbituba. Até
os anos 80, a colônia de pes
cadores só era conhecida por

.

hippies e surfistas gaúchos. Na.

década de 90, porém, surgiram
os primeiros empreendimen
tos que encheram de charme a

paisagem perfeita. Desde en

tão, o Rosa se tornou um so

nho de consumo.

Surf
As ondas mais altas são for

madas no inverno, em especial
no mês de julho. Os melhores

.

picos da Praia do Rosa são os

cantos Norte e Sul. Já nos arre

dores, a turma se encontra nas

praias da Ferrugem e Silveira,
na direção de Garopaba.

Wmd e Iütesurf
Os adeptos das modalidades .

marcam presença na lagoa' de

Ibiraquera, com águas limpas é
muito vento, condições perfeitas
para a prática dos esportes.

Trekking
_

O acesso a algumas praias vi
zinhas à do Rosa pode ser feito'
através de trilhas de nível leve.
A mais conhecida é a Trilha da
Praia Vermelha, para chegar ao

destino é preciso contornar o

costão Norte da Praia do Rosa.

O caminho é bem sinalizado,
com trechos de Mata Atlântica
nativa e um visual inesquecível.
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(47)3084-0408 (47) 9655-5663.
91 03-7819�,
8429-9334'

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis-.com.br

(47)

Ref: d328 I Terreno com 422m2 na

Vila Nova em ótima localização,
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Sudokll

Novelas

• JOIA RARA • GLOBO· 18H
Franz discute com Manfred e Ernest. Bibia

na consegue fazer com que Silvia se alimente.

Manfred demite Julieta ao saber que ela aju
dou Franz e se descontrola ao ser rejeitado
por Ernest. Davi compra um anel para Aurora

e a pede em casamento. Manfred contrata Ze

finha para ser a copeira da mansão no lugar
de Julieta. Ele obriga Ernest a descer para jan
tar e diz ao pai que ele terá .de se casar com

Gertrude.Tenpa tenta convencer Dália a mudar

seu depoimento contra lolanda. Lindinha, Au

rora, Amélia, lola, Gaia, Hilda, Matilde, laura

e outras mulheres fazem uma manifestação
feminista em frente ao fórum. Na.sala de audi

ência, o juiz dá início ao julgamento de lolanda.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Kléber se enfurece com Romildo ao saber

que Berenice fugiu. William pede para Nilson

ensiná-lo a pilotar seu barco. Heloísa conta

para Thomaz que Priscila terminou o namo

ro com Álvaro por causa de Marcelo. Celina

compra para Belinha o presente que Matias

não pôde dar para a filha. Kléber vê o barco

de Nilson partindo do cais e se desespera ao

ver o menino em casa com Kla.us.William e

Lili deixam Berenice na estrada e voltam para

Tapiré. Tereza arma para que Paulinha divida

o alojamento com Zélia. Júlia comenta com o

pai que André levará o pendrive de Rafa para
um hacker. Marcelo e Priscila se beijam. Inês

pede para Fernanda ajudá-Ia a terminar o re

lacionamento entre Thomaz e Heloísa. Kléber

encontra Berenice na mata.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Todos na mansão estranham o compor

tamento simpático de Félix. Amarilys arma

com Eron de ganhar a confiança de Niko para

tomar Fabrício dele. Boninho se surpreende
com as atitudes de Valdirene. Pilar comunica

a Félix que ele não terá as mesmas regalias
de antes. Rinaldo se entristece quando Márcia

diz que nunca esquecerá Gentil. Rafael acon

selha AtOio a manter sua personalidade no

teste neurológico para conseguir sua fortuna

de volta. Vega conversa com Thales na livraria.

Natasha se recusa a contar para Lídia quais
são ,seus planos contra Thales.Pilar avisa que

Félix terá que respeitar as regras da casa. Fé
lix decide guardar o álbum e o pendrive que

recebeu de Mariah. Valentin convence Ninho

a desistir de ajudar Aline. Ciça comenta com

Paloma e Bruno sobre o pó branco que Aline

usa nas comidas de César. Bruno beija Palo

ma. Perséfone comenta com Patrícia sobre

os ex-parceiros de Inaiá que estão fazendo o

teste de HIV. Félix decide dar metade de sua

mesada para Márcia. Amarilys chega à casa

de Niko no mesmo instante que Félix.

• CHIQUITlTAS - SBT E PECADO MORTAL - RECORD

Não são exibidas aos sábados.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Cinema
JARAGUÁ DO sui PARK SHOPPING
ARCOPlEX 1
• Até que a Sorte nos Separe 2· Sex, Sab, Dom, Seg, Qui: Sessões às 13:30 - 15:30 -

17:30 - 19:30 - 21 :30 Ter: Sessão às 14:00 - Programação de 27/12 a 02/01/2014

ARCOPlEX2
• A Vida Secreta de Walter Mitty - Sex, Sab, Dom, Seg, Qui: Sessões às 16:30 - .21:10 -

Programação de 27/12 a 02/01/2014
• Questão de Tempo - LEG - Sex, Sab, Dom, Seg, Qui: Sessões às 14:10 -18:40

Ter: Sessão às 14:10 - Programação de 27/12 a 02101/2014

ARCOPLEX3
• Frozen: Uma Aventura Congelante - DUB - Sex, Sab, Dom, Seg, Qui: Sessões às

13:40 - 15:45 Ter: Sessão às 14:00 - Programação de 27/12 a 02/01/2014
• O Hobbit: A Desolação - DUB - Sex, Sab, Dom, Seg, Qui: Sessões às 17:50 - 21 :00

Programação de 27/12 a 02/01/2014 .

Programação sujeita a alteração sem prévio aviso.

Até que a Sorte nos Separe 2
Três anos d�pois, llihO, (Leapdro IIllssum)� Jane (Camila Morgado) es

tão mais uma vez em dificuldades financeiras. O saldo bancário do casal é

salvo graças ao inesperado falecimento de tio Olavinho, que deixou uma

herança de R$ 100 milhões a ser dividida igualmente entre Jane ê sua

mãe, Estela (Arlete Salles). Como o último desejo do tio foi que suas cin-

zas sejam jogadas no Grand.Canyon, Tino aproveita para levar a'esposa e
.

dois de seus filhos para conhecer Las Vegas.

,;
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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.

20/3 a 19/4 - Fogo
Você vai evitar problemas se ouvir sua intuição, que

está mais afiada. Seu magnetismo se torna ainda mais

forte: aproveite para aprofundar os laços com quem
ama. Há chance de reatar com um ex. A paquera conta

com um toque de mistério. Saia da rotina. Cor: rosa.

20/4 a 20/5 - Thrra

Na parte da manhã, curtir a companhia do seu amor

será o melhor programa! À tarde, você e o seu par vão

poder superar algumas diferenças que estavam inco

modando. Na conquista, não tenha medo de apostar
numa aproximação com quem deseja. Cor: laranja.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Aproveite o dia para colocar suas coisas em ordem.

Se a família ou o seu amor precisar de ajuda, ofereça
uma mãozinha. Você vai se sentir mais disposto para
encarar grandes mudanças. Um clima de aventura fa
vorece a paquera. Saia da rotina, inclusive com quem

ama. Cor: marrom.

Virgem

Câncer
21/6a21/7 -Agua

Mudanças radicais não estão descartadas, mas elas

serão muito positivas. A melhor maneira de encantar

e se.aproxímar de quem deseja é apostar no seu mag

netismo, que estará imbatível. O bom humor também

ajuda, seja no romance ou na conquista. Cor:vermellio.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Aproveite o dia para curtir a companhia da família.

Ficarem casavai ajudar a repor as energias. Umapitada
de aventura vai animar o romance: fuça algo dif�rente
paraespantara rotina, mascontrole o ciúme. Napaque

ra, nada de se apegar demais. Cor: roxo.

23/8 a 22/9 - Terra

Passeios ou viagens curtas pode ser uma ótima

pedida, hoje. Há boas chances de conhecer gente
nova e se divertir. Terá boas chances de reatar um

romance, se terminou há pouco tempo. Cor: verde...

FIM DE SEMANA 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol e muito calor

Entre a tarde e noite, aumento de
nuvens e pancadas de chuva com

trovoadas, isoladas e passageiras,
típicas de verão. A temperatura
segue muito elevada, bem acima
de 30°C na maioria das regiões, se

aproximando dos 40°C no Litoral

Sul e Norte, e noVale do Itajaí.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado(. ..��

AMl\NHÃ
MíN: 25°C
MÁX: 32°C Parcialmente

Nublado

�iJ )

'SSP0r

136°C!
\._.lII� _'1� Nublado

LUAS

NOVA 2/12

9/12

17/12

25/12

>4
,fRÇA

MIN: 39°C
MÁX: 26°C

Libra
23/9 a 22/10-Ar

Aproveite o tempo para fazer um balanço da

sua vida financeira. Fortaleça os laços com quem
ama e o relacionamento ficará muito melhor, Al

guém de fora pode chamar a sua atenção: invista

na paquera. Cor: bege.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

É hora de pensar mais nos seus interesses. Há

chances-de reatar com umex, À noite, sair da rotina

é a melhor pedida, inclusive com seu par. Se está só,
marque um encontro com os amigos, assim, temboas

chances de se darbem na paquera. Cor: lilás.

22111 a21/12-Fogo
Aproveite a manhã para ficar no seu canto e pen

sar na vida. À tarde, converse com seu par, resolva

os problemas e dê uma nova chance ao romance. O

desejo pode ajudarvocês dois a se aproximarem. Cor:

cinza.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Thrra

Uma amizade pode se tornar algo mais séri�.
O desejo esquenta o relacionamento e pode ajudar
a afastar a monotonia. Aproxime-se mais do seu
amor. À noite, aposte no bom humor para encan

tar um paquera. Um programa diferente também.

anima o romance. Cor:marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

, Bom dia para pensar em suas metas e fazer pla
nos para alcançar o que deseja. Pode se dar bem na

paquera se explorar sua popularidade e seu poder
de atração. Novidades favorecem o romance. Cor:

vermelho,

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, a vontade de sair da rotina deve crescer. Faça
um passeio diferente na parte da manhã e aproveite
para conhecer lugares novos. À tarde, vai ser mais fácil

se aproximar de quem ama. Surpreende seu par. Há

boas chances de se darbem napaq&era. Cor: lilás .
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A Importlncla do ••guro para o eu autom6vel ..

Ter um carro é importante, contudo é preciso cu;csar dej� .

. Sabemos que imprevistos acontecem, por
isso é importante ter um seguro para O seu âutomôveif

ligue: 47 .. 3274 01091 An xo a EspaQ 1St.

e
FROTlSTA

tiMM'aNDfS
'��"")'"l"'''''

Cinto de segurança salva vidas.
1

W��" �§�ã!�@f�áli .. �@lfili1.-191Jf
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BALCAO DE NEGOCIaS

cores de tecidos, tem material

suficiente para fazer 05

casamentos, vendo tudo por R$
60.000,00 , troco por imóvel ou

carro, Se for necessário pago a

diferença - Tratar com Marta

(47) 3371-4811 ou (47) 9119-

4336

• HOTEL - Centro de Jaraguá do
Sul. Área do terreno 1.558m2 -

Área Construída: 600m2. Total
de 24 quartos com banheiro.
Ideal para hotel, escritórios,
empresa. R$ 1.500.000,00
(aceita imóveis como parte do

pagamento -negociáveis). -

CRECI 23040. Consulte 9103-

7772

• Aluga-se sala comercial, 80m2
na rua Afonso Nicoluzi, 1893

(atrás super-Brasão) - Rau.

Valor: R$ 1.100,00 Tratar fone
3273-2119.

TERRENO

• Vende-se terreno na praia do

Ervino, q_120 mts da praia. C/
escritura. Valor R$ 35.000,00.
3371-6069.

• Vende-se terreno de esquina
na praia do Ervino 300 metros

da praia. Escriturado. Valor: R$
55.000,00. Contato: (47) 8803-

7279.

• Vende-se terreno em

Schroeder, 900 rrr', Valor R$
40.000,00. Aceita-se proposta.
3273-2347/8853-9716.

• Vende-se terreno no Amizade,
Rua Irma Forster, Loteamento

Itaçplorní 2, área q,e}75m2•
Lindo terreno, ruasem saída,
excelente rua residencial. R$
205.000,00. Tr: 9131-0680

CHEVROLET

• Vende-se Zafira Elegance 2007,
prata, completa, automática, kit

gás, impecável, único dono. R$
30.000,00. Contato Eugenio 47

9128-53p6.
• Celta 1.0 VHC, 2004, azul,

COlTI alarme e trava elétrica,
R$14.300,00tel. 3275-4500 -

Osnir Balsanelli.

• Vende-se Astra Sedan Elegance
multipower 2005/2005, (GNV

de fábrica), completo, único

dono, perfeito estado. Valor R$
23.000,00. Telefone 478832-

0302/3370-6492 Murara.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Pólo Classic 1.8

Mi - ano 1999 - Prata -

Completo, Ar-condicionado,
direção hidráulica, air bag,
vidro elétrico, trava elétrica,
alarme, roda esportiva aro 14,
emplacado, em ótimo estado e

boa procedência. Valor apenas
R$ 11.900,00. TRATAR: 9985-
5872

• Vende-se Kombi Standard 1.4

Mi Total Flex 8V Ano: 2011. A

Gasolina, em perfeito estado.

Ligar no 3372-0013 ou 9662-

6777.
,

FIAT

• Vende-se Palio Fire flex 2008
com 73.000 km, completo,
menos ar. Valor R$ 18.500,
aceito proposta ou Fusion
2011 na troca. Contato: 8464-

2080 com Bonatti.

• Vende-se Siena Celebration

2008, completo, 60.000. km,
muito bem conservado. Valor:
R$ 21.000,00. Tel 3275-3538/
9931-9410.

• Vende-se Palio Adventure
1.6 ano 2003, 16 V; branco.
Aceito troca de menor valor. R$
22.000',00. Tel 47 9633-9465.

FORD

• Vende-se Clio Sedan 2005,
motor 1.6, cor prata, completo,
banco de couro. R$ 18.000,00.
Tel 3276-0826/9973-5960.

• Renault Fluence 2.0

Dynamique, manual 6 marchas,
2012, preto metálico, completo
+ air bag + ABS + piloto
automático + ar condicionado
dual zone, R$52.900,00 -

tel..8812-8522 - Roeston
Balsanelli.

TOYOTA

• Vende SW4 Hilux ano 98,
149.000 km, único dono, 4x4,_
diesel, preta, completa. Valor

R$ 88.000,00. Tel 9973-8341 /
3275-0702 Jair.

• Vendo Corolla Xei 1.8 Flex -

Ano 2010 / Automático / Preto

/ Kit Multimídia / Câmera de
ré / Ar. Digital/Ar Bag Duplo

.

/ Vidros e Travas elétrica nas

04 portas / Retrovisor com

rebatimento eletrônico / Kit

cromado / Pneus seminovos

aro 16/ Nota Fiscal/Manual
Proprietário com todas
revisões inclusive após a

garantia, todas trocas de óleo
foram feita na Concessionária

Toyoville de [oínville + o som

original. Veículo sem detalhes.
Valor R$ 50.000,00 sem trocas.

Tratar: (47) 3371-8153 /9620-
8384 com Elsio.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Kía

7500, rodado sirriples, c/ baú

frigorífico com até - 8° C. Valor
R$ 70.000,00. Tratar 9176-
6877 Renato.

• Vende-se caminhão

Volkswagen 7110, ano 91/92
vermelho. Motor novo. Valor
R$ 39.900,00. Valor a negociar.
Tel Eder 9621-0887 / Valmor
9969-5540.

• Vende-se caminhão Mercedes
Benz 1618, com baú trucado,
reduzido, ano 95. Valor R$
85.000,00. TeI3376-1632.�

OUTROS

• Vendo Corolla Xei 1.8 Flex -

Ano 2010 / Automático / Preto

) Kit Multimídia / Câmera de
ré / Ar. Digital/Ar Bag Duplo
/ Vidros e Travas elétrica nas

04 portas / Retrovisor com

rebatimento eletrônico / Kit

.cromado /Prieus serninovos
aro 16/ Nota FiscaL/ Manual

Proprietário com todas
revisões inclusive após a

garantia, todas trocas de óleo
foram feita na Concessionária

Toyville de J oinville + o som

original...Veículo sem detalhes.
Valor R$ 55.000,00 aceito troca

por Tucson. Tratar: (47) 3371-
8153 /9620-8384 com Elsio

• Vende-se Audi A3 1.8, ano

2000, aspirado, 4 portas,
prata, completo, airbag duplo,
ABS, 72.000 km, original.
Bem conservado. Valor R$
18.500,00. TeI8410-3499.

I
• Corolla Xli 1.8 Flex Automatico

2011 Cor grafite, Automático,
Único Dono, Air Bag Duplo,
Som, Trio elétrico, retrovisor

elétrico, volante escamoteável,
Ar condicionado, Pneus Novos,
Socorro sem uso, Manual,
Chave reserva, veículo sem

detalhes: Tabela Fipe R$
48.180,00. Vendo por R$
43.000,00, sem troca - Tratar

(47) 3371-8153 / 9620-8384
com Elsio.

• Vende-se Yamaha Drag Star
XVS 650, 2004. Emplacada
c/ 30.200 km. R$ 18.500,00
(negociável). Fone: 8852-0400

/8431-0316 c/ Rudi.

• Vende-se motos particulares
com documento e sucata, valor
de R$ 900,00 a R$ 3.500,00. Tel

9953-2627/8848-9838.
• Vende-se Moto XR Tornado,

250 CC, ano 2005, cor preta, R$

6.000,00. Contato: 3372-9204

ou 8807-0261. marco.enke@
duasrodas.com

• Vende-se Viúva Negra RD
350 Yamaha, preta, escape

esportivo, IPVA pago, toda

restaurada, impecável. Valor

R$ 6�500,00, e outra ano 92

vermelha por R$ 8.500,00.
Somente à vista. Tel 8890-

9854 Marcos.

BARBADA!
• Vendo casa na Vila Lalau. Necessita de reforma.

Próxima do portão dos fundos da WEG II.

. R$: 200.000,00.

Contato: 9196-1221

TERRENO
• Vende-se terreno no Amizade, Rua Irma Forster,

Loteamento Itacolomi 2, área de 375m2• Lindo

terreno, rua sem saída, excelente rua residencial.

R$ 205.000,00.

Contato: 9131-0680

APARTAMENTO EM BALNEÁRIO
• Vende-se apartamento novo em Camboriú, 2

dormitórios, 2 vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00.
Aceito propostas.

Contato: 9957-1216 f 8465-6600

MOTOCICLETA
.

• Vende-se Yamaha Drag Star XVS 650, 2004.

Emplacada cf 30.200 km. R$ 18.500,00
(negociável). cf Rudi.

Contato: 8852-0400 f 8431-0316 cf Rudi
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lM-loO:1 ma IIfJ111a, ()A,Pllolo ali! PCC·P'iUdr.hoqlJfll1.1 cor do carro. PS PChcula selar, PCA PrOII'ff)f dr. r.;H;,Hl1h(l PC Protr.lor dI.' carter, HU·RodilS dr, "00. SE-Sl!.wwr nt;taclOnamftfllo, rS-Tr-lo solar TE·Travas eterncas VE-VH:lros p.lr�trlcos, V\I-Vldros. verdes, VES-Volante escamoteavet

PROMOÇÃOR$65,00"··'itec·1 •

9 00,••\
12. R$3 ,

Bardah\ B. - de
Hi9ien,zaça;65 00

ArCond.·R '

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi • Jaraguá do Sul
CEP: 89256·075 • E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

,

OTIMA OPORTUNIDADE

Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

• Ano:2008/2008
• Diesel, Completa,4x4

·Com troca R$80.000,OO
·Sem troca R$7S.000,OO

CONTATO:(47) 9107-69�2
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APROVEITE AS ÚLTIMAS
OFERTAS 2013

"

CRUZE PRONTA E:NmEGA COBALT PRONTA ENTREGA SPIN

Venha fazer um test drive!

©DJ!�lÇfo.eÃ!>WIli$sJwalJal'«eJil!JIlli!s;�\lIi61feltOW�eis._�lfas.OOIlI:essiooáliaspalllicipantes. não Válidas paramodalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtor rural. Todos os planos mencionados estarão sujettos a prévia aprovação de crédito.

�n�I�SlcleJ�f1JeJl\Ul61m��iiljIE1I18&lTO�002.8li12lOO1ltll.letllll!lallbdlJfar()SestoqtJeSIIOEs1adode Santa Catarina. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar porVeículos Automo

�msl, 1P"'.5�atwi'lm, I!J.sJllQJeiIlJlm. �l'aIJçaA imagem dI;» ...ei€.IJlliI êI irustlatiVa,1Iâa OOIlIliilenfe necessaliamente com o modelo anunciado. Mais informações pelo site wWw.chevroletcom.br. Consutte rondições nà sua concessionária participante quanto a preço,

tálsaSl�eJjjlllU$eJ®JillJi�definan�fQ.anlllil.dél!ils. SACi: 1DQ1m 4200.. 0mil!00a �C: ll800 722 6022.
.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo

'IHlllihlUl _i , ... �
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COMPORTAMENTO

COMECE·E· AO NOVO
ANO MUITO BEM

ANOTE Dicas para aproveitar não só as férias e o verão, mas também todos os dias de 2014

Nesta época, é impossível não

se perceber curioso quanto
ao futuro. Também fica difícil não

fazer listas, mesmo que mentais,
das metas que o ano novo deve

- realizar. Outra tarefa quase im

possível é manter uma rotina, ali

ás, essa palavra costuma (e me

rece) ser esquecida por algumas

semanas nas mais diversas áreas

da vida, começando, geralmente,
pela alimentação.

Por isso, neste fim de ano,

listamos, com a ajuda de especia
listas, algumas dicas e tendências

que valem a sua atenção. Afinal,
para começar 2014 bem, é preci
so primeiro terminarbem2013.

FUJA DAS INTOXICAÇÕES
Durante o verão, as patolo

gias relacionadas ao consumo

de alimentos mal conservados

são mais comuns. Causadoras

de náuseas, vômitos, enjoos e

diarreias, elas têm o poder de

prejudicar tanto as férias, quan
to aquelas merecidas folgas ao

longo do ano, ou seja, é preciso
ter atenção redobrada ao que se

consome para evitá-las.
De acordo com a nutricionis-

ta Alessandra Gaboardi, o cui

dado é ainda mais importante
quando se trata de crianças, ges
tantes e idosos, pois as complica
ções podem incluir sintomas de

desidratação. "Uma pesquisa re

alizada pela Secretaria de Estado

de Saúde de São Paulo mostrou

que 24% dos SUItOS de intoxica-
_

ção advêm do consumo de ali
mentos ingeridos fora de casa e

27% dentro de casa", explica.

, Entre os alimentos perecíveis
mais' suscetíveis estão carnes,

leite, iogurte, presunto, queijos,
molhos e peixes. "O que leva a

essa contaminação são os micro

organismos que se multiplicam
rapidamente em temperaturas
ao redor de 37°C, liberando toxi

nas. Elas trazem sintomas como

náusea, vômitos e diarreia ou até

doenças mais sérias, como hepa
tite", complementa.

DICAS

Em casa:

• Lave sempre as mãos após ir ao

banheiro e antes de cozinhar;
• Limpe bem os utensílios e

superfícies como tábuas de corte

e facas;
• Cozinhe bem os alimentos,
temperaturas acima de 74°C
eliminam os micro-organismos;

• Após a refeição ou preparo
dos alimentos, conserve-os na

geladeira, mesmo que ainda

estejam quentes. A temperatura

da geladeira é de 4 a 10°C, sendo

assim, os micro-organismos têm
sua proliferação reduzida;

• Descarte os alimentos preparados
após dois .�ias de geladeira, eles já
estarão comprometidos;

• Prefira frutas e verduras;
• Beba muito líquido, água sucos

naturais e água de coco;

• Prefira os sorvetes ou picolés à
base de água e polpa de frutas;

• Cuidado com os alimentos feitos

com leite, gordura e ovos.

Na rua:

• Observe a higiene nas barracas de

praia;
• Veja se o atendente de barracas,

restaurantes e lanchonetes lava as

mãos constantemente. Ele não deve

manipular Q alimento e também

lidar com dinheiro; .

• Observe se o freezer está com

temperatura bem regulada (se
ele estiver suado, está com

temperatura desregulada e é
risco de contaminação).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PARA FICAR MUITO BEM

Membro da Sociedade Brasileira de Co

aching, Fabiana Koch, que recentemente

lançou a compilação de mensagens de mo

tivação e bem. estar intitulada 'Fique Bem

Reflexões', ensina a começar um novo ano

com energia para realizar sonhos e acu

mular conquistas. Segundo ela, a melhor
maneira de aproveitar o novo ano é plane
jando e elegendo prioridades. Assim, épos
sível usar o tempo a seufavor.

OCP - Como aproveitar estes últi

mos dias do ano para realizar aquilo
que ficou apenas no papel em 2013?

Fabiana Koch - Sempre existe algum
passo que pode ser dado. 'Só existem dois
dias em que nada pode ser feito, estes dias
são o ontem e o amanhã, por isso, hoje, é o

melhor dia para você dar início a grandes
projetos da sua vida', diz o Dalai Lama. A

maior frustração humana é a pessoa acre

ditar que tem todo o tempo do mundo e,
de repente, dar-se conta de que ficou espe
rando a vida inteira pelo melhor momento

para dar início a grandes projetos. Por isso,
viva o hoje.

OCP - Como devem ser elaboradas as

metas pessoais e profissionais?

ABUSE DAS CORES
Não adianta negar, as tendências da moda

ditam, sim, os nossos guarda-roupas. Por isso,
vale ficar atento às promessas da indústria têxtil

para 2014, assim, você não gasta dinheiro à toa

nas promoções investindo em peças que não me

recem atenção. Segundo Michele Camacho, blo

gueira e colunista do OCP, o hit da estação mais

quente, assim como da mais fria, para as araras

femininas é o macacão. "Ele veio para ficar e apa
rece em diversos modelos, pode ser em jeans, te

cidos nobres, no estilo saia, comprido ou curto",
adianta.

< -

Além do macacão, no ano novo, as mulheres
devem desfilar nas ruas com muitas saias, sejam
elas na modelagem sino, evasê ou na altura da ca

nela. Já as blusas e vestidos aparecem no estilo

cigano durante o verão e, no inverno, em formato
I

oo: 12e13
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www.ocponline.com.br

de bata. Para os pés, a dica é investir em sandálias
de salto grosso, nas alpargatas e nas botas de cano

longo.
Durante todo o ano de 2014, a tendência tam

bém é marcar a cintura. Por isso, as chamadas

blusas croppeds seguem em alta e aparecem até

em modelos de manga longa. Nas estampas, o

xadrez e as listras são tendências marcantes. A

cartela, conforme Michele, abusa das cores, prin
cipalmente, das fortes, como o vermelho, o azul, o

verde, o roxo e o amarelo.
No universo masculino, a colunista aposta em

produções mais arrumadas. "No verão, por exem

plo, sugiro bermuda, camisa de manga curta e do
brada e um belo mocassim", comenta, lembrando

que, nas passarelas, viu-se uma invasão de calças
com modelagem mais ajustada ao corpo e curtas,

• Cabelos naturais.

OUTRAS TENDÊNCIAS
Mulheres:
• Bota de salto fino e bico arrendado;
• Peças mais ajustadas ao corpo;
• Paetês;
• Para aproveitar-a noite, use bodys

com saia ou hot pants;
• Maquiagens com olhos marcados;

1Homens:

• Invista em roupas nas cores caramelo, amarelo e cinza;
• Sapato sem meia ou com meias coloridas;
• Coturnos;
• Macacões no estilo jardineira.

Fabiana Koch - O primeiro passo para
se alcançar novas metas é fazer uma revisão
dos sucessos do ano anterior. Fazendo isso

semanalmente, você terá uma coleção de

conquistas e um histórico, além da garan
tia de se tornar uma pessoa mais otimista.

A partir do momento que valoriza e reco

nhece o que já conseguiu, entra na vibra

ção da gratidão. Quanto mais agradecemos,
mais recebemos. Depois, o segundo passo
é se sentir merecedor do que deseja, pois o

medo do sucesso é um grande bloqueador
de conquistas. Em seguida, é aconselhável
criar espaço, abandonando antigas rotinas

para que o novo aconteça.

OCP- O que é essencial na realiza

ção dos sonhos?
Fabiana Koch - Focar e persistir, além

de agradecer e listar o que queremos, pois
isso nos aproxima da realização. O univer
so precisa saber o que desejamos. Quando
você quiser trocar de carro, vá fazer um

test-drive. Quando pretender conquistar o

apartamento dos seus sonhos, vá visitar o

apartamento decorado! Você precisa afir
mar para si mesmo e para o universo que é
isso que você está querendo, mesmo sem ter

o recurso financeiro necessário.

"
Quanto mais

agradecemos, mais

recebemos. Depois,
o segundo paeso é

se sentir merecedor

do que deseja.

FIQUE ATENTO
- Para realizar as suas

metas de ano novo,
visualize-as, viva e

imagine como se elas já
fossem verdades;

- Verifique quais são
as ações que você

- precisa por em prática
para realizar seus

objetivos. Rabisque,
liste, investigue,
analise vantagens e

desvantagens, troque
ideias com quem pode
ajudar e monte o seu

plano de ação com datas
e detalhes;

- Aproveite suas férias e

momentos de folgas.
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Carlos Henrique Schroeder

otocrônic�ru.DE_�����
Alô, alô, alô, está me

ouvindo? Feliz 2014!

Qano de 2013 escorre pela ampulheta e a

ansiedade aperta o coração do brasileiro.

Sim, 2014 será um ano emblemático e todos
estão com uma pulga atrás da orelha: uma

Copa do Mundo testará a organização e o fana
tismo do país; e as eleições, a paciência de to

dos ... Mas o que vai testar mesmo a paciência
de todos são as companhias de celulares, que
falharão vergonhosamente quando você qui
ser ligar para alguém e desejar: feliz ano novo!

Aliás, do jeito que andam as coisas, os celulá
res irão substituir o contato humano em bre

ve, observe a sua festa da virada e perceba: 1.

Quanto tempo as pessoas passarão ao celular.
2. Quanto tempo as pessoas usarão na criação
de mídias (fotos e vídeos) para compartilha
mento pelo celular em redes sociais. 3. Como
todos já tratam seus celulares como amigos ou

mesmo como amantes. É, será assim: taça de

espumante de um lado e o celular de outro.

__0'IiA� 'E> �a �*ID
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Calendários EntradaHoje

Tem um ensaio do livro "Como ficar sozi

nho", do escritor norte-americano Jonathan

Franzen, que encara a questão do celular, de
não só como ele mudou o hábito das pessoas,
mas também o comportamento em espaços

públicos. Eis:

"Apenas dez anos atrás, ainda havia em

Nova York (onde moro) muitos espaços públi
cos mantidos coletivamente, nos quais cidadãos
demonstravam respeito pela comunidade ao

poupá-la das suas intimidades banais. Há dez

anos, o mundo não havia sido totalmente con

quistado por essas pessoas que não param de

tagarelar no celular. Nokias ainda eram usados
como sinal de ostentação ou para macaquear

gente afluente. Ou, para tentar ser mais tole

rante, indicavam uma ansiedade, uma defici
ência ou uma muleta. Afinal, a Nova York do
final dos anos 1990 testemunhava a transição
inconsútil da cultura da nicotina pará a cultu
ra do celular. Num dia, o volume no bolso da
camisa era o maço de Marlboro; no dia seguin
te era um Motorola. Num dia, a garota boniti

nha, vulnerável e desacompanhada ocupava as
.

mãos, a boca e a atenção com um cigarro; no

dia seguinte, ela as ocupava com uma conversa

importante com uma pessoa que não era você.
Num dia, a molecada fazia roda em torno do
bambambã da turma que tinha comprado um

maço de cigarros mentolados; no dia seguinte,
o grupo rodeava o primeiro menino que tinha

aparecido com uma tela colorida. Num dia, via

jantes.acendiam o isqueiro assim que saíam do

avião; no dia seguinte, eles logo acionavam o

celular. O custo de um maço de cigarros por dia
se transformou em contas mensais de centenas

de dólares na operadora Verizon. A poluição at

mosférica se transformou em poluição sonora.

Embora o motivo da irritação tenha mudado de
uma hora para outra, o sofrimento da maioria

contida, provocado por uma minoria compulsi
va em restaurantes, aeroportos e outros espaços

públicos, continuou estranhamente constante.

FRED

Foi encontrado

atropelado,
- recebeu

atendimento e

agora está pronto
_

para conhecer
sua nova família.

É dócil e gosta
de brincar.

Contato: RobertaPRETA Essa
bonitinha se

perdeu do seus

donos. Se voçê
achou Preta entre
em contato com

Vinicius nos

telefones 47 3371-
0130 / 8892-7363 /
8841-4089.

Telefone: 47
9733-3141/ �

9613.3n6
.

e carlos.schroeder@gmail.com
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Em 1998, não muito tempo depois que deixei de

fumar, observava, sentado no metrô, as pessoas
abrindo. e fechando nervosamente seus celula

res, mordiscando as anteninhas, que lembra
vam mamilos e que todos os aparelhos tinham.

Ou apenas os segurando como se fossem a mão

de uma mãe, e eu quase sentia pena delas. Para

mim, era difícil prever até onde chegaria essa

tendência: Nova York queria verdadeiramente
se tomar uma cidade de viciados em celulares
deslizando pelas calçadas sob desagradáveis nu

venzinhas de vida privada, ou de alguma manei
ra iria prevalecer a noção de que deveria haver

um pouco de autocontrole em público? Nem é

preciso dizer, não houve debate algum. O celular

não era uma dessas modas, como tomar Ritalina
,

ou Usar guarda-chuvas grandes, às quais se con

trapõem com disposição significativos bolsões de
resistência civil. Seu triunfo foi imediato e total."

Sim, um triunfo. O Brasil tem 270 milhões
de linhas de celulares: há mais celulares do que

pessoas, mais consumo que bom-senso. Então
.

nesta virada passe mais tempo abraçando do

que ao celular, e que você tenha mais experiên
cias reais e menos virtuais. Estes são os meus

votos de feliz 2014!

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre um companheiro de estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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Aniversariantes
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28/12-
Agatha P.lnvroth
Alexandre F. Esperaliça
Aline Koch
Ana Clara da Silva
Carmi I. Carpenedo
Edson Luiz Rosa

Egon krueger
Elizabete W. Gaedke
Evanita Wackerhage Sieverdt
Gabriel Becker
Gerson Strelow

Gregori Natali
Horácio Pradi
IIva dos Passos
Ismar Komerderg
Jaime C. dos Santos
Jairton L. Minei
Jeam M. Reinhold
Jeferson S. rufas
João M. Rodriges
José R. Schmitz
Juliana Kanzler
Katia 1 Strelow
Maisa F. Dalcantora
Mara Evanete Chagas Duarte
Marcia R. Fachini
Maria F. Chiodini
Mariana franzoi
Natalia Demarchi
Nilvaldo Muller

.
Odila P. Fodi
Osmar Grimm
Osmar Pinter
Pricila kruger
Priscila Kruger
Sabrina Odilma Kupas Kaminski

Sandreia Reinke

Sérgio Baher
Siléia S. Cardoso

Solange Petry
Thais Gabriel
Valmir Kopsch
Vander Kopsch
Verediana Borsatti

29/12
Amarildo Aldize
Anderson Zastrow
André da S. Corréa
André Konell

Antônio. G. Klein
Arlene da Silva
Cleonice Alves Duarte
Davi da Costa
Deonilde Terezinha Ilssi
Deonilde Tisse
Eldetraud Grutzmacher

Elizangela da Maia

Elizangela Oliveira
Elizete Dabi
Fabio Alexandre rocha
Flavia C. K. de Oliveira
Fridolino E. Zuse
Gislaine Jardim

Gregory Alexandre Natalí
lronice K. Schultz
Isolete Maria Wittkowski
Joel dos Santos

joelson richter
Josiane Muller
Nelson Spézia
Pamela M. da Silva
Patrícia Maes
Pollyana Gaedke de Oliveira

Regiane Kroeger
Samuel B. Raduenz
Sandro Milbratz

Wally Ru�satz
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Colisão frontal faz duas vítimas
FATAL Caminhão

invade a pista
contrária e atinge
a moto. Casal

de namorados

não resisite

Débora Remor

A inda descobrindo a

.rl..paixão, o casal de
namorados decidiu jan
tar em urna pizzaria em

Guaramirim, na noite de

quinta-feira. No meio do

caminho, um acidente

interrompe os planos e o

romance, e tira a vida de
dois jovens. Um caminhão
invadiu a pista contrária e

bateu de frente com amo

tocicleta Tornado onde es

tavam Douglas Laffin, de

24 anos, e Edineia Gomes

de Lima, de 28.
O acidente aconteceu

na SC-108, no limite entre

os municípios de Guara
mmm e Massaranduba,
por volta das 21h. O moto

ciclista foi arremessado e

morreu na hora. Douglas
Laffin trabalhava na loja
de materiais de constru

ção do pai e foi sepulta
do às 17h de ontem, na

comunidade luterana, no

Centro de Massaranduba.
A passageira foi so

corrida com ferimentos

graves, mas não resistiu
e faleceu por volta das 3h
de ontem, no Hospital São
José. Edineia Lima tra

balhava em urna empresa
do ramo têxtil e o velório
ocorre no Bairro Schroe
der I, em Schroeder, até
às ioh de hoje.

O caminhoneiro Nilton
André Valentini, de 55,ten
tau fugir, mas foi preso
quando passava pelo pos
to da Polícia Rodoviária

Estadual, em Blurnenau.
Ele não estava embriaga
do, corno foi comprovado
pelo teste do bafômetro,
mas ele foi encaminhado
ao Presídio Regional de

Jaraguá do Sul.

Segundo a delegada de

plantão, Milena de Fátima

Rosa, ele será indiciado

por homicídio na direção
de veículo automotor,
omissão de socorro e por
fugir do local do acidente.
"Com a gravidade das pe
nas é alta (pode chegar a

12 anos de detenção), não
havia possibilidade de
arbitrar afiança", infor
mou. Milena contou que
o caminhoneiro tem mais
de 30 anos de profissão.
O tacógrafo, que registra
o histórico de velocidade
do veículo, foi apreendi
do e será periciado. Ainda
não se sabe o que causou

o acidente.

Perigos na rodovia
A SC-108, que liga

Guaramirim e Massa

randuba, foi palco de 15
mortes em acidentes de
trânsito este ano. A rodo
via estadual só perde para
a BR-280 quando se tra

ta de vítima fatal, foram

pelo menos 20 em 2013,

na região do Vale do Ita

pocu.
Outro casal que tam

bém perdeu a vida na SC-

108, quando trafegava de
moto, foram Anderson
Alfarth, de 32 anos, e Ro

sangela Pain de Andrade,
de 31, em novembro. Eles

seguiam de Massarandu
ba em direção à Blumenau

quando a Falcon saiu da

pista na curva do Reinke.
Os dois bateram em um

poste antes de caírem em

urna vala às margens da
rodovia. A moto e os capa
cetes ficaram destruídos.

15 MORTES Em novembro, outro casal perdeu a vida em um acidente na se-108

Maria da Penha

Pedidos de proteção duplicam em um ano

Dobrou o número de
mulheres que pediu medida

protetiva para evitar que
.

ex-companheiro se apro
xime. Este ano, foram con

cedidas 43 medidas, 47%
a mais do que em 2012. A

quantidade de casos de le
são corporal e ameaça tam

bém cresceu, e hoje repre
sentam mais de 50% dos 617
procedimentos instaurados
na Delegacia de Proteção à

Criança, Adolescente, Mu

lher e Idoso (DPCarni).
O principal público

atendido pela DPCami
ainda são às mulheres,
vítimas de violência do

méstica, mas o número
de crianças violentadas

sexualmente também mais do que no ano passado.
Cerca de 20% se refere a le
são corporal, principalmen
te por briga dentro ou perto
de escolas. Outros 1t>� são

por uso e posse de drogas e

16% dos casos, os adolescen
tes são acusados de furto.

Mais de mil boletins de
ocorrência foram registra
dos este ano na DPCami.
O número de procedi
mentos sofreu aumento

de 25% em relação a 2012,

que já contabilizava au

mento de 20% se compa-
, rado ao ano anterior. Des
de o funcionamento da

delegacia especializada,
há três anos, 4.097 bole
tins foram feitos.

tem crescido. O crime de

estupro de vulnerável,
que inclui crianças de até

14 anos, representa 13%
do volume de trabalho.
Cerca de 80 casos foram
atendidos e investigados
durante o ano. Com a vin
da de uma psicóloga este

ano, este público recebe
um atendimento especial,
de maior qualidade e sen

sibilidade, segundo a res

ponsável pela DPCami,
Milena de Fátima Rosa.

Outra preocupação é
com o atendimento aos ado
lescentes infratores, que fo
ram alvo de 169 inquéritos
instaurados, ou seja, 10% a

Furto

Casa é arrombada
Urna residência às

margens da
.

SC-415, em

Massaranduba, foi alvo de
ladrões na tarde de quinta
feira. Urna' porta lateral
foi arrombada e diversos

equipamentos eletrônicos,

corno televisão, jogos e

urna fritadeira elétrica, fo
ram roubados. O morador

percebeu o crime por volta
das 21h, quando chegou em

casa. A PM fez rondas mas

não localizou os suspeitos.

Agressões
. Briga termina na delegacia

Um casal foi levado para
a delegacia na madrugada
de ontem, depois de discutir
e trocar agressões. A esposa,
de 33 anos, ligou para a Po

lícia Militar denunciando o

marido por volta da ID, na

Rua Carlos Meyer, no Bair-

ro Czerniewicz, de Jaraguá
do Sul. Na residência, os

policiais constataram que
o marido, de 30 anos, tam

bém apresentava ferimen
tos. Na delegacia, os dois

prestaram depoimento e

foram liberados.

Figueira
PM flagra malabarismos

Um motociclista, de 19
anos, foi flagrado realizan
do manobras perigosas no

bairro Ilha da Figueira, em

Jaraguá do Sul, na madru

gada de ontem. Ele foi per

seguido pela Polícia Militar
e detido quando tentou en

trar em urna garagem na

Rua Manoel dos Santos, por
volta das zhao. A moto e a

Carteira de Habilitação, do
condutor foram apreendidas
e ele foi autuado. O jovem foi
liberado depois de assinar o'

Termo Circunstanciado, se

comprometendo a compare
cer em audiência.
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José Augusto Caglioni
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,HISTORIA DO
ESPORTE

OS GRANDES MOMENTOS
DO ESPORTE JARAGUAENSE

SPORTE FIM DE SEMANA, 28 E 29
DE DEZEMBRO DE 2013
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Com letras de ouro

Hoje vamos reviver alguns momentos mágicos dejaraguaen
ses que escreveram com letras de ouro seus nomes nos anais

da história do esporte.

Para ficar na história
No ano em que a Liga Jara

guaense de Desporto foi fun
dada (1952), durante a disputa
do

.
Campeonato da Primeira

Divisão, foi anotado um gol
antológico e espetacular cuja
imagem está gravada para

sempre na retina de quem viu
e no imaginário dos que ouvi
ram. Jogavam Baependi x Fai
xa Azul, tendo por palco o an

tigo campo do time Azurra na

Rua Abdon Batista, hoje Jorge
Czerniewicz.

, DMJLGAÇÃO

TIME DO FAiXA AZUL EM 1952 - Em pé: Samir, Adolpho, Vasel,
Lourenço, Sanson e Zé Fructuoso. Agachados: Eggon J. da

Silva, Arturzinho, Norberto Haffermann, lalu eTompsen

Um gol de puro oportunismo
Assim que iniciou o jogo,

o Baependi foi inteiro ao ata

que. O goleiro baependiano
Eduardo Mann se colocou
além da intermediária, muni
ciando os seus atacantes que
bombardeavam impiedosa
mente a meta do Faixa Azul.
Ao efetuar uma grande defe
sa, Samir Mattar, goleiro do
Faixa Azul observou Eduardo
adiantado e disparou um chute

potente pelo alto, em direção
à meta adversária. A bola tra

çou um enorme semicírculo
no céu jaraguaense. Enquan-

to isso, Eduardo empreendia
sprinter espetacular na tenta

tiva de evitar o gol. Ele chegou
a encostar a mão na bola, caiu
de joelhos e assim ficou, de jo
elhos e atônito, por muito tem
po. Dir-se-ia que o gol do Sarnir
era um altar diante do qual ele
se prostrava. Do outro lado,
os faixas azuis se atiravam so

bre o seu goleiro-artilheiro e

erguiam, em cima dele, uma pi
râmide humana. Possivelmente
tenha sido um dos lances mais

espetaculares da história do fute-
.

boI de nossa região.

Conceição Geremias
x Cornélia H. Caglioni

A prova de 400 me

tros com barreiras foi
mundialmente consagra
da pelas performances do
norte-americano Edwin

Moses, tricampeão olím

pico (1976/80/84). No

Brasil, o mito Conceição
Geremias (três olimpía
das) reinava invicta há 12

anos .. Num domingo, 2

de setembro de 1990, Tro
féu Brasil de Atletismo. O
Estádio Célio de Barros,
no complexo esportivo
do Maracanã (RJ) estava

completamente lotado,
as oito finalistas da prova
de 400m com barreias

prontas para a largada.
SãQ elas: América Inácio,
Maria do Carmo, Corné

lia, Conceição Geremias,
Maria José, Margit, Alta
mira e Edileusa. O árbitro
ordena: "� suas marcas,
prontas? Bang": ecoa o

tiro de partida. Cornélia

na raia 3 assume a ponta,
imprime ritmo frenético.
Com passadas lépidas e

elegantes, ultrapassagens
cinematográficas sobre
as barreiras, lidera a pro
va. Ultrapassou a 5a bar
reira com a marca de 25

segundos. Na passagem
dos 300 metros, cravou

42 segundos. Adentrou
à reta final soberana,
manteve o ritmo e cru

zou a linha de chegada
com 15 metros de luz. Ele

gante, Conceição foi cum

primentá-la e perguntou: .

"Agora irás tirar aquela
minha foto autografada
da parede de seu quar
to?". Não, respondeu a

jaraguaense, "Você sem

pre será fonte de inspi
ração para as minhas

conquistas". Cornélia
venceu ainda outras três
edições do Troféu Brasil
de Atletismo.

DMJLGAÇÃO

CORNÉLIA HOLZINGER CAGLlONI -

Chegada triunfal na prova de 400m com

barreiras, Troféu Brasil de Atletismo de 1990

I
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REF: 6467. TERRENOS NO JOÃO PESSOA. LOCALIZAÇÃO NOBRE. ASFALTO E INFRAES
TRUTURA COMPLETA. VALOR: R$ 95.000,00

I PCiCfmóveis
w�w.parcimoveis.com.br

www.imobiliariamenegotti.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com ..br

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

REGISTRO: R-4 31.150

REF: 6389. - LOTEAMENTO GUILHERME MENEGOTII. LOTES PRONTOS PARA CON
STRUIR. POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. VALOR R$ 95.000,00

REF: 6281: TERRENOS NO TRÊS RIOS
DO NORTE (PARTE CONTINUAÇÃO

DO AMIZADE)
VALOR: Á pARTIR DE R$ 92000,00

REF: 6477: TERRENO NO BAIRRO
CHICO DE PAULA, ÃREA DE

435,ooM' C15,ooM X 29,00M).
VALOR R$ 160000,00

REF: 6469: TERRENO EM SCHROED
ER REGIÃO CENTRAL ÃREA DE

2.610.00 M' (30,00M X 87,OOMJ
VALOR R$ 162.000,00

REF: 6479: TERRENO NA VILA LENZI.
RUA MARCELO BARBL ÁREA DE

6ooM' (15,ooM X 40,ooM)
VALOR: R$ 185.000,00

PRAIA DE PiÇARRAS, COM 03 QUARTOS, SENDO UMA

SuíTE, EXCELENTE ACABAMENTO LOCALIZADO NA

AVENIDA NEREU RAMOS NO BALNEÁRIO DE PiÇARRAS
A 160M DA PRAIA INCORPORAÇÁOREGlSTRADA NA M.I.

N' 44.017 NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BALNEÁRIO DE

PiÇARRAS. VALOR: Á PARTIR DE R$ 364.414,00

REF: 6369. TERRENO COMERCIAL NO BAIRRO AMIZADE. RUA ROBERTO ZIE
MANN. ÁREA DE 394,95M'. VALOR: R$ 350..00.0.,0.0.

REF 6464 .. TERRENO NO BAIRRO AMI

ZÀDE. RESIDENCIAL VERSALHES. ÁREA
DE 1.361,ooM'

VALOR: R$ 480..000,00

REF: 6430.. TERRENO COMERCIAL
NO BAIRRO CHICO DE PAULA. RUA

ERWINO MENEGOm ÁREA TOTAL DE
659,65M'

VALOR: R$ 550.0.0.0.,00

MUITAS OPORTUNIDADES NO WWW.lMOBILIARIAMENEGOTTI.COM.BR�
'A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS BEM COMO SEUS VALORES ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

----------------------------------------------�

,
LOCAÇA0

. "CASAS,
BAIRRO rGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 400,00
RUA HORACIO PRADI,N° 218 -03QTOS. SL, COZ, BWC.
LAV E GARAGEM .R$ 750,00
BAIRRO rGUA ESQUERDO -SOBRADO PARTE SUPERIOR
-RUA roAO rANuARIO AIROSO, 1067 -OI SUITE,O' QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 1.200,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA- RUA MANOEL DOS

SANTOS,N' 500,00 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM .RS 650,00
RUA ANTONIO PEDRl -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.RS 660,00
BAIRRO TRtS RIOS DO SUL -02QTOS. SL, COZ, BWC, LAV

E GARAGEM.RS 750,00
CASA CORUPA - RUA ANO BOM, N° 1380 -02 QTOS. SL,
coz, BWC, LAV E GARAGEM.RS 450,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA IRMÃO LEANDRO, 1815 -02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV .RS 655,00
RUA PRES. CASTELA BRANCO,N° 116 -02 QTOS, SL, COZ,
BWC. LAV E GARAGEM.R$ 610,00
RUA AFONSO NAGEL,N 61 -OI SUITE,02 QTOS. SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.000,00
BAIRRO BARRA-RUA ANGELO RUBINt,N'" 994 -02 SUITES.02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 4.500,00.

B1}IRRO VILA RAU -RUA ÁNTON FRERICHS,N° 415 -01

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

-RUA EVARISTO FRANCENER,N'" 415 -01 SurrE,02 QTOS,
SL. COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS 990�00
BAIRRO CENTRO -RUA WALTER rANSEN,N' 74 FRENTE

-03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.200,00
RUA WALTER JANSEN,N° 74 FUNDOS -02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV .R$ 750,00 .

BAIRRO SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCKA,LT 148
-02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.RS530,00
BAIRRO NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI,N° 118
-02 QTOS, SL, COz, BWC, LAV E GARAGEM.R$580,00.
BAIRRO JGUA 99 -RUA RI -LT 440- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$550,OO

APARTAMENTOS;
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ,
BWC. LAV, E GAR. RS600.00 EOlE MENEGOTTI
-GOV. JORGE LACERDA. N° 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. RS 700,00 -EDIF.

FERRETTIIl
-RUA NELSON NASATO. N 46 -02 QTOS, SL, GOZ, BWC,
LAV, SACADA. GAR. RS 630,00 - EDIE FERRETTI I
-RUA GOV.JORGE LACERDA,N° 310 -02 QTO$, SL, COZ,
BWC. LAV, SACADA, GAR. R$ 700,00 -EDIF.STk. LUZIA

-RUA OSCAR MOHR,N" 77 -01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,
GAR. R$ 470.00 EDIF.NATALIA SCHIOCHET
-RUA AV. MAREC. DEOD DA FONSECA,N°972-01 SUITE,
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA, GAR. RS 1.850,00

-BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME

BEHLING.N° 60-01 SUITE ,2QTOS, SL. COZ. BWC. LAV,E
GAR.RS750,00 EDIF. CLAUDE MONET

-EOIE ROYAL BARG

BAIRRO CZERNIEWICZ-R:' FRANCISCO TODT, N" 960
- 02 QTOS; SL, COZ,�BWC, LAV E GAR. RS 650,00 EDIF.
GUILHERME

c

RUA PARANA,N' 108- 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,E GAR.

R$ 450,00
-BAIRRO VILA.LENZI. RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,
W 500 -lQTO, 8L. coz.swc, LAV. RS420,OO
RUA MARCELO BARBI. N" 314 - 02QTOS. SL, COZo BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
RUA roxo ANDIUl DOS REIS,S/N -OI SUITE, 02 QTOS, SL,

��é� ����LAV, CHURRASQ�E,IRA G;'R. RS 910,00EDlF.

" 4

BAIRRO
�
TIFA MARTINS -.RUA 766, ADEL'AIDE TOF-

FOL -LQT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ. BWC, LAV E GAR.
R$380,OO
RUA ANGELO TORINELLl, N° 199 -01 SUlTE. OI QTO, SL,
COZo BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 720.00EDIF.
COPENHAGEN

-RUA GUILHERME C. WAKERGAHGEN,N° 614 -03QTOS.
SL, COZ, BWC, LAV, SACADA GAR. R$ 60Q,OOEDIE VILA
NOYA

-BAIRRO rGUA ESQUERDO -RUA WALDOMIRO
SCHMITZ.N" 160 "2QTOS. SL. COZ, BWC, LAV E GAR.
R$5ÕO,OO
-RUA ADOLARATA DALRI PRADI,N" 126 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 520,00

BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS,
SL. �OZ, BWC. I:.AV E GAR.R$ 550,00 EDIF. BRASILlA BEL
TRAMINI

BAIRRO AGUA"YERDE -RUA BR 280, N' 1570 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00 EDIF. BRASILIA
BELTRAMIN

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER VER

BINEN, N" 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SAC. C/ CHUR

RASQUEIRA E GAR.RS590,OO
RUA JOSE PICOLLI,522 -2QTOS, SL. COZ. BWC, LAV E

GAR.R$530.00
BAIRRO TIUls RIOS DO SUL -RUA ADAMANDO FRED
ERICO rOSE KLEIN, N'85 2QTOS, SL, COZ. BWC. LAV,SAC.
a CHURRASQUEIRA E GAR.RS500,00
RUA PREF. rOSE BAUER,N' 131 -O I SUITE, 02 QTOS, SL,
COZ, BWC. LAV, SACADA GAR. RS 700,00 EOIE ATLANTIS
RUA REINOLDO BARTEL,N' 390 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV. SACADA GAR. RS 1.050.00 EDIF.ESPLENDOR
BAIRRO JGUA 99 -RUA PASTOR HAROLD WILLIAN,N 424

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 500,00
RUA rOSE EMMENDOERFER,N"643-01 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR. RS 550.00 EDIF.EMlLIO
-RUA WALDEMAR GRUBBA,N° 2700 ·01 SUITE,OI QTO, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA GAR. R$ 865,00 EDIF.VENEZA
BAIRRO rOÃo PESSOA -RUA ARTHUR GONÇALVES DE

ARAúrO, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV E GAR.R$
470.00COND. DAS ARVORES -EDIF. ARAUcARIA

KITlNETE

BAiRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE

148 -SÃO LUIZ - O I QTO E COZ rUNTO, BWC. RS 250,00
•

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N'

916 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.RS 530,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE.N° 224 -

OIQTO, C0Z E BWC. - RS 300,00
BAIRRO -CENTRO -RUA AV. MAR. DEDO. DA

FONSECA.N° 88- 1 QTO. SL, COZ, BWCE LAV.R$ 450.00

TERRENO-RUA rOS� THEODORO RIBEIRO - ILHA DA
FIGUEIRA - 30X60 M2 RS 1.120,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N° 258 -03

QTOS. SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL -RUA rOÃO rANUARlo AIROSO, +l :

100M2 -R$ 2.000,00.
GALPÃO GUARAMIRlM -RUA MARIA LOPES DA SILVA,N
188 -154 M2 RSl.000.00
GALPÃO -VILA LENZI -RUA PADRE ALBERTO

JACOB,N"153 -160M2R$ 2.000,00
SALA COMERCIAL -RUA GUILHERME· C.

WALKERHAGE,N° 624 - 30 M2 R$ 630,00.

. '

Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamene otti.com.br
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Plantão:
9135·8601
9636·6160

www.dual.imb.br

Que as malIiizatGÕe$ do aDO que se i1IlClIIIJ:m

sejam apeI1LU as� qwrse iiIr:iDsenur

fruo de:llllÚ:Oll'�lt1W aDO�.R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

CENTRO

Cód, 515 - APARTAMENTO, com 115rrJ2 área
privativa, suíte máster + 2 donnitórios, sacada

com churrasqueira, 2 vagas de garagem, O
condominio oferece piscina, salão festas e

espaço filness: R$ 380,000,00

Cód. 240 - TERRENO, Bairro Ilha da Figueira,
com 771 m', frente em 26,42m .. R$ 480.000,00

Cód. 168 - Casa, Bairro Barra Rio Cerro, com

210m', 1 su�e + 3 dormitórios, área de festas
com piscina, 2 vàgas de garagem. Terreno com

261 m'. R$.250.000,OO

Cód. 84 CASA, Bairro Estrada Nova com 2 dormmílios, sala,
cozinha, llJanhejro, 1 área de se!'Iiço e 1 vaga de garagem.

R$485,OO .

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS ÓPÇÓES DE TER6ENOS E

GALPOESI

COd72: SALA COMERCIAL, �airro Centro, com 185m',
2·banheiros, cozinba. R$ 3.600,00.

Cód. 38-SALACOM8ICIAL. CmIm, com 65m'. R$ 760,00
+ lalIa de fim +/- R$ 27.00

COd. 58 APARTAMENTO, Bairro Vila Nova, 1 suite + 2

'r!
quartos � 2 vagas de garagem. R$ 1.020,00 + cond

60 - Apartamento, Czemiewicz. 1 suite + 1 quarto, 1 vaga

t
de garagem. Próx. ao poslo de saúde.H$ 520;00 + cond.

� Cód. 94 APARTAMENTO - CenIm, 62m', 2 (looTiIliIios, sacada

J cqn�e 1 vaga de gaffigeffi, R$ 700,00 + coro.

I
i
i Cód. 86- GALPÃO,Bairro Barra do Rio Cerro, com 1500m',

i reC::09::::;��:�::·���:::�::d::
� 450m', Escritório na parte da frente. Terreno com 1,100m'.

I,� TERREN:��:O;,�: ::o:::i:e:O�:�:uros nas� laterais e fundos. R$ 250,00.

Cód: 36 - sAiA COMERCIAL - Centro, com 30m',
R$ 1.100,00 . DE FRONTE COM A PRINCIPAL.:

le
-

IMOBILIÁRIA

Pierrni51nn

Galpão 370 m' + bwc, Agua Verde, R$ 4.4OÓ,OO.

Galpão Rua João Planincheck, 6.600,00

Galpão' 98 m'" bwc,Baepe�di, R$ 1.000,00.

Galpão 400 m' + bwc, Dha da Pígueíra, R$ 2.600,00.

Sala Comercialõü m' + bwc, Vila Lenzi; R$ 600,00.

Sala Comerdal.62 mê + bwc, VIla Lenzi, R$ 650,00.

Sala Comerdal43 m'+ bwc, Vila Lenzi, R$ 800,00.
,

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

750,00 + R$ 30,00 Cond.

Apto 3 dormítóríostsuüe), bwc, sala. cozinha, área de
serviço, garagem, sacada, Vila Lenzi, R$ 830,00 + Cond

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

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

-i-:

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

sob medida, área de festa, vagas de

garagem, R$ 680.000,00.

Ref.: P84291 terreno

Área 367,10 m"
R$ 92.500,00

mitórios, bwc, sala, cozinha, área de

serviço.copa, vaga de garagem,
R$ 137,000,00.

IIClmiemilz·-PIOx. aD SESC I
-iUg�

i t-, ·'1an,BO.

�. TERRENOS/CHÁCARAS1•
l.o1eamet!lo Ad,Iina-lotes- Schroeder à panr de R$ 80.000,00 II. Cód.240-Terreno,BairrollhadaFigueira,comáreatotal I

• de 771 m', R$ 480.000,00 _.

II.
COd, 247 - Terreno, B�rr��'�M��8.��ra, com área de 1,120m'. I

.

Cód. 21JO. Terreno, B�rroAmizade, com área de 359m'. R$110.000,1IO �..Cód, 203- Terreno, �rro Czemiewlcz. com àrea de 578,75m', frente pala [
;Cód 211· Terreno, �� ��=.,R!�are�� a22m' R$ 800 000,00 �

I
Cód 226- Terreno, Bairro Nereu Ramos, com área de 349, 16m2 �I

• R$ 117 000,00
Cód 229- Terreno, Bairro 1'���&l érea de 420m' Unda Vlsta

I
Cód 245· Terreno, B.rro Baepend, com arealota1 de 325m',

con1endo uma casa de madelraR$ 230 000,00
eco 248-Terreno, �rroAguaVerde, com àrealota1 de 92B4,80m', um

gaJpáO de 211Om', 2 apartamen10s de 111Om' cada 2 casas de alvenana
uma de 111Om' e outra de 70m' R$3500IIOO,1IO

Cód 250 - Terreno correrca; BalTT"Q Três RIOS do Su!, com área
lotai de 352m' R$ 100 000,00

Cód 255- Terreno comerciai, Bairro Joao Pessoa, com área total de
i!l' 3311Om' R$1 000 000,00
� Coo 450- Chácara em Guaramlnm, Bairro Jacuaçu, com área total de

,�
27.000 f112, com uma casa de madeira de 1 OO�, 2 dormitórios, 1

banheiro, �cozin�:!�;�����o2lagoas,
Cód. 205- Terreno, trrro Trta Martins, com área total de 35Qm2.

� .

R$ 80.000,00 Aceita Rnanciamento Bancário.

� CM��";"�&,=�COO1=:BWlIIDn'Jj" COd. 230- Terreno comercial, Bairro Rau, cm ái"ea total de 451Jrrl2 e
ii contendo uma casa mista de 5OJn2. RS 230.000,00

1
Acei1a imóv. na negocl>ção.

•

Cód. 234-- Terreno, Bairro Estrada Nova com área total -

, de 392m', R$ 80,000,00
Cód. 244- Terreno, Bairro Santa luziacom área total de

899.058,3Om'. R$·65Q,1I00"1IO.
Coo. 246- Terreno,Bairro Santa luzia com área total de

6.703,10m', B$ 300,000,00
COd. 249- Terreno, BaIrro Vila Nova. com área total de a.256m2.

" R$1.290.000,1IO
;I Cód. 259- Terreno, Schroeder, BaIrro Centro Sul, com área total de

1.201,21Jm2. R$l80,OOO,1IO

bwc, sala, cozinha, área de'

serviço, garagem, R$ 350.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191- AI�a;m;ed�a�2�5F��=Rf.22i�j
Centro - Jara á o Sul- se

www.bertaimoveis.com

Metragem: 2.S�{Jrfg{[Jin�
com 40 metros ie ffent �

Valor: R$ 660.0U9,fJ
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

lRAV1ENNA
R cde s ne

1 Suíte + 2 Dormitórios

-Area privativa 11l,OOm2
- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living

.

- :2 Vagas de garagem
- Rua Eugênio Nicolíni - Centro

:J
Cf)
o
-o

H., WOL,F

CASAS

e

Rei. 1002 - CENTRO - Para fins comerciais - Com apro�madamente 600m', sala,
ctmnha mobiliada, lavaibo, dispensa, sala com churrasqueira, 02 suftes 01 delas
com hidro, 06 banheiros + 03 quartos, adega, casa de máquinas, possui uma

casa para o caseiro, água e luz indMdual. R$ 8,500.00.
Rei. 1005 - CENTRO - Para fins comercia� - Com 04 salas, 02 banheiros, cozinha,
área de serviço, 01 sala separada nos fundos, garagem pra 03 carros.R$ 2.200,00.

Re!. 1007 -ESlRADA NOVA - Com 01 sufte + 02 quartos, sala de estar. sala
de jantaJ: cozinha, banheiro, área de serviço garagem para 02 carros com chur

rasqueira e banheiro. R$ 1.000,00,

APARTAMENTOS
Rei. 2000 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala çom sacada, banheiro, cozoha,

área de serviço com churrasqueira, garagem. R$ 600,00.
Rei. 2002 - Centro - Com 02 quartos, , sala, banheiro, cozeha, área de serviço,

, sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomlnio, água
inclusa no aluguel, luz intema relógio individual. R$ 700,00.

Rei. 2003 - Centro - Com 01 sufte com hidromassagem e clóset, 02 quartos com

sacada, banheiro social, 02 salas, sacada, 02 banheiros, área de serviço com

garagem.R$1.400,00.
Rei. 2004 - Vila Nova - Com 03 quartos, sala com sacada, banheiro, cozma, área

de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Re!. 200;; - Baependi - Com 01 sukH Q2 qyarfus; sala COO! sacada e chur

rasqueira, banheiro social, áJ:ea de ser.viço corri"gafagem. R$ 650,00.
Rei. 2006 - Ceri1Ío - Com,01 sufte +'0,2 quarlns,banheifu.social, sala corTÍ sacada

e churrasqueira, cMnha, área de seNiÇO éom 01 vaga de garagem.R$ 900,00
Rei. 2007 - Centro- Com 01 quarto, sala com sacada, Ctmnha, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
ReI. 200B - Vila Nova -.Com 01 sufte + 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, baÍlheiro, área de serviço com 02 vagas de garagem.R$ 900,00
Rei. 2010 - Guaramirim - Centro - Com 01 quarto, sala, cMnha, banheiro, área de

serviço e garagem.R$ 500,00.
Rei. 2011 - Baependi - Coní 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço.

R$ 580,00.
-

Rei. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cMnha;
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

ReI.2013 - Jaràgua Esquerdo - Com 03 quartos, banheiro,.saIa com sacada,
copa, cMnha; área de seivtço;·banheiro de serviço, dispensa, chUÍTáí;quilira com

,

garagem,R$ 900,00.
Re!. 2014 - Baependi- Com 01 su�e, 02 quartos, sala com sacada, copa, cMnha,

banheiro, sacada nos fundos com churrasqueira e garagem.R$ 1.100,00.
Rei. 2017 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala, cMnha, área de serviço, banheiros

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
Rei. 2019 - Baependi - Com 02 quartoS, sala com sacada (ii tem churrasqueira),

cozma, área de serviço e garagem. R$ 600,00.
Rei. 2020 - Centro - Peça toda conjugada (não tem ôlVisooas),com banheiro, não

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

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

tem garagem, R$ 350,00
Rei. 2025 - Baependi - Com Il2quartos, sala com sacada, banheiro, cMnha, área de

serviço com 01 vaga de gáregem, prédio com elevador e salão de testas. R$ 600,00.
Ret. 2028 - João Pessoa - Com 03 quartos, sala com sacada e ChumÍsqueira,

cozinha, área de serviço com vagà de garàgem.R$ 660,00.
Re!. 2029 -Ilha da Rgueira - Com suitll, 02 quartos, sala com sacada e chur

rasqueira, cozinha, área de serviço e garagem. R$ 670,00.
Rei. 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 da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banhei,!" cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
Rei. 2036 - Centro - Com 01 sufte + 02 quartos, sala com sacada e Churrasqueira,

.

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

garagem. R$ 1 200,00.
Re!. 2037 - Centro - Com 01 sute + 02 quartos, sala com sacada e chur

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

garagem. R$ 1.250,00.
Rei. 2039 - Amizade - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

.

com 01 vaga de garagem. R$ 550,00.
Ret. 2041 .. Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro e

garagem. R$ 570,00.
Rei. 2045 -: Centro - Com 03 quartos, sala com sacada, copa e ctmnha 'conjuga
das, área de serviço, dep. de empregada e bwc, não tem garagem. R$ 800,000.

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

Re!. 2048 - Barra - Com 01 sufte + 01 quarto, sala com sacaoa e Churrasqueira,
cozinha, banheiro social, área de sevço com 02 vagas de garagem. R$ 900,00.
Rei. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozma e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Re!. 2057- BAEPENDI- Com 02 quartos, sala e cMnha conjugadas, banheiro, área

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

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - Centro - Com aproximadamente 90m2 com mezanino e 01

banheiro. R$ 1.750,00.
Rei. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m' e banheiro. R$ 1.500,00

Rei. 3002 - Centro - Com apro�madamente 1 DOm' e 02 banheiros. R$ 2.200,00.
Rei. 3003 - Bapendi - Com aproximadamente 244m', possui 02 salas no subsolo

com banheiro e dMsónas. R$ 3.500,00.
Ret. 3004 - Vila Lenzi - Com aproximadamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.

Re!. 3005 - CENTRO - Com apro�madamente 80m' com banheiro. R$ 1.200,00.
Rei. 3006 - Centro - Com aproximadamente 70m' com banheiro, na frente

estacionamento rotativo - Cond. apenas dPiisão da água. R$ 1.200;00.
Ret. 3008 - Centro - Sala comercial com aproximadamente 70 m2 com 02

banheiros. R$ 2.600,00.
Rei. 3010 - BARRA - Sala comercial com 200m', 02 em baixo e no mezanino

também com banheiro. R$ 3.600,00.
Rei. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 570,00.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO DE VENDAS

"(47) 9637-4547
IITRIZ

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698, Jaraguá do Sul - se

Ilha da Figueira

COM 01 suITE. 02 DORM, SALAS DE ESTAR,
COZINHA, BWC. SACADA COM CHURRASQUE

IRA E 02 VAGAS DE GARAGEM.
Alu PRIVATIVA 89,00 m2

Cód: 1914-02 R$ 320.000,00

APTO COM 03 DORM, SALAS DE ESTAR E
JWAR, COZINHA. BWC, AlU DE SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
Alu PRIVATIVA 89,50 �

Cód: 1910-02 R$ 110.000,00

APTO COM 01 suITE. 02 DORM
SACADA COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

AlEI PRIVMiVA 236,00 mI

Cód: 1561-02 R$160.000,00

DE RS 850.000,00
por -

R$ 650.000,00

COM 01 SUiTE. 02 DORMITORIOS, SALA DE
ESTAR E JWAR, COZINHA, BWC, AlEI DE

SERVIÇO E GARAGEM.
AlEI DO TERRENO 390,00 m2

Cód: 1832-02 R$ 320.000,00

COM04 SUíTES SENDO 01 MASTE
E 01 DEMI + 02DORM. 3 BWC, CHURRASQUEIRA
JARDIM E 02 VAUS DE GARAGEM.

AREI DO TERRENO 550 00 m2

AREI DO TERRENO: 881,00 m2 AREI DO TERRENO:
219.000,00 m2

R$ 249.000,0.0

RlIILlII
R. Treze de Maio, 340 - Jaraguá do Sul - se

Jaraguá Esquerdo
11-1.111-5.340

APTO COM 60,01 m2, 02 DORM, SALA DE
ESTAR E IANTAR, SACADA COM

CHURRASQUEIRA E 01 VAGA DE URAGEM.
AlEI PRIVATIVA 60,01 m2

A PARTIR DE R$155.000,00

APTO COM 01 SUiTE. 02 DORM, SALA DE
ESTAR E JANTAR, COZINHA. BWC, SACADA

COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AlEI PRIVIII'IVA 82AD m2

Cód: 1802-02 R$ 250.000,00

APTOS COM 02 DORM, SACADA COM
.

CHURRASQUEIRA E 01 VAU DE GARAGEM.
ARU PRIVATIVA 62,00 m2

A PARTIR DE R$158.196,00

- TERRENO COM AREI TOTAL DE TERRENO COM 180,00 m2
8.448,00 m2• COM UMA CASA.

.

R$ 860.000,00 Cód: 1915-02 R$ 450.000,00----------------------�----------�

,'1'11\ 11111.li.,lflllllllflIIIWlw,w4tlei er. i mb.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Feliciano Bortolini, 1365 - Jaraguá do Sul - se

Balneário Camboriú/SC

02 SUITES SENDO UMA COM HIDRO �f!.:.llfr..o:.I.:.I;;�
+ 02 DEMI-suITES, PISCINA E ATÉ 02 VAGAS DE GARAGEM.
AREI PRIVATIVA A PARTIR DE 158A6 m2

I.COIPORA lo SOB o .'106.31&.

APTOS COM 02 DORMITÓRIOS, SAlA DE
ESTAR, COZINHA, BWC, AREI DE SERVIÇO,

SACADA COM CHURRASQUIRA E GARAGEM.
, AREI PRIVUlVA 60,63 m2
Cód: 1828-02

. R$130.000,00
A PARTIR DE

R$1.810.000,00

Rau

COM 02 suITEs + 2 DORM, SAlA DE ESTAR,
SAlA DE JANTAR, COZINHA. 2 BWC, AREI DE

SERVIÇO E 4VAGAS DE GARAGEM.
,AREI DO TERRENO: 750,00 mi

Cód: 1511-02 R$ 530.000,00

COM 02 DORM + 01 suITE
CHURRASQUEIRA PRIVAnVA, SACADA,

03 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENO 562.00 m2

Cód: 1291-02 R$ 250.000,00

02 SUiTES UMA COM CLOS
+ 02 DORM, PISCINA E 04 VAGAS DE GAOGEM. .

AREI DO TERRENO 403,00 m2 R$150.000,00

APTO 3 DORM, SAlA DE ESTAR/JANTAR,
SACADA, CHURRASQUEIRA COlDlVA E

UEMAlS DEPENDINCIAS.
AREI PRIVADVA 81.50 m2

Cód: 1553-02 R$180.000,00

EM CONSTRUçlO COM 01 suITE. 02 DORM,
SAlAS DE ESTAR E JANTAR, COZINHA. COPA,

VARANDA E 02 VAGAS DE GARAGEM.
AREI DO TERRENa 464,28 mI

Cód: 1942-02 R$ 270.000,00

flllll.W_
PUlIII 1IIIIRI1fIaIII/2I1l

R� João Fral1zner, 201 - Jaraguá do Sul - se

Baependi

APTO COM 02 DORMITORIOS. SAlA
ESTAR/JANTAR, CHURRASQUEIRA NA

SACADA, 2 VAGAS DE GARAGEM.
ARu PRIVAnVA 62.41 mi

Cód: 1541-02 R$ 145.000,00

suITE. 02 DORM. SAlA DE JANTAR/JANTAR,
ABEl DE SERVIÇO, COZINHA. BWC, 01 VAGA

DE GARAGEM E 02 SAlIo DE FESTAS.
AREI PRIVAnVA 100,00 �

Cód: 1615-02 R$180.000,00

01 SuiTE + 01 DORM
CHURRASQUEIRA E WAGEM.
ARU PRIVATIVA 80,66 m2 , rIU...

_' g"c"."'_"

I PARTIR DE

R$190.000,00
Três Rios do Norte

RS 96.000,00

COM 01 suITE. 02 DORM, SAlA DE ESTAR E
JANTAR, COZINHA. BWC, AREI DE SERVIÇO,

VARANDA E GARAGEM.
AREI DO TERRENO 454.00 mI

Cód: 1890-02 R$ 335.000,00

www.leier.imb.br

APTO COM 02 DORM, SAlA DE ESTAR,
COZINHA. COPA, BWC,SACADA COM

CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
AREI PRIVAnVA 78,00 mi

Cód: 1886-02 R$155.000,00

TERRENO DE ESQUINA
AREI DO TERRENO: 301,55 m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jesus Cristo disse:
.

.

Olá, Clientes, Parceiros e amigos ...

Você é muito especial para nós!

"Nosso' muito obrigado por estar conosco durante este ano.

No Natal lembramos que Jesus nasceu e veio preencher o vazio de 'nossos
Corações, salvar e nos presentear com vida, e vida em abundância.

Busque neste Natal a Jesus Cristo,
Pois s6 Ele pode nós dar: A Vida verdadeira.

Eis que estou à porta e bato, se

alguém ouvir a minha voz e abrir a

porta, entrarei em sua casa � cearei

com ele; e ele, comigo."
(ApQcalípse 3:20)

Férias coletivas: 21/12/13 à 06/01/14. Reabriremos dia 07/01/14.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantões:

Locaçâor 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 921 0-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

itaivan
IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você! � Itaivan Imobiliária

<Il
o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I]MOBIUÁRIA

Você planeja..

A. gente realiza com você!

(47j 3055-3412

Plantões:

Locação: 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

>

Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

� Itaivan Imobiliária

Design contemporâneo.
localização privilegiada,

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

Localização privilegiada no Loteamento

Champognat a poucos minutos
do centro da cidade.

,
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Terraço com salão de festas decorado,

churrasqueira e piscina com çieck.

Estrutura pronta para receber aqueCimento
a gás e tubulação para água quel}te
preparada paro sísrerncs mcnocoraondc;

Elevador de alto tecr'lologia cOflíl
capacidade para 8 passageiros e

sistema a� resgate a0tC?máfico.

Afto requinte emdeta!hes,' decorados
com revestimentos Porc.etonosoe.

inferruptores.�im�.

ww.itaivan.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

Você planeja.
A gente realiza com você!

Plantões:

Locação: 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

Prontos: 921 0-0808
Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

Itaivan Imobiliária

Rua Olívio Domingos Brugnago I 420

Vila Nova r Jaraguá do Sul - se

473370.0300 I fenpar.com�lor
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Inspirados em você

ww.itaivan.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você planeja.
A gente realiza com você!

Lançamentos

* Lançamentos 8822-9850
* Prontos 9210-0808
* Locação 9945-8037
* Captação 9207-0201Ref. 5413 � Amizade Ref. 5197 - Am izade Ref. 5382 - Jaraguá Esquerdo

02 dormitórios 02 dormitórios' Suíte + 01 dormitório * Captaçãoe, 9945-8037Área Privativa: 54,72m2 Área privativa:' 64,23m2 Área privativa: 67,53m2
R$ 158.000,00 R$ 159.000,00 R$ 159.000,00

Res. Horizon
.
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Ref. 5460 - Járaguá Esquerdo Ref. 5025 - Nova Brasília Ref. 4987 - Baependi Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro Ref. 5278 - Jaraguá 99
Suíte + 01 dormitório Suíte + 01 dormitório Suíte + 01 dormitório 02 dormitórios 02 dormitórios
Área privativa: 78,12m2 Área pfivativa: 79,30m2 Área privativa: 115,74 ri12 Área privativa: 63,69m2 Área privativa: 47,83m2
R$ 248.021,98 R$ 292.000,00 R$ 339.000,00 R$ 193.000,00 R$ 114.567,14

Res. Drissen Res. Alto Pinheiros
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Res. 5291 - Centro Ref. 5493 - Centro Ref. 5042 - Amizade
01, 02 ou 03 dormitórios 02 dormitórios 'Suíte máster + 02 suítes 03 suítes 02 dormitórios E

Ul

Área do imóvel: 76,60 Área privativa: 67,99m2 Área privativa: 157,04m2 Área privativa: 120,53m2 Área privativa: 55,26m2
<fl

o

R$ 1996.132,60 R$ 164.000,00 R$ 791.450,81 R$ 516.000,00 R$ 159.029,20 1(11
Uo
<1l
'""

Res. Vilar s-. Res. Moreau Res. Mont-Serrat Res. Mondrian Res. Boi �
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Res.5159 - Piçarras / Centro Ref. 4937 - Baependi .
Ref. 5307 - Czerniewicz

-o
Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo Ref. 5511 - Baependi. o

"""

02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 01 dormitório Ul

Área privativa: 63,91 m2 Área privativa: 84,18m2 Área privativa: 99, 13m2 Área privativa: 102,01 m2 Área privativa: 77,92m2
-o
<Il

R$ 171.714,35 R$ 279.430,41 R$ 363.879.77 R$ 461.482,26 R$ 234,730,00 lE
Q

�
-I<

ww.itaivan.com.br se

(47) 3055-3412

Plantões:

l(ocaÇão: �9945-8037

,1'aAçamentos: 8822-985O
Prontos: '92l0-0808

C-aptação: 9207-020Y""
Captação (2): 9965-0638

8 ltaivan Imobiliária

.

P antão de Férias

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você planeja.
A gente realiza com você!

Ref.7739
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 160,05�2
R$ 450.000,00

Ref.7683
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 190,00m2
R$ 595.000,00

Ref.7638
Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 129,75m2
R$ 350.000,00

Destaque da semana:

{ 7, 3055-3412

Plantões;

Locação: 9945-8037
Lançamentos: 8822:-9850

Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201
9965-0638

Vendas - Imóveis prontos para morar

Ref.7735
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 128,56m2
R$ 425.000,00

Ref.7680
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 240,00m2
R$ 790.000,00

Amizade

Ref.7636
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 137,72m2
R$ 350.000,00

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, N° 1048 - Centro - Jaraguá do Su·' - se

Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 18h 15

19 Itaivan Imobiliária

Ref.7722
03 dormitórios
Área privativa: 222,00m2
R$ 318.000,00

João Pessoa

Ref.7685
Suíte c/ closet + 02 dormitórios
Área privativa: 139,02m2
R$ 285.000,00

Jaraguá Esquerdo

Ref.7623
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 202,00m2
R$ 357.000,00

Referência: 7753 - Casa no Amizade
contendo Suíte com doset + 02

dormitórios, -sala de estar/jantar, bwc,
área de serviço, depósito, área de festa
mobiliada e garagem para 02 carros. Possui

290,00m2 de ára privativa e com o Valor de
R$ 550.000,00

Ref.7708
01 dormitório
Área privativa: 54,00m2
R$ 200.000,00

Ref.7651
02 dormitórios
Área privativa: 57,00m2
R$ 159.000,00

Ref.7697
Suíte + 02 dormitórios
Área privativa: 168,39m2
R$ 280.000,00

1 Suíte

03 dormitórios
Área privativa: 167,00m2
R$ 377.000,00

Ref.7642
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 230,00m2
R$ 430.000,00

Agua Verde
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Ref.7046
Suíte máster + 02 dormitórios
Área privativa: 300,00m2
R$ 600.000,00

2 Dormitórios

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3055-3412

Plantões:

Locação: 9945-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

Você planeja.
A gente realiza com você!

Res. Itacolumi

02 dormitórios
Área Privativa: 70,69m2
R$ 170.000,00

8 Itaivan Imobiliária

Vendas - Imóveis prontos para morar

()
o
3

Res. Lancaster Plantão de Férias()
o
3

02 dormitórios
Área privativa: 59,70m2
R$ 118.000,00

02 dormitórios
Área privativa: 70,63m2
R$ 279.000,00

* Lançamentos 8822-9850
* Prontos 9210-0808
* Locação 9945-8037
* Captação 9207-0201
* Captaçãoc» 9945-8037

Res. Athenas () o
o o
3 3
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Ref. 5564 - Chico de Paulo Ref. 5559 � Vila Lalau Ref. 5558 - Centro Ref. 5549 - Czemiewicz Ref. 5534 - Jaraguá Esquerdo
Suíte + 01 dormitório 03 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 01 dormitórios Suíte + 01 dormitório
Área privativa: 66,75m2 Área privativa: 76,58m2 Área privativa: 122,50 m2 Área privativa: 77,35m2 Área privativa: 71,68m2
R$ 180.000,00 R$ 180:'000,00 R$ 310.000,00 R$ 270.000,00 R$ 190.000,00

() 5' () 5' oo o o o o3 n 3 o
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Res. 5519 - Czemiewicz Ref. 5499 - Vila Lalau Ref. 5491 - Centro Ref. 5493 - Centro ro

Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios 03 suítes 02 dormitórios E
(j)

Área privativa: 99,85m2 Área privativa: 80,OOm2 Área privativa: 182,33m2 Área privativa: 120,53m2
.

Área privativa: 72,1 Om2 '"

o
. R$ 290.000,00 R$ 260.000,00 R$ 447.000,00 . R$ 516.000,00 R$ 220.000,00 Iro

o-
ro
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Ed. Gran Life () Res. Dolce Vitta Res. Reinoldo Bartel o Res. Elegans Res. Gomes .±=
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Ref. 5037 - Vila Nova Ref. 5054 - Amizade Res.5586 - Baependi � Ref. 5431 - Vi Ia Lenzi oex> +-'

Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios Suíte + 01 dormitório
w

Suíte + 02 dormitórios (j)w

Área privativa: 111 ,32m2 Área privativa: 112,OOm2 Área privativa: 91 ,06m2 Área privativa: 83,64m2 Área privativa: 81 ,00m2
-o
'"

R$ 450.000,00 R$ 340.000,00 R$ 155.000,00 R$ 290.000,00 R$ 210.000,00 !!!
o

�
ii
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Você planeja.
A gente realiza com você!

Ref. 2414 - Lot. Ville D' France

Terreno de Esquina
Área do terreno: 481,18m2
R$ 145.000,00

João Pessoa

Ref. 2732 - Lot. Marajoara II
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 324,00m2
R$ 120.000,00

Ref.2742
Terreno de Esquina
Área do Terreno: 1.047,18m2
R$ 450.000,00

Amizade

Ref. 2660 - Lot. Munique
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 362,50m2
R$ 145.000,00

Ref.2735
Terremo de esquina
Área do terreno: 305,12m2
R$ 159.000,00

Três Rios do Norte

Ref.2284 - Lot. Novo Horizonte
Terrenos Residenciais
Área a partir de: 340,00m2
A partir de R$ 87.000,00

Destaque da semana:

Terrenos

Amizade

Ref.2737
Sem benfeitorias
Área do Terreno: 343,00m2
R$ 159.000,00

Nereu Ramos

Ref .. 2733
Ideal para Loteamento
Área do Terreno: 125.000,00m2
R$ 2.850.000,00

Ref.2702
Rua - João Planincheck
Área do Terreno: 458,00m2
R$ 690.000,00

More no que é seu!

Loteamento Montreal

* Referência: 2621
* Bairro - Três Rios do Norte
* Área do terreno a partir de:
320,63m2

* Valor a partir de R$ 89,776,40

(47) 055-3412

Ref.2738
Terreno de Esquina
Área do terreno: 495,00m2
R$ 215.000,00

Ref.2723
Ótima Localização
Área do terreno: 403,87m2
R$ 85.000,00

Três Rios do Norte

Ref.2683
Terreno sem benfeitorias
Área do Terreno: 325,00m2
R$ 89.000,00

Plantões:

Locação: g�45-8037

Lançamentos: 8822-9850
Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638

8 Itaivan Imobiliária

Ref. 2736 - Res. Marcatto
Condomínio fechado
Área do terreno: 1.51 0,OOm2
R$ 900.000,00

Três Rios do Norte

Ref.2721
Sem benfeitorias
Área do terreno: 36.757,65m2
R$ 650.000,00

Ref.2678

Descrição do Imóvel
Área do Terreno: 1.361,1 Om2

.

R$ 477.000,00
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ww.itaivan.com.br IRwa: Presidente Epitácio Pessoa, N° 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Horário de atemdirnento: Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h30 às.18h 15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você planeja.
A gente realiza com você!

Ref. A-1010
Ed. San Gabriel
02 dormitórios
R$ 570,00 + cond.

Vila Lenzi

Vila Nova

Ref. A-1021
Ed. Dona Wall
Suíte + 02 dormitórios
R$ 1.000,00 + cond.
/

Vila Nova

Locação; 9945-8037
Lançamentos: 8822-9850

Pr.OAtoS: 921· 0-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965.;.0638

8 ltaivan Imobiliária

__I-m _

Locação

Ref. A-1027
Ed. Quatro Ilhas
Suíte + 02 dormitórios
R$ 1.150,00 + Cond.

Centro

P antão de Férias

* Lançamentos 8822-9850
* Prontos 9210-0808
* Locação 9945-8037
* Captação 9207-0201
* Captaçãoe, 9945-8037

Ref. A-1 035
.

Ref. A-1037 Ref. A-10n Ref. A-1081 Ref. A-1088
Ed. Porto Belo Res. Rivieira Ed. Klein Res. Ipê Amarelo Ed. Ebnézer
02 dormitórios Suíte rç/ closet + 02 dormitórios Suíte + 02 dormitórios 02 dormitórios 02 dormitórios
R$ 700,00 + cond. R$ 1.600,00 + cond.

"
,R$ 950,00 + cond. R$ 550,00 + cond. R$ 650,00 + cond.

Czerniewicz Amizade Vila Lenzi Guaramirim

Res. B-883
Casa de alvenaria no Centro
03 dormitórios
R$ 550,00

Centro

Ref. B-859
Sobrado de alvenaria
Suíte + 03 dormitórios
R$ 2.350,00

Ref. B-898
Casa de alvenaria
03 dormitórios
R$ 550,00

Ref. A-1060
Ed. Lilium
02 dormitórios
R$ 600,00 + cond.

�ww.itaivan.com.br

Ref. B-9f8
Área de festa, piscina, churrasq.
Suíte cf closet + 02 dormitórios
R$ 2.250,00

Res. A-941
Ed. Jaraguá
02 dormitórios
R$ 695,00 + cond.

Ref. A-848
Sobrado Geminado
03 dormitórios
R$ 990,00

Ref. A-999
Próximo ao Centro.
02 dormitórios
R$ 750,00 + cond.

Pavimento Superior
Suíte + 02 dormitórios
R$ 890,00

Ref. A-1056
Res. Bartel
Suíte + 02 dormitórios
R$ 730,00 + cond.
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Rua: Presidente iEpitáçio F>essoa, �o 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Você planeja.
A gente realiza com você!

Rua - Marina Frutuoso

Terreno comerical central com ligação de aguá e luz! Metragem de 474,2Sm2,

R$: 1.100,00

Royal Barg

Sala comercial com 813,00m2 super ampla com vagas de garagens a disposição.
R$: 12.000,00

Rua - Domingos da Nova

Terreno comercial central com 900,00m2 plano e murado com apenas

R$: 1.100,00

(47) 3055-341°2

Plantões:

locação: 9945-8037

Lançamentos! 8822-9850

Prontos: 9210-0808

Captação: 9207-0201

Captação (2): 9965-0638
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ww.itaivan.com.br

8 Itaivan Imobiliária

Locação

Bairro - Nova Brasília

Sobrado com Suíte maste + 02 dormitórios, piscina, área de festas c/ churrasq.
R$: 4.500,00

Rua - Getúlio Vargas

Imóvel Comercial NOVO com 100,00m2 + 04 salas + 02 bwc's

R$: 3.900,00

Rua - João Planincheck

Terreno comercial no Bairro Nova Brasília com 480,00m2

R$: 1.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�
�LENZI

CÓD.IM2 - Casa 55m'! coos!r�
clroorm" bwç S€)Cia�. safa eslar.

00i!f\n�a. ra'lamdeJía, g;arngem

9$18$.000.00

cáD. "-�dlSl11iUe+2
�_Io�ãreal!!lefeslascJ
���r:JbM;.

"550000.00

cõa.... -ClsId1l!nli",lIsuii1e.
2tliam.,áIIrR.�dI�
�rII2��b!iz1Is'lS

'�i!lIIlIÍÍ>ieÍ$�

R$�

CÕD.818-AmpIol.eneoodl2.�,
locaIIizadoemârlHnobfea3 mRuiIlos

doQlfllro., §nda�da ddIade..

DE"''''' POR """-ÀVISfA

c:óG.....T���.
��3�61C,001IlIÍfíS-..

.

�tiMl,i�qJIlS5lIII12!111J&iij"roWl!Is.

RSMo.ooo..oo

ILHA DA FIGUEIRA

CÓD.934 - Unda casa c/170m>
consft.• 1 suite + 2 donn., escritório.
área festas cI bwc, gar. p/2 carros.

R$450.000.00

I

000. Br2 - Casacll suite, 2 doma..
cozWRa, saia estaIrljanlar, bwc social,

iIlrr.IrIderia, ãrea festas clllIvabo e

g:sagem. MQbiIiada
R$36O.OOO,OO

CÓD.", - SaIlradod 1 SJJiiIe cI
1üJrQ,2cbm..1J«.c soâiit,� sala

esIlldIV,�gangamrJ
3 C<iI1roS, àr9lI fesàs.�

RS8OCUIOO.OO

cõo.938 -lindoteneoo, pI!Joo oom

duiaís frentes" senda uiJJa d22 melros pi!
RinaIdo BogQ; ârea toI;ajj di6OS.13Inl

R$640"'-FlNANClÁVB.

CÕD.91O- TEm!Oi)d�.pmo
� p'Joonslruir, tarJo mutnrdod

lflIQftioe ILIIIM�da�,

R$12O"'-FlNANClÁVEL

GUARAMIRIM

. DESTAqUE:

CÓD.984-CasactarnP'ollem!ro(t204<mi'l
1 Slli!e, 21bm..bwc soci!!I, saIBlestaJIIjjalnJla,
��áreaseMoo.áreafeslas
�!JlIIauemesi!sll!!madeaitamna

RS430 000.00

CZERNIEWlCZ

-

VfLALENZI
CÓD. !!fSIS - tGalsa
rr:111I $Uiím" 21!!1mrnmt"

Ib.wc oociiaJ $lllllal
estI!rhl�

cmiintlhml Jl1ll'm:fu.il�
e!J$CfÍitfrfuriiro,J�eoo"

ãJroo. «:Ie ff�
�errS>lIt"iíma

SEniictD> e2':l�
.488 ooG"oe

CÓD..91I-(Qas;a.1tiI2suílles;,111i1mni1!l"
21lill11«:;. m!iinffRa IllII1IIi!iillimIllal. smlm.le51Im1ijjam1larr"
támmsetlilQIll,támmtieSlalsda:iIntJmr.m!lI!i1al,

2�8!5pIltlm1lD'/IIlÍiiJl:iima.
11$530 OOD,.OO

ctim.!IIIIlJ -1Lii1m1lal5lllilmn!lm1til1f!IIiÚltemm!!ll!lra:ll
�.l1!IIiÚIte.J!a!lmnm.•Ilnwt::!!lIEÍii1I.�ltn).
âmmIalieSlE!lWitm1.âmmlaliel!!ellms<dlb.wJ:;.lPiimiiJm

a:iII:lastlàtare!!Jilql!l1llwllJ!a:amms.

"5"5"'''

CÓD..1I3 -C:msaampQtem!ml,l!lb3Dl,
5drJim"3�«:midIlBmcb" Slliliiesfmlflf

jaIlIIeJr.támm_lfesItaIs.llaIiIarndeme,
�p73Ci11Vlll1$,lJIIlIl;Oarle5iano.

R$5OODOO.OO

a:6!n._-lLiidD5JIIlIrna!dtllliIl/�.1I$lÍltel.
2a!lmnm,.lhlw!:smmiill.sa!larmllm'jjmtIm;,<tlw.!ÍJÜlII.

IIIwiiIIml,aí1<!lII3l!IllWil:ml.�aí1<!lIIllIle
ffeIIIIsiIlldluni!al!!JqJ.imEl!��. '

II$&'iDGIIIUJII

CÕD.963-tOmsmo'/l1 suiilel!ll1llll5ltar,.
2 rdlmrmm,,2I1hc$,l!!!lilCfilliiJriim, salbBeslIIIIrfl

jj;mUImr"I�IllIllli�2\l!1l!Jl1i11S
�lI11l,llIIQIIJl!llCiim!mttmsoltmr..

BARRA RIO CERRO ILHA DA FIGUEIRA

cm.S85-
'f�cd/lL1mnni2

llJlllll11l firenÜl!l «IIe
�;1IIDmn Illl'JIRIuml..J.tllJ5Ji!!
�lRlilwliillm,

bllIJlIlIDl1IIl<l!IIl!m,
i!d1l!mJm 1lll'Al:mm!slinuiír..

�lsIlÜ1ll
'1Áslbillilllmtle
fl:JIll1Ill1!lliaiL

R$1.200.00D,OO

eóD.. 8S4 - Tenrenro'CI/4OOIIJí!!(1I8"m
;d6.C5l.�� p/loomslIlnuiír,

prórdimi) iIO lI'IIII!JIf:lII C:r!m!IIlL

"1&ODOO"OI)

eóG....-��ltaiti!Isrcil
�,��wJI�Ir�1Q!ISIIIS
dIiII�.�I��

A�DER$_""

CJtID.J'.D-lLiill1!lJll�ltiIl�._
llJiili!ll.mwJlII[bl'$Illlllel!!ellmsrcil�:a
11eJ]!I1lIil.�_telltll!lllllIiUl.I��.

QOOIlJI!II:._IIt!Is�iPJllllrilWl.�fJjlilJ.'
R$400DOQ,OO

cífml.SIIIIl! -.«mfJIlO.l�ill'I4$O},",
f.Clli)j(_.�cooJlhrjJ'.llIWIfa&,iJlQroo

Itl�JI1'JoomjI)qjIr,�1mI1e
lrooal�. �tfm)�<tIltlbellilfifrlllllllD.

........._.
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CÔD.!W4-I!lll!siiiii,lrlTlllSl!liil!si,-.m.
a;/J5ilnIIí"a;/J2Ill!lmrm.,sailm�.ilDIIc
SIlItiiIiI, ll:r2lll3maál!esé SImÜ!;llll, Sl!II3lIIm

a;/J�iIa!ell1l1i1!1Jll,

..112........

DÔIIl.SlScfffielji1!LQnl!it!mJ�Illj1!IIm,
rrJ/�,rrJ/2«1ll!mrn..!S!Il:IIIl!Iilrr;f/�"

�WõWJ!i,Il'lNtIÍ!D<DffElImIe!lliisJ;jilllll,lImi�
:maufImIiiEl,71gmmiim!JJlftms.

..... IIOD"OO

mm..1IiIE-fffieljil!l.IIllmtll!!!cml,�,
rr;f17!lIDní"�"rr;f/1l3ll!ÍtIi!l,2o!ill:mm"sllae!llladl
JiIrnfii!1;,lIIl.çemmiiill,�i1IIIa\,arnm3!l!!1'liil:m\,

$I!l:llidIilrr;f/�ÍllIlellllS!!!Jil.

"1!I5"'-1WI'IIEIÚEL

-.
CÕD.. 933 -1Rlr!siid. DlJbiiii. aplG. c/I12.6m"

IIlII'fmIIt. 1 SIUii!e� 1 dIlm.lm: social.
SiIlCaIIIIac:ldu:r.ereiikl2lO8!18Sgangem lado

allillllln>. �PIIâãD de acJiIlallll!lllln.

.423.000,,00

. c:óo. 943 -Ifiesiili 1Barra�, cJ/ 2

<IlImnnm.,2�sallaesttm�.�
i���

l�elYll1!Pgmgem,
AIWIIIRIIIERS1SL5IIQ,IBDR.+FIIWIC.

CÓD. 941- Resid�apto. cI
64Imni" I!l'ri�" 11 SllJi1te. .. dI!Iirm.. sSia esbI

iiamllar. =- ci'dt1Iwr1rasq. 1 W!Ja

&a!l1m1lllJ!l1ttm:lal�lIIl!llltl!!l11llrO
allalJ:ji:Jftaniie.((DtemliWfileBliulillllte.

�$iIlIãm>.1lESIiis
elVe!lll��,

1Imi�,2�,1I2
fJliUÍill1!311llmi..lltJn;ailtaillllllJillOslC!ili1il\

7TtiÍJil1!l$*lIillailttilSaifll!lra!mies"
arnm_.Jh._iréPUl2ld,

a:mnt<1l.2,<llUiI31l11!mmi1Ili1:mml!lliÍlll!'Jt.
sala 4!$1I;m1jjaln1t;1r, tl:l1liZÍÍlIflm

1��ilDIIcSlll!:fml\,�
rr;f�,,�<llUiI2Wõll1Jl11!ôé

'�,tiilIi1Ii!J�illtD
6:I!MID��

CÓD.817 - Aesid.IIiIIanr.ty,aplo.cl98,7Qm2
IJÔ'I. 2 Sliles. 1 dorm, sala1vIestar, cozinha, área
seMco.espacogwmetclcIunlsqueirae relke

na sacad!I, 2'13Q8S. excelente acabameIlto.

R$265 MIL- FlNANCIÁva..

CÓD.. 918 - Resid. Mariscal,7 apto. cf
79.!J5m" priv� 2 dorm, sala estarljantar,

excelente acabamento. ôlima Iocalizacão.

RS245.000,OO

CÓD. 933 - Resid. BelIe \fie, com 122m'
privaIitIo, 1 suite masler sacada c reUd, 2

demi-suites,ampla sacadaC/churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas. Excelente p3f:lrão.

R$43O.000,00

DESTAQUE

- coo. 988 ·1 suite, 2 quartos,
sala jantar, sala de estar, cozillha.

lavanderia. banheiro 'socia� sacadacom
churrasqueira. 2 vagas de gar:agem,

ÀPARTIR DE R$17O.000,OO

B�LN. CAMBORIÚ

coo. 843 - Edil. Bordon. apto. ct121m2 priv.,
1 suite. 2 dorm, sala estarfjantar, bwc social,
ampla sacada c/ churr. e 2 vag;is garagem

individuais. Apto tomo mobiliado

R$ 650.000,00

HORIZON RES. •

JGUÁESQUERDO'
Situado no inicio do bairro

JguâEsquerdo, possui
eIevador,lindavista

da cidade e excelente
acabamento. Aptos com

1 suite + 1ou 2 oonn,
sacada cf churrasqueira, •

ambientes integrados
e 2vagas de garagem.
Entregue com espaço

gounnet e 0011 de entrada
deÍ:;orados e mobiliados.

c6D... -1Íiil<m>@I-�
tOl>11lil!lW,aIi'�mmn�
�lIol1mnnitliillli!iJ.srA1leJ!llilli#
jja1it!;llr�,sacau!Ia
mmn��
<áta�ÍI:l1l),�smtílillí.

1I�.. lI'!édIill"!lftl3l1!ll:rer4
piliIlliim!mttrmi;,1I!li�

SCi!llIIa"'el2iillumltllllllil
_UIrnJ,,�

_miialep�

VITALLE
RESIDENCE-

VlLARAU
CÓD. 90& - Aptos. c/1
suíte, 2 dormitórios; sala
estar I jantar, cozinha cf

c!lurJasqut;lira, bwc social,
área de Sé!!VÍCO. 2 vagas de

garagem. Prédio oferece:
18 unídades, portaria com

porteiro eletrônico. portôes
automatizados, elevador,
salão de festas decorado,

fitness montada. playground,

AMIZADE

'CÓO.-'39-
Residencial Belize,

apto. cl BO,66ffil prív.,
1 suíte.1 dorm, sala

estar./jant,ar.cozinha, .

bwc social, sacada
c/churrasqueira e

2 vagas garagem.
Laminado, massa

corrida.

R$ 220.000,00

4e�...�"...

000.755 - iResid calMa.. �1a. d
77,68n?prlit" '1 SliIlle.� !il00l'l., bm: :5()êlíl:�

oozinrna, sa1a estarJjarntar, sacat!le -cf
cllWlt.asqueíra1l1 'Vaga.

APARTIR DER$182MIL

CENTRO (ALTO PADÀÃO)

CÓD. 857 - COAd, P.alazzo Valsugana,4indo
apto, c/ 320m' pr.iv.• 1 su�e master c/ sacada,
3 suítes, sala estarJjamar, 'salab com bome

tneater, deli). empregada, dell]llel'lsa, 3 -m,gas,

8$1,8 ulutlo - PARe. DIA.Cl1"IiIOMIEl.

ED.RAZIEL
RESIDENCE

Área Privativa

131J72m2
ENTREGA!Marçol2015

lbJaAugusto Mh!tIkIl • 8aePllDlfi
(PJ'Õximo ao ClubeBallf)endi')
APARTAMENTO::
• 3-suites- semdo 1 Master
-lavabo .. Cotím1la iI1teJ!l�aiila
• Ampla sacada am:> 'ChIiIrraQllUéina
• Sala éIa estarJ jart1ar
• Área.áe serviço"2 Ya!ilas'de JlIBI'.

MILANO RESlDENCIALE
- NOVA BRASílIA

CÓD.102-Aptos c/:1swle'fl1:aS,lar,
2sú<tes,lall!ab1!l, a_ de:seMoO, '3

vagas de garagem, d�lto indiliidt.la(,
sala de li!star.e 1101l'19 :theatlilr. 'sala de. _

jantar, ampla varanda eJ cl:uJrrastj.,
.oozÍ(;lha lopeão integracão com

jantarl.JnOliOe oftioe(Ollloionall PrÊ!dio ."

Oferece: 2 e!evamones, ,mal! 'S,ooial, salão
de j€Stas,�spaoo gOl?Jrroet, sala de

jogos, brinqueooteca, frtness, piscina,
gazebo, vestiários, recepcão. guarita
Área Priyativa: 156m'. Dns.:Pl'1lpar'élcâo

oompleta para clil;(lali:z:aoão.

A PARTIR DER$188Mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



00".11".0111 O 1t01l0 alto

tO". a Illaeizaçtio
da to".p,a dll se« i".óllllel

• Imóvel pronto GOm
• Localização privil

. •Área social de
• Atabamentos
• Hall de entrada mobiliad.� §

01 suíte + 02q\l8tlos-AJnl.: 121m'

Apl)rtamenlbs a partir
de R$ 375.000,00

• Imóvel em construção comBJ. 72>304
* Apto com aspiração centra!

>
.

• Elevador, previsão
• Sistema de portão e
* Hall de entrada m
* Espaço gourmet

01 suíte +01 q
03 suítes - AJnti 192m" coe. 579001

Apartamentos a partir
de R$ 230.000,00

A yatie 3".óllllis dllSIl;a a todos
r Boas "Ilstas II

IA'" "selz Alto /110"'01

Residendal

Champaqnat

Lotes a partir de
R$ 88.000,00!

Venha conferir!

;COM REGISTRO

COO.: 537001 - Bairro: Jaraguá Esquerdo i

___ .... �ondC?minio Jardim Cristina I Área: 548mz R$ 350:_O�O�� :..; � _.t

De acordo com a lei n& 4591164. informamos que as informações e ilustrações nesta �leriallêm carâcler exclUsivamente promocional. de acordo com o memorial descritivo. Os móveis, assIm como alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas,não constituem parte integrante do contrato. - Valores sujeito à alterações sem aviso prévio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ivanaimoveis.com.br

3370·1122
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

ReI. 2228 - EDIFíao SilVIO PRADI- Centro - Aparlll1nenfo 01 Suíte c/
saardo,02 donTli1ório, bw< soàa!, sala de es10r e jan1llr,somda, cozinho,área

de serviço c/ dlUrrosqueiro 01 voga de garagem. Permanere móve� sob
medi�a na suíte,mzinho e banheiros e área de serviço. Ma1riwla n° 53.699.

Area privativa do aportomenfo: l00,00m2. Preço: RS 280.!KXl,oo

Rei. 2250 - Centro - RES.VANCOUVER 11- Apto mm suíte ma� 02
dormitórios, sala de jantar, sala de 1v, bwc sOOal, sacada com chur

rasqueira e fechamento com sis1ema reiki, cozinha, lavanderia
e 02 vagas de garagem. Móveis sob medida na cozinha e bwc

'

s. Ma
!rimla 60.106 . Valor RS 395.000.00. Aceita financiamento bancório.

Rei. 2195 - Centro - RESIDENCIAL DONA VERGINIA

Apto 01 Suíte, 02 Dormitórios, BWC social, sala estar,
sacada com ch�rrasquçira, cozinha, lavanderia, 1 Vaga de

garagem. Area privativa 88,31m2• Matricula 69.194

Preço: RS 210.000,00

Ref1230 - Jaraguá Esquerdo - Res. Torre Di Soli
Apto com 02 dormitórios, bwc social, sala estar, sacada

com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga estaciona
mento coberto. Área privativa de 67,04.lncorporação

sob matrícula n.o 5.340. VALOR A PARTIR DE R$165.000.00

� �

Ref. 2110 - centro - Res.ltáliá - Apartamentos com

121,OOm2 privafivos, 01 suíte, 02 demi su�es,lavabo, de
mais depen., 02 vagas. ÚLTIMAS UNIDADES. Entrega para
dezembro de 2013. R.l26.047. A partir de RS 415.000.00

Ref: 2225 - ESIDENClAl BEUZE -Amizade - Apartamentos
com 01 suoo,01 dormitório, bwcsodal, sala estar, sacada com

,churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem.
Area privativa de 76,26m2 e 8O,66m2.lncorporação sob
matricula n.o 63508. Valores a partir de 190.000,00.

PLANTÃO - 9117·1122
Eliane 9121·9933
Rafael 9656·6462
Ivana 9117·1122

Ofertas válidas até; 04 de janeiro de 2014

ABU J)HA�1
.... IVAN! ".

1......;_
,

_

Ref. 2243 LANÇAMENTO - RESIDENCIAL ABU DHABI
Centro -'Apartamentos com suíte mais 02 dormitórios,

lavabo, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada com chur
rasqueira integrada a sala com fechamento estilo Reiki,
sala em dois ambientes, 01 ou 02 vagas de garagem.

Acabamento com gesso rebaixado, porcelanato, laminado
em madeira nos quartos, tubulação de split e de água

quente. Entrega - Julho 2016. R.l73591.
-Aptlls a partiroe RS 37.5.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t:\
V

VIVENDA
IMÓVEIS

Creci 2354-3.)

CJ JARAGUÁ ESQUERDO
REF.5207

. Casa 150m - (I1 sl)íte, 02dorm e

garage(l1. Terreno B75m.

R$ 330.000,00

f1ILMA DA FIG.U,EIRA
FtEF;5'145
-Casa 120,OOm -Oi suíte; 02 dorm,
garagem. Terreno 371iôOQm •

TEMOS O LUGAR
CERTO PRA VOCÊ

473372..1122 • www.vivend_aimoveis.com

�ÁGUAVERDE
REF. 5218
Casa. com 160m.
01 "Suíte, 02 dorm e 02 vagas de garagem.
Terreno com 450m.

R$ 490.000,00

q RAU
REF.5209
Casa 160m - 01 stiítel 02 dormi duas
vagE;!s d�garagem.IerJeno 326(11 •

� SÃO LUIS
REF.5187
ealla 70,00m - 01 suít.e, 02 dom\,

.

garagem.
Terreno 448,00m .

R$ 230.000�00

� RIBEIRÃO CAVALp
REF.513t
Casa 125m - 02 oorm, área de festàs,

, 02 vagas de garagem. Terreno 400m .

. RS 230.000,00 I

RBF 5182
Casa 128,OOm - 01:suíte, 02 dorm, 02

vagas dê garagem.Acabamento em piso
porcelanato, gesso.

-

Terreno 442,OOm.

.I:t$ 286.000,00

CJ ILHA DA FIGUEIR�

fi B. DO Rlo CERRÓ
REF.5161
Casa 140,OOm ' Oldonn, área Qe
festa, 2.yagas de-garagem, Terrll.,np
450,OOm.

.'

-

� VILALENZI

REF5225
Casa com 240m - 01 suíte, 02 dormi

�área de festas e doas vagas de

garagem.

R$ j90�OOO,OO

REF 5217
Gasa 280,OOm - 01 suíte c/ doset.
+ 02 dotrn, área de festa cf piscina
e ofuro.
Terreno 403,OOin .

R$ 750.000,00

fJ AMI�ADE

R$ 280.000,00.

I'!\ �

VR�U
FlEF. 5122
Casa 110,00m" 01 suíte, 02 dorm,
área de festE;! e garagem. Terrena'
375,OOrfl.

RS -275.000,00

". ,CZERNIEWICZ

TERflIi:NOS: REF. 3460 • Água Verde, Terreno com t.063,1l5m .. R$ 215.000,00 rREF. 3480 - Jílrªguá Ellquerdo • Terreno com 378,OQm. R$ 149.000,00 I 8EF. 31183 - Sã01uis, Terren(/) cf 353,77m. R$ 100.000,00

REF5222
Casa com .320m - 03 suítes, área
de festas, piscina e 'duas valias âe
garagem.

R$ 890.000;00

REF 51.98
0allli com 20em _ 01 suíte, 02 dorm,
02 vagas d.e garagem. Terreno 37'8m .

_
R$ 330.000,00

Rua Jorge Cterníewícz, 400 I. Czerriíewicz I 89255-000 I Jaraguá do Sul I SC
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WWw.vivendaimoveis.com·47 3372·1122

PLANTÃO DE VENDAS:

47 9981 1122 (Osmari)
4796546534 (Drika)
47 9927 6069 (Ruda)-
47 9185 6002 (Anderson) VIVENDA

IMÓVEIS
Cre�i 2354-3J

V VILA LENZI
REF 1653
Residencial Das Acácias
Aptos 'de suite + 02 dorm com 1 DOm

privativos. Aptos com suite + 01 dorm
com 78,92m privativos. Aptos com

01 dorm com 51,91m privativos 01
ou duas vagas de garagem. Entrega
Dez/2016.1nc.: nQ R4 16.293. A partir de

R$ 115.381 ,00

V AMIZADE
REF 1579
Residencial Beliz.e

Aptos com suíte + 01 dorm - 76m
01 vaga de garagem
Incorporação R3"508.07

Aparlirde

R$195.000,00

V AMIZADE
REF 1379
Apto NOVO com 55m - 02 dorm,
sacàda com churrasq e garagem.
ÚLTIMA UNIDADE

R$ 1.58.000,00

V CENTRO.
ÀEF.1675
Aplacam 121,84m - 01 suíte com

sacada, 02 deml suües, sacada com.

churrasq e 02 vagás de garagem.

R$ 420.000,00

�CENTRo.
REF.i652

Apto: 01 suíte + 02 dorm - 90m

privativos
01 vaga de garagem

R$ 268.000,00

� ILHA DA FIGUEIRA
REF.1540
Tassia Fernanda

Aptos com suíte + 01 dorm - 67,18m
Aptos com 02 dorm - 60,75m privativos
01 vaga de garagem. Entrega fev/2015.

Incorporação: R5-43-599.
A partir de

R$ 165.000,00

\) VILA LENZI

REF.i604

Apto: Oi suíte + 02 dorrn - 82,67m
privativos
01 vaga de garagem
Fica móveis sob medida

R$ 225.000,00

\) JARAGUÁ ESQUERDO
REF 1605
DellEmOia ,.

Aptos com suíte + 01 dorm - 67,53m
privativos. Dl vaga de garagem
Entrega: Ago/2014.lnc.: R.3-62.749

A paríir de

R$ 159.000,00

�CENTRo.
REF.1669

Apto 150m - 01 suíte, 02 dorm,
sacada com churrasq e duas \(agas'
de garagem.

R$ 430.000,00

t7CENTRO
REF H,56

Apto com 80m - 01 suíte + 01 dorm,
sacada com churrasq e 02 vagas de

garagem.

R$.350,,000,pO.

�. � BARRA DO RIO. CERRO

REF 1630

Apto com 60m - 0'2 dorm, sacada com

cburrasq e 02 vagas de !laragem. Fica
móveis planejados.

.

R$ 145.000,00

�AMIZADE
REF.:1647

Apto com BOm - 01 suite;li &1 dorm��:
vaga de !lar�gem. .' ;,.7'

Ã$ 220�OOO,OO

Casas:
Rel.393 - 01 dorm, .salá, cozinha, lavanderia, garagem. chur:rasq, garagem. Amizade - R$ 550,00 + rondo
ChiGO de Paulo - R$ 430,00 . Ret.984 - 02 dorm, cozinha c/ balcão, sacada c/ churrasq,
Re1.8012. - Di suite + 02 dorm., cozinha, área de testa, 3 piscina. Baépendi - R$'570;OO+ GOnd.

vagas de garagem. Estrada Nova - R$ 8-70,00 Rel.863 - 02 dorm., sala, colinha, lavanderia,sacada e

. Ref.80i 9 - 03 dormitórios, sacada c/churrasq., garagem. Ilha garagem. Baependi -H$ 600,00
da Rgueira - R$ 870,00 Re/.288 - 02 dorm, sala, colinha, área de serviço, garagem.
Ref.462 -01 suíte +. 02 dorm, cozinha, 2 v.agas garagem. Céntro-H$600,OO+cond,
Chico de Paula - R$1100,00 R!;t.8Q13 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, sacada c/
Ret.915 - 01 suíte, 02 dorm., área de festa c/ pisdna, 02 churrasq. e garagem. Cenlro -Iil$ 650,00 + cond.
vagas garagem.Vila,Nova - R$3.000,OO ReI. 951 - 2 dorm, sala e cozinha, churrasqueira Baependi

- R$ 650,00 + cond.
Ref.8004 - 02 dorm, cozinha, sacada cf ehurrasq, garagem.
Amizade - R$ 630,00'SEM CONDOMíNIO!
Ref.560 - 02 dorrn, sala, cozinha, bwc, garagem. Centro - R$
650,00 + cond.
Fl.ef.932 - 01 suíte + 02 dorm, sala, cozinha, 02 Vagas de

garagem. Czemiewioz - R$ 6.50,00 SEM CONDOMíNIO!
RerA11 - 02 detm, co�nha cf mQbílía, garagem, sacada.
B1!ependi - R$ 67Q,00 + cOl\Ó, .

,Ref.8003 - 02 dorm, salae cozinha, sacada cf churrasqueira.
Vila Lalau - R$ 700,00 + cond.
Ret579 - 03 dorm, sacada c/ churrasq, garagem. Vila Nova
- R$ 750,00 + cond.

Apartan1entos:
Ref.997 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia. ÁguaVerde -

R$470,00 + cond
Rel.8010 - 02 dorm, sala, cozinha, área de serviço, João
Pessoa - R$ 470,00 + cond.
Ref,996 - 01 dorm, sal!!, Gozinha, bwc e garagem. Ceníro -

R$ 480',00 +. cond
Ref.995 - 02 dorm; sala, cozinha, áreá de serviço. Água
Verde - R$ 500,00 + cond.
Ref.762 - 02 dorm., sala, cozinha, lavanderia, garagem. São
Luís - R$ 550,00 + cond.
Ref.8023 - 02. dorm, cozinha, sala estar e jantar, sacada cf

Retg53 - Sala GOmerdalc/68,42m. Baependi - H$1700,00
Ret992 - SaI.a comercial c/180m. Vila Nova - R$ 1800,00
Ref.gal • Casa comercial cf 03 salas, cozinha cf móbília,
sacada, Centro - R$ 2;500,00
Ref.8021 - Sala comercial C/' 80m e bwc. Centro· - AS
2.500,00
Ref.980 - Sala comercial c/256m, 01 bwc e estaciGliatnento.
Jaraguá Esquerdo- R$á i50,OO
ReU000 - .Sala comllrcial cf 255m, ótima .Iocaliza�ão.
Centro - R$1,1.000,00 NEGOCIÁVEU

Galpões:
Ref.972 - Galpão com. 550m + escritório + 02 bwc. São·
Luís- R$ 4.850;00
Ret:8007 - Galpão com soOm + 02 bWê e estaCionamento -

Guaramirim' R$@:ooO,OO
Ref:968 - Galpão com 1300m - Cohd.lndustrial - Rau - R$
8.000,00
Àef.670 - Galpão' c/ 1.125m e 6m de Çlltura BFl 280- R$
11.000,00

Ref.8015 - 02 dorm, lavanderia, cozinha, bm, sala e

garagem. Centro - R$ 850,00 + cond.
Ref.8009 - 01 suíle + 02 dorm., cezinha, sala, sacada cf

churrasq. e garagem. Ilha da Figueira.- R$ 850,00 + cond
Ref.80t6'- Oj sune semi mObiliada, + 02 do(m, cozinha cf

mobilia, sacada c/ churrasq. Rau - R$ 850,00 +cond.
Ref.595 - 03 dorm., lavanderia, rozinha, sala, sacada,
ga,rage.m. Centro - R$ 950,00

Ref.B30 - 01 suíte + 01 dorm, sacada rJ churrasq, piscina,
playground, salão de festas. Vila Nova - R$ 1.000;00 + cond.
Rel.969 - 01 suíte Master + 02 (jorm., cozinha, sala,
garagem. Centro - R$ 1.300,00
Hef.947 - .03 suâes, sala e cozinhá, churrasqueira, 02 vagas
gar!!gem. Centro - R$'4.ooo,00

.

SalasComerdaiS:
Ref.574 - Sala comerdal cf 114m e oi Qwc.llha da Figueira-
R$l.oooiOO

.

Ret.978 - Sala comercial c/ 1 DOm, 01 bwc e estacionamento.

Jaraguá Esquerdo- R$ 1.100,00
.

Ref.g35 - Sala comercial com aprox. 90m cf 01 bwc. Centro
- R$Í.500,OO

Terrenos:
Ref.910 - Terreno de esquina cf640m . Amizade - R$ 650,00

Rua Jorge Czerniewiez, 400 I Czerniewicz,18�255-090 I �a�agu�do ?ul,1 SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IEn etec
IMÓVEIS

Você escolhe sua conquista

AP0082 - VILA NOVA

R-3-66.608

EN\RADA A PART'!I D;

NA VILA NOvA
VlSfE APARTAMENTOS DECOI< i\DOS
E PLANTÃO DE VENDAS NO LOCA._

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

CAIU

GAOOOl- SCHROEDER

Procurando por um lugar tranqüilo
para viver e curtir sua família?

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

Venha para
Engetec Imóveis e

conheça nossas

opções de lotes
escriturados em

diversos bairros de
Jaraguá do Sul!

Casa residencial com 194m2, com 1 suíte,2 quartos, BWC, salas,
churrasqueira e vaga de garagem para 3 C;lrros. R$ 446.000,00. Aceita
financiamento bancário e estuda troca por apartamento.

AP0085 - NEREU RAMOS

Ótima oportunidade de apartamento com acabamento difer
enciado a partir de R$145.000,00

CA0023 - CENTRO

Sobrado de 320m2, com 2 suítes,
2 quartos, área de festas, piscina e

dependência de empregada. Ex
celente localidade. R$ 880.000,00

Casa com 1 suíte, 3 dormitórios
e demais dependências.
R$ 370.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CID

www.engetecimoveis.com.br
Padre Pedro Francken, 217 - Centro - CEP: 89251-040 - Jaraguá do sul/se

J!L_
'PRONTO PARA MORAR

oartamento com 1 suite + 1, BWe, cozinha, garagem coberta e sacada
.m churrasqueira. À partir de R$ 145.000,00

Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha integrada, teto rebaixado
em gesso, sacada com churrasqueira e garagem coberta.
R$ 158.000,00

S00006 - VIEIRAS

artamento com 2 quartos,
TC, sala, cozinha e área de

viço, 1 vaga de garagem
ierta. R$ 136.000,00

3 apartamentos e 2 casas. Valor:
R$ 620.000,00

Apartamento com 1 suíte, 2 quar
tos, BWe, sacada gourmet e de,

'

mais dependências. R$ 187.000,00

TE0016 - GUARAMIRIM

sa de madeira com 3 quartos e demais dependências R$ 178.000,00 Terreno com 15.11I,I8m2.
R$ 300.000,00

APOOO3 - ILHA DA FIGUEIRA

Apto com2 quartos, BWe, sacada
com churrasqueira e demais de
pendências. R$ 180.000,00

Casa com 1 quarto, BWe, sala e

cozinha. R$ 136.000,00 (aceita
financiamento) .

Sobrado com 2 apartamentos in

dependentes com 1 suíte, 5 quar
tos, �we, área de festas e demais
dependências.R$ 370.000,00

Apartamento com 2 quartos,
BWe, sala e cozinha.

, R$ 130.000,00
Incorporação R.I-66.608

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Destaque da semana:

ID 367 - Casa Nova - R$ 289.000,00 - 03 Dormitórios - Metragem da
casa 129,10, metragem do terreno 320,63.

REF. 65 &$ 350.000,00
02 Dormitórios

MI: 43486

REF. 347 &$ 350.000,00
04 Dormitórios

,

MI: 50,995

Casas

"

'je
...... �

-
.

I" , • .j�
... ,,�"''''''..,�

REF.85
&$295.000,00

02 Dormitórios

REF. 342 RS 380.000,00
03 Dormitórios

MI:43270

" ""\'"
.....' t,� ".

� '�
�

"

- Plantão: \
-

� 8864-4021 �
,,� .�

'/,
' \�

111" \\�

47 35011000
�.imobiliariabeta.com.br
V Rua João Januário Ayroso, 531

(início do bairro Jaraguá Esquerdo)
• Atendimento: 8h às 12h /13h 15 às 18h30

Apartamentos

Ref.113
02 dormitórios
&$106.000,00

REF. 33 R$ 85.000,00
Metragem: 320,63m2

MI: 72.778

REF.129

&$1.250.000,00
Metragem: 128.000,00m2

REF. 89

&$130.000,00
02 Dormitórios

Terrenos

REF.52

&$100.000,00
M�ragem: 612,00m2

REF.324

&$90.000,00
Metragem: 325,00m2

! 11 ,': '

REF. 326
R$85.000,00

Metragem: 300,00m2
i I "III.' ,; I J. I II II!" I i! .n n II.I! I II f.

REE242

&$130.000,00
Metra�em: 412,00m2

REF. 241 &$40.0,00,00
Metragem: 37&,�'tín2

MI: 11313'

REF. 328'
&$200.000,00

Metragem: 25:0QO,00m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii 20 ANOS COM VOCÊ!
www.girolla.com.br

llilra
IMÓVEIS

Rua Barão do Rio Branco, 650 I Centro I Jaraguá do Sul I SC I 47 3275 5000 I giroUa@girolla.com.br I www.girolla.com.br

5005: JARAGuA ESQUERDO
GALPÃO Cf 670m', terreno c/ 2300m'.
Pode ser financiado. (terreno dos fundos
todo livre', pennitindo ampliação ou outra
construção). R$1.250.000,OO

1199: BARRA DO RIO CER
RO - CASA ALV. cf 2 qtos,
terreno cf 367,50m2•
R$ 170m_il! _

1113: BARRA DO RIO CERRO
(rua principal) - CASA ALV. -

terreno c/ 599,40m2 - 20,85 de
frente. Casa c/ 3 qtos, 2 bwc's,
R$ 270mil

'1341: SÃO Luís - CASA
ALV_ cf 110m2 - 3 qtos.
R$.258mil

,;.-.

1178: ILHA DA FIGUEIRA -

CASA \ GALPÃO - Casa c 3

qtos, churrasqueira, 2 garagem,
+ galpão c 170m2• R$500 mil.

1028: CENTRO - CASA + SALA
COMERCIAL - Ótimo local para
clínica, escritório. Casa c/ 319m2 +

sala com aprox .. 40m2. R$662 mil

1097: BAEPENDI - CASA
ALV. cf suíte + 2 qtos, chur

rasqueira, canil. R$ 375mil

1020: IMÓVEL CENTRAL -

Rua Domingos R. da Nova (rua
comercial) c/ casa e sala

éom�reial. R$ 580mil

117�: FIGUEIRA - CASAALV d suíte

master + 3 quartos, churrasqueira,
3 garagens, linda vista, terreno d
1050m2. R$ 350mil

1228: CONDOMíNIO FECHADO -

SOBRADO cf suite máster + 1 suite
+ 2 qtos, área de f�stas integrada cl

piscina, churrasqueira. R$ 8g0mil

1074: AMIZADE - CASA NOVA c/
240m2 -óíímo acabamenio! c/ suíte
+ 2 qtos, churrasqueira. R$ 650mil
- Estuda propostas envolvendo
casa, apto ou carro.

----...............

Excelente para fins comerciais ou

residenciais. R$ 1.200.000,00

1078: AMIZADE - CASA
DE ALV. cf suíte + 2 qrtos,
churrasq., 2 gar. Ficam os

móveis sob medida. R$400 mil.

1141: CHICO DE PAULA - CASA
ALV c/ suite + 2 qtos, chur

rasqueira, garagem 2 carros.

R$ 299mil

1236: CENTRO - TERRENO
COMERCIAL c/ 809m� c/ 21,40
metros de frente. R$ 860mii

1347: SÃO Luís - CASA ALV. c/ 1017: CENTRO - CASA ALV -

1056: ÁGUA VERDE - CASA

ALV. c/ suite + 2qtos, área de

festas, 2 garagens. R$ 460mil

1103: BARRA DO RIO CER
RO - CASAALV. cf3 quartos,
churrasqueira. R$165mil

1230: JARAGuA ESQUERDO - SOBRA
DO C,OM EXCELENTE PADRÃO - suite

ampla + 2 qtos, salas conjugadas, lavabo,
churrasqueira, garagem para 2 carros.

Em fase final de contrução. PREÇO ES
PECIAL: R$ 360mil para a primeira uni
dade vendida. VENHA CONHECER

suite mobiliada + 2 qtos, office,
churrasqueira, garagem p/ 2 car-

ros. R$ 300mil
.

1241: NOVA BRASfLlA - CASA
ALV. c/120m2, terreno c/645m2
e/15 metros de frente. R$ 425mil

1334: SÃO Luís - CASAALV. C/
120m2 - suite + 1 qto. R$ 180mil

- não pode ser financiada.

1401: VILA LENZI - CASA ALV,
c/ 3 "qtos, terreno c/399m2.
R$ 200mil

1166: CZERNIEWICZ - CASA ALV
c/ 350m2 - suíte máster + 1 suite + 1

quarto, área de festas com piscina e

churrasqueira. Unda vista. R$ 700mil

1386: TR�S RIOS DO SUL - CASA

GEMINADA C/70m2 c/ 2 qtos.
R$159mil-Aceita 10% entrada +

parcelas + financiamento.

1233: JARAGUÁ ESQUERDO - TER

RENO COM CASA-ÓTIMOTERRE
NO com área de 7.360,90m', sendo

37,90mts de frente. R$ 1.190.000,00

Imóvel muito interessante para
fins comercias. Terreno c/420m2,
casa c/165m2• R$ 450mil

1329: SÃO LUIS - CASA - Suíte
máster + 2 qtos, garagem', 155m2.
R$280mil.

1268: VILA LALAU - CASAALV.
cl100m2 - 3 quartos, R$ 31 Omil

2086: BAEPENDI .: TERRENO
COMERCIAL - Cf 38,6Om frente,
102,00 fundos.Estuda proposta envol

vendo éPJruEÍrEro;.·R$ 3.000.000,00

1161: CZERNIEWICZ - CASA
ALV. "c/181m2 - 4 qtos, 2

bwcs, terreno amplo c/683m2.

R$350 mil

1115: BARRA DO RIO CERRO - SOBRA-"
DO c/ 263m', terreno c/ 420m' - suite cf
eloset + 2 qtos, sala IV, área de festas c

cf churrasqueira, piscina. Rua tranquila.
R$ 525mil- Estuda propostas envolvendo

a to de bom adrão no Centro.

1254: RAU - CASA ALV. c/
100m2 - 3 qtos.Ierreno c/484m2•

,R$140mil
.

1404: VILA LENZI - CASA MIS
TA e/ 3 qtos, churrasqueira. ter

rene e/455,55m2. R$ 260rTiil

1438: GUARAMIRIM - NOVA

ESPERANÇA -:- CASA ALV. c/
144m2,- 3 qtos. R$ 165mil

'lll 'Plillllllutlll� ""m:: ml.llilW mmlllMUlIIIUlUÜfUllillUlHlIlHlIIHllllllll1 (11111111Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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4� 9215 500e.

LANÇAMENTOS

3002: DRIESSEN - Suíte + 1

qto, Suíte + 2 qtos ou 1 qto.
A partir de R$ 196mil

3033: CENTRO - RES. ELEGANS
- APTO - Suite + 1 qto, sacada c/ chur

rasqueira, garagem. Prédio NOVO c/

playground, spa, 2 elevadores, salão de
festas. R$ 260mil.

3166: BAEPENDI- RES. NIEMEYER

Apto c/ suíte + 2 qtos, sacada

c/churrasqueira, 2 garagens. R$ 200mil

3053: CENTRO - ED. JARAGUÁ
- 2 qtos, sala, cozinha, garagem.
R$175 mil.

3207: DOLCE VIDA - Novo.
Suite + 2 qtos, ampla saeada
e garagem. R$ 350 mil

3116: JGUÁ ESQUERDO (bem
no início). RES. HORIZON

aptos d suíte + 1 quarto e suíte +

2 quartos. Todos os apartamentos
d 2 vagas de garagem. Entrada
facilitada + parcelas + financia
mento bancário ..

A partir de
R$ 248.021,98

3248: NOVA BRASILlA - RES. MO
RADAS DA SERRA - Coberto duplex
c/ suíte c/ closet + 2 qrts, sacada
fechada c/ spa, hidromassagern + saca

da d churrasq, 2 garagens. Totalmente
mobiliado, ótimo acabamento. Prédio c/
2 elevadores, piscina, salão de festas e

espaço gounmel. R$800 mil.

3201: AMIZADE - GEMINADO RES.
ETIENNE - LOTEAMENTO MO
NIQUE- 2 qtos, sacada cf churrasquei
ra. R$ 155mil Pode ser financiado

1
.-._..

3425: VILA NOVA - RES.
AMARYLLlS - APTO - 2 Suítes
sendo 1 mobiliada, cozinha mo

biliada, garagem. R$235mil.

3411: VILA NOVA - ED. ANA
CRISTINA - Apto c/ suíte + 2
qrtos, sacada c/churrasqueira,
garagem. R$ 220mil

-VENDA-LOCAÇÃO
- ADMINISTRAÇÃO

3108: 3108: CZERNIEWICZ MORADA DE

MADRID. (Muller & Marquardt) - Somente

2 aptos por andar. Aptos com 128m2 de

área privativa - suíte cl sacada + 2 demi

suítes, 2 vagas de garagem. Excelente

área social no último andar, com espaço
gounmet, piscina, tudo entregue mobiliado

e decorado. Acabamento Ã�o Padrão.

Primeiras unidades a serem vendidas com

condições especiais. A partir de R$ 445mil

3105: CZERNIEWICZ - ED. FLOR
DE LlS -APTO - cl1, 2 ou 3 qtos,
sacada cl churrasqueira, 1 ou 2

garagens. A partir de R$130mil.

3208: AMIZADE - RES. CHAM
PAGNAT- APTO - Suíte + 2
qtos, cozinha mobiliada, sacada
c/ churrasqueira, 1 vaga de ga-
ragem. R$445mil.

.

3262: NEREU RAMOS - RES.
MÓNICA - 2 qtos, sala, cozinha,
churrasqueira, garagem, 2 aptos por
andar. A partir de R$145 mil.

3008: CENTRO - APTO NO ED. GARDEN
FLOWERS CI SUiTE + 2 QTOS, 2 GA

RAGENS, CHURRASQUEIRA, SACADA"
SOL DA MANHÃ. PRÉDIO COM ÓTIMA
INFRAESTRUTURA. R$ 550MIL

3007: A MELHOR VISTA DA

CIDADE ESTÁ AQUI: MILANO

RESIDENZIALE - Proma Construções.
Venha conhecer o apartamento
decorado e se encante!

Apenas 2 aptos pi andar. Excelente

padrão. A partir de R$790.291,00

3123: JARAGuA ESQUERDO - Ed.

Gracilis - APTO - c/ 1 suíte + 1 ou 2

qtos, sacada c/ churrasqueira, ga

ragem, prédio c/ salão de festas, play
ground, elevador. A partir de R$205mil.

3036: CENTRO -8). DONA VlRGINIA

suíte + 2 qtos, sacada c churrasquei
ra, garagem. R$210 mil.

3014: CENTRO - APTO NO

RES. VANCOUVER cf suíte + 2

qtos, cozinha mobiliada, bwc's '

mobiliados.. R$ 360mil

3410: VILA NOVA - APTO
ED. MARISCAL cf 2 qtos,
semi-mobiliado, ótimo aca

bamento. R$ 245mil

3037: CENTRO- ED.MUNIQUE -Suite
+ 2 qtos, ampla sacada d churrasqueira,
garagem, ficam os móveis sob medida,
sol da manhã, prédio c piscina, salão de
festas, porteiro, sistema de segurança
rnonâorado por câmeras, 2 elevadores.
R$370mil.

3255: NOVA BRASILlA - MILANO

RESIDI;:NZIALI - APTO NOVO (en
trega em março 2014) - 1 suíte master
+ 2 suites, sacada c/ churrasqueira, 2

garagens. R$740mil.

3003: CENTRO - APTO NOVO -

SAINT TROPEZ - apto c/ 1 qto. Pré

dio c/ elevadores, hall decorado, área
de festas,espaço frtness. R$ 150mil
- pode ser financiado.

3016: CENTRO - EP. SIL
VANA c/ 3 qtos, 2 bwc's -

ótima loealização. R$ 180mil
aceita financiamento

3446: CENTRO - PIÇARRAS
RES. MONTSERRAT .; Suíte
+ 2 qtos, churrasqueira a gás,
garagem, prédio com salão de

festas, playground, elevador.

A partir de R$374.144,00.

3174: BAEPENDI - ED. COLI
NAS - APTO - 2 qtos, sacada
c/ churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$175 mil.

3368: VILA LALAU - RES. ANGELO
MENEL- APTO - Suite + 2 qtos, sacada
c/ churrasqueira 1 ou 2 vagas de ga
ragem. Prédio c/ elevador, playground,
área de festas. A partir de R$ 230mil

.8
c:
Q)
E
o
E
....
Q)
:;J
0-
ro
:;J
o-

'"

3000: CENTRO-RES.ATlANTA .�
- Apto c/ 2 qtos, cozinha, ampla �
sacada cl churrasq., garagem. 'iii
R$215miL �
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�3012·41:IIC·EiNT"RIO"""E"D. �
CAETANO CHIODINI - APTO �
(PRÓX. HOSPITALSÃO JOSÉ) 9
C/2 QTOS. R$ 135.000,00
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CREC18844

.061 - Vila Nova' - apartamento
com área privativa de 49,33m2.

R$ 120.000,00 .

052-Amizade casa de alvenaria
com 232,OOm2 e terreno com

665 OOm2• R$ 450.000'00

TERRENOS

003 - santo fInIonio, terreno com área de 89.268,0Qm2 , R$1.800.000,00
011-Massaranduba terreno com 1 OO.OOO,OOm' :::: R$ 135.000,00
014 - Braço Ribeirão Cavalo - terrreno com 375,00m' R$ 65.000,00
023 Santo Antônio terreno com área de 475.650,00m' : .R$ 960.000,00

�U����f!�e�l,tf:�oc�o�3�J18ó���:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��i·r�:&�g.��
053 - Nereu Ramos terreno com 303,50m' : R$ 90.000,00
055 - Rio Cerro I - terreno com área aproximada de 12.000,00ní' '(com 02 galpóes) , R$ 480.000,00
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m' R$ 2.000,000,00

��5-��i:��������t��:'��;;;ii·:148,'2iirii2:::::::.·E.::::·.�:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::.�:::::::::::::::::::.. :::::::::::::R$Rl:gg�g'��
075 - Ribeirão Grande do Norte com 30.696,00m' , � : R$ 400.000,00
079 - Santa Luzia, terreno com 58.149,29m' . R$1.300.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEE com 360,00m' R$ 145.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00rf122 : R$ 2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11 A70,00m' (ótimo PI indústria). Aceita imóveis R$ 800.000,00'
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m' R$140.0QO,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m' o R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m' .R$150.000,00

- -

CASAS
.

I

008-ArrluIlê -Casa com 168,00m2 ejmm com 370,00n'. (aciliIa aparI;JrrmID de mrorvakJrcomo Ionrnde pagarrmID) R$ 550.000,00
021 -Schomeder. casa de alvenaria com 173,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita sitio de menor valor) .. : R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com aprox. 80,00m' e terreno com 443,50m' R$ 140.000,00
054 Nereu Ramos - Casa mista com 98,00m' e terreno com 350,00m' R$120.000,00
062-Barra Velha - casa de madeira e terreno com 276;00m' , .R$ 35.000,00
069 - Vila Lalau, casa mista com 119,00m' e terreno com 390,60m' R$ 250.000,00
087 - Ribeirão Cavalo - casa com 59,90m' e terreno com 337,50m' R$138.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m' , R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. cl aprox. 280,00m' mais galpão. Terr. cl 1.574,1 Om' (aceita apto de menor vaior) .. R$ 500.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm' mais edicula. Terreno com 660,OOm' R$280.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00rn' e terreno com 2.033,45m' R$180.ooo,00
- - - - - - --

síTIOS

007 - Nereu Ramos, Sitio cl casa de madeira, ranchos, 03lagoas, plant de eucalipto, terreno com 62.000.00fn2. R$ 240.000,00
033 - Rio da Luz, sitio com uma casa enxaimel de 150,00m' e terreno com 56.000,00m' R$ 650.000,00

005 -Agua Verde -'apartamento com área total de 52,71 m' R$ 120.000,00
036 -Á,gua Verde com área total de 52,71m' R$110.000,00
047 - Agua Vei'de, apartamento com área privativa de 47,39m' R$11 0.000;00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m' : .•R$ 285.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m' : R$185.000,00
09O-Centro - apartamento com área privativa de 90,00m' r- , ; : : R$ 220,001l;OO ...

LOCAÇÃO
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 • Edifíc�o Berga�o • Centro .

'
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.J.2s1lt(}d /"ea!l::canclo rfond /t�éiod
3371-0768 .

'tt'lftJt.....imolúliari -a d"
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

�:
�RICARDO
imóvei

Apartamento - Centro - Amplo apa!1amento oom Ires

quaitos (sendo uma suite), sala, cozinha, ama �
5efViço, banheiro, sacada e'garagem, Valor R$.900,00 +

cond.

casa -Ilha da FIgUeira - Casa com dois quartos, sala,
cozinha, area de $Viço, area de 1esf!Js, garagem e

amplp palio. Valor R$ 800,00

Sala comen:ial- Centro - Sala comen:ial com

aproximadamente llOrTi e dçis banhein:s.
Valor R$1.000,00

Apartamento - Vila 1aIau - ApartamenlD novo com dois
quartos, sala, cozinha, ama de 5efViço, sacada e

garagem. Valor R$ 720,00

Apartamento - Centro - Apartamento com Ires quartos
(sendo uma suite), sala, cozinli<l, area de serviço, sacada

com churrasqueira, terraço e garagem.
Valor R$ 850,00 + cond .

• GàIpão. GÜ�mirim • Ga400 com 262m' em

Guararnirim.
Valor R$ 2.100,00

Apto· Vila Nova • Apartamento NOVO oorri tres

quartos (sendo uma surre), sala, cmnha, area de

serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas

garagens. Predio com elevador e saao de festas.

� ValOr: R$l.ooo,OO + cond.

ApIó • Centro· Apartamento com dois quartos, sala,
oozinha, area de serviço, banheiro, sacada con

churrasqueira e garagem.
Valor R$ 680,00 + cond.

••• ÕVEIS
�3M$JJ

I
Ruo Ilemardo Dombusch, 1568 1

Safa 03 t Vito LarGU (após Q Marisol) I
J(lfoguâ do Sul I se I

Pkantào 9921.5515

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

cOo 481 • TERRENO+ CASA. Bairro
Vila Lelizi.4 QI05/2 Banheiros e demais

dependências. 3 Vagas de Garagem.
Valor R$ 280.000,00.

CÓO 503· CASA. Bairro Ribeirão
Gavalo.2QtoS/1 Banheiro d�mais dependências.

CI Vaga de Garagem.Area mtal Terreno
432,OOm'.

Valor R$150.000,OO.

cOo 41f5 • APARTAMENTO. Bairro Nova
Brasilia.lmediaçóes "Alacadão Lux"1

. Suíle/1 010./1 Banheiro Sociale demais
.

dependências.1 Vaga de Garagem.
Valor R$ 190.000,00.

,
CÔO 489· CASA(70m') +

EOlBULA(50m').Bairro Rio Cerro II. 3 Otos/1
Banheiro e demais dependências.

1 Vaga de Garagem.Terreno clÁrea total de
2.700m'. Valor R$ 300.000,00

CÓD 499· CASA. Bairro Ribeirão
Cavalo.1 atol 1 Banheiro demais dependência�.

C/1 Vaga de Garagem. Area total Terreno
337,50m'.

Valor R$130.000.00.

cOo 502· CASA.Bairro Amiza�.2 OtoSt1
Banheiro e demais dependências.1 )Iaga de

Garagem. Valor R$160.000,OO.

Imóveis para venda

1liiII,���2:_-nl..
e�'I(IOgnlli;1de Wl"�" 1t"�4!!ii
rll>_$filiGn��IPlt..wr�Qr.Jii!<:iir1l11'�

lesid.��,2�mi.l:0i�
�",���'<'I'o-� E'i",)Ií� Elro.

<l:ie'ZeJmlilJ(c!2lJi4. Rf 22..9'2.Q

I
,

I

Imóveis para locação.
I-�_lllll�-� .�,��5«I.,OO

b_O-��I��������110.00
bJMIlIiIl.Q-� n �:!Ifillt. ������ �$":ro.OO
liflISiIlIIJIJIt.tl-�!Wl�-I\- a�.����� R$700.00
I!ilII$lIltM�-�<!ll�j@,��1it���IR$m.OO

1IIlO'If.-��-�t4 ��Jlll1iilt,«M"!'@»,�� :M,OO
·faAl!QIW.-fl��-�1k2�·Jta;wi��IIIi$�;OO

�.-����. ���rmà't���� 1,300,00

�_A ... VENDA ... l�Ç!O
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(47) 3373-5134-_

(47) 9900-4434

(47) 8488-1987
depine@depineimoveis.com.br

,.------

I

Apartamento sendo 1 suíte +

2 dorm e 2 vagas condição
exclusiva 10 % de ep,b'ada e

saldo em 100 x direto com a

construtora: R$ 260.000,0.0
sUj"itO-'\iI'.roWl9ão

-

Rua: Bernardo Dornbusch 570 sI 02 - Baependi - Jaraguá do sul

Fone (47) 3371-1681 /84801030
E-mail ímoveísedesígneahotmaíl.com / www.imoveisedesign.com.br

IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE

�

Ln
Ln
�
N

DELL�
PIA0I
IM'ÓVEIS AGILIZAMOS SEU

PROCESSO HABITACIONAL

RESIDENCIAL CAETÉ • TERREO RESIDENCIAL ANTHURIUM BLOCO C
LOTEAMENTO PRADII- BAIRRO

JARAGUA 84

-2 DORMITO RIOS SALA DE ESTAR
JANTAR,COZINHA INTEGRADA,

BWC E LAVANDERIA. UMA VAGA
DE GARAGEM COBERTA.

AREA DE 84,40M'.
APTO N'il1- DISPONIVEL

2 DORMITORIOS, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA INTEGRADA BWC E
LAVANDERIA. VAGA DE GARAGEM COBERTA.
APART: 102,202,302 COM AREA 82J3M'

VALOR: RS 125.000,00 COM DOCUMENTAÇÃO INCLUSA.
APART:l01;201,301 COM ÁREA DE 90,70M'

VALOR: R$128.000,OO COM DOCUMENTAÇÃO INCLUSA

\

-tA�
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Oportunidade:
invista seu 13°-e realize s,eu sonho.

/,
Hãusgarten .

Minhaca..
Mrnha VIda

www.sbrosa.com.br .

47 3273-5443 .. 478484-5501

Rua João Ropelatto, 183 - Nereu Ramos (10 trevo)
--------------------_.

CttIdlloauje111l! I Iprovoçllo da CEF. Slil1u!Q�obDftftdê Im rendI dlite'RS 1.troMO
Iimlu_marament.lluettlltivas, M«l!lou!. 2Uao. \1Q!arIobllQ p5111rdl RS 10UOO,OO
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47 3373.3404 f www.imoveisws.comIRua Norberto Silveira Junior. 233 I Centro I Guaramirim

Avaí em Guaramirim
Apartamentos de 63 a 119 m2

A partir de R$ 193 mil - Barra do
Rio Cerro em Jaraguá do Sul

Ret. 422

Apartamento com 2 quartos
A partir de R$ 120 mil - Três Rios

do Sul em Jaraguá do Sul

Res.Tom Jobim, Centro,
Guaramirim. A partir de R$152 mil,

'consulte a disponibilidade.

Casa em alvenaria 200m2, quatro
dormitorios, bairro escolinha

R$ 250 mil reais.

Amizade em Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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M ó V E 5

CRECI914-J Rua .João Picolli, 104 - Centro

20114 DE CASA NOVA II!
Loteamento Guilherme Meriegotti, lotes por

R$ 95.000,00 Pagamento Facilitado:
Financiamento CEF ou Entrada + 36X Direto

VENDE R$ 282.000,00
Apart. 01 suite + 01 Dorm. Aceita

imovel como a amento.

VENDE R$1.300.000,OO
Lindo Terreno comercial. Rua Marina Frutuoso

com 1367,65 m2 aproximadamente,
Ótimo Oportunidade de Investimento.

*Apart.Baependi 01 suíte + 01 dorm. Ed. Caribe R$ 850,00
'Apart. Centro 01. dormitório, Edifício Gioconda R$ 550,00
*Apart. Centro 01 suíte + 01 dorm., Ed. Raphia R$ 850,00
'Apart. Agua Verde 03 dormitórios, Ed. Garcia R$ 650,00
*Apart. Centro 01 dorm. Ed. Florença. Final Calçadão R$ 600,00
*Apart Nova Brasília 02 dorm.Prox. Madri Ed. Klein R$ 550,00
'Apart. Vila Nova 01 suíte + 02 dorm, Ed.Ana Cristina R$ 800,00
'Apart. Centro 01 dormitório, Ed.Tulipas prox. Balaroti R$ 560,00.
Casa no Jaragua Esquerdo 01 dorm, sala, cozinha R$ 300,00
Casa na Vila Nova 03 dormitório, sala, cozinha R$ 800,00
Casa Comercial ou Residencial50m da Marechal R$ 2.000,00
Sala Comercial- 70m2 na Marechal Negociável R$ 2.500,00
Sala Comercial- 120m2 Prox. Arroz Urbano São Luis R$ 1.800,00

• MAIS CONDOMINIO

....

CONTRATA:
Corretores de Imóveis,

com experiência.

Estaremos em

Ferias Coletivas do dia
19/12/2013 à 01/01/2014!

VENDE R$ 550.000,00
Lindo Sobrado-c/356,26m'

Alto Padrão, Ampla área de Festas
Aceita Imóvel como parte de pagamento

R$ 400.000,00
Linda Casa. Estilo Colonial, área

aprox. 380 m2. 01 dorm, + 02 suítes, coz

ara em coberta salão de festas.

VENDE R$ 375.000,00
Vila Lalau, Casa 180m', COZo mobiliado

O I suite + I donu. área de Festas.

VENDE R$ 350.000,00 Negociável
Sobrado Novo 01 suite + 02 dorm.

no porcelanato - Res. Munique

www.interimoveis.net Plantão Vendas: 8404-8498(oi) I 8404-7843 (oi) 19698-5446(tim)

A vida acontece aqui.
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• VENDA. COMPRA. CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO

www.santerimoveis.co'm

SANTE.

l��
""'''91'

Fone 47 3310-5000 Centro Guaramirim

facebook.com/santerimoveis

2Qe3Q
'cem e �elll suíte

Sacada envlHraçada e

• Sala de estar e jantar;
• Banheiro social;
• Cozinhai
• Área dese�viço;
• 1 vaga de estacionamento;
• Preparação para

condicionador de ar;
• Massa corrida;
• GI'és Porcelanato.

o EMPREENDIMENTO:

6 Pavimentos;
36 Apartamentos;
Salão de festas;
Elevador;
Vagas de estacionamento;
Portão e porteiro eletrônico;
Previsão para TV e antena;

Casa cem 3 quartos, cozinha e sala integradas,
banheiro, área de serviço, 2 varandas, 2 garagens

R$ 180.000,00

Centro I Guaramirim área de 360.80 1)12
R$ 115.000,00

......... ===......ilIiIiiIIChácara - Massarandoba área de llS.893,60m',
com área de plantação, mata e água.

R$ 160,000,00

Chácara - Guaramirim área de 20,000 m' com

plantação, mata virgem, duas lagoas, luz elétrica

e escrltuada, R$ 17S,000,00

Rodovia do Arroz - Guaramirim

com área de 69.684.46 m2

R$ 1.393.689,20

Villa Catânia Residencial (Piçarras)
Apartamento lsuíte + 2 quartos cf banheiro americano

(demi-suíte), sala jantar/estar, cozinha. área de serviço,
churrasqueira. portão e porteiro eletrônico, plsdna, espaço

títness, 'l garagens e playground.
Valor a partir de R$ 533.100,00

Tres Rios do Sul- Jaraguá do Sul
Apartamento com 2 quartos, 1 banheiro, sala, cozinha,

área de serviço, sacada com churrasqueira,
1 vaga de estacionamento ..

a partir de R$ 130.000,00

2 quartos, cozinha, -2 banheiros, sala, área de festa,
área de serviço e vaga de garagem.

.

Galpão pré moldado de 160 rnz, com estrutura 2 pisos.

R$ SOO.OOO,OO

Imigrantes � Guarllmirim
Galpão Industrial

Área construída 979,65 m'

R$ 1.600.000,00

Jaraguá da Sul__ Bairro Nereu' Ramos

Residencial Hausgarten
Apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha,

área de serviço, banheiro, 1 ou 2 vagas de garagem

A partir de R$ 109.980,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRESPONDENTE
MOBILIÁRIA

RESENÇA
(47) 3375.0505

9153·1112/9135·4977

DESTAQUES DA SEMANA

71,30m , m

ÁREAS VIZINHAS· PI INVESTIDOR!
ÁREA::::

2.197,90m2ÁREA=
2.539,85m2

• I

ChlÍcara 220.oo0m�, com lo 'Casa '<le madelra, maIs
tandlos, :10:000 pes de ilucallptos (8 "'''0S de
idade), pés de 'palmeira ,!!al, pés '<le :palmelra
Imperial, pés de palmito hib,ldo, rpés de lIçai,
nascentes, 'água corrente e lago� Eslr. 'Poço

Danta, Corup�!Sc. RS $10.000,00.

• I

Chácara 72.336,30m2, emm

nascente, pastagem e rancho. Beto

lugar, Estrada Garlbaldi, Jaraguã do
sul/se. R$ 270.00Q,00.

�
O>
o
3

......

28,15m 6m �
cn
3

HORAR E$ E IAl'

Q (l óe"aflos op,"üxlmo os

ti Rsf m m em op I'bInid es

crescimento e reallz3çQes.
De�&jamos qUê o Natal e Ano

,
Novo sejam repletos de Vltórfas e

n03Sa parceria seja slnol"mo de
sucesso;

Feliz Natal e um Prospero Anol
São os votos da Imobiliaria Presença
aos seus clientes e amigos.

Sl-v\1>-aGI>' ,

�$��\jl>-'O':J�' .>:�
/m

Terreno 2.197m2, com casa de
madeira simples. De frente pI asfalto,

Três Rios do Norte, Jguá do �uI/SC. -

Ideal para prédio. R$ 310.000,00.

Corretores de Imóveis www.schellercorretoresimoveis.com.br

VAl DI EIEMME

Residencial Algarve - Bloco 04 Apartamento 302 Rua Arthur
Gunther, 221 - Amizade, Jaraguá do Sul - SC. Apartamento

com 2 quartos. bwc social, sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem

individual. Área privativa: 61 ,00m2. R$ 135.000,00.
Matrícula nO 56.280.

l0l.i{)hf é .. � ..

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. Matricula 70.956.

RESIDENCIAL GENESIS - Rua Tenente
Hugo Alves - Garcia esquina com

Henrique Foerster, Loteamento
llacolomi 2, bairro AMIZADE.

Apartamentos a partir de R$ 157 .000,00.
Inco ra ão n" R.3-59.358

Residencial Itália
Apartamento com 121m2•

R$ 415.000,00

Apartamento com dois dormitórios,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e uma

vaga de estacionamento. Prédio com

área de festas. Metragem do apto:
5fl,00m2. Valor: R$ 145.000,00

Incorporação nO R.26.047

Feliz Natal a

(.f.� d8. Natal todos e um

abençoado 2014.
São os votos

sinceros de
Sandro e Adriana

Scheller.CENTRO - Rua Marina Frutuoso
Residencial Clarice Koch

01 suíte + 01 quarto, banheiro social,
sala, cozinha, lavanderia, sacada,

garagem. Apto 502
'Matrícula n? 57.535. R$ 240.00€1,00

CENTRO - Rua Domingos Rodrigues
da Nova" Residencial Jacó

Emmendoerfer - 01 suíte + 01 quarto,
banheiro social, sala, cozinha,

lavanderia, sacada, gar. Apto 804 -

.Matrlcula n° 32.442. R$ 220.000,00

Residencial Beltatrix- Apartamento
mobiliado com dois dormitórios,

banheiro, sala, coz., lavanderia, sacada
integrada com churrasqueira e uma

vaga de garagem. Metragem: 65,48m2.
R$ 185.000,00. Matrícula nO 68.634.

Residencial Abu Dhabi - Centro
Aptos a partir de
R$.375.000,00

N° da incorporação: R.1-73.591 Férias coletivas de 20 de dezembro de 2013 a
12 de Janeiro de 2014.
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Seu imóvel está aqui.

J-IABITAT
; $

CRECI1583-J t���
www.lmobiliariahabitat.com.br

H0013 Ed. Paladino
Amizade R$ 149.336,00

H01 05 �artamento com

81,05m R$ 180.000,00
Vila Nova.

H0089 Viterbo com 76,55 m2
área privativa R$ 210.000,00

Vila Lalau

ANOS DE BONS NEGÓCIOS

habitat@lmobiliariahabitat.com.br

Ed. Talismã 01
suite + 02 quartos Centro

R$ 300.000,00

H0012 Ed. Villar Vila

Lenzi R$169.000,OO

H0080 Ed. Veneto 64m2
área privativa Rau

R$ 145.000,00

H0109 - Casa de alvenaria -

Jaraguá Esquerdo. Área total
de 450 m2• R$ 270.000,00

Chico de Paula. 100m2 área

construída, Terreno com

487m2• R$ 265.000,00

'Residencial Montreal, lotes a partir' de
R$ 90.000,00 com 320m2•

H700 C���eY;�e��rr�\Sf:,�dos 01
dormitório. R$ 570,00 + taxas - Água Verde.

H52 Casa de madeira 03 dormitórios
Água verde R$ 750,00 + Taxas.

H49 Casa em alvenaria 03 dormitórios
Três Rios do Sul R$ 710,00

HsO Casa de Alvenaria 02 dormitórios
R$ 450,00 - Jaraguá 99.

H699 Sobrado (somente piso superior)
R$ 900,00 negociável- Vila Lenzi.

H47 Casa de Alvenaria 01 Quarto
R$ 560,00. Baependi.

H45 Casa de Madeira R$ 700,00 negociável
Estrada nova.

H46 Casa COMERCIAURESIDENCIAL
R$ 4.500,00 Centro.

LOCA�O DE QUiTlNETE

No�:Wrasni�iR$t.i��cXlU!��xas
H416 Quitinete 01 Quarto

Nova Brasília, R$ 490,00 + taxas

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

H717 Apartamento 01 suíte+ 01 dormitório.
Vila Lalau R$ 560,00 + taxas.

H71s Ed. Dom Lorenzo 01 Suíte +01 dormitório.
Centro R$ 980;00 + cond. + taxas.

103,40 m2 área privativa A PARTIR

R$252,OOO,00

H0015 ED, Monet
R$ 310,172.00 - 02 quartos

Baependi
I

H0107 Ponto Comercial, loja
com 60 m2 Centro

80.000,00 negociável

LOCAÇÃO
H712 Ed. Santhiago Ap. 201 Vila Lalau

02 dormitórios. R$ 550,00 + cond.

H713 Ed. Amizade Ap. 102 BI. B Amizade
02 dormitórios. R$ 450,00 + cond.

H714 Ed. Letícia Ap. 204 Vila Lalau 02
quartos. R$ 560,00 + cond.

H710,Ed. Jardins Ap. 01 Baependi
02 quartos. R$ 600,00 + cond. + taxas.

H709 Apartamento 02 d�rmitórios
Nova Brasília R$ 600,00 si cond. + Taxas.

H667 Ed. Letícia Ap. 403 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

H666 Ed. Letícia Ap. 303 Vila Lalau 02
quartos. R$ 590,00+ cond.

/'

H702 Apartamento Vieiras 01 suítes + 02
quartos. R$ 1.000,00

H703 Residencial Riviera 01 suíte + 02
dormitórios. Vila Nova.

R$ 1.600,00 + Cond.

���r�;����OO �;���noJ:
H635 Ed. Dona Wall, 03 Quartos
Vila Nova, R$: 1.000,00 + Cond.

H655 ED. Talismã Centro.
R$1.500,00 + Cond.

H641 Apartamento, 03 Quartos. Nova
Brasília, R$: 620,00. SI cond. + taxas

H682 Ed, Rebelo I R$ 780,00 + Cond
(localizado no Calçadão)

H0103 Apartamento em Cu
ritiba com 48,63m2 de área

privativa R$ 210.000,00

H 132R Casa de Alvenaria
com 205,90m2 Barra do Rio

Cerro R$ 450.000,00

H0086 Sala Comercial, Área
Privativa 414,oom2 Centro

R$ 2.500.000,00

H0064 Residencial Santo
Pio - Rau. 68.72M2 ÁREA

PRIVATIVA. R$160.000,00

H0074 Casa de Alvenaria
Rau . .140 m2 de área con

struída. R$ 300.000,00

H0108 Terreno de esquina
com 997.60m2 Amizade

R$ 260.000,00

Sitio com 120.000 m2

Bairro Jacu Açu
Próximo as piscinas.

Apenas
R$ 400.000,00

Excelente lotl!llização
Ruas e QJl@di1ls pavimentadas

lotes com 34amL<ll 420m2

6.033m2 de área verde preservada

" partir dê R$ 149.000,,0

H660 Apartamento 03 quartos, Nova
Brasilia. R$ 620,00. SI cond. + taxas

H704 Ed. Brasília Beltrarnlni ap 101 bloco 11.
R$ 670,00 + Cond.

H693 Ed. Santo Pio 02 quartos, Rau.
R$ 650,00 + Cond.

H685 Apartamento 02 quartos Ilha da
Rgueira. R$ 650,00 SI cond.

H691 Apartamento fundos. Ilha da
Figueira, 02 quartos. R$ 600,00 SI cond.

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 300m'
Vila Lenzi R$ 4.500,00

H524 Sala CML SOm' Nova Brasília.
R$1.000,00

H514 Sala CML 43M'
Vila Lanzi, R$ 700,00

H522 Sala CML 40 m' Firenze
R$ 750,00 + Cond.

H501 Sala CML 60M'
Nova Brasllla, R$: 500,00

H50s Galpão 750m'
Vila Lalau, R$ 6.500,00

H509 Terreno 11.300m'
Vila Nova, R$: 3.000.00

H511 Galpão 154m' somente piso
superior, Baependi. R$ 1.700,00

H518 Sala Cml117M'
Nova Brasília, R$: 800,00
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BALCAO DE NEGOCIOS

• Cursos profissionalizantes no

CTI - Centro de treinamento

industrial, em Jaraguá do Sul.
Venha conhecer: • Soldagem
MIG/MAG; • SoldagemTIG; •

Soldagem Eletrodo Revestido;
• Leitura e Interpretação de

Desenho; • SolidWorks Básico.

Inscrições e Informações: Fone:
3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE, e-mail:

mauro.paganini@terra.com.
br; Fone: 9174-1270, falar com

CARLlXTO, e-mail: �arlixtof@
yahoo.com.br.

• Precisa-se de Corretor de

Imóveis, enviar curriculum

para administrativo@
santerempreendimentos.com.br.

• Venha se profissionalizar com

os cursos da CTI (Centro de
treinamento industrial). Cursos
de Soldagem: Mig/Mag; Tig;

.

Eletrodo Revestido. Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com Mauro OU

Ivete. E-mail mauro.paganini@
terra.com.br; 'ou 9174-1270,
falar com Carlíxto, E-mail

carlixtof@yahoo.com.br.
• Contrate um profissional do

CREA, exija a A.R.T. Adriano

Sasse, CREA: 099925-6.

Formações: 'Engenheiro de

Produção, MBA-Gestão de

Projetos, Tecnólogo em Mecânico
e Técnico em Eletromecânica.
Fone: (47) 8844-1742 Vivo.

• Novo endereço: Milene
Cabeleireira. Lateral da Rua
Marechal Castelo Branco,
1278 - Centro. Atrás do velho
estabelecimento. Telefone: 47
3374-1874 ou 47 8859-4524.

• Pesque-pague Aliança, Rua
Tifa Aurora, s/n°, Rio Cerro LI.

Grande variedade de peixes.
Temos peixes vivos, limpamos na

hora. Atendemos todos os dias.
Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-

3637/8426-3600.
• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo

,
Eletrônico.

COMPRA-SE

• Compra-se freezer tipo portátil.
3376-1484.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de andador

para idosos. 3276-0656 / 9991-
1051 Sueli.

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas
de bebê (6 meses) 9708,-2769
Vanessa.

• Vende-se televisor; tela plana 29'.
Valor R$ 500,00. Falar com Suzan

3370-7160.

• Vende-se ovos de galinha caipira.
R$ 5,00 a dúzia. Tel 9934-4300.

• Vende-se sofá em L com puff.
Valor R$ 500,00. Motoca
elétrica da Barbie R$ 300,00.
Ar condicionado marca Gree,
8.500 BTU's, com controle. R$ R$
700,00. TeI9926-1717 / 3055-
2737.

• Vende-se aparelho de supino
e perna, semi-novo, apenas
R$220,00. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se HOME de sala com

rodinhas, 2,30m, com gavetão,
semi-novo. R$1.200,00. Paguei
1.700,00. Tel. 3084-1589 (fixo) e

9692-2135 (TIM)
• Vende-se sofá de courvim preto,

semi-novo, 2metros, almofadado.
R$550,00. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2i35 (TIM)

• Vende-se máquina de lavar

louça, marca Bratemp Solutíon, 6

programas, cor branca, semi

nova, vendo por R$650,00. Tel.
3084-1589 (fíxo}e 9692-2135

(TIM)
• Vende-se cadeira conforto com

massagem nas costas e assento,
mania Relax-Medic (POLlSHOP)
com descanso de pernas com

massagem, cor preta, novíssima,
paguei R$5.000,00, vendo por
R$3.500,00. Tel. 3084-1589

(fixo) e 9692-2135 (TIM)
• Vende-se cadeira giratória de

escritório, com braços, semi

nova, cor cinza, apenas R$80,00.
Tel. 3084-1589 (fixo) e 9692-
2135 (TIM)

• Vende-se cadela raça Shih Tzu,
com 6 meses, verrnífugada,
vacinada, cor bege, linda, motivo,

'

de mudança de cidade (apto.),
R$700,00 acompanha casinha,
caminha e outros apetrechos.
Banho semanal no PET. Tel.
3084-1589 (fixo) e 9692-2135

(TIM)
• Vende-se adesivos artesanais p/

unha. Tel 9682-0090.

• Vende-se: Tudo em canela - 4

portas R$ 100,00 cada, caixilhos
R$ 35,OQ ;3 peças. Janelas de
correr 1,60 x 1,00 mts. 4 asas

R$ 100,00 com vidros e vistas.

3 camas de solteiro R$ 100,00
cada. 1 cama de casal R$
170,00. De Marchi Rua Acre 341
Servidão 57, [araguá Esquerdo.
Fone 3371-4377 / 9128-1885.

• Vende-se pinscher nº 1. Valor R$
300,00. Contato 3273-0779.

• Vende-se som automotivo

l-par 6x9 l-sub 12p. Na caixa

(Pioneer) l-módulo Roadstar
Power One 2.400 w. Com fiação
completa. R$ 1,000,00. Fone:

9122-7190.

• Vende-se estojo (Case) p/ teclado
+ estante Stay p/ teclado. Tudo

por R$ 245,00. 3374-0282 /
9991-4101 Carlos.

• Vende-se adubo de frango,
ensacado ou a granel. Faço
entrega em toda região. R$10,00
o saco oua negociar. 3275-2354

/8813-5808.
• Vende-se leitões. R$ 250,00 a

unidade. Tel 9934-4300 .

• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor
R$ 700,00 cada. Tel 9934-4300.

• Vende-se ar condicionado de

janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor
R$ 250,00. TeI3370-0983.

• Vende-se mesas e bancos
rústicos feitos com madeira

maciça de demolição. Valor R$
1.500,00. Tratar com Sr. Luis
9909-1453.

• Vende-se cadeira de descanso,
com massageador de assento,
costas e também de pernas
(110/220V), seminova, marca

Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale
R$5.500,00). Márcio te!. 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Novidades: Cadeira do papai
e assento de automóvel

c/ massagem a partir de
R$ 1.400,00. E camas com

massagem. Demonstração sem

compromisso. Tel47 9633-9465.

• Vende-se ou troca-se por casa em

[araguá do Sul apartamento no

Vila Nova, com unia suíte mais

dois dormitórios, apartamento
mobiliado, com acabamento em

gesso, 2 garagens individuais,
toda mobília nova. Valor R$
300.000,00 para venda e R$
340.000,00 para troca. Te19170-

9686/3275-4811.
• Vende-se apartamento novo no

Centro. Suíte mais um quarto.
Valor 185 mil. Pode financiar
uma vaga para 2 carros. Forte

3371-6623 Alexandre.

situado na Av. Mal Deodoro em

cima do Magazine Luiza, valor da

locação R$ 1.100,00, fica a parte
a taxa de condomínio, água, gás,
energia elétrica e IPTU. Contato

por telefone (47) 3372-0240
ou (47) 9962-3555 e-mail
walrobe@brwnet.com.br.

• Vende-se apartamento no

Residencial Brilho do Sol, no

Centenário. Área privativa
93,56 m2, AT: 110,30 m2• Sacada
com churrasqueira e 1 suíte +

2 dormitórios. Ponto de Split
nos quartos e sala + 1 vaga de

garagem. Valor R$ 259.000,00.
Aceita financiamento. CRECI

19044. Tel 8412-4712.

• Alugo quitinete peça única 30

m" c/ banheiro, rua: Ernesto
Lessmann n° 615 Bairro Vila
Lalau próximo a Weg 2 . R$
300,00 + Água e luz. Fone: (47) ,

3635444396084484

• Vende-se apartamento novo

em Camboriú, 2 dormitórios, 2

vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Te19957-1216 / 8465-6600.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2 quartos,
cozinha, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:

9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:

9104-8600. Creci 14482

CASA

• Aluga-se casa no Garíbaldí, 2

quartos, garagem p/ 2 carros,

pode ter animal de estimação. R$
350,00. 3055-8262 /8480-8262
Alemão ou Aline.

• Aluga-se casa na Praia Enseada.
A partir do dia 02/01/14. Prox.

à Prainha. Alvenaria, para até 15

pessoas, R$ 300,00 diária. Tel
8415-8047.

• Barbada! Vendo casa na Vila
Lalau. Necessita de reforma.
Próxima do portão dos fundos
da WEG II. R$: 200.000,00. Fone

Contato: 9196-1221.

• Aluga-se apartamento com 1 • Aluga-se casa no Amizade,
suíte e 2 quartos, com amplas próximo ao salão Amizade. 03
salas de estar; jantar e TV, quartos/O'l gar�gem/Sala e

cozinha e copa, mais área de Cozinha/BWC/Area Serviço/
serviço, com área de 230rp�,. I I I I I Amp)o Terraço. R$ 800,00 -

.. " !..,!lLLI!t:.!lIIIIIII.III!lnllllll!!lldt:LJdLII"I1.,ll.u ..

Tratar fone 473371 6450 ou

8431-5725.

• Vende-se casa no Czerniewicz.
4 quartos. 413 m2• Valor R$
180.ÕOO,00. Aceito apartamento
na negociação. TeI3371-2598.

• Vendo sobrado no Água Verde/
Rau com 3 quartos, sendo 1

suíte, 3 salas, churrasqueira,
garagem, entre outros cômodos 1
184m2 de área privativa 1 Valor:
R$350.000,00 1 (47) 3371-13151
9674-5555 [TIM]

• Vendo casa de alvenaria no Rio

Cerro, próximo a Choco Leite,
80m2 de área útil + garagem para
2 carros 1 Aceito carro I Valor

R$130.000,00 1 (47) 3371-13151
9674-5555 [TIM].

• Vende-se ou troca-se casa na

praia em Barra do Sul, por casa

em Guaramirim ou Piçarras. 4

quartos, ótima localização. Valor
R$ 320.000,00 (a-negociar). Tel

3373-3021/9222-2536.

SALA COMERCIAL

• Vende-se mercado em

Guaramírím, completo, com

açougue, climatizado, sala

130m2, aluguel de R$ 1.100,00 e

o passo ponto. Valor de venda R$
115.000,00. Tel 3273-1903.

"

• Vende-se ou troca, loja Marimar
de decoração para festas e

casamentos com 12 cores de

tecidos, tem material suficiente

para fazer 05 casamentos,
vendo tudo por R$ 60.000,00
, troco por imóvel ou carro, Se
for necessário pago a diferença
- Tratar com Marta (47) 3371-
4811 ou (47) 9119-4336

• HOTEL - Centro de Jaraguá do
Sul. Área do terreno 1.558m2 -

Área Construída: 600m2. Total
de 24 quartos com banheiro.
Ideal para hotel, escritórios,
empresa. R$ 1.500.000,00
(aceita imóveis como parte do

pagamento -negociáveis). -

CRECI 23040. Consulte 9103-
7772

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na

rua Afonso Nícoluzí, 1893 (atrás
super-Brasão] - Rau. Valor: R$
1.100,00 Tratar fone 3273-2119.

TERRENO

• Vende-se terreno de esquina
na praia do Ervino 300 metros

da praia. Escriturado. Valor: R$
55.000,00. Contato: (47) 8803-
7279.

• Vende-se terreno em Schroeder;
900 m2• Valor R$ 40.000,00.
Aceita-se proposta. 3273-2347/
8853-9716.

,I! , I j I ,
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_,

9103-7819·i'
8429-9334'

Daniel Dauer

Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

Vila Nova em ótima localização.
Ref: d328 Terreno com 422m2 na

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Reajuste pelo CUS / Validade para as 10
�rimeifãs unidades ou até 31/jan.l2014.

RESI DENCIAL<' MOREAU
A 5 minutos do centro

En.trega em Dezembro/2015
.

Suíte + 2 quartos
Baependi - A partir de R$ 279.000,00

Planta humanizada
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Estágio da Obra

Escriturados** I Financiamento bancário ou pela construtora.
Entrada + parcelas em até 36 vezes negociáveis.
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RES. VILLAR
2 quartos

A partir de R$171.714,35

L...:..
..5õiiiii............_..-_

RES. MONDRIAN
Suíte + 2 quartos

. A partir de R$ 461.482,0.0
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RES. PALADINO
2 quartos

A partir R$159.0.29,0.0
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Aluga-se casa com aprox. 200m2com iS
amplo espaço para estacionamento, �

para comercio ou moradia. �
Valor 2.0.0.0.,0.0. negociável �

De frente direção geral da WEG II 8
:
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RETROSPEOTIVA 2013 O ano não foi de conquistas para o handebol de base, mas o

trabalho provou estar no caminho certo com finais e convocações para a Seleção Brasileira

Lucas Pavin

Passando por uma refor

mulação, o handebol de

Jaraguá do Sul não teve

um ano vitorioso. Porém,
com uma base forte,

apresentou atletas

que podem
dar ale

grias à
modalidade

num futuro breve.
Para o técnico Ade

mir de Oliveira, a falta -de
título na temporada é com

pletamente normal, pelo fato
da modalidade passar por
uma nova administração eter

equipes jovens - em ambos
os naipes - para a disputa de

grandes campeonatos ..

"Foi um ano onde tivemos
que recompor uma série de

coisas, além de ter dois gru

pos muito novos, tanto no

masculino como no feminino,
com atletas entre 14 e 15 anos.

Então, por ser um ano que nos

reformulamos, foi muito bom
e atingimos as expectativas
propostas no início de janei-

ro", disse Oliveira.
Em questão de resultados,

o mais importante, segundo o

treinador, foi o quinto lugar
do feminino na 13a edição dos

Jogos da Juventude Catari
nense (Olesc), realizado em

setembro, na cidade de Caça
dor, onde as meninas caíram
no mata-mata diante de Pal
ma Sola, por 19 a 16.

No Campeonato Cata

rinense, o sub-ia feminino
terminou na sexta colocação
entre doze equipes, somando
três vitórias, um empate e duas
derrotas. Teve a atleta Francie

le Eigen como a melhor pivô da

competição, além de Jenyffer
Monique Stinghen escolhida a

.melhor ponta esquerda.
Na Copa Santa Catarina,

que aconteceu em Tubarão,
veio o resultado mais expressi
vo do handebol no ano. Aequi
pe feminina chegou até a final,
vencendo 'Lages, Barra Velha
e Laguna. Foi vice-campeã, ao

ser superada na decisão por
Balneário Camboriú. No mes

mo campeonato,. ó masculino
. fechou em sexto lugar com

duas vitórias e quatro derrotas.

Individualmente, a mo

dalidade teve destaques para
sete atletas. Anne Elizabe
th Hinkeldey, Joice Paim e

Taniéli Lais
,

Schroder foram
selecionadas para o Acampa
mento Nacional de Desenvol
vimento e Melhoria Técnica,
na categoria cadete. Já os me

ninos Bruno Silveira Camilo,
Daniel Oldenburg, Gustavo

Almir Liesenberg e Jean Car

los Barbosa acabaram convo

cados em outubro, para a edi

ção de 2014 do mesmo evento.

Já pensando no próximo
ano, Oliveira citou o que es

pera e os principais objetivos
do handebol jaraguaense.
"Esperamos que o ano que
vem seja bom, no sentido de
resultados. Estou apostando
muito na Olesc, onde temos

a expectativa de ficar entre os

quatro melhores. Além disso,
a repercussão do título mun

dial do Brasil pode fazer com

que aumente o número de

crianças praticando o esporte,
o que pode nos fortalecer bas
tante.finalizou .
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FOTOS HENRIQUE E lRlANE PORTOI

NO MASCULINO Quatro garotos foram convocados

para um treinamento cóm a Seleção Brasileira

NO FEMININO Joice (E), Anne (C) eTaniéli.(D) estão
sendo observadas pela Confederação Brasileira
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STJD mantém a Lusa rebaixada
GOLEADA Por 8 votos a 0, última instância na esfera esportiva mantém o

rebaixamento da Portuguesa, que agora estuda recorrer à Justiça Comum

Lucas Pavin

Nos tribunais esportivos não
tem mais jeito. Ontem a

Portuguesa foi derrotada nova

mente e vai disputar a Série B
em 2014. O Superior Tribunal
de Justiça Desportiva (STJD)
manteve a condenação do clube
paulista no caso Héverton, por 8
votos a o. Com quatro pontos a

menos, a Lusa entra no Z-4 e não J

tem mais chance de recorrer na

esfera esportiva. O resultado aca

bou salvando o Fluminense, que
disputará a próxima temporada
na Primeira Divisão.

João Zanforlim, advogado de
defesa lusitano, tentou culpar
a CBF pelo erro e reivindicou o

Estatuto do Torcedor para pedir

a absolvição. Mas, os auditores
desconsideraram os argumen
tos e não perdoaram o erro da

escalação irregular do jogador.
A Justiça Comum é uma op
ção para o time derrotado, mas

pode haver punições por parte
da FIFA, que não vê com bons
olhos o uso do recurso para de
cisões do futebol.

Logo depois do julgamento
Manuel da Lupa, presidente da

Portuguesa, não escondeu sua la

mentação pelo ocorrido. Segundo
ele - que terá seu mandato encer

rado no dia 31 - a 'camisa' do Flu
minense - rebaixado em campo e

beneficiado pela decisão do STJD
- pesou na decisão do tribunal.

"Pesa muito a camisa. Se fos
se o contrário, seria diferente",

alfinetou. "A Portuguesa não ter

mina o campeonato aqui. Quem
vai analisar é o promotor da lei
do consumidor de São Paulo. Te
mos vários comentários de vários

processualistas de renome no

Brasil. Vamos discutir. Se real
mente chegarmos a uma conclu
são de que a Portuguesa não tem

razão, vamos aceitar".

Indignado com a decisão, o

mandatário afirmou que o novo

"chefão" do clube irá dar segui
menta ao caso. "Meu mandato vai
até o dia 31 de dezembro, e o novo

presidente deve dar novas dire
trizes. Não concordo em hipótese
nenhuma. Ganhamos dentro do

campo e é um absurdo o que es

tão fazendo com a Portuguesa",
finalizou da Lupa.

DIVULGAÇÃO/CORITIBA

GRINGO Depois de passar por grandes clubes, zagueiro Escudero é a aposta do Tigre para 2014

Campeonato Catarinense

Criciúma anuncia os seus primeiros reforços
J

Nesta sexta-feira, o Criciúma
anunciou dois reforços para a

temporada de 2014.. São eles o

zagueiro argentino Sérgio Escu

dera, 30 anos, que estava no Co
ritiba - esoma passagens por Co
rinthians e Independiente (ARG)
- e do volante Anderson Uchôa,
cria da base cruzeirense, que es

tava tio Avaí.
Eles assinaram contrato por

um ano e estarão no elenco trico
lor para adisputa do Campeona-

to Catarinense e do Campeonato
Brasileiro da Série A.

.

Com bagagem em compe
tições internacionais, Escude
ro chega para fortalecer o setor

defensivo e dar experiência aos

jovens da categoria de base, ,que
completarão o elenco profissio
nal do clube catarinense.

Já Uchôa, de 22 anos, é uma

aposta da diretoria, que ressal
tou a importância de montar

um elenco qualificado, mas res-

peitando o orçamento. Além de
Cruzeiro e Avaí, o volante defen
deu as cores de Cabofriense (RJ),
Villa Nova (MG) e Ipatinga.

Durante a semana, a direto
ria do 'Tigre' anunciou também
a renovação do goleiro Galatto.
Porém, pode perder o atacan-

. te Lins, que recusou a oferta de

prorrogação contratual por três
anos que lhe foi oferecida. Assim,
seu destino pode ser o Gamba

Ozaka"?I�;�aR�o: ::

ATÉ O FIM Presidente Manoel da Lupa afirma que aPortuguesa
irá brigar por seus direitos, que foram garantidos em campo

Futebol Mundial

Filipe Luis entre os 100 melhores
O jaraguaense Filipe Luis

está entre os cem melhores jo
gadores do Mundo. Isto é o que
diz a revista americana 'Bleacher

Report', que divulgou nesta se

mana sua lista dos Top 100.

Revelado no Figueirense e

atualmente titular do Atlético de
Madrid - líder do Campeonato
Espanhol ao lado do Barcelona
- o lateral esquerdo aparece na

39a colocação, com 85,6 pontos,
sendo o sexto brasileiro melhor

ranqueado.
Na sua frente estão os za

gueiros Thiago Silva (9°) e Dan-

te (23°), os atacantes Neymar .

(26°) e Diego Costa (28°), além
do também zagueiro e compa
nheiro de time Miranda (31°).

Os jornalistas americanos
avaliaram o desempenho dos

jogadores de fute�l de todo o

Mundo em 2013, e usaram crité
rios diferentes para cada posição
avaliada.

O craque português Cristiano
Ronaldo lídera a lista com. 92,9
pontos, acompanhado do ale

mãoPhilippLalnnedouruguaio
Luis Suarez. Franck Ribery e Ar

turo Vidal completam o Top 5'.

ABRE O OLHO, FELlPÃO Lateral esquerdo jaraguaense é o sexto
melhor brasileiro do ranking, mas atualmente não está na· Seleção
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Um luxo!
OSimca Chambord foi pro

duzido pela Simca france
sa entre 1958 e 1961, desenvolvi
do a partir do Simca Versailles.
Foi o primeiro automóvel de
luxo a ser construído no Bra
sil sob licença, entre 1959 e

1967. Apesar da boa aparência,
a primeira versão tinha desem

penho fraco com o motor Aqui
lon, um V8 de válvulas no blo

co, herança da Ford francesa, o

que lhe valeu o apelido jocoso
de "O Belo Antônio" (bonito,
mas impotente). Em 1964 sua

carroceria foi reformulada e re

cebe o motor Tufão de ioohp.
O Chambord também marcou

época por ser o veículo usado

pelo ator Carlos Miranda, pro

tagonista da popular' série de
TV "O Vigilante Rodoviário".

o marido propôs à mulher:
- Bem, vamos colocar uma nota de R$ 5,00 no cofre toda vez

que transarmos?A mulher concordou. No fim do

ano, ele abriu o cofre para ver quanto havia e se

surpreendeu como notas de outros valores.
- Por quê há notas de R$10,00 e de R$ 50,00?
- Tu pensas que todo mundo é pão
duro como você?

Um homem sentado na varanda de sua casa com a

•••

Em Guaramirim, o prefeito Rodolfo Jhan assinou no dia 28

de dezembro de 1954 a Lei n? 108. Que aumentava o valor do

aluguel pago pela Prefeitura por uma sala onde funcionava á
Agência Municipal de Estatística, uma espécie de IBGE muni

cipal. Pelo espaço, a partir de janeiro do ano seguinte, o muni

cípio passou a desembolsar CR$ 108 (cruzeiros).

'"" J,. ., .!\.:I. I. l!;!

esposa, diz:
-Eu te amo!
Ela pergunta:
- Esse é você ou já é a cerveja falando?
Ele responde:
- Esse sou eu... falando com a cerveja.

•••
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•••
• Dia da Marinha Mercante

• Dia do Salva-vidas

• Dia dos Santos Inocentes, Antônio
de Lérins, Teófila e Doniã (Igreja
Católicia) .

• Neste dia, em 1992 e aos 22

anos de idade, morreu a atriz
Daniella Perez. Brutalmente

assassinada, com 18 golpes
desferidos com uma tesoura pelo
colega de trabalho Guilherme de

, Pádua e pela mulher dele, Paula

Nogueira Thomaz. Era casada
com o ator Raul Gazzola e filha da
novelista Glória Perez. À época,
Guilherme era o namorado

(Bira) terrivelmente ciumento de
Daniella (Yasmín) na novela "De

Corpo e Alma", da Rede Globo, -

escrita por Glória Perez, mãe
da atriz. Colegas de trabalho

negaram um envolvimento
amoroso entre os dois. Guilherme
e Paula cumpriram apenas
seis dos 19 anos a que foram
condenados. Ele virou evangélico
e jogou a culpa do crime sobre

Paula, que teria matado a atriz

por ciúmes. Ela, por sua vez, o

acusou de matar Dainella porque
ela estaria tirando o brilho da

atuação dele na novela.

28
DE DEZEMBRO

•••

Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando

que ninguém liga para você... Atrase um pagamento!

"
Esses pastoreS querem

é estação de rádio e

dinheiro. São adoradores

dos bezerros de ouro.

L....' de I1IBlllfêl !B,llmda.,
ex-governador do
Rió de Janeiro.

"4o • OCP HISTÓRIAS .....

Ponto de táxi
Pela Lei n? 145, assinada em 29 de setem

bro de 1972, o então prefeito Aldo Romeu Pa
sold criou o primeiro ponto de táxi de Schroe

der, localizado na Rua Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, no Centro. Primeira
mente com apenas três carros.

Poro veneno

Antigamente, mesmo que não recomendado

pelo fabricante, o primeiro combate à pediculose,
uma doença causada pela infestação de piolhos,
era o Neocid em pó. Um poderoso veneno que
acabou por intoxicar milhares de pessoas quan
do aplicado na cabeça onde o piolho se aloja em

maior quantidade. Mesmo assim, sempre vendeu
como água, já que tinha a mesma fórmula do DDT

(sigla de Dicloro-Difenil-Tricloroetano) o primei
ro pesticida moderno largamente usado após a Se

gunda Guerra Mundial e com propriedades inseti
cidas mortais contra vários tipos de insetos, como

pulgas, baratas, mosquitos e moscas.
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R$ 6.000,OO_j

Saveiro
A p-artir de

R$34.940

Amarok
Highline/Trend

www.vw.com.brPromoção válida até 28/12/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golf a partir de R$ 67,.990,00. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 34.990,00. Entrada
50%, saldo em 24x, juros·O.O%.Voyage '.0 Completo trend 2014 à vista a partir de R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x. juros 0-49%. Gol G4 1.02 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%.
saldo, em 24x, juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014, pacote urban e sound à vista a partir de R$ 35.590,00. Jetta 2013 Comfortline Automático à vista a partir de R$ 69.990,00. Entrada 50%, saldo
em 24x, juros 0.49%.Amarok highlinefTrend à vista a partir de RS 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x. juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros
0.49%. CET mâximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do
CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à
contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e
transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

CarClguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOlOGIAAIEMÃ Grupo Auto Efde.w anos de aedibilidade. _.autoerde.c:um.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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