
ora é oficial: 15 nomes

e
,..,

o em busca de votos
Lista dos candidatos da região tem 11 concorrentes à vaga na Assembleia

.
-

Legislativa e quatro brigando por uma cadeira na Câmara Federal.
Página 4

PARA EMOG AR
PIERO RAGAZZI

Escola Albano Kanzler promoveu uma homenagem ao Dia dos Pais. Ervino Treme ainda recebeu um

abraço de admiração da filha Laura Vitória, que afirmou: "ele é legal, divertido e o melhor cozinheiro".

Unidade Central
abre aos sábados
Secretaria de Saúde garante
atendimento a quem precisa
organizara carteira de

vacinação. Página 7

PAJ�RNIDADE
!"If
"

De boêmio convicto

FAMEG

.

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Silvia Kita
1923

Max Wilhelm chega ao Brasil
João Thiedke havia instalado uma 'pequena

fábrica de gasosa na rua Brustlein e necessitan
do de alguém que se incumbisse das inúmeras
tarefas da empresa contrata Max Wilhelm, que

. havia chegado ao Brasil em meados de 1923.
Estando muito doente oferece no final de

1923 um aumento de salário ao senhor MaxWi
lhelm. Além de propor que alugue as instalações
da fábrica por dois anos e adquira os equipamen
tos, tudo por 200 mil réis, o que foi aceito.

João Thiedke anunciava no jornal que pas-

sava para MaxWilhelm a sua Fábrica de Gasosa
a partir de Iode janeiro de 1924 ..

No ano seguinte MaxWilhelm adquire a fá
brica de gasosa de Paulo Kaesemodel (Hansa
Humboldt) e duplica a produção. Como Thie
dke não queria ampliar as instalações, MaxWi
lhelm adquire a empresa e realiza o negócio em

13 de agosto de 1925.
No final da década de 30 lançava o refrige

rante "Laranjinha" com base no suco integral
da laranja, que alcançou grande sucesso.

Vista da empresa na década de 50

Gustavo Gumz
instalava sua empresa

Em 1923, na localidade de Rio Cerro II, Gusta
vo Gumz instalava uma pequena casa comercial,
que prosperou e em 1927 instalou uma fábrica
de laticínios produzindo queijos, manteiga e ou

tros derivados do leite, sob a marca "Sant'Ana,
em homenagem a sua esposa Ana. Em 1944 a

empresa passa a .denominar-se Gurnz Irmãos
Ltda., sendo que em 1959 lança o Chocoleite.
Em 1963 passa a ser Gurnz Alimentos SIA e atu

almente Choco leite Indústria de Alimentos Ltda.

'cassuli
www.cassuli.adv.br

Jornal
Correio do. Povo tem

novo proprietário
Artur Müller assume a propriedade do .

jornal Correio do Povo em 1923, aonde ha
via começado a trabalhar como gerente em

1919. Havia chegado em Iaraguá em 1918
trabalhando inicialmente na firma de Leo

poldo Janssen. Em seguida foi nomeado es

crevente juramentado do Cartório de Notas
e Oficio de Registro Civil.
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Prefeitura e Praça
Ângelo Piazera

Além da defesa de seus direitos,' a

evolução de seus negócios jurídic@s.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Rua Abdon
Batista, mais tarde

denominada
Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca,
nas proximidades
da passagem de

nível da ferrovia. No
lado direito Hotel

WenserskyFoto da década de 20

Praça Ângelo Piazera
Ângelo Piazera, natural deVigolo com sua esposa a doação de terras

Vattaro na Itália, nasceu aos 30 dias para o governo municipal, o. que
de agosto de 1867. Imigrou para o ocorreu em 29 de agosto de 1927
Brasil aos nove anos com os pais através de escritura pública.
Domenico e Tereza Piazera, fixando No registro 369 da doação, Dona
residência em Rio dos Cedros. Em Constância Piazera declarou que o

1891 mudou-se para Iaraguá, pas- imóvel era inalienável e não permu
sando a demarcar lotes. Em 1892 tável, "que ali deveria ser feito um

casa-se com Constanza Nicolluzzi. jardim público e edificado o prédio
Adquiriu de Pecher & Cia em que servirá para a Intendência com

9 de outubro de 1907 junto com deniais repartições; uma vez que
os sócios César Pereira de Souza e este distrito de Iaraguá toma-se mu

Francisco Tavares da Cunha Mello nicípio, ficará o terreno ora doado
Sobrinho as terras concedidas a bens do mesmo."
Emilio Carlos Jourdan em 1895 de- Quando o município foi emanci
nominadas Colônia Jaraguá. Esta pado em 26 de março de 1934, ain
sociedade colonizadora se díssol- da não havido sido cumprido o que
veu em 1916, ficando o remanes-

.

constava na escritura.
cente para Ângelo Piazera. No local, mais tarde, a admi-

Na Barra do Rio Molha construiu nistração municipal construiu a

uma atafona e mais tarde uma fábri- sede da Prefeitura Municipal e a

ca de gaitas e brinquedos. Faleceu Praça denominada "Ângelo Pia
em 22 de março de 1927. zera", ambos inaugurados em 4

Ainda em vida havia combinado de outubro de 1941.
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PONTO DE VISTA

OAB de Jaraguá
do Sul

Jorge Brognoli,
economista

DUlValMarcatto,
I presidente da Acijs

As mães e a escola de tempo integral

MODA

Orbitato promove
bazar de trabalhos

o Instituto Orbitato promove, hoje, o

evento EstiloArte, um bazar que vai apresen
tar o trabalho que a instituição desenvolve
no município de Pomerode que vem se tor

nando referência no estudo de arquitetura,
moda e design em todo o Brasil. O evento

ocorrerá das 14 às 20 horas na sede do Or

bitato, na rua 15 de Novembro, 406, Centro.

No local o público poderá conhecer os tra

balhos realizados pelo instituto e aproveitar a

programação que reunirá atrações em moda,
arte. música e café. Outras informações po
dem ser obtidas pelo e-mail orbitato@orbi
tato.com.brou pelo telefone (47) 3395-0447.

"
Pus-me a pensar

no papel da
escola de tempo

integral e em

sua importância
para a formação

dos jovens.

"

Opinião 3

HISTÓRIA

Exposição "Noivas em

Foco" até este domingo
Continua até o dia 8 de agosto, no Museu

WofgangWeege, a mostra "Noivas em Foco",
organizada pela Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul) e o Arquivo Histórico

Eugênio Victor Schmõckel. A mostra reúne
trabalhos desenvolvidos pelos estudantes
do curso de Moda a partir de estudos de

fotografias de vestidos de casamentos que
fazem parte do acervo do Arquivo Histó
rico. A visitação é gratuita e pode ser feita
de segunda-feira a domingo, das 10 àsIzh e

das 13 às 17h. O Museu WolfgangWeege está
localizado junto ao Parque Malwee. Informa

ções pelo telefone (47) 3376-0114.
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CONSCIENTI CÃO
Mais de 600 estudantes
participam de 5° Proeva

A Secretaria da Educação e o Samae
(Serviço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) realizam a partir desta segunda
feira, em 14 escolas municipais, a quinta
edição do Proeva (Programa de Educação
e Valorização da Água). Cerca de 640 estu
dantes do 4° ano participarão da iniciativa,
que tem como objetivo conscientizar as

crianças quanto ao uso adequado e à con

servação da água. Cada unidade de ensino

abrigará 14 encontros até o dia 26 de no

vembro, que serão ministrados por quatro
estagiários do curso de Ciências Biológicas
do Instituto Educacional Jangada.

"'-.ra assim toda quarta-feira: ela chegava pela
manhã com uma pequena sacola, no mes

mo ritmo de quem acabara de descer de um

ônibus vindo da periferia de São Paulo. Ha
via anos trabalhava na limpeza do meu es

critório e de tantos outros no mesmo prédio. O olhar
sofrido e as mãos cansadas faziam-na parecer muito
mais velha do que realmente era. Neusinha, a minha
diarista, era mãe solteira e cuidava sozinha de illll

menino de 11 anos.

Nosso contato era pouco, até porque, para não

atrapalhar o andamento da limpeza
geral, eu aproveitava aquelas quartas
feiras para ir ao fórum. Contudo, na

quele dia, algo estranho no olhar de
Neusinha me chamou a atenção: os

olhos marejados indicavam certa tris

teza, dando ao rosto branco daquela
nordestina um contorno de aflição.

Meio sem jeito, e já de saída com o

paletó na mão, perguntei a Neusinha
se estava tudo bem. Timidamente e

num rompante de desabafo, ela se pôs
a chorar. Com calma, pedi que ela me

contasse o que havia acontecido, na

tentativa de acalmá-la com um gesto de amizade e

solidariedade.
- Sabe o que é, doutor, meu filho está envolvido

com drogas; ele me contou tudo ontem à noite. Tudo

começou na porta da escola pública em que ele estu

da. Ele estuda no período da manhã, mas à tarde fica
com más companhias.

Entre um soluço e outro, trouxe-lhe um copo com

água, o qual foi levado à boca como se contivesse um

doce remédio.
- Não tenho com quem deixá-lo. Preciso trabalhar

e é aí que ocorre a desgraça - ela disse, olhando-me
com um ar de cumplicidade, numa linguagem sim

ples, mas carregada de uma tristeza incalculável.
Minha consciência obrigou-me a acalmá-la e a

dispensá-la, pagando-lhe pelo dia de trabalho não

,
concluído, pois seu estado emocional era péssimo.
Em seguida, ainda sob o impacto daquela cena, a

caminho do fórum, entre centenas de pessoas que
aguardavam o metrô, pus-me 'a pensar no papel da
escola de tempo integral e em sua importância para a

formação dos jovens, em seu papel de manter o jovem
ocupado, em tranquilizar as mulheres que trabalham
fora e não têm com quem deixar os filhos, enfim, na

quilo que chamo de "tutela educativo-protecionista".
O que realmente vemos hoje é o descaso do po-

der público na implantação da verdadeira escola de

tempo integral, pois o que há - e em

pouquíssimo número - são escolas

que disponibilizam uma espécie de

duplicação de jornada, fazendo um

segundo turno à imagem e seme

lhança do primeiro, sem dar sentido
à amplitude educacional de outras

disciplinas como arte, educação físi
ca, visita a museus, estímulo à leitura,
enfim, mudando o projeto político
pedagógico das escolas.

Já no balanço do trem do metrô e

nas paradas cansativas das estações,
imaginava quantas Neusinhas pelo Bra

sil não sofrem por saber que seus filhos não estão prote
gidos pela "tutela educativo-protecionista" que as escolas
de tempo integral poderiam oferecer à prole, quando es-

.

tão trabalhando, longe de casa, sustentando seus lares.
Pensei também que a miséria, as drogas, o desamparo
são filhos do abandono total do Estado na área da edu

cação, e que melhor do que as palavras de consolo, a

indignação e um copo com água para abrandar o solu

ço de um choro profundo é oferecer uma educação ci
dadã a todos, com investimentos maciços num único
ideal de escola pública, a escola de tempo integral. Tal
vez, se ela existisse, aquela quarta-feira seria diferen
te para todos nós, em especial para tantas Neusinhas,
diaristas pobres, trabalhadoras nas fábricas, nos campos,
nas grandes cidades do nosso país, que sem esp�rança
soluçam por seus filhos perdidos.

COMPETiÇÃO
Festival Estudantil da
Canção em novembro
o 14° Festival Estudantil da Canção será

realizado em novembro. A data e o local ain
da serão definidos em breve pela comissão

responsável pelo evento. O cancelamento
da edição deste ano - prevista inicialmen
te para o dia 20 deste mês - chegou a ser

anunciado nó início de julho, por baixa
adesão de inscritos. Porém, a comissão vol
tou atrás e decidiu realizar "o Festival com os

representantes das 13 escolas que já realiza
ram suas inscrições. Data e horário de ensaios
com a banda que acompanhará os candida
tos também serão divulgadas oportunamen
te às instituições de ensino inscritas.
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ELEI

Eles querem ser os

representantes da região
Todos os que se candidataram peloVale do Itapocu tiveram os registros aceitos

JARAGUÁ DO SUL

Se o eleitor do Vale do Itapocu
quiser prestigiar candidatos da
região nessas eleições, ele terá

quatro opções para deputado
federal e 11 para estadual.

O
plenário do TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral) deferiu o registro de
todas as candidaturas da região.
Os últimos nomes julgados foram

anunciados somente ontem. A partir de

agora, os candidatos têm dois meses

para pedir votos. As eleições serão no

dia 3 de outubro.
As últimas plenárias do TRE confir

maram os nomes de Evaldo Iunckes
(PT) e Irineu Pasold (PSDB), candida
tos que apareceram na lista de lnele
gíveis do TCE (Tribunal de Contas do
Estado). Iunckes chegou a ter um pe
dido de impugnação por parte do Mi
nistério Público Eleitoral, a partir de
uma denúncia do PMDB.

"O tribunal me absolveu por seis votos

a zero. Eles entenderam que não houve
dolo nas contas da Câmara de Vereado- ,:
res de 2001. Só não teve irregularidade
de contas quem nunca teve a caneta na

mão", afirma o petista. Apesar de estar na

lista do TCE, Pasold não recebeu pedido
de impugnação e teve o registro deferido
sem maiores problemas.

Primeira 'a ter o registro aceito, Na
tália Petry (PSB) diz que continua can

didata, ainda que exista uma pequena
possibilidade de desistir da campanha
na próxima semana. A presidente da
Câmara se reúne com familiares e a di

reção estadual do partido neste fim de
semana para discutir o assunto. "Está
tudo pronto para a campanha entrar

nas ruas, mas preciso antes conversar

com a minha família", comenta.

O ex-vereador Jurandir Michels (PV)
também apareceu na lista de candida
tos a deputado estadual do TRE. Ele teve

o registro deferido pelo tribunal, mas já
anunciou que não irá concorrer, mesmo

com o sinal positivo da Justiça Eleitoral.
A oficialização da desistência deverá
ocorrer ainda em agosto.

A Acijs deve se reunir na próxima se

mana para definir se aplicará a terceira

parte da campanha "Inteligente é Vo

tar", pedindo para o eleitorado optar por
candidatos da região. A entidade queria
a redução de candidaturas, o que aca

bou não se confirmando.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodoPovo.com.br

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

D�t�: i 4/08; OSh§O El� 12h
Local: CEJAS I Apoio: ACIJS

Investimentos: R$1 00,00
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Idade: 48 anos

Profissão: administrador
!,

Limite (le gastos na

campanha; R$ 4' milhõés

Histórico: foi presidente
da Fujama e secretário'
extraordinário para Assuntos
de Gestão no governo Moacir
Bertoldi (p�mB).
Endereço na internet:

,

www.twitter.oorn/pçpja ragua44

Idade: 51 anos

Profiss�o: advogado
Limite de gastos na

campanha; R$ 950 mil
Histórico:. advogado de

sindicatos, disputa sua

primeira eleição este ano

. Endereça na internet:
.

www.airtonsudbrack.blogspot.com

DEPUTADO ESTADUAL

Carione Pavanello - OEM Carlos Chiodini - PMOB Caubi Pinheiro - POT Dieter Janssen - PP Evaldo Junckes - PT
Idade: 47 anos. Profissão: Idade: 28 anos. Profissão: Idade: 46 anos. Idade: 42 anos. Profissão: Idade: 50 anos. Profissão:
empresário. Limite de gastos empresário. Limite de gastos Profissão: vereador. empresário. Limite de gastos ocupante de cargo em comissão
na campanha: R$ 2 milhões. na campanha: R$ 2 milhões .. Limite de gastos na na campanha: R$ 1 milhão. Limite de gastos na campanha:
Histórico: foi vereador por Histórico: foi candidato a campanha: R$ 1,5 milhão Histórico: foi secretário de R$ 500 mil. Histórico: foi vereador
três mandatos e presidente da deputado estadual pela primeira Histórico: vereador de Desenvolvimento Econômico, de Guaramirim e prefeito entre
Fesporte (Federação Catarinense vez em 2006. Suplente, ocupou o Guararnirim no primeiro vereador mais votado na história julho de 2009 e fevereiro de 2010.
de Esporte) entre 2007 e abril cargo durante sete meses. mandato, disputa a primeira de Jaraguá e deputado por quatro Disputa sua segunda eleição para
de 2010. Endereço na internet: Endereço na internet: eleição estadual. Endereço meses. Endereço na internet: deputado estadual. Endereço na

ainda não possui www.carloschiodini.com.br na internet: não possui. www.twitter.comjdieterjanssen internet: ainda não possui

Herrmann Suesenbach - POT

Idade: 59 anos. Profissão:

advogado, Limite de gastos na

campanha: R$ 1,5 milhão
Histórico: foi vereador de Corupá
por cinco mandatos, quando
filiado ao PMDB. Disputa sua

primeira eleição estadual.

Endereço n.a internet:
ainda não possui

Humberto Grossl - PPS
Idade: 51 anos. Profissão:

empresário. Limite de gastos na

campanha: R$ 1 milhão.
Histórico: disputou sua primeira
eleição em 2008, quando foi
candidato a vice-prefeito de
Dionei da Silva (PT).
Endereço na internet: www.

twitter.comjh u m bertogrossl

/ j
I

Irineu Pasold - PSOB
Idade: 65 anos. Profissão:
farmacêutico. Limite de gastos
na campanha: R$ 2 milhões
Histórico: foi vice-prefeito em

1996,· prefeito de 1999 a 2004
e voltou a ser vice a partir de •

2009. Disputa primeira eleição
estadual. Endereço na internet:
ainda não possui

A GVT informa que no dia 17/07/2010 das 09h 15 às 12h, alguns assinantes
da cidade de Jaraguá do Sul sofreram interrupção devido a obras na

rede. A GVT tomou as medidas para restabelecer prontamente o servico
I

e lamenta os inconvenientes que possa ter causado aos seus clientes .

Leone Silva - PT
Idade: 44 anos. Profissão:
diretor teatral. Limite de gastos
na campanha: R$ 500 mil
Histórico: ex-presidente da

Federação Catarinense de
Teatro, disputa primeira
eleição estadual. Endereço
na internet: www,leone13567.
blogspot.com

Maria Lucia Richard - PSC

Idade: 50 anos. Profissão:

professora. Limite de gastos na

campanha: R$ 2 milhões -

Histórico: primeira vereadora
eleita da história de

Guaramirim em 2004, disputa
a primeira eleição estadual.

Endereço na internet: www.

professoramarialucia20789.com.br
Natália Petry - PSB

Idade: 48 anos. Profissão:
professora. Limite de gastos na

campanha: R$ 485 mil

Histórico: ex-presidente da

Fundação Cultural, é atual

presidente da Câmara de
'd Sul

Vereadores deJaragua o .

Endereço na internet: www.

vereadoranatalía.blogsPOt.com
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·M
ais uma vez o que se observa na política
brasileira é uma distância imensa entre

discurso e prática. O que se aplica tam

bém à própria Justiça Eleitoral, que pra-
ticamente ignorou a Lei da Ficha Limpa, deixando
no páreo picaretas históricos.

,

.

O pior é que os poucos candidatos com registro
negado continuam na disputa enquanto puderem
recorrer da decisão, mais um dos absurdos da lei
eleitoral brasileira. O eleitor, bem provavelmen
te sem saber disso, vota no candidato, que se for
eleito pode ter o diploma cassado. Bem feito para
quem desperdiça o voto em ficha suja.

Mas também tem quem se informe sobre a

vida pregressa dos candidatos. Caso dos mais de

Números
Em Santa Catarina, foram confirmados 488

candidatos e rejeitados 67, além de 21 renúncias.

Dos 586 registros solicitados, oito não foram jul
gados dentro do prazo oficial, que terminou na

quinta-feira, e ficaram para a sessão do TRE de

segunda- feira. No Vale do Itapocu, todos os que
requereram tiveram as candidaturas aceitas. In

teressante será medir o desempenho de atuações
legislativas e executivas nas, urnas.
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ca ro I i n a@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

um milhão e 600 mil eleitores que assinaram a

proposta que deu origem a Lei da Ficha Limpa.
Esta, a razão única pela qual a lei foi votada e

aprovada pelo Congresso. Por certo, muitos dos

sujos que votaram a favor do texto não acredita
vam na sua aplicação.

Caso do deputado federal Sérgio Moraes (PTB),
que ganhou destaque em 2009 quando disse que
estava "se lixando para a opinião pública". Candi
dato à reeleição, teve o registro impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral por ter sido condena
do em uma ação de improbidade administrativa

quando era prefeito de Santa Cruz (RS), mas aca

bou tendo a candidatura deferida, por unanimida

de, noTRE.

Mudança
Juiz eleitoral Juliano Rafael Bogo informa que

dois locais da 87a zona eleitoral foram suprimidos
e as seções eleitorais que neles funcionavam foram
transferidas para outros locais. Assim, eleitores que
votavam na Escola Ignácio Berger, em Corupá, irão

para a Escola de Educação Básica Tereza Ramos. Já
a seção 52, antes na Sociedade Sport Club Santo

Antônio, passou para a Escola Vitor Meirelles, em

Jaraguá do Sul.

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL

DIVULGAÇÃO

;

_,

Moralizando
o vereador Pier Berri (PMDB) entrou na Câmara deMas- -

saranduba com o projeto da Ficha Limpa Municipal, seme

lhante ao que será protocolado em Iaraguá do Sul na próxima
semana. Modelo copiado de Joinville, proibindo condenados

por órgão colegiado de assumirem cargos comissionados tan

to no Executivo como no Legislativo. Entre as condenações, a

proposta inclui crimes contra a administração pública, abuso
de poder econômico e improbidade administrativa.

Sanei ada
o prefeito Nilson Bylaardt

(PMDB) sancionou na última

quinta-feira a lei que proíbe o

consumo de cigarros ou qualquer
produto fumígeno em ambientes
de uso coletivo, públicos ou pri
vados. Bylaardt iria vetar o texto

por vício de' origem, mas recuou

atendendo .ao pedido do autor,
vereador Diogo Iunckes (PR). De

qualquer maneira, Bylaardt já
tinha intenção de apresentar a

proposta, um apelo popular.

Uma homenagem da Prefeitura de Jaraguá do Sul
aos pais que cuidam da nossa cidade como um filho.

FALA Aí!

A minha ficha
é a mais limpa

do Brasil.

g d
Os vereadores Jorge Feldmann

(PP), Jaime de Ávila (PT) e Caubi
Pinheiro (PDT) indicaram o pa
dre João Bachmann, a Pastoral
da Criança e o Líder Comunitário
Mário Vick para receberem a Co
menda Peabiru, em sessão solene
no próximo dia 26. A honraria foi
instituída em 2006, por decreto de
autoria do vereador Marcos Man
nes (in memoriam), para homena

gear pessoas e entidades por servi

ços prestados à cidade;

DIVULGAÇÃO
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Os candidatos daqui
dual e um federal lutando para trazer recursos é
óbvia e todos estão de acordo. Se os partidos não
colaboraram e mantiveram um número excessivo
de concorrentes, o eleitor pode dar um exemplo e

ajudar na representatividade votando apenas em

candidatos da região. Fazendo a sua parte.
Em 2006, o número de vo

tos para candidatos "estrangs].
ros" era suficiente para eleger
um deputado federal, mesmo
com o excesso de concorrentes.
Muitas vezes, os votos acabam
elegendo políticos paraquedis
tas, que nunca tiveram com

promisso com a região e que só

aparecem em época de eleições.
No dia 3 de outubro, o eleitor terá a oportuni

dade de ajudar o Vale do Itapocu. Se por um lado,
há candidatos demais, por outro, não faltam op
ções para o público, pois temos concorrentes de
diversas posições ideológicas, alinhados com as

três principais candidaturas ao governo estadu
al. A escolha é de povo.

O
Vale do Itapocu terá nessas eleições
quatro opções de candidaturas para

deputado federal e 11 para esta�ual.
Todos os postulantes tiveram o registro

deferido pelo TRE (Tribunal Regional �leito
ral) nas últimas semanas e dos 13 candidatos

para estadual que estavam na

disputa no início, apenas dois

desistiram da campanha, ain

da no começo de julho.
Os números são considera

dos altos para a Acijs, que dese

java um número menor de can

didatos, o que permitiria uma

viabilidade muito maior de vi

tória de um concorrente da região. A preocupa

ção da entidade é com a representatividade do

Vale do Itapocu em Florianópolis e Brasília. Em

2006, ninguém foi eleito pela região por causa do

excesso de candidaturas, o que acabou prejudi
cando as reivindicações dos municípios junto ao

governo estadual e a União.
.

A necessidade de termos um deputado esta-

DOLErTOR

Retrato com o pai

vou
lhe contar tudo o que

eu nunca disse, pai...
dos meus desejos, das
minhas emoções, das

minhas angústias e também dos
meus sonhos. Sim, meu velho

amigo. Às vezes guardamos no

coração as coisas, que não senti

mos coragem de dizer...dos nos

sos namoros escondidinhos, das
notas baixas, que somente minha
mãe sabia, enfim...dos bons e

velhos tempos que ficaram para
trás. Olho em meu álbum e vejo
a aquela foto tirada
num final de tarde,
onde o sol já tinha
se posto, e a noite

caia lentamente. E

nos dois ali, junti
nhos observando
o vento levar tran

quilamente o balão

que você acabara de
encher. Brincamos
tanto naquele dia,
que nem percebemos a noite cair.
O que importava era o momento.

Um momento muito especial.
Você com seus braços abertos,
louco para me abraçar e eu cor

ria de encontro aos seus. Como
fora bom, aquele dia. Um dia de

domingo muito especial. Reve
-lado na imagem daquele retrato.

.. Ficará para sempre ali registrado,
aquele momento tão único em

.

nossas vidas.
Vou lhe contar tudo o que nun

ca disse, pai...
Tenho saudades daquele tempo

. de criança Sei que foram poucas
às vezes em que brincávamos. Pois
você não tinha muito tempo para
nós. Você trabalhava muito, e nas

suas folgas ainda arrumava outro

trabalho, para não deixar nada fal
tar. Sentia muita falta das nossas

. brincadeiras. Via sempre minhas

amigas passeando com os seus pais
e eu sempre só com a minha mãe.

Você quase nunca tinha tempo para

brincar comigo e meus irmãos. E

isso me deixava um tanto triste.
Mas o pouco que brincava conosco

era importante. E guardo até hoje.
Quando olho aquela foto, relembro
as doces lembranças daquele dia
tão especial. São imagens que nun

ca mais esquecerei. Por isso escrevo

esta carta, como forma de reviver na

memória, as doces lembranças do

passado, cujo o tempo guardou na

memória do coração. Vou lhe con

tar tudo o que nunca disse, pai: eu

te amo muito. Nunca te disse isso.
E hoje abro o meu

coração, para lhe di
zer o quanto és im

portante para mim.
O quanto os seus

ensinamentos fo
ram úteis para criar
meus próprios fi

lhos, Guardo comigo
até hoje esta foto, do
nosso e eterno mo-

mento, brincando
no alto do morro, soltando balão e

vendo a noite cair lentamente, na

nossa pequenina cidade do inte
rior. Muito obrigada meu querido
pai. Neste dia tão especial te escre

vo esta carta para dizer o que nunca

consegui te dizer. Eu te amo!
Vou te contar tudo o que nunca

lhe disse, pai...
Você é o meu melhor amigo.

Sempre esteve do meu lado quan
do eu mais precisei. Por isso lhe

digo coisas que nunca lhe disse.
Coisas essas que se resumem em

três palavras: eu te amo. Feliz dia
dos pais para você!

Quem sabe neste fim de sema

na eu consiga lhe dizer: eu te amo.

Incrível como às vezes percebemos
que não falamos essas belas pala
vras; Coisas que eu nunca te disse. E

que agora vou te dizer. Vou lhe con

tar o que nunca te disse, pai, antes

que seja tarde demais.

DOLEfrOR

Pai = primeiro
amigo e professor"

f'

Brincamos tanto

naquele dia, que
nem percebemos
a noite cair, O que
importava era o

momento. O
Dia dos Pais é comemorado neste domin

go e por isso quero compartilhar com os

leitores um poema de Rudyard Kípling, o

título é "Se". Este singelo poema pude lê
lo pela primeira vez quando tinha 18 anos, e foi
meu querido avô que me presenteou com o poe
ma. Lembro como se fosse hoje, ele me dizendo
para ler com calma as palavras, e que este poe
ma foi seu guia muitas vezes durante sua vida.
Para mim, este é um belo poema que um pai
pode dar de presente para seu filho. Eis o poema:

Se és capaz de arriscar numa única parada,
tudo quanto ganhaste em toda a tua vida.
E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada,

resignado, tornar ao ponto de partida.

" De forçar coração, nervos, músculos, tudo,
a dar seja o que for que neles ainda existe.
E a persistir assim quando, exausto, contudo,
resta a vontade em ti, que ainda te ordena:
Persiste!

Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes,
e, entre reis, não perder a naturalidade.
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
se a todos podes ser de alguma utilidade.

Se és capaz de dar, segundo por segundo,
ao minuto fatal todo valor e brilho.
Tua é aIerra com tudo o que existe no mundo,
e - o que ainda é muito mais - és um homem,
meu filho"!

Se és capaz de manter tua calma quando
todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa.
De crer em ti quando estão todos duvidando,
e para esses no entanto achar uma desculpa.

Se és capaz de esperar sem te desesperares,
ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
e não parecer bom demais, nem pretensioso.

Se és capaz de pensar - sem que a isso só te atires,
de sonhar - sem fazer dos sonhos teus senhores.
Se, encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires,
tratar da mesma forma a esses dois impostores.

Desejo a todos os pais, um feliz e abençoado
Dia dos Pais, e crianças e jovens, tenham a,cer
teza de que seu pai será sempre seu primelfO e

melhor amigo e sempre irá querer o melhor para
você, apesar de muitas vezes não entenderm�s
nosso pai, mas tudo o que ele faz é por causa o

amor incondicional pelo filho.

Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas,
em armadilhas as verdades que disseste
E as coisas, porque deste a vida estraçalhadas,
e refazê-las com o bem pouco que te reste. d Direito.

Cristiano l!Aahfud Watzko, Estudante e

SandraAndrade,professora
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Campa a inicia
na segunda-feira
Intenção é imunizar 9.518 crianças contra a pólio
JARAGUÁ DO SUL

A partir da próxima
semana, os pais têm um

compromisso inadiável à

garantia da saúde dos filhos.

PIERO RAGAZZI

Começa,
na segunda-feira, a

campanha nacional contra

a paralisia infantil. Esta é a

etapa final davacinação, que,
neste ano, distribuiu as primeiras

i doses durante o mês de junho. No
, município de Jaraguá do Sul, a in

tenção é aplicar o medicamento

em 9.518 crianças. A meta mínima

estabelecida pelo governo federal é

de 95% de cobertura.
De acordo com Walter Clavera,

gerente de Vigilância em Saúde, a

maratona inclui todas as pessoas
com menos de cinco anos de idade.

Por isso, é imprescindível que, mes

mo quem não participou da fase

inicial, procure uma unidade da
Prefeitura e coloque o quadro vaci

nalemdia.
A imunização segue até a sexta

feira, 27 de agosto. No próximo sá

bado, dia 14, os 19 postos de saúde

mantidos pela administração públi
cana cidade abrem as portas com o

. intuito de atender a população de

maneira massiva. Eles funcionam

das 8h às 17h sem interrupções.
A poliomielite está erradicada

no Brasil desde 1989. No entanto,
a vacinação é importante para ga
rantir que o país continue imune à

doença. Ela permanece endêmica

na Índia, Nigéria, Paquistão e Afe

ganistão. Além disso, também têm

aparecido em' demais regiões da

Ásia e daÁfrica.
A enfermidade atinge, em suma,

os membros inferiores dos pacien
tes. Porém, pode causar problemas
aos músculos respiratórios e tam-

bém levar à morte. Gotinha contra a paralisia infantil fica acessível até o dia 27

• nas manhãs de sábado. Os usuá- semestre contra a gripe H1Nl.

rios podem procurar o posto das Vale lembrar que o calendário

7h às 12h. vacinal não cobre apenas o públi-
Conforme o gerente de Vigi- co infantil. A ele são destinados

lâncía em Saúde do município, dez medicamentos, Contudo, os

Walter Clavera, a entidade é res- adolescentes e os adultos também

De hoje em diante será mais ponsável por mais de 50% das
. devem se proteger de cinco doen

fácil organizar a carteira de va- doses aplicadas em toda a cida- ças comUIis em cada um dos dois

cinação de crianças e adultos. É de. Apenas em 2009, foram quase momentos da vida. Segundo o ge

que a Unidade Sanitária Central, 60 mil vacinas distribuídas pela rente, todo o trabalho é gratuito,
.

instalada na rua Reinaldo Rau, equipe. Neste ano, elas devem bastando somente apresentar o

no Centro de Jaraguá do Sul, passar de 120 mil por causa da documento no qual consta a roti

, tambémva.i prestar atendimenrn ... campanha, realizada .RQ. primeiro. :; i ..na de imunização;. J;' c , ;:

.

::

Unidade Central
abre também
aos sábados

'Geral

JARAGUÁ DO SUL
.

Espirros, coriza, problemas
respiratórios. Basta a tempera
tura cair para que esses indese

jáveis sintomas invadam a rotina

de crianças e adultos. Com isso,
o número de consultas e interna

ções faz o caminho inverso e não

para de crescer.

De acordo com a enferma

gem do Hospital e Maternidade

Jaraguá, a demanda aumenta à
medida que o frio aparece. Nes

ta temporada de ar gelado, por
exemplo, a instituição tem rec�
bido cerca de cem doentes por

7·.

Doenças de inverno fazem
crescer número de internações

dia no Pronto Atendimento adul
to. Já no infantil, a média é de 120

atendimentos diários.
Para evitar situações desse

tipo, a dica dos especialistas é
manter uma alimentação sau

dável e associá-la à hidratação
do corpo. Além da prevenção, as.

pessoas precisam ficar atentas

aos sinais dados pelos males típi
cos do frio. Febre por mais de 72

horas, tosse prolongada e oscila

ções na frequência respiratória
indicam problemas que preci
sam ser resolvidos com a ajuda
de um médico.

PIERO RAGAZZI

Tempo firme marca sábado e domingo em todas regiões do Estado

Sol volta a brilhar após
uma semana de chuva

JARAGUÁ DO SUL
Se a sexta-feira já deixou

muitos jaraguaenses felizes
com o retomo do sol, o fim de
semana promete muita anima

ção. Depois de seis dias de céu

encoberto, o astro-rei voltou,
ontem, a brilhar. E, ainda, deve
continuar aquecendo nas ma

nhãs e tardes de sábado e do

mingo no Vale do Itapocu.
A instabilidade, que mar

cou o início do mês de agosto,
será substituída pelo tempo
firme. Ele é trazido por uma

massa de ar seco de passagem

pelo Sul do Brasil. Por causa

dela, as temperaturas seguem
baixas durante as madrugadas
e sofrem sensível elevação no

restante do período. Nas áre
as altas de Santa Catarina há
a formação de geadas ofere
cendo belas paisagens a quem

buscar a Serra como destino.
Na região, os termômetros'

registram mínimas de 12°C e

máximas que pouco ultrapas
sam a' faixa dos 20°C.

.a I!tóx�ma �.JTla.,-;a.�
segunClo o Ciram,

uma nova massa.df!
ar frio avança sobre

Santa 'atar�na."

Na próxima semana, porém,
as nuvens acinzentadas voltam
a aparecer. Entre a segunda e a

terça-feira, conforme a previsão
do Ciram (Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e

de Hidrorneteorologia), a chuva
se concentra no Planalto e lito

ral Norte. A partir de então, uma

nova massa de ar frio avança so

bre o Estado derrubando a sen

sação térmica mais uma vez.
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Data faz derreter
o coração até dos
mais 'durões'
Filhos arrancam lágrimas dos

pais em homenagem ao dia deles
JARAGUÁ DO SUL

Exemplo. Amigo. ídolo.
Herói. Os adjetivos podem
ajudar a definir o que
representa a figura do pai
para um filho.

o
Kanzler ficou repleto de pais que
chegavam sérios e tímidos, mas

logo se "derretiam" ao ouvir os

poemas, versos e músicas vindos
dos filhos.

"Ele é a minha melhor
alegria. Já tive muitas

experiências, mas a melhor
delas foi pegar meu filho

no colo pela primeira vez".
AL�SSIO JOSTE, 43 ANOS.'

Lágrimas e abraços apertados marcam homenagens ao Dia dos Pais na Escola Albano Kanzler

Mas
apequenaEmilyEma

noeli Floriani, 6 anos,

vai além. "É melhor que
meu sorvete favorito',

afirma ao se referir ao próprio pai.
o

Segundo a menina, é ele o parceiro
ideal para assistir televisão, brincare

até mesmo realizar uma "guerra" de

o

travesseiros. "Ele é engraçado e bem

divertido", conclui.

Quando o assunto é o que sig
nifica a Emily na vida de Ademir

Floriani, 32 anos, o relato também
emociona. "Ela é o meu sonho rea

lizado", resume com brilho no olhar.
O técnico em segurança conta que
depois que a menina apareceu,
tudo mudou. "As responsabilidades
aumentam. E eu tenho que ser para
ela um exemplo. Tenho que pensar
sempre muito mais nela do que em

mim" explica.
Mesmo que o Dia dos Pais

seja comemorado somente neste

domingo, na sexta-feira Ademir
foi à escola onde a filha estuda,
para receber homenagens pela
data. O pátio da Escola Albano

Ervino Treme, 31 anos, estava

na plateiae se emocionou ao ou

vir as canções interpretadas pela
filha Laura Vitória Treme, 7 anos.

"Ela é a minha maior conquista.
Ter um filho é alcançar todos os

nossos objetivos", declarou. Em

troca do carinho e dedicação, ele
recebe de Laura, a admiração.
"Ele é legal, divertido e o melhor

o

cozinheiro que existe", revela a

garota que não cansa de abraçar,
apertar e beijar o pai.

Não menos emocionado e or

gulhoso, ficouAléssio Joste, 43 anos,
ao lado do filho Felipe Ioste, 7 anos.

"Ele é a minha melhor alegria. Já tive
muitas experiências, mas a melhor
delas foi pegar meu filho no colo

pela primeira vez", afirma sem con

seguir conter as lágrimas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"Pai, você é minha estrela. Estrela

que brilha toda noite com amor

entre agente".

"Paivocê temgosto debalae éforte
como urnleão.Paramimvocê éum
reiApessoademelhor coração".

"Eu te amo de montão.
Você vai morar sempre
no meu coração".

"Você é minha vida. Eu
te adoro e você é o meu

melhor amigo".

'�doro jogar bola com

você.Você é muito divertido.
Pai, eu te amo".

GABRIELA PRADA, 6 ANOSMARIA EDUARDA DOS SANTOS, 6 ANOS CAMILLE FERNANDES, 6 ANOS
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Acervo, que inclui 16 mil caixas de documentação, está mais ventilado

OVO E DEREÇO
Asúltimas

.

adaptações do
.

. ,.

novoarquwo
Material já foi transferido, mas ainda

faltam novas estantes e linha de telefone

'-- oram oito dias levando
todos os materiais e a

mobília do antigo endere

ço, a rua Ida Bona Rocha,

'para. o edífícío de número 1725

da rua Walter Marquardt. Agora,
o o órgão passa por uma fase de

"

organização! incluindo serviços
como a instalação do telefone e a

'colocação de cortinas, mesas e a

compra de 100 novas estantes. A

intenção é de que o Arquivo His-
·

tórico seja aberto, ao público no

início de setembro.

Segundo a historiadora res

ponsável, Sílvia Kita, a luta por
uma nova sede começou há mais

'de dez anos, já que a antiga loca- _ Bruna Borgheti
lização 'teria,sido' �l!gaC\éf �H�l2-,�� I I

,bt'una@oCOlu'eiodopovO�GoPJ�bl.'! 1 I i ':, l !

Uma estrutura com a
.

mesma área da anterior
:

.' '-1,2 mil mo - mas 70%
melhor. A mudança de
sede do Arquivo Histórico
'beneficiou tanto os

,
'

·

documentos quanto os
·

funcionários.

temporariamente. "Deveríamos

ter ficado apenas dois anos,

mas ficamos 14. E aqui o prédio
é muito melhor, mas ainda pre
Cisamos de uma sede própria",
comenta Sílvia. Quase todos os

setores já foram divididos, mas

ainda é preciso catalogar os do-.
cumentos. Quatro mil caixas,
inclusive, ainda estão no chão

esperando pelas novas estantes.

MAIS SAUDÁVEL

Apesar de não contar com

um sistema de conservação adé

quado - que inclui a regulagem
de temperatura, luminosidade
e umidade. -, o prédio da Walter

Marquardt tem um teto de iso

por e é arejado o bastante para
não prejudicar os documentos e

nem os funcionários. "Lá, tínha
mos sempre pelo menos quafro
dos dez funcionários doentes",

explica a historiadora, que já teve

problemas de saúde por causa da
umidade e falta de ventilação..

Geral 9

Tentando captar
novos recursos

Com tudo pronto, a in-
o

tenção é entrar em contato

com as empresas da região
para captar recursos atra

vés da Lei Rouanet. O obje
tivo é comprar um scanner

que custa R$ 82 mil e será

utilizado para digitalizar os

documentos e disponibili-.
zá-los para pesquisas. A lei

também poderia ajudar o

órgão a conseguir uma sede

própria, mas a historiadora

explica que há um impasse
com o poder público.

"Precisamos também de

mais funcionários com
.

co

nhecimento -bãsíco na área,

que estavam previstos no or

çamento deste ano", destaca

Sílvia. A intenção é preparar
uma tabela de temporalidade
pata selecionar os documen

tos que podem ser descarta

dos e organizar o acervo.

Sílvia busca recursos

e novos funcionários

J
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''Você não pode estacionar, .

tem que progredir'
Biografia conta a vida deWerner Ricardo Voigt, um dos fundadores daWeg

10

JARAGUÁ DO SUL

A vida de um dos maiores'
empresários do país é o tema do
livro Werner R. Voigt - O caminho de
um apaixonado pela eletricidade, de
autoria do jaraguaense João Chiodini.

obra relembra passagens importantes da
vida de um dos fundadores daWeg, como

-- a infância em Schroeder, o convívio fa
_,.l.l.'UJ,',ar, a abertura da oficina própria e o

nascimento da parceria com Eggon João da Silva e

Geraldo Werninghaus para fundar a empresa, em

1961. Casado comWally S. Voigt, é pai de três filhas
- Miriam,Valsi e Cladis (Clica) - e tem sete netos.

Abiografia resulta de mais de 180 horas decon

versa entre Chiodini e o empresário, que comple
tará 80 anos no próximo dia 8 de setembro. A obra
com 126 páginas, da Design Editora, tem tiragem
dirigida e, por isso, não estará à venda nas livrarias.

A reportagem de O Correio do Povo conversou

comWerner e-ele contou mais sobre a sua história.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

que
Wernerliél

quando"
criança "
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guém me conhecia. Aqui em Jaraguá só
tinha uma pessoa com oficina na cida
de. Em três anos, eu já era responsável
pela manutenção de quase todos os car

ros que circulavam aqui, além de rádios,
motores elétricos, tudo o que envolvia a

parte elétrica eu trabalhava.

"
Quando tinha 20 anos, eu pensei

que todo mundo tinha alguma coisa
dentro de si, mas depois eu descobri

que pouca gente tem. Se você for
ver, poucas pessoas sabem o que

querem da vida.

"
OCP - Como foi sua infância?
Voigt - Foi uma infância normal. Nasci

em Schroeder, sou filho de Alma Schultz e

Ricardo Voigt e somos em quatro irmãos:
Wally, a mais velha, eu, Egon e Udo, o mais
novo. Todos estão vivos até hoje.

Só teve um grande trauma que lembro
até hoje. Aos três anos, eu caí num rio e

quase me afoguei. Um ano depois, quan
do eu ia dormir, parecia que' eu estava
embaixo d' água. Hoje, quando eu vou na

dar, entro no máximo dois ou três metros;
quando fica mais fundo eu já volto.

OCP - Como nasceu a parceria
com Eggon João da Silva e Geraldo
Werninghaus?

Voigt - Foi um amigo, Pedro Donini,
que juntou eu e o Eggon. Um dia o Eggon

"
Quando eu tinha oito anos

eu fui morar com o meu,
avô (Leo Schultz) e ele
tinha diversos livros

sobre eletricidade. Em
um desses livros eu li o

que é eletricidade, e isso
me fascinou.

- "
PIERO RAGAZZI

o Correio do Povo - Desde pequeno
o senhor é apaixonado pela eletricidade.
Como descobriu esta paixão?

WemerVoigt - Quando tinha oito anos

eu fui morar com o meu avô (Leo Schultz)
e ele tinha diversos livros sobre eletricida

de, e eu comecei a ler e gostar. O meu avô
lia muito, todas as noites, numa época em

que ainda não havía.eletricidade. Em um

desses livros eu li o que é eletricidade, e

isso me fascinou. Foi assim que eu soube

qual profissão ia seguir. '

Quando tinha 20 anos, eu pensei que
todo mundo tinha alguma coisa dentro
de si, mas depois eu descobri que pouca
gente tem. Se você for ver, poucas pessoas
sabem o que querem da vida.

OCP - O senhor decidiu abrir a

própria oficina aos 23 anos. O que o

levou a tomar esta decisão?

Voigt - Eu abri meu próprio negócio
quando achei que estava "maduro" para
começar. Eu já havia trabalhado por dois
anos na oficina do Strohmeyer, em Ioin
ville, dos 16 aos 18 anos. Depois eu fui
servir o Exército em Curitiba e fui selecio
nado para estudar radiotelegrafia. Voltei

paraJoinville e comecei a trabalhar na Ce

lese, que naquela época se chamava Em

presul. E no dia 23 de setembro de 1953 eu

abri minha oficina em Jaraguá.
Eu preferi não abrir a oficina em

Joinville porque, como eu já tinha tra

balhado na oficina do Strohmeyer, achei

que eles ficariam chateados comigo, en

tão decidi ir para uma cidade onde nin-

me procurou dizendo que o Pedro havia

comentado que eu tinhavontade de fabri
car motores elétricos e aí nós começamos
a conversar. O Eggon ficou interessado e

falou que o negócio precisava de um fer

ramenteiro. Então ele pensou no Geraldo,
que conhecia de Joinville. O Eggon traba
lhou na Wiest, em Joinville, e o Geraldo
trabalhava na ferramentaria do pai. Então

fomos juntos até Joinville falar com o Ge

raldo e ele ficou interessado na sociedade.
Um dia ele veio aqui e eu mostrei toda a

oficina e como eram as ferramentas. e ele

topou a sociedade,

OCP - Quais as principais difi
culdades enfrentadas nos primeiros
anos daWeg?

Voigt - Havia muitas dificuldades.
Faltava dinheiro, aqui ainda não tinha

máquinas para comprar, tudo era muito
difícil. Hoje fazemos motores muito espe
ciais, para usinas atômicas, onde dá para
quebrar a cabeça todo dia..

OCP - Naquela época (1961), Jaraguá
do Sul tinha menos de 20 mil habitantes
e não havia tradição industrial. Chegou a

ter medo que a fábrica de motores elétri
cos pudesse não dar certo?

Voigt - Sim eu pensei. Eu até falei lá na

oficina: olha, vocês tomam conta da ofici
na porque eu não tenho certeza se vai dar

certo, de repente eu volto aqui. Depois
que eu vi que a sociedade com o Eggon e

o Geraldo ia dar certo, eu voltei na oficina
e disse: pode tocar que é de vocês.
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OCP - A que atribui o cresci
mento e sucesso da empresa?

Voigt - Eu acho que a gente
começar em três ajudou. Porque
é como uma 'mesa de três pernas,
onde cada uma recebe pressão
igual. Cada um carregava a mesma

responsabilidade: a parte elétrica
era comigo, o Geraldo tocava toda
a parte de mecânica, e o Eggon
cuidava da parte comercial, fazen
do vendas e cobranças. Nós não

imaginamos que o nosso negócio
ia ficar tão grande. Hoje temos 17

fábricas, sete delas fora do Brasil.
Também temos mais de 100 escri
tórios de venda no mundo todo.

\ OCP - Quando viu aWeg cres

cendo, o que pensou?
Voigt - Se você está todo dia

junto você vê cada dia um pou
quinho' acaba não chamando
tanto a atenção. Mas pensando
do lado de fora a gente vê dife

rença. Nesses 49 anos eu estive

aqui (Weg) todos os dias e a gen
te sempre procurava fazer bem
feito e fazia tudo com lucro. A
filosofia que eu prego todo dia
é que se hoje está bom, no ano

que vem tem que ser um pouco
melhor e mais barato. Acho que
tudo o que está bom pode me

lhorar, você não pode estacionar,
tem que progredir.

OCP - O senhor se considera
uma pessoa perfeccionista?

Voigt - Nem tanto. Eu conheço
pessoas que na escola sempre tira
vam nota 10, mas que só são nota

10 naquilo e o resto eles esque
cem. Eu não tirava só 10, mas eu

passava bem. Acho que você tem

que ser acima de 7?%. Não pode
mos ser o extremo, mas procurar'
ser bom em tudo o que fazemos. '

OCP - O senhor irá completar
80 anos no próximo mês e con

tinua trabalhando ativamente
no Conselho Administrativo da

Weg. Qual a receita para tanta

energia?
Voigt - Eu acho que eu sou

uma pessoa normal, não tenho

vícios, não bebo bebida alcoóli
ca de jeito nenhum e não fumo.
Durmo normalmente, corro to

dos os dias e cuido da alimenta

ção, pois não quero passar de 75

quilos. É assim que eu consigo
manter uma vida saudável.

OCP - Que conselho deixa

para os jovens que desejam abrir
a própria empresa, num merca

do cada vez mais competitivo?
Voigt - Primeiro: você tem

que abraçar uma profissão que
realmente gosta, senão não dá
certo. Eu sempre digo que na

vida tem duas coisas que a gen
te tem que gostar: do namorado
ou namorada e da profissão. Eu
abracei desde cedo a minha pro
fissão e, por acaso, deu certo.

"
Nos primeiros anos de trabalho da Weg,
tínhamos que nos esforçar para provar

aos clientes que nosso produto era

realmente bom. Nosso maior objetivo, na

época, era atender ao mercado paulista,
porém os clientes não confiavam numa

marca desconhecida, do interior de Santa
. Catarina. Eles preferiam as grandes

marcas do mercado. Assim, nossaequipe
de vendas tinha que ir para o interior do
Estado de São Paulo vender diretamente

para o consumidor final.
DEPÓIMEN"ro DE WERNER VOIG1, NO LIVRO WERNER R. \801GT -

O CAMINHO DE UM APAIXONADO PELA ELETRICIDADE

"

Frühstück: Eggon da Silva, Werner Voigt, Vicente Donini, �ugênio da Silva e Geraldo Werninghaus

, • .. • �
.. -

Os ir:mãos Ego"" Udo,Wernere Wally.....• "' u _ .••

,

tm (fe tio SUl. ,i
'

,

A oficina' evoluiu, sempre pres
tando serviços gerais, desde equí

,

pamentos domésticos, até em jesí
dêncías .e fazendas, no interior· do'
rnuIÜ ,,� ,(i" êm disto) We a

,

o assfs, ''hase' eocclusiv ã
. manutenção de cerca de duas deze-
nas de veícUlos motorizados que en

tão circulavam em Jaraguá e região.
Montava rádios-e radíolas, fabri

cava. e instalava geradores, realizava
.

bobínagens, orientava a instalação
de rodas d' água, enfim, a oficina de
Werner atendia a praticamente to

das as necessidades na área. E os ser

viços apareciam sempre em maior

quantidade, tanto que foi contratan

do novos auxiliares. Em 1961, a ofici-
,

na contava com oito colaboradores.

"
A filosofia que eu prego toçlo

dia é que se hoje está bom, no ano

que vem tem que ser um pouco
melhor e mais barato.

"
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4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi be atrizsasse

,

flickr/beasasse
orkut Beatriz Sasseeatriz Sasse

DIVULGAÇÃO

Pesquisa...iii" ""

O publicitário Karlan Muniz, professor do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj)
está pesquisando os interesses do público com

.

as baladas. Para dar sua opinião basta acessar

http://pucpr.qualtrics.com/SE/?SID=SV_byJO
XxFRdGFMQXq. A pesquisa, que encerra
neste fim de semana, busca tratar o tema com

seriedade, com objetivo de explicação científi
ca (acadêmica) e prática (de mercado) sobre a

movimentações nestes ambientes de diversão.
Também será possível criar uma tipologia (em
linguagem mais leiga, uma "segmentação")
dos consumidores de baladas e festas, dividi
dos não de acordo com idade, sexo, renda ou

estado civil, mas de acordo com as motivações
para frequentar a balada, entre outros hábitos
relacionados. Participe e dê sua opinião.

VOZES
Homens e mulheres da região que quei

ram contribuir para a captação de vozes da
plateia para o CD Dany & Rafa Ao Vivo, devem
comparecer no dia 12, a partir das 19 horas,
na Sociedade Cultural de Timbó. A entrada
é franca e os participantes deverão saber as

letras das músicas, para isso receberão ante

cipadamente um livreto e um CD. Mais infor
mações no e-mail danyerafa@danyerafa.com.
br ou (47) 3382-0592.

Vanessa Ferrari viaja neste sábado para os Estados
Unidos. Ela fará intercâmbio de um ano através
do Rotary Club Jaraguá do Sul, Vale do Itapocu.
Companheiras do clube, pais e amigos desejam
muitas felicidades e um ano de grandes conquistas

SABORES
A Casa do Mate, no Calçadão

da Marechal, está com novidades
deliciosas. Além dos já conhecidos
mates, calzones e pães de queijo,
agora com vários cafés, cappuci
nos, muffins e chocolates quentes.

Agenda
A China Bírds Produções avisa

que está marcado para o dia 15 de

outubro, no London Pub o show
dos santistas do Garage Fuzz.

No prato
Centro de Valorização da Vida

promove dia 14, o 5° Carreteiro
do cw. Será a partir das 11h30,
na sede do Círculo Italiano, bair
ro Vila Nova. Valor: R$ 15. Infor

mações e venda: 0800 644-2108
ou com os voluntários.

EXPOSiÇÃO
Encerra dia 8 de agosto, no

Museu Wofgang Weege, a mos

tra "Noivas em Foco", organizada
pela Unerj e Arquivo Histórico Eu

gênio Victor Schmõckel, A mostra
reúne trabalhos dos estudantes
do curso de Moda a partir de estu
dos de fotografias de vestidos de
casamentos que fazem parte do
acervo do arquivo histórico. A vi
sitação é gratuita e pode ser feita
de segunda-feira a domingo, das
10 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Moulage
Moulage é tema de mais um

curso que está sendo oferecido
pelo Instituto Orbitato, de Po
merode. A iniciativa faz parte da
proposta de debater as técnicas ,

com oficinas que contam com
·as participações de Ium Nakao
e Ana Lucia Niepceron. Além
das oficinas,o Orbitato oferece
o curso de extensão profissio
nal "Excelência em modelagem".

.
Faz parte ainda da programação
a oficina "Ritmo de capacidade
criadora" com Mauro Refosco ,

que será concluída com um show
no dia 10. Contatos: (47) 3395..-
0447 ou www.orbitato.com.br.

Vagas
A artista plástica Violeta Polo

está oferecendo vagas a interes
sados no curso de artes plásticas
que apresenta um panorama
geral de conhecimentos técnicos
e teóricos, com aulas nas segun
das-feiras das 19h30 às 21h30.
Mais informações podem ser
obtidas em http://atelievioleta
polo.blogspot.com.

CLUBE DOS VIAJANTES
Feijoada do FlaJaraguá, a partir das 11

"b!W�tl,s �(j)m pa,gqq� do grupoNQssa
,

Canteito. Valor RS 10 mais um quilo
de alimento que será destinado para

a Rede Feminfna de Combate ao

Câncer. Informações: 3273-5157.

LONDON PUB
Hip Hop com DJ Puff. Ingressos

feminino RS 10 e masculino RS 15
(1 Q lote), na Center Som (shopping)

.

e Posto Mlf)le (Reinoldo).

lICORERIA
Shaw de samba-rock com Zamba.

.

MOINHO DISCO
DJ Anderson Noise, DJ Igor Lima
e VJ Vigas fazem o som da noite.

Ingressos antecipados: RS 10 para
elas e R$ 15 para eles.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Lançamento do novo slte de baladas
da região, MS Mídia up. Shaw com

. f�mqnqo Limq � B�ndqf m�is DJs
Deivid Rausisse,' Fefeu, Alan e Alex.
'E'les e elas pagam RS 10 (10 lote).

,1 li'

dia8
SEMINÁRIO (Corupá)

Café Colonial a partir das 14h30.
Bufê por quilo. Mais informações

3375-1194.

KANTAN
Especial Dia dos Pais com a

promoção peça um risota e ganhe
outro, além de sorteio de um final de

semana na Pousada Pedra da Ilha.

Traga seu pai e concorra.

lONDON PUS
Shaw com Alex & Willian.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058
KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON . 3373-1673
LlCORERIA FULL DRINK • 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE. 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB· 9118"2001.
MOVING UP MUSIC CLUB. 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA .·8479-66461 momma.com.br

CARAMBAS· 333-22751 caramb�s.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br
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FlllIIO com os dias contados
Prefeito sanciona lei que impede o consumo de cigarro em locais fechados

Conforme a lei aprovada em Guaramirim e em Jaraguá do Sul, donos dos estabelecimentos devem providenciar placas para indicar proibição

GUARAMIRIM .

Se para alguns a fumaça
dos cigarros está prestes
a dar uma trégua, para
os fumantes as tragadas
serão limitadas.

Pois
o prefeito de.Guaramí

rim, Nilson Bylaardt, aca

ba de proibir o consumo

de tabaco em ambientes
de uso coletivo, público ou pri
vado. De fato, a lei contra ofumo
de autoria do vereador Diogo
Iunckes está aprovada e a partir

, da data de sua publicação começa
a correr o prazo de 90 dias para a

exigência entrar em vigor.
De acordo com Bylaardt, a

legislação foi sancionada com o

principal objetivo de beneficiar a

saúde da população. "Vamos tra

balhar contra o tabagismo e pre
venir doenças. Essa é uma propos
ta que combina com as diretrizes
do governo municipal", afirma.

A lei assegura áreas exclusivas

para os fumantes, mas elas de
vem ser separadas do ambiente.
Para o dono da Seven Choperia,
Iosíel Iosíel Zomer, 28, a legisla
ção é viável. "Em outras cidades
a lei funciona e na choperia a

área dos fumantes fica na saca

da, um espaço aberto e separado
por uma porta de vidro", ressalta.

Já na oposição está o proprie
tário do bailão do Chicão, An-

derson Fabiano Schmitt, 41. Para

ele, o comércio pode ser prejudi
cado, além da adequação do am

biente requerer investimentos.
"Mas não temos outra opção, so

mos obrigados a respeitar a lei",
enfatiza. No entanto, o dono de
um restaurante do Centro, Ru
bens Tito Dias, acha necessária
a divisão dos espaços' e que isso
não afetará o atendimento.

Segue com a mesma ideia, a

extensionista rural Lucileide
Possamai, 49. "Essa é uma ma-

.
neira de conscientizar a popu
lação" enfatiza. A escrevente

de cartório, Silvana Schmitt, 42,
também defende a lei contra o

fumo. IIS0U favorável porque é
uma falta de respeito com as

pessoas que não fumam CDn

sumir cigarros no mesmo am

biente'" afirma.
Em Iaraguá do Sul, uma lei se

melhante foi sancionada. No en

tanto, a prefeita Cecília Konell ve

tou o artigo queprevê a assistência
em medicamentos e tratamento

de saúde para os fumantes. Agora
o artigo está no setor jurídico da
Câmara de Vereadores e deve ser

analisado até o fim deste mês.
Nas cidades de Corupá, Mas-

. saranduba e Schroeder, as Prefei
turas se posicionaram favoráveis
a instalação dessa lei, mas por en

quanto não há nada de concreto.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

-

�-
.'

kú,'"

'Nilso�- Bylaardt acredita "que a lei vai ajudar a conscientizar fumántes
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Saneamento
básico em

p,lanejamento
GUARAMIRIM

Já está firmado o con

trato entre Prefeitura de
Guaramirim e a. empre
sa Ferma Engenharia, de
Curitiba, do Paraná, para
elaborar o Plano de Sa
neamento Básico, uma

orientação do TAC (Termo
de Ajuste de Conduta) as

sinado
.

entre o Ministério
Público e os municípios da

região do Vale do Itapocu.
Ao todo, o investimento
inicial soma R$ 92,3 mil.

Segundo o diretor
de Recursos Hídricos da

Companhia Águas de Gua

ramirim, José Roberto de
Freitas, o principal desafio
será implantar as estações
de tratamento de esgoto
sanitário na cidade, sen

do que a única cobertura
acontece próxima à cap
tação das águas para tra

tamento e abastecimentos
da 6.900 ligações.

Considerando acresci
menta habitacional, o pla
nejamento deve ser desen
volvido para ser executado
em dez anos. No cronogra
ma, faz parte a ampliação
da rede de água, além da

destinação do lixo. Hoje só
70% do município é aten

dido com água tratada.

PROPOSTAS

Conforme Freitas, au

diências públicas devem
acontecer para a comuni
dade expor as necessidades
de cada região, e em 90 dias
o plano será apresentado.

Schroeder e Massaran
duba já estão com planeja
mentos no governo federal
para recolher recursos. Os

planos de Iaraguá do Sul
e Corupá estão em fase de

elaboração.
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CLlC DO LEITOR

A Fiona já sofreu
muito por maus

tratos. Ela foi
recolhida das ruas,
mas precisa de um

lar fixo. Quem quiser
adotar essa fofura,

deve falar com a

Carla, pelo telefone
(47) 9948-2411.

CRÔNICA
-FE1RA 'QUARTA_;FEfRA QUINTA-FEIRA. SEXTA"fEIRA

Charlés Zimmermafll),
�scritQj:4!

'
Kfllly Erdmann,

.,. .jornalísta"
Patricia Moraes,

, '." jQmalista ,

Pais e filhos
.

que demonstro para errar seguidamente". P de
Pai. P de Poesia.

E você coloca tudo em segundo plano para
atender os anseios deles, como já alertou Car
los Drummond de Andrade: "Como fazer feliz
meu filho? /Não há receitas para tal.lTodo o sa
ber, todo o rneu brilho/de vaidoso intelectual/
vacila ante a interrogação/gravada em mim, im

pressa no ar /".
Só agora foi possível entender um pouco os

meus próprios pais, e o esfor

ço sobre-humano que fizeram

para sustentar e dar o melhor

para seus quatro filhos.
E confesso que fui o que

deu mais trabalho: na infância
fui um garoto caladão, tranca

do em meu fantasioso mundo
interior, e na adolescência encarnei o "rebelde

.

sem causa", com uma capacidade absurda de se

meter em confusões de todo o tipo.
Ser pai não é fácil, ser filho também não. No

conto que abre meu último livro, liAs certezas e

as palavras", já aponto para a culpa constante

que acompanha os filhos, e a fragilidade pater
na: "Se excluirmos a morte, ao nascermos, duas
outras certezas nos acompanharão: a de que se

remos filhos frustrados, num determinado mo

mento, e pais inseguros em 'outro" .

A vida é um carrossel de emoções, e cada es

tágio é uma surpresa, um desvelar, e vale a pena
curtir cada minuto.

Este ano me enquadrei numa nova cate

goria: pai. Sim, deixei de ser filho para ser pai
e filho. Agora sou dois em um, como muitos. E
amanhã será o primeiro Dia dos Pais que pas
sarei no time dos pais, um domingo com um

sabor diferente. Há alguns anos nem imaginava
que um dia seria pai ... Pregava a solteirice eter

na, a boemia sem fim, e um mundo com menos

filhos. E agora estou aqui, todo coruja, atento

_

aos mínimos ruídos e gestos deste pequenino
adorável. A vida te faz engolir
tudo que diz mesmo.

O nascimento do Henri

que trouxe numa séria de mu

danças: físicas, psicológicas
e financeiras. As prioridades
também mudam, o grau de

responsabilidade acelera, o

tempo livre escasseia, mas cada sorriso de meu

pequeno desfaz qualquer sombra, qualquer in

tempérie. Pois (papo de pai) só quem tem filho
sabe a alegria de ter uma criança em casa, e o

quanto a vida muda. É uma entrega incondicio
nal, que vai ao encontro do poema do Fabrício

Carpinejar: "Nenhum pai ensina a derrota ao

filho /Não ensinei minhas crianças a perder /
Permito que me ganhem nos jogos/ e debo
chem de que sou ruim. /Cedo resultado no fi
nal/ quando seria impossível fracassar. / Chuto a

p

bola na trave, /embaralho-me nas peças, /apa-
go a soma das figuras. / Compadecem do meu

despreparo/ e não cogitam o enorme talento/

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (15h50, 17h40,

19h30, 21h20 _ todos os dias) (14h _ qua, qui,
sex, sab, dom)

• Cine Breithaupt 2
• Salt (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h _ todos os dias)

• Cine Barithaupt 3
o Shrek Para Sempre (Dub) (15h40, 17h30,

19h20, 21hl0 _ todos os dias) (15h40
_ qua, qui, sex, sab, dom)

• Cine Garten 4
• Kick-ass Quebrando Tudo (Leg)

.
(13h40, 16h20, 18h40, 21h10 _ todos os dias)

• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (18h30, 21h20 _ todos os dias)
• Shrek para Sempre (Dub)

(14h30, 16h30 _ todos os dias)

• Cine Garten 6
o A Origem (Leg) (13hl0, 16h, 18h50, 21h40 _

todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Meu Malvado Favorito (Dub) (13h50, 15h50,

- 17h50, 19h50, 21h50 - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
o Meu Malvado Favorito (Dub) (13h45, 15h45,

17h45, 19h45, 21h45 _ todos os dias)

• Cine Mueller 2.
o Salt (Leg) (14h15, 16h30, 19h, 21h20

_ todos os dias)

• Cine Mueller 3
o Encontro Explosivo (Leg) (22h _ todos os dias)
o Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,

18h, 20h _ todos os dias)

• Cine Garten 1.
o Meu Malvado Favorito (Dub) (13h50, 15h50,

17h50, 19h50, 21h50 _ todos os dias)

• Cine Garten 2
o Encontro Explosivo (Leg) (19h20, 22h _

todos os dias) • Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h _ todos os dias)

• Cine Garten 3
• Salt (Leg) (14hl0, 16h40, 19h, 21h30

_ todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
o A Origem (Leg)

(13h10; 16h, 18h50, 21h40 _ todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
o Encontro Explosivo (Leg) (19h20, 22h

_ todos os dias)
o Shrek Para Sempre (Dub)

.

(14h20, 16h5b _ todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Querido John (Leg) (14h, 16h30, 19h10,

21h30 _ todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
o Eclipse (Dub) (18h30, 21hl0

_ todos os dias)
o Shrek Para Sempre (Dub) (13h40, 16h20

.

_ todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
o Salt (Leg) (14h10, 16h40, 19h20,

22h .: todos os dias)LANÇAMENTOS

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Fernanda e Suely implicam uma com a outra por

causa de Gilmar. Beatriz e Sofia imaginam que José
tenha escrito mensagens em códigos em seu cader
no de anotações sobre jardinagem. Antônia estranha
o sumiço do bloco de anotações de José. Vanessa e

Jardel convencem Sandra a não contar para Jane so
bre a visita de Mauro. Gilmar deixa Viviane angustiada
com seus comentários sobre seu relacionamento com
Ricardo. Vicente sai para jantar com Virgínia. Leninha
escolhe seu vestido de noiva com a ajuda de Mundi
nha. Luciana pede para conversar com Mariana sobre
Breno. Guilherme estranha a tristeza de Tadeu. Ricar
do pergunta por Vitôria/viviane para Antônia. Beatriz
e Sofia ficam aflitas ao ouvirem o relatório de Suely
sobre os encontros entre Virgínia e Vicente. Jardel fala
com Gilmar ao telefone.

so tem o dinheiro que ele precisa para começar seu

negócio. Valquíria procura Luti na faculdade. Julinho

percebe que Marcela está interessada em Edgar.

Algo parece estranhamente familiar em

relação a Daniel Grigori. Solitário e enigmá
tico, ele chama a atenção de Luce logo no

seu primeiro dia de aula no reformatório. A

mudança de escola foi difícil para a jovem,
mas encontrar Daniel parece aliviar o peso

. das sombras que atormentam seu passado:
um incêndio rnistenoso, que provocou a mor

te de seu namorado, levou Luce até ali. Irre
mediavelmente atraída por Daniel, ela quer
descobrir qual é o segredo que ele precisa
tanto esconder.

PASSIONE
Clara se faz de vítima para Totó e afirma que

vai voltar para o Brasil. Melina fica furiosa com Dia

na e jura que vai tirá-Ia de seu caminho. Stela avisa

para Bete sobre a viagem que Saulo pretende fazer

para a Itália. Jackie e Clô fazem as pazes. Berilo tem

mais uma visão com Totó e sai apressado da casa

de Agostina. Clara conta para Totó que fo'i namorada
de Fred e ele fica chocado. Clara mente para Totó
fazendo-o acreditar que voltará para o sítio. Fred

pede para Agnello avisar a Totó que Saulo pretende
enganá-lo, mas o italiano diz que não falará nada
com o pai. Bete tenta convencer Saulo a não viajar.
Clara escreve uma carta para Totó dizendo que vol

tará ao Brasil e vai embora enquanto o marido ainda

dorme. Mimi telefona para a corretora e pergunta
sobre a venda de sua casa. Alfredo mostra para
Gemma um jornal com a notícia de que o incêndio
no celeiro foi provocado pela máfia, mas ela não

acredita. Totó acorda e se desespera ao encontrar a

carta de Clara. Fortunato procura Candê e ela fica ir

ritada. Fátima tenta consolar Danilo e Sinval tem um

crise de ciúmes. Lorena beija Chulepa para provocar
Agnello. Diana resolve tentar convencer Mauro a de

sistir do casamento. Diana encontra com Mauro e

os dois se beijam. Totó avisa aos filhos que vai para
o Brasil em busca de Clara.

TITITI

Edgar fica irritado ao descobrir que a visita sur
presa de Camila é obra de Marcela. Luti discute com

Valquíria. Ariclenes consegue as fotos de que preci
sava e tem um trunfo contra Jacques Leclair. Luisa
convida Francis para jantar. Edgar trata Camila mal
e Bruna fica com pena. Jaqueline não consegue falar
com Jacques no telefone. Gustavo proíbe Julinho de
falar com ele. Marcela fica indignada ao ver Edgar
saindo de casa. Edgar vai à casa de Luísa, mas não
a :ncontra. Francis estranha a atitude de Edgar na

a?encla. l.uti pergunta ao pai como ele vai conseguir
dinheiro para iniciar seu negócio. Jaqueline fica com
ciúmes de Jacques. Suzana pede para Help marcar
uma entrevista com Victor Valentim. Lourdes vai à
casa de Ariclenes e diz que um investidor misterio-

Príncipe da Pérsia
Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo é

um filme éplco de ação e aventura ambienta-
'

do na mística Pérsia. Um príncipe guerreiro
relutantemente une forças com uma' miste
riosa princesa e, juntos, eles lutam contra for
ças obscuras para salvaguardar uma antiga'
ádaga capaz de libertar as Areias do Tempo
- um dom dos deuses que q� à pessoaqu� o'

.

possu: o pôder de çontFolar o Fl)undo.
.'

.

,

. RIBEIR,ÃO DO �EMPO
Não há exibição.

(O resumo dos dJpítulos é de responsabilidade das emissoras)....
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Colchão de Mola LFK

Tecido composto por fibras

naturais de Bambu

Cotton íons de Prata

Pillów Top de 10cm de viscoelástico

"Irctornento com Antiácaro e Bay Gard

Altura s2cm e Largura 1 ,58 mts

Total à vista R$ 1798',80

IfENHA CONFI f•
. De Dl/DI.21/fJB

sein iuros no cheque, cartão ou carnê

Schroeder - 47 3374.5308 .

••

t

"
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Colêhão Box Hôtelier
1.58x1.98

'��"I'DJ
',' ,A Vista - R$ 1.678,80,
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Formação com�leta para o seu $u&e�\) \\t\l �

,

! * GRÁTISMódulo
PESSOAL

=----�--

DIVULGAÇÃO

Material Didático
GRATIS

-f-
Módulo

INFORMÁTICA--- 50% de desconto
nas parcelas

Formação de Valores
Marketing Pessoal
Formação lIe Líderes
Relações Interpessoais
Formação de Equipes

. Comunicação e Expressão
Atendimento ao Cliente

, Negociação e Vendas
* Na Gompra do curso Assistente Administrativo, {} curso de informática ou Montagem de Computadores será gratuito.

... Conceitos Administrativos
� Noções de Matemática
... Faturamento e Financeiro

Estoque e Compras
... Finanças Pessoais

Departamento Pessoal
4: Cadastro" Crédito e Cobrança

,. Windows
• Word
• Excel

-r- _,.". Power Point
o�· • Anti-vírus .

• Compactador de Arquivos
• Internet

Curso de

MONTAGEM E MANUTENÇÃO
de Computadores
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rência de RH da empresa, Priscila viu-se

num dilema. Precisava preparar alguém
para assumir o cargo de Coordenador.
Pensando friamente, não tinha dúvida

que Rogério era a pessoa mais indicada.

Porém, quando imaginava nas ameaças

que o rapaz lhe apresentava, sentia um

nó na garganta. Atordoada com a inu

sitada situação que enfrentava, pensou
em treinar Júlia, uma moça muito capaz,

porém, muito aquém de Rogério.
Priscila pensou por dias a fio, sem

conseguir chegar a uma conclusão plau
sível. Sabia da importância em ter al

guém competente ao seu lado, porém
tinha medo que Rogério se destacasse

e, aos poucos, fosse ofuscando o brilho
dela. O que mais me deixa triste nessa

história é a certeza que Priscila jamais
seria superada pelo rapaz. Por mais que
ele fosse muito bom, Priscila era espe-

, , cial. Uma profissional que

Sabia da
dificilmente encontrei por

. A.

onde andei, principal-
impcrtãncla em ter mente pelo fato de ela ser

alguém compete·nte tão jovem e possuir tantas

ao seu lado habilidades! Sem exagero

porém tinha .m�do algum; diria que a moça
, • possma um talento nato

que RogeriO se para a profissão que esco-

destacasse lheu, sendo vista realmen-
te como referência em seu

meio, com tão pouca ida
de. O grande problema é

que ela não se via dessa forma. Não ima

ginava otamanho de sua capacidade e,

Bernt

Entschev

Insegurança
Sempre tive grande admiração por

Priscila, uma moça que trabalhou com

um empresário amigo por muitos anos e

talvez nunca soube o potencial que pos
suía por puro medo de ser substituída por
um de seus subordinados.

Priscila era jovem para a posição que
ocupava, porém, não nego, não deixava
nada a desejar aos profissionais mais ex

perientes. Quando muito nova, participou
de um processo de intercâmbio no Cana
dá, onde aprimorou seu inglês. Já no pri
meiro período da faculdade de psicologia,
começou a estagiar numa empresa de Re
crutamento e Seleção de Executivos, onde
ficou por dois anos, até ser convidada por
uma companhia familiar a oqlpar o cargo
de analista de Recursos Humanos.

Foi nessa empresa que ela galgou de

graus importantes em sua carreira. Num
curto espaço de tempo, passou de Analista
à Coordenadora. Acreditava que não po
deria mais crescer naquela organização,

porém, quando menos imaginava, vislum
brou uma nova oportunidade, a chance de.
assumir a Gerência de sua área. Com uma

\

grande equipe para coordenar, ·e assu-

mindo novos projetos importantes, sentiu
necessidade de melhorar a

qualidade dos funcionários

que trabalhavam consigo.
Um deles, em especial,

chamou a atenção de Pris
cila de uma forma diferen
te. Rogério possuía mais ou

menos a mesma idade que
a moça, dominava o inglês,
além de falar também ale
mão, e possuía formação
semelhante à dela. Além
disso, era um profissional
extremamente proativo, dinâmico e rigo
roso na qualidade de seu trabalho. Sem
contar a criatividade impressionante que
possuía.

Com a possibilidade de assumir a Ge-

"

muito menos, entendia que não precisa
va ter medo algum do rapaz.

A moça. tomou consciência de que
a melhor opção era realmente Rogério.
Durante meses preparou o rapaz para
assumir a Coordenação de RH e, algum
tempo depois ambos foram promovi
dos. Feliz com a posse da gerência, Pris
cila se viu com novos e grandes desafios
a enfrentar. Não imaginava que assumir

aquele cargo lhe traria tantas respon
sabilidades. Porém, ao invés de utilizar
Rogério a seu favor, teve medo de lhe
imputar algumas tarefas.

Começou a assumir alguns projetos
mais importantes sozinha e as tarefas
menos importantes passava aos subor
dinados de Rogério, Com o tempo, essa

conduta repleta de insegurança come

çou a lhe causar problemas. O jovem,
. insatisfeito por ser sempre deixado de
lado, começou a brigar por seu espaço.
Ela, por sua vez, tinha medo de reagir
inadequadamente e demonstrar todo o

pavor que possuía em ser abafada pelo
próprio funcionário.

O resultado disso foi completamente
previsível. Seus superiores perceberam o

que acontecia e depois de muito conver
sar, chegaram à conclusão que o tempo
da moça naquela organização já havia
se expirado e ela não poderia mais con

tribuir com a empresa. Fiquei deveras
triste com esse desfecho, já que a moça
era excelente. Porém, sua nova postura
realmente depunha contra si mesma.

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga-me no twitterê'bentschev

GESTÃO E NEGÓCIOS
.

Curso Período Horário

8h às 12h07/08 a 28/08/2010

Rotinas de De artamento Pessoal 19h15min às 22h20mi09/08 a 25/08/2010

Inspetor de Vendas Formação Superior.
Laboratorista Formação técnica em Química ou Farmácia ..

Mecânico de Manutenção Curso técnico na área.

Operador de Produção - 20 vagas Cursando o ensino médio. Para atuar no segundo e terceiro turno.
Auxiliar de Serviços Gerais Para atuar com jardinagem. Horário Normal

19h15min às 22h15mi

Desenvolvimento de Líderes

Auxiliar Administrativo

23/08 a 27/08/2010 19h15min às 22h15mi

13/09/2010 a Junho 2011

Auxiliar de Recursos Humanos 09/10/2010 a 06/08/2011 8h às 12h30min

Curso
PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL

Início

18h30min às 22h30min
8h às 17h

Horário

SETOR TÊXTIL .

Gerenciamento de Projetos 10 de Setembro de 2010
18h30min as 22h30min

8h às 17h

Analista Contábil- 02 vagas *Conhecimento em contabilidade, balanço e impostos.
*Conhecimento em Escrita Fiscal e preenchimento de declarações.
Assistente de Vendas - 02 vagas *Atendimento'a representantes. *Call Center

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos 10 de Setembro de 2010

TÉCNICOS

SETOR METAL MECÂNICO
Assistente de Vendas com experiência Contato com clientes e representantes
Desenhista /Projetista Com conhecimento em SolidWorks e autocad.

.

DIVERSOS
Auxiliar de Cozinha - Auxiliar de Produção - Costureira - Cozinheira - Eletricista -

Estampador - Farmacêutico - Montador Mecânico - Soldador - Tecelão

Horário
18h45min às 22h15mi

19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
8h às 12h
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verme o no
Especialistas alertam sobre os deslizes no dia a dia corporativo .que podem levar à demissão.

De acordo com eles, os profissionais devem evitar assédio moral, fofocas. e passar dados confidenciais

om senso e limites. Com
esses dois "ingredientes",
diminuem as chances de
cometer erros na carrei
ra. Alguns profissionais,

porém, desconhecem as regras
de bom convívio no ambiente
de trabalho e cometem gafes que
podem levar à demissão. Alguns
deslizes incomodam a longo pra
zo, como falar alto e fazer brinca
deiras e piadinhas. Outros erros

já são motivos para um cartão
vermelho de cara: assédio moral
e passar informações confiden
ciais (confira as piores gafes ao

lado).
"Tudo é questão de respeito

e limites. O colaborador tem que
perceber o ambiente, a filosofia
da empresa, o que é esperado
dele e o que é deselegante. Tudo
o que ele fizer ali será avaliado
como comportamento profissio
nal", observa Jane Souza, con

sultora de recursos humanos
(RH), elo Grupo Soma

Desenvolvimento

Corporativo.
O psicó

logo e recru-

tador Pedro Del Picchia trabalha
com orientação profissional. A

avaliação pessoal é, segundo ele,
a chave para errar menos e saber
se está no lugar certo. "Se você
está em uma empresa sisuda e é
brincalhão, precisa parar e ava

liar se quer estar ali", explica. Já
para a consultora de imagem Re
nata Mello, a sugestão é seguir as

normas da empresa. Respeitar
regras, colegas e a hierarquia é
fundarriental.

De acordo com ela, o cola
borador que não tem postura,
normalmente não alcança seus

objetivos, pois "arruma confu
são e não . passa credibilidade".
Os profissionais de RH ressaltam

que certo e errado na vida pro
fissional varia de empresa para
empresa. Porém, eles concordam

que há erros comuns e a fofoca é
um deles. "Fofoca é sempre uma

faca de dois gumes", diz Del Pie- .

chia. "Há empresas que só fun
cionam 'na base da fofoca, mas,
via de regra, melhor não fazer."

Segundo Renata, há momento

certo para tudo: "Tem hora para
descontração e para falar sério."

DEISE MACHADO DE OLIVEIRA

DICAS DE SITES

CATHO

Artigos e dicas sobre como se

portar no trabalho em www.ca

tho. co m. br/ jcs,

w

I!

PLANETA TRABALHO

Etiqueta corporativa em

www.relatoriorh.com.br/
planetatrabalho/ home. htm.
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SIMONE CASTILLO

A administradora de empresas
fala sobre comportamento em

www.simonecastillo.com.br.

Seguir as normas

da empresa.
Respeitar

regras, colegas
e a hierarquia é
fundamental.
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Luiz

Marins c

Re uisitos:
Co

.

ecimento em vendas externas,
condução própria (carro/moto)

Empresa' (re .:

• Registro em carteira
• Ótima rem ração
• FIXO + CO

.

issão

çosos estão em todos os

lugares - supermercados,
cinemas, empresas e até

róprias casas. ,

'eguei�mo
" "�"'.: .. ,'r. '., ,;

fi grande mo-

vimento de restauração
da educação, da polidez,
das boas maneiras e do

respeito ao outro em nos

sa sociedade e em nossas

empresas.. Bstamos per
(lendo qualidaae de' vida
e grande parte dessa per
da se dá por esses com

portamentos antissociais

que precisamos combater

pela volta à educação, po
lidez e resgate da gentile
za entre as pessoas.

Pense nisso. Sucesso!

humor alheio com seu

olhar crítico, seu modo'
falsamente sisudo, con

denando o comporta
menta dos outros. "

Pessoas espaçosas são
as que emprestam e não

devolvem; as que falam
alto demais atrapalhando
o trabalho e a concentra

ção alheios; são as que se

trajam de . forma inapto
priada ao ambiente de tra

balho com decotes abusa
dos, saias curtas demais,
excesso de adereços, etc.;
são os piadistas de plantão
que sempre têm uma ane

dota para contar durante o

trabalho, desconcentran
do as pessoas. .

São espaçosos tam

bém os que vivem a con

tar vantagens sobre si

próprios e que "tudo o

;'que possuem diZem, ser

melhor que dos outros;
os puxa-sacos: Os que
se metem na conversa

. .

alheia; os que vivem a dar
conselhos a quem não os

pediu e os que se' acham
bonitões, galãs, conquís
tadores. Você leitor pode
rá aumentar esta lista dos

espaçosos o quanto qui
ser. A verdade é que não

há mais quem suporte es

sas pessoas que invadem
nossa vida com sua intro
missão, desrespeito, falta
de educação. E os espa-

essoas espaçosas
são aquelas que
invadem o espaço
alheio. São aque ...

las :para quem. o

seu próprio espaço não
basta. São pessoas inva
sivas e invasoras da pri
vacidade alheia. O mun

do está cheio de pessoas
assim.

Pessoas espaçosas são

aquelas que fazem enor

me propaganda de tudo
o que fazem, sempre au

mentando e valorizando
as dificuldades, o traba
lho, a própria eficiência.
Pessoas espaçosas são

aquelas que com seu mau

humor, invadem o bom

Rua Guil Dancker, 161 - sala 22 - Ce
J guâ do SUI-SC.

oseias®telblOxclaro.COO1, br

ESTAGIÁRIO DE DIAGRAMACÃO
,;)

Necessário conhecimentc de

Inüeslgn, Corei e Photoshop.
Interessados enviar currículo papa

rh@ocorreiodopovO.COfTI.b" ou ligar
(47) 2106-1919.
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ESE E

Rua Henrique Piazera 103 - Centro Tel. 3276-0700 )

www .. grupomela.com

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros.
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO
Para Horário normal e 30 turno, Schroeder.
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA Para Ilha
da Figueira, no horário normal de trabalho.
AJUDANTE DE TECELÃO Para o bairro Vila

AUXILIAR MECÂNICO
CALCULISTA Vivência em cálculos de estruturas.
CALDEIRISTA
CAMAREIRA
CONFERENTE DE FACÇÃO
COORDENADOR COMERCIAL
Vivência na função.
COORDENADOR DE PCP
CONSULTOR DE PCP Vivência em implanta
ção, treinamentos no sistema de PCP.

-

COMPRADOR
CORTADOR
COSTUREIRA
DESIGNER GRÁFICO
DESENHISTA Vivência em Auto Cad.

,

ESTANHADOR
.

ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO/CON
TÁBEIS
ENCANADOR
ENCARREGADO DE COSTURA
ELETRIC�STA DE MANUTENÇÃO
ELETRICISTA AUTO MOTIVO
ESCRITURÁRIO FISCAL Vivência em lança
mento de notas fiscais, apuração de impos
tos, preênchimento de guias entre outros.
ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO AU
TOMAÇÃO
ESTÁGl9 DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ESTAGlARIO DE SISTEMAS DE INFORMA-

çÃO
ESTOFADOR
ESTILISTA Vivência na função.
ENGENHEIRO CIVIL

.

Vivência em cálculos de estruturas.
ENCARREGADO DE FACÇÃO
ENCARREGADO DE TINTURARIA
EXPEDIDOR
FRESADOR f TORNEIRO MECÂNICO
Várias vagas abertas.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câme
ras, portões eletrônicos, telefones.
INSTALADOR DE GESSO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
JARDINEIRO
LAVADOR DE VÉICULOS
LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO
LíDER DE ESTRUTURAS METÁLICAS
LíDER DE PRODUÇÃO .

MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO DE ÕNIBUS/MECÂNICA PESADA
MECÂNICO DE VEíCULOS
MODELlSTA
Vivência em sistema Audacis ou Cad.
MONTAÕOR
OPERADOR DE CHAPA DOBRADEIRA De
sejável interpretação de desenho mecânico.

Nova 20 turno de trabalho.
ALMOXARIFE Para atuar em loja de máqui
nas e ferramentas. Segunda à Sexta.
AUXILIAR DE DESCASQUE DE FRUTAS

(SCHROEDER)
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em folha de pagamento, rescisão,
admissão, caged entre outros .:

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
Para atuar no ramo têxtil.
AUXILIAR DE COZINHA
Disponibilidade para fins de semana.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em recrutamento e seleção, treina

mentos, integração entre outros.
ASSISTENTE CONTÁBIL
Formação superior, para escritório contábil.
ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em assistência técnica e monta

gens industriais. Disponibilidade de viagens.
ASSISTENTE DE INFRAESTRUTURA
ASSISTENTE DE PCP TÊXTIL
ASSISTENTE DE ESTOQUE E CUSTOS
AUXILIAR CONTÁBIL / FISCAL
Vivência na área fiscal. Com ensino superior
completo em Ciências Contábeis ou cursando.
AUXILIAR FINANCEIRO
Vivência na área financeira, balanço de cai

xa, pagamentos e recebimentos.

OPERADOR DE MÁQUINA RETRO ESCAVA
DEIRA
OPERADOR DE MÁQUINA DEBRUM (GUA
RAMIRIM)
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE PRENSA EXCÊNTRICA
OPERADOR DE SERRA MAKITA
PINTOR A PISTOLA/INDUSTRIAL
PRENSISTA DE BORRACHA
PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função.
PROJETISTA MECÂNICO Vivência em proje
tos de máquinas e equipamentos.
RECEPCIONISTA DE ESCOLA
REPRESENTANTE COMERCIAL

-SERRALHEIRO
SOLDADOR
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
TÉCNICO ELETRÔNICO
Vivência em assistência técnica de equipa
mentos eletrônicos para automação industrial.
TECELÃO
VENDEDOR INTERNO DE FERRAMENTARIA
VENDEDOR EXTERNO DE TELEFONIA MÓVEL
VENDEDOR DE VEíCULOS
VENDEDOR EXTERNO
Vivência em manifesto de carga.
VIDRAÇEIRO

ZELAD I
TALHAD
REP SITOR
M iTAIDOR
SOUDAD

C
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Selecão de candidatos
. �.

nteribr.' Ou' en
, ,

"

"II 'o,

esquecer a ão, "Seu p ..
8" é que não mos-

. vista. Se a pessoa está empregada, trou entusiasmo para trabalhar em
deve se concentrar em seu trabalho equipe." Nada disso. A explicação é
atual. Se está desempregada, precí- sempre vaga. Isso acontece porque
sa focar na próxima entrevista. Mas empresas não, têm interesse em

praticamente ninguém faz isso. desenvolver bons candidatos para
Parece que Q. cérebro vira um des-. putl'as corpºraç�·�s. Me�mo qQan-,
pertador e rica'repetindo sernprê.a do o candidato:' pergunta "Posso,

'

mesma mensagem: "E a entrevista? ligar para saber o resultado?", e o

u

E a entrevista? E a entrevista?". Sal- entrevistador diz que sim, a expli-
vo raríssimas exceções, empresas cação posteriornão será esclarece
não dão retorno para os entrevis- dora. Mas, para os leitores que não

tados, E mesmo aquelas pOUCqS . conseguem �e controlar, Q tempo
corporações que se preocupam em:, para ligar é :âe 2,1f dias após a en

dar um retorno bem educado não trevista. Antes, dã a 'impressão de
dão os reais motivos. Seria bom se ansiedade excessiva.

FAMEG

Portaria de autorização
N° 219, de 25/01/2005

Portaria de reconhecimento
N° 1.003 de 05/08/201 O

Publicado no DOU em

0.6.08.2010
MERECE

EC

www.fameg.edu.br 47 3373-9800

I

Max

Gehringer
Carreira de Talento

Recebi convite para trabalhar em um concorrente.
Preciso passar por um par de entrevistas,' mas as chances

de eu ser aprovado são grandes. O que devo fazer?
Aviso meu chefe que posso vir a sair? Ou fico na moita?

Essa é realmente uma decisão compli
cada. Existem empregados que não fa

Iam e saem da empresa como traido

res. Há os que falam e aí sofrem urna

pressão danada para desistir do pro
cesso. E, o que é pior, há os que falam,
mas acabam não sendo contratados
e aí ficam marcados. Diria ao nosso

leitor que o mais sensato é não dizer

nada. Mas, ao mesmo tempo, cuidar

para que o trabalho não fique atrasa

do e para que todas as pendências se

ja!ll resolvidas. .Não que isso vá fazer

com que alguém saia sob aplausos ge-

rais. Mas vai deixar quem saiu com a

consciência mais tranquila. Demissão

é sempre demissão. Quando um chefe
demite um subordinado, age racional

mente, e o empregado reage emocio

nalmente. Quando um empregado se

demite, é o contrário. Ele agiu racio

nalmente, mas a reação do líder, via

de regra, é emocional. Só existe uma

combinação que funciona: É quando
gestor e subordinado são racionais. Se

o leitor tem certeza de que o chefe agi
rá racionalmente, deve contar. Mas, se

tiver dúvida, o melhor é ficar calado.

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS
DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv

/

�-----l

I/f;

mm .. SALAS TEMAnc IMUlT NEAS
eESTÁO COM FOCO EM RESULTADOS - Marcelo Oscar da Cunha Cascimiro
Consultor Líder de Projetos do INDG - Instituto Desenvolvimento Gerencial, a maior organização de
consultoria em gestáo empresarial do Brasil, fundada pelos Profs. José Martins de Godoy e

Vicente Falconi Campos. Professor de Matemática Financeira e Análise de Investimento no ReHAgro.

LEAN MANUFACTURING - Cristiano Cesar Mosimann
Consultor e sócio da Bachmann & Mosimann.
Six Sigma Black Belt - Caterpillar University.
Vivência na implementação Lean com a empresa Shingijulsu (Japão).

GESTÃO AMBIENTAL - Marines Jaques de Oliveira Conte
Gerente Administrativa Corporatva da Menegotti Indústrias Metalúrgicas, responde pelas áreas de
Comunicação, Recursos Humanos e Sistema de Gestão Integrado. Mais de 10 anos de experiência
em Gestão conduzindo certificaçôes e recertiticações em Gestão Ambiental e da Qualidade.

RETENÇÃO DE TALENTOS E COMPROMETIMENTO - Luciano Uz Barboza
Gerente de Processos ao Varejo da Cerãmica Portobello.
Presidente da ABRH - Regional Jaraguá do Sul
Professor Universitário do SENAC, nos cursos de Tecnologia da Informação e Funções Gerenciais

BALANCED SCORECARD - BSC - Renan Carvalho
Sócio Diretor da PS Brasil. -

Certtlicado em implantação de Scorecards Práticos pela Practical Strategy Consulting na Nova Zelândia.
MBA em Oklahoma State University, nos EUA com especializações em Marketing e Tecnologia de Informação.
Formação executiva em Balanced Scorecard pela FGV. Consultor desde 2002 com atuação nos EUA e Brasil.

2Gb 1 Ofim ... PALESTRA: LIDERANÇA DE 8ESUlT DOS

CLÓVIS. L�ME_RTZ, Diretor �a AlIcon C?nsultoria de Resultado, Administrador de Empresas com Pós-Graduação em Marketing
e espeoiaüzação em Marketmg do Varejo pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Possui larga vívência na

implantação_ deprojetos de incremento de resultados, de melhoria da co,mpetrtividade, programas de incentivo, aperfeiçoamento
das competências Internas e desenvolvimento da cultura orgamzacional, sistemas de marketing e vendas, para orçanizações
dos mais dtlerentes portes e segmentos de negócios.

O contexto da liderança frente ao cenário de competitividade, excelência nos processos, demanda de pessoas & talentos.
= Como o lider deve aluar no sentido de garantir a atratividade, retenção, engajamento das pessoas.
- Evidencias de pesquisas desenvolvidas pela ALLCON: as principais demandas de formação da nova geração de lideres.
: Os principais 'delitos' da liderança de resultados e os cuidados essenciais para uma resposta pró-ativa da equipe.

Elementos basicos para a construção de uma cultura focada em Resultados.
2"MOmin � COQUETEL

PARTICIPE!
Data: 12 de Agost0/2010 HoráriO: 18h45min local: CEJAS - Centro Empresarial de Jaraçua do Sul

Investimento: R$30.00 nucleados e estudantes, R$40,OO associados ACIJS/APEVI e R$50,aO demais interessados
Informações e inscrições: (47) 3275-7012 nucleos@acijs.com.br

AS VAGAS NAS SALAS TEMÁTICAS SÃO LIMITADAS
Para sua comodidade, retire a credencial com antecedência.

§I SENAI

--
-
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Só vende quem".conhece bem o produto
-

Campanhas criativas de apresentação aos funcionários ganham força nas empresas

ara vender bem uma

deia, é preciso, antes

de tudo, conhecê
la muito bem. Com
essa premissa em

mente, lojas e prestadoras
de serviços estão investindo
cada vez mais em formas
criativas de apresentar suas

novidades pata os próprios
empregados. A loja de bolsas

.

e calçados femininosVia Mia
é umas das que incorpora
ram essa ideia. Como o tema

da nova coleção do próximo
verão é "Pie Nic", a direção
optou por oferecer um gran
de convescote para todos os

funcionários da empresa,
nos jardins de um casarão,
com- direito a um cenário
recheado de biscoitos, cup
cakes e formigas gigantes. E,
lá, apresentou os produtos
da nova temporada.

"Essa foi a primeira con-

_ venção temática da Via Mia.
Levamos a nossa equipe
para dentro do terna "Pie
Nic", trabalhando toda a

parte lúdica da coleção. Ele
mentos gigantes da coleção
como biscoitos de maisena .

e formigas, além de toalhas

quadriculadas, fizeram parte
da decoração, Vimos que a

interatividade foi um ponto
importante para a concen-

tração e absorção de tudo

que estava sendo apresen
tado. É um recomeço para a

equípe de vendas, um mo

mento de motivar, renovar,
para que eles entrem bem

.na nova temporada", afirma
,

Alice Urbanetto, responsável
pelo marketing da empresa.

O supervisor da Via Mia,
Pietro Grei, aprovou a ini
ciativa. Na opinião dele, o

encontro foi uma oportuni
dade para a equipe de ven

das entender melhor o que
inspirou o time da criação.

'� equipe de criação pas
sa meses planejando os no

vos produtos, e a convenção
é um momento de entrega, o

momento em que esses pro
fissionais nos transmitem a

ideia, nos dando ferramen -

.

tas para lançar uma coleção.
que tem uma identidade

própria. Sem a convenção,
esse elo entre as equipes se

perderia e nosso trabalho te

ria menos qualidade. E o fato
de a convenção ser feita de
maneira criativa, toda pen
sada em tomo p'o tema da

coleção, gera uma expecta
tiva a mais nos funcionários.
A gente fica curioso e anima
do para saber qual vai ser o

tema e quais as novidades

que estão por vir".

Outro exemplo é a loja
de roupas femininas Dress

To, que fez um desfile bem

caprichado para mostrar

aos funcionários a nova co

leção de verão. "Esta foi a

primeira vez que fizemos
uma convenção com desfile

para a nossa equipe. Todas
ficaram muito empolgadas e

viram como montar produ
ções. Com a passarela e um

cenário especial, as roupas
viraram objetos de desejo
também para elas. Ou seja,
foi uma motivação para que
elas apresentem melhor o

produto aos clientes. Além
do mais, é uma maneira de

prestigiar todas as vendedo
ras", diz Thatiana Amorim,
dona e estilista da marca.

A opinião é reforçada
pela gerente Priscila Megre.
"A empresa precisa vender

.

para o primeiro consumi

dor, que somos nós, as ven

dedoras. Temos qwue com

prar a ideia da coleção para
vender com maior seguran
ça às nossas clientes. Com
o desfile, vimos a produção
pronta e como combinar as

roupas e os acessórios entre

si. Pudemos entender me

lhor a ideia que a estilista

quer passar para o consu

midor final".

•••••••••••••••••••
•

CONTRATA
COBRADOR.
com prática
e com moto.

Tr: 3370-6261
••••••••••••••••••

•
�.� OCEANO CONFECÇÃO SURFWEAR

Está contratando para trabalhar em Joinvi"e:

ENCARREGADO (A) DE
COSTURA

Experiência na função, conhecimento em todas
as operações de costura, para trabalhar com

tecido plano e malha (Pólo, camisetas e

berrnudas j.Ter liderança e bom relacionamento
e.

DIVULGAÇÃO

Construtora lançou apartamento com vista para o mar, mas antes fez festa típica para vendedores

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIVULGAÇÃO

Capacitação de educadores nas férias
Projeto de incentivo a pesquisa tem intuito de planejar novos conteúdospara as aulas

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) permanece com o

projeto de Formação Continuada

para a Docência no Ensirio Supe
rior, integrada ao Programa Insti

tucional de Excelência Acadêmica. Du

rante o período de férias, os professores
participam de atividades voltadas para

questões de currículo, planejamento,
metodologia avaliação, modalidades de

ensino, relação professor aluno, pesqui
sa como princípio educativo e científico,
aulas dinâmicas, projeto integrador, pro

jeto comunitário, relação teoria-prática,
avaliação institucional, entre outros.

Conforme a assessoria de comuni

cação da unidade de ensino superior, o

projeto acontece de forma permanente,
a partir de necessidades levantadas pelas
áreas de conhecimento interna. Essa ca

pacitação é realizada através de oficinas,
cursos, seminários, palestras, participa
ção em eventos, relato de experiências
e outras atividades relacionadas com'a

docência universitária. O projeto tem o
.

objetivo de incentivar a pesquisa como

princípio educativo, e relevar o planeja
mento e desenvolvimento da aula uni
versitária.

INSCRiÇÕES ABERTAS
A Unerj abriu inscrições do proces

so seletivo aos educadores da instituição
para concorrer à coordenação dos cursos

de graduação em Administração, Tecnolo

gia em Gestão de Recursos Humanos, Di

reito, Engenharia Mecânica e Engenharia
de Produção. O cadastro deve ser enca

minhado ao Setor de Recursos Humanos,
em envelope lacrado, das 8 às 12h, e das
13 às 17h, ou por sedex, com aviso de re- .

cebímento, para o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, na rua dos Imigrantes, 500,
bairro Rau. Informações no www.unerj.br.

Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E

CONSERVAÇÃO
. Jaraguá do Sul

Marquardt, 835, Barra do Rio Molha

ou pelo site.

AUXILIAR DE APOIO A GESTAO

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 11/08, pelo site

Até o dia 10108, pelo site.ANALISTA DE APOIO A GESTAO - TI

Jaraguá do Sul

01
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meio- à natureza
Família deixou a Capital para viver no campo. Hoje são donos
da Pousada Cambuim, uma mistura de natureza e aconchego

Quartos do hotel tem vista para cachoeira ou para o Vale do Cambuim

pousada está locali
zada a 14 quilômetros
do Centro de Urubici,

.

e é rodeada de verde e

elas cachoeiras. O lo
cal foi criado para que seus

vísitantes se desligassem da
correria e pudessem relaxar.
'Aqui a paisagem é única. Os
turistas se emocionam com

tantabeleza. Esse-é um deta
lhe que faz a diferença. Elas
podem esquecer de tudo e

relaxar", explica o proprietá
rio Gabriel Marques.

A Pousada Cambuim
existe há cerca de seis anos e

foi fundada por Ana Clarice
Costa, mãe de Gabriel. Em
um passeio até a serra ca

tarinense, ela se apaixonou
pela cidade de Urubici. Ana
deixou o trabalho e a vida

que levava em Florianópolis
para viver no campo. "Com
o passar do tempo morando
aqui, minha mãe foi cóns
truindo casas para alugar.
Daí surgiu a ideia da pou-

.

sada, que deu certo e hoje
conta com seis cabanas que
acomodam até 24 pessoas",
afirma.

Além do cenário que en

volve a Pousada Cambuim,

o local também é - muito

procurado 'pelo atendimen
to diferenciado. De acordo
com Gabriel, o atendimento
é feito por toda a família dos
proprietários, o que faz com

que as pessoas se sintam em

casa.

Todos esses itens são um

convite para se hospedar na
.

Pousada Cambuim. O apelo
a parte vem através do cli
ma: o inverno rigoroso das
regiões altas de Santa Cata
rina. Gabriel afirma que o

local onde a pousada está,
é ainda mais frio que o Cen
tro de Urubici, por ser uma

região mais alta e rodeada
de árvores e rios. Os turistas
que vão à procura da neve

nesta época do ano dificíl
mente se decepcionam.:

Com tantos pontos po
sitivos, a pousada só pode
ria ter alcançado o suces

so. Hoje o espaço recebe
visitantes de todo o Brasil,
além de outros países, como

Alemanha, Espanha e de di
versas outras localidades da

Europa.

Espaço oferece caminhadas e trilhas ao lado de belas
cachoeiras e da natureza

Débora Kellner

deborak@ocorreiodopovo.com.br
A neve e o frio são os principais atrativos que levam muitos

turistas a procurar Urubici H .. 01.
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HORÓSCOPO
ÁRI'ES
(20/3 a 20/4)
Não deixe o comodismo prejudicar

o seu trabalho. Hoje é um bom dia

para investir nas parcerias. Dedique-se a

quem estima, mas não deixe suas vontades

de lado para agradar aos outros. É importan
te reafirmar o vínculo com as pessoas.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Viagem, divulgação e novos co-

nhecimentos podem incrementar o

seu dia. Terá facilidade para aprender. O ro

mance requer discrição. Deve haver coerên
cia entre razão e emoção em suas atitudes e

suas ações devem ser baseadas nisso.

GÊMEOS
J

(21/5 a 20/06)
II! Descarte o que não usa' mais.

Não convém se arriscar em nenhu

ma situação. Seu romance pode ganhar no

vos estímulos agora e o desejo de estreitar
. os seus vínculos terá o apoio dos astros.

Fale apenas se tiver certeza.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Deixe a sua individualidade de

lado: encare o trabalho de equipe
como uma lição de humildade. Vênus favo

rece os cuidados com o visual. No romance,

poderá se mostrar bem-articulado. Atenção
em tudo o que for feito.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
A comunicação será o seu maior

trunfo, mas tenha cuidado para não

exagerar. O seu sucesso pode até surpreen
der a quem ama. Mantenha a praticidade,
mas cuidado para que a urgência por resul
tados não leve a ações precipitadas.

VIRGEM'

�' (23/8 a 22/9)
I

O seu progresso material está em

evidência, porém, é preciso dizer

que você deve se policiar em relação às des

pesas. No amor, alguém do seu meio social

poderá atrair a sua atenção. Defina as priori
dades e tenha o foco no que interessa.

M LIBRA

�� (23/9 a 22/10)
,"m'""

Vai querer se destacar no que faz,
o

mas nem por isso você deve perder
o foco de suas necessidades emocionais.
No campo afetivo, as diferenças são visí

veis, mas mantenha a discrição. A noite

pode trazer agitação e impaciência.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11.)
Há uma certa dificuldade com

tudo que envolva escritos, papéis
e atividades ligadas à comunicação. Exce
lente astral na paixão, mas prepare-se para
algumas surpresas desagradáveis. Não
adianta sentir com tanta intensidade se

não colocar isso em prática.'

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Sentirá necessidade de avaliar

o que é realmente importante em

sua vida e separar o que é bom e ruim.
Cuide do visual. Alguns laços podem se

romper, mas há sinal de vitória na paixão.
Respeitar o outro é respeitar a si mesmo

e a vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

.

É um bom dia para interagir, fa-
zer-se ver e conhecer gente nova.

Estará mais confortável se puder agir por
si mesmo. O astral promete boa sintonia
na área afetiva: é só curtir! Não deixe para
amanhã o que pode ser feito hoje!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não tenha medo de investir no

seu crescimento profissional. Cur
sos, viagens ou contatos com gente de fora
virão a calhar. A vida amorosa ganha óti
mas energias. O sol nasce.para todos, mas

tem um brilho diferente para quem abraça
as mudanças da vida.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O momento favorece a integração

com as pessoas que tenham os

mesmos objetivos que você. Vênus favo
rece o recebimento de presentes. É a hora
certa de harmonizar as crises afetivas. Se

quiser fazer ou dizer alguma coisa, tenha

objetividade.
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Dourado inaugura
sua própria loja

.

,

o vencedor da décima edição do Big Brother Bra
sil, Marcelo Dourado, resolveu investir parte de seu

prêmio de R$ 1,5 milhão. O ex-BBB lnaugurou uma

loja da marca F.U.E.L, em um shopping do Rio de
Janeiro. Érika Barrosa, namorada de Dourado, que
será a administradora da loja que vende óculos e

relógios esportivos, também estava na inauguração,

Ex-sogra de
Deborah Secco quer

reconciliacão' com filho
�

Geuse Galera, mãe de Roger Flores, afirmou que
torce para uma reconciliação entre o filho e a atriz

Deborah Secco. Ela disse, porém, que não sabe

qual é a atual situação dos dois e não soube dizer

se estão namorando, 'casados ou apenas ensaiando'

uma reconciliação. A ex-comissária de bordo disse

que normalmente a mãe é sempre a última a saber

e que seu filho é muito discreto com a vida pessoal.

DIVIRTA-SE

O advogado que morreu

o sujeito chega no escritório de seu advogado:
- Quero falar com meu advogado!
A secretária responde:
- Seu advogado morreu!

No dia seguinte o sujeito volta e diz novamente:
- Quero falar com meu advogado!
- Já falei que seu advogado morreu, senhor! - res-

.

ponde a secretária.
No dia seguinte, a cena se repete e a secretaria

perde a paciência: - Quantas vezes vou ter que
dizer pro senhor que seu advogado morreu?
___, Desculpe, mas é que eu adoro ouvir isso!

Gravidez de
Gimenez não

·pode ser

comentada
De acordo com a coluna Zap

ping, do jornal Agora São Paulo, a

gravidez de Luciana Gimenez se

tornou assunto proibido dentro da
RedeTV!. A determinação é que o

tema não seja comentado dentro
ou fora da emissora, sob o risco
de perda de emprego. O jornal diz

que ela anunciará a gravidez de,
quatro semanas a uma revista de
celebridades em breve.

Filha de Madonna comeca carreira
�

Lourdes Maria, 13 anos, filha de Madonna está começando a trilhar seu pró
prio caminho para o sucesso. A 'menina se interessa pelo ramo da moda e até

já desenhou roupas para os dançarinos da última turnê de sua mãe. A vida da
menina é bem diferente da de outras adolescentes de sua idade. Além do colégio
durante os dias da semana; que já implicam em tardes de estudo, ela também

, ocupa seus sábados com aulas de dança, de piano, de teatro, de espanhol e

italiano, já que é fluente no idioma francês.

Anamara quer
trabalhar na TV

Em resposta para um fã em sua página no

Twitter, a ex-BBB Anamara falou sobre os planos
para o futuro de sua 'carreira. "Ser ex-BBB não
é passaporte para a TV, é preciso talento, sorte

e estudar para aprimorar isso, pretendo investir
nesse mundo", disse. Maroca, no entanto, falou

que atualmente está sem tempo para se dedi
car a este sonho, já que está viajando muito e

não pode estudar. Mesmo assim, ela diz que não
teme voltar ao anonimáto.

SUDOKU
Karla E Wischral

kleber Gutchert

Maria Gesser

Osmar Muller
.

Rafael Silveira

Suzana Iunnermann
Téo H. Bortolini

Vanice Borchardt

8/8
Adalberto Rengel
Andre F. Ropel?to
Bruna D. Beseke

Claus Marquardt
DarciWenk

Emilly Pimentel

Euclair Hass

Gérta M. Ferreira
r

Hildo G. Da Silva

Ivone Onelli
!E

Maria E.S. Loffler

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher wn quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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T E B EC S

Iaraguá em encontro internacional
Cia. Alma Livre representa a cidade em dois grandes festivais do gênero nos próximos meses

DIVULGA ÃO

.JARAGUÁ' DO SUL

Após três anos, divulgando
o trabalho por todo o país,
a Gia. de Teatro Alma livre se

prepara para partiCipar de
dois grandes festivais.

Apeça
"Tem Xente uma Feis!"

fará parte do Fentepp (Festival
Nacional de Teatro de Presiden

,

te Prudente) entre os dias 20 e

28 de agosto. Menos de um mês depois,
entre os dias 10 e 18 de setembro, o gru
po viaja novamente- e desta vez a estra

da leva os quatro integrantes a Cuiabá,
Mato Grosso, com a intenção de partici
par de um encontro ainda maior: oMiti

(Mostra Internacional de Teatro Infantil).
O grupo nasceu em 2007, por ini

ciativa de quatro amigos que já tinham

experiência com o teatro de bonecos. E

apesar de a arte ser utilizada para inter

pretar inúmeras histórias, há uma linha
em especial que é considerada o "carro
chefe" do grupo: o Kasperl, personagem
que nasceu na Europa e foi trazido para

�
o Brasil na década de 1950. "Tem Xente
uma Feis", que conta a história do bom

vívant, traz 17 bonecos diferentes, com

perfis psicológicos definidos, passando
por situações que reúnem aventuras,

,

drama e comédia.
E depois de cerca de 150 apresenta

ções, o grupo não precisa mais sequer
ensaiar seu principal espetáculo. "Ele é
uma linguagem teatral, e descobrimos

que somos o único grupo do Brasil que
trabalha com o Kasperl. Queremos le
vá-lo para todos os lugares que puder
mos imaginar'; destaca a atriz bonequei
ra Mery Petty.

Além de Mery, Nicoli Pereira também
controla os bonecos dos espetáculos,
enquanto Beth Mueller e Eduardo Alves
focam na trilha sonora das apresenta
ções. Ao todo, o repertório soma quatro
histórias diferentes, sem contar as inter

venções e oficinas oferecidas pelo grupo.
"Estamos trabalhando, o teatro de bone
cos 'ainda precisa ser movimentado no

Brasil. A informação que vem de outros

lugares, nos ajuda a criar uma conexão
com o cenário", explica a bonequeira.
Para conhecer o trabalho do grupo, é só
acessar www.almalivre.com.br.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO'TEMPO

S()l E FfUO
Sol predomina em

todas as regiões.
Temperatura baixa
na madrugada com

,

formação de geada
nas áreas mais altas
do Estado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 10°C

MÁX: 20°C

DOMINGO
MíN: 13°C

MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

TERÇA
MíN: 14°C

MÁX: 16°C

TEMPERATU

Um domingo
mais quente

Kasperl, de "Tem xente uma feis", prima pelo que é correto, mas inspira-se em suas vontades

fRIO

Geadas em

São JoaquimHoje, o sol volta a aparecer
em todo o Estado e a massa de
ar polar começa a perder força,
com temperatura mais agradá
vel no decorrer do dia. No do

mingo as temperaturas devem
ficar um pouco mais altas que
nos últimos dias, mas a proba
bilidade de geada continua, nas

áreas mais altas.

�6Ç[)d
Ensolarado Parcíatmente Nublado Instável Ghuvoso

Nublado

O litoral catarinense, mais uma

vez, está livre das geadas. Mas toda a

região qUe vai do Centro ao Extremo
Oeste do Estado tem 10% de proba
bilidade de ocorrência do fenômeno.
As áreas mais críticas são as próxi
mas a Chapecó, com 30%, e as próxi
mas a São Joaquim, com 70%.

•
Trovoada

,ii"
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Berta
...

m o v e s

APARTAMENTOS

TERRENOS

LOCAÇÃO

COO 12010 SALA COMERCIAL BAIRRO BAE
PENDI NA RUA WALDEMAR GRUBBA COM

250 M2 ( CONSULTE-NOS).

�)l.A�rr.ÃO tOCAÇÃ(.) 9994-5662
OFERTAS

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
...

CASAS:

Cod 10003 Bairro Rau Casa 03 dormitórios Valor

R$1.500,00
Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02 dor
mitórios Valor R$350,00

APARTAMENTO:

Cod 11003 Bairro Centro Apartamento Semi
mobiliado 01 suíte + 02 Valor R$1.1 00,00
Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01 suíte
Valor R$600,00
Cod 11012 Bairro Centenário Apartamento
01 suite+ 01 dormitório Valor R$750,00

SALAS:

Cod 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01 BWC
Valor R$550,00
Cod 12005 Sala Comercial Centro 60m2 Valor

R$980,00
Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2 Valor
R$2.200,00
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" ·jAces.se·nosso novo site: 'www.imobiliaria,inenJ)gotti.com�br "

.'

�
,

,
.(

I AÁ

MENEGOTTI
· ·

bw'ww.parClm,ovels.com ..

'

r
e..mail: immenegotli@parcimoveis.com.br

I M o B I l I R

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, ,545 - Ce·nlro

COMPRA - VEN,DE - ALUGA - ADNlINISTRA
f

;JARi\;GU.!\ T()'YV-ER: I
RES, 13El�THA\ KLP\N'N.'

-·-----1
I

1f.I03- N(JV� BRAS7lfA· 'S()!Jr., cl $�ftll, t;,l

clj)se� Il ilr\1ro, -+ 2 dl.lI;. sala d� ! II 1),1 sala lalll .•

lalI.• esc .. COlo mnb.•.ãrea de. sar., dep .• i!rea

ffl;sla cl bwc, gato pila carros. Illrf(T!).O CQrn

350ml:. ( 14m x 2511'1). R$556.01l1.UO

6. 11.8, � J0ÀO f�S,S.o1\ - í:1ISíIi ,�!'f. 1. :stltj:(� 2

dorm, sala" (ll;lf)a/coz, la\l; gar, i'!'jItJlrllst! �.

R'$t4&,(l!OO,UiO' aeeltaflflilIIC,' allfl(:·�,I�()

13..152,- lnÊS ruas ao SUL,· TGlREflO CO,..t
31Q,65m;! i,14.00 X :26115). RS16.MO.llfl

ti.04:J..IfZEitNftwlCZ· sobmdo cf 1 Sl!Jte rn\1Slef
+ :} óoml. cisclna. 03 salas, tOM. Cal" ama

. fllSla5, {jllalJl'illle Msqllt'te, ala aHáfillca II pi'esl!rvad� ma Iiroprle.dMe, bfihI:jUecatl'ld.l!l!, �gl,l!'ít"
I! ,(jraa s:ar,. 5 Vgs giU': A$98IUO.e"QO
e"- ��_••,�-- " - ... __o

Classimais 3

TERRENOS
'

.�.!!li9·r;STR.MlA NOVA: C\1I)'/1 i.l2:�J;{l· m;.'I\I,(lOO.OO
&f.iZI);mÊs IUI1S Oi) SUL: C(I!rl :JHlllmfi • nOOtliU!I.IJU
&:.011·r.;IJAfW"t!'tt�� .. 300,\WM' - ilS'iIJ,oo<i,oo

,

5'.I1S\I.JIMIZM!E: CIJrlI·l5(I.OOm' • A'$14IMWIM)1l
&.l1f1..f4JBElMO, CAVAW; 'Cf,,;-! f)5I;nl� RS.11fJ,OllD,QQ
1i.1J31.Calfl;lo.; (;()I)l 1 4c�4m: . A$1.(}Si),DO.OO

tt,fGHEtffRO: CIJI/111.flJ1.),25mUia:SSi\,OOO,1I0

6.1111- JG:VÁ f::SfJl)!R!JQ· (;J <!(lU,\)il'm'

liIi.OO�,2.S,(j.fi� 1I$150.0DO.00

RIO nA lll.l.,\ j)11,ttr !iIr#t$4lJ.OOO.Oii
, nf�.s 'RiOS 00 IIJ)lUl!"-i\ 1):�lthtíW, 8S4&.000'.00

LOCAÇÃO
Ca".il.S:
B<iIÚO llstrallill1l:JV.íiI • ftil) itliÍOllifg!.lnl (Ilf gíl��,
514· oaq!OS, SI, coz, !,w.• \:Iii/C, !:lar. RS�aO,O\)
a.aI(l()o:jl'l1� Qa f�iOelt'íi -RUtl 768.11" 481 .03qtas,
Sl, CW, !J1iI/., ia1/ ii !liif Fi$S50,lJi).
811Ifrt'!:llh:a fSafilglJ1illa �fiuaJ(jlf{i SalIron, "'IHOS
qt(l$� $j, cm..., bW!;,la� e gar. R�8()O.OO
f3:filml:,I\lllá 99 -RII� m ! 0'J,1i'" 500 .02 qIQS, I(>�
CI/ll, bWIC, !(\'I/ tl @11J: !'1$55l)llli).
fl,;f!jlfQ; ,'�fí"III! f!.(i!llQ$ 'Iua !I."o�r(j '$��'tl; fi" 11.6
S(,lJllld�, �!a�tll�aC'íi .. 'II:!!: qll)$•.sLl:1rJW píkl, bW'l:.
'fai1·1j l'Iat'dqllm fl$58.0,OO
SallrQ;:V!liÍ Ral!-Rua{:i)rli) Rllbra:D!l:'Is:se, (i·2sa·
Dá q!tJs, '$1,00111 tOl., owc.lalf il

.

g:alllgsln,RS431J,QO
.

Blliffo Canll'ii:·Rú:a ElI!iànjo bSStJliill1i\ 0·14 T
· RS3,.QIlO,(ID
81.ilnQ Ba.�plmdi �!la. frtml.i �UJi1� BIir!�I, n'"

'1,n �R$4:500.00
Sama \llla �/ovil-RlIa.frecUl.1lÍoo GiJrt \lasi!l, II"
1$-3- U$ .�t)I;,. sl.l:op! I:I)Z� 1JW� iall �

, ,�O
" .

dll Pil\i!� ...flm\ 111 �1 t� Sft!'!� .;:l)i2 (lfpS'.
:sld·:�t,' I,tio

. .

Il$,47�;IlI).... '

liti'll H!I� IIMn CarlQS Stai.f!. 11'
'

1$0 '031i.11$$, !iiI, e01:.l:J'�ve, �a\l 'Ia 1Jtar, fl$&5(K'O�
8!1im'dllif MIlI'lms ... RUl'Josl! Na,iWwh. f'''! 74'9·
03 qlt.(). si, 11;1:12'1 ti\'!"" tal( JIS50o..nO,
!1'a,lml:\IlIa lalall - Flua MllltlMe.rr 190$.03 ql()'S,
$I, r;Ql.1l2 bWI:i, 1;111 e 9araíJll.rrl ,f1$S96J.i1)

'.

A,pilti.amaotos·
Bairro lll!llllQ • IUllllllf(>l1clplr11:L ('lIlmes De
tllíyl)ll'i'i,. 1320 4 i,ldt l.5alllllil m 511111:1 + f)2'qtns,,

si, t.f1pa/f.:Q'I:. íl2'tlwt,lillI, ��r.f9l!f,a;:;lida. !:)
i:li�"I'!�$q" !�$I!!I11i},IIIJ, '1/0"/," 'I�Q,O,(J IX!I\/j,
Ru,@ i'Olqt! (lQ()rJ,l;il''(j (Ia �fJUlS,IJJCíl,al!í �Idir. ll!Js·:Jjnn1!1Jlflo •

!H $111\(1, �f<lilji, �j, iJ{li'lítlJ'l..I�'II!,�,I�1pl!l!i,\iI,·

R$I':iOO,()('I + t 211.00 tÚl'líI.
!.'l-1i1(lll.:CI)/I1IIQ -Rua Os,cal rJll;itll, ll" ti: �,Edlj;
Nálillla, SCI!(or..tle! ·02qI05., sI. til!, :Cwc, t.L\1f!l,
.ull� RSfIDl).OO
BairrO! CenuQ;, Rua Eplmn!o 'Pessoa, o' n t -&jIf,
Jalllglla '(}2 illos. sr, e.(rOJJ2 t1wc. ja� li

ililt.RS7l}O.OiJ
8/11«0 I!rnilarJe � rUj1 atllilJ,lr anK.!:, 231 ·�e�f,j}lI!'JsI
� otqllls.. sI. çiY(, bwt, Fav. gt#, 1l$:460.0íH.
Bal'lm Ú2i;l'Ult!!wJà- FUla francls® lodt.. ir i)!60�,
02 q!()S, SI. WJ., bWI:, lia� I.! llar.RS!í50,OO
filralkufJ.;CZIJ,mIIlWI/)1: -Iowa Pa!allt!, IrWs-nt(lt(ll5,
!!iI, ao�, bWr::. 1<'1,\1.� Ilfit tl;$40M(I
8;,lwfJ, Balil!lllrUj! "CII,l!rl Frllm 8!lfll;d,Ijw n'l'
�E'.dlr.!j.tjl li.ll·l) I '!!ill!riI. (}2�ims, $1, f:J!J�, bWii., %IW IJ

!:lat.HSSOÓ)JO
BaltredlallpSUlt11 -!=!il:llSiJlilali'Jil Ol'imDusch, II"
S91l-EditMal'Íllna ·O:ho'S. /l'il, êl!Jl, bWc, Ia\" e

1l1l!,fi$700,M
Batf[1Ji BílJJillelldl-R1I3 Wllly Barrot n" 250 �EtI1l
LaIüI01i! "01sufle, 0211!0$, sI, ;;(12, Úlllj), lli�. saÇ,adil

·

IlllarJIS7!J'Ú.OiQ
Sllllfl) VIla l1l!aú-fllIil PIild!'El )\i;/aíIMi 'aQlIflOiflS., 1Il"
4e. • 02qlilS., $iI j I;t)!,. 'li!WI�" �'v li). g�IJ�$�ltO(I',(!ifh
Eli,tI'WI Vii� lllliX\I'·)':l(lfl W1Iilll:firlír,;ll \1,1, SI/lJ1in.!lII(jt, n"
:}:19" fui �;!ilt�, ,,(lI'III�,. $1, �ili. bWICi, I/.Iv Ifr

gllrJl$5\10,.�m
aliina Vila Rllu -.fIilí1lll1fgf31111l,S. n"304 -Ertlt
Bruna Maliana 02q1Cs, $1. COlo bwc.liw I)'

l}i.lt.R$7DO,110
EllltrlO Vllíj fillll ...flua Pwfertn Jim'Bailol: fi" 653 •

tí21(tns, sI, CU'l, bwc, l.a\' Iii gIlf!l'$5éO,OO
Salm:; Vlllll1tlti --'RIJa Pl'l!laU\l JOillll8all(lf, rf"'!1.'l!·
O lqtO. s� -COl,. �vIC, Ia.� e gar.R$3BO.OO
Bairro Vila Rall- RIl!! tlJgeMl fiertlild!., ir 2UI}1
i1IJrt() ,íltqto, sI, COXo bwn, li.lv oe g�r.flS62U,OO
ajli�tl) Água Viii/de � f1l.1i1l Pauli' krn�mer.l1· ,21l'2.

'-Elin, OUmjll,·02tlt!li>. sI, i�W; bwc,.lavi
,

00
.

, 'lkl'dfl' - R�lli Jilfl}G f!.ul!f, 41� 3.36 �

(J2t:1WS,!l1. 1)1)11. bl'lC, Il!!� flgà(.RS5�,1I1)
8alrl1) Sào tlllli ··RIJa Jost lIallot;h, IJ" l'il�t)·
02qtos,. si, Q;(I!. bWl'l,lll" I):gatRS46(),OO

'Sl.IlIm:Sila tuls.-RlLil Ç�flll$ TrflJlle:s.n'141 �

02qtos. sI. co!.l!\lic. 1/l.�. sal:' fi gar .R$5SIJ,OO
a<llttll:JgU:i tS'!lrllf(lO-tlil3 Adlllamta ílllUrl Pi'adl,
o" 1213 ·02q!os. si, c.nl, Í)WI;. kn' e. gar RS58.5,OO,
BajÕfi)'V1!a :.1-0\18 -Rua .José k.f<lIlS11. r." 22 j -

01Sllillt, 02ql,,� !>l. �Il!, bw(;, l;;;liIj sar. t
1

c.ll�1m!sQ(li'áíi.ll: l].t!r RSi5(),aCH':rllf, B11I·c�It'l11.a
Salmt Uha da filJuelua·l'luQ S!� ,!Il/i.(a, II" IB1 �

CI?'lIO$, sI. �'1CIl, IlI'IC" f,ll'd i) ll'il( JiI�5!líl;111)
, ai!lm�: IIhi! t!ia fillUO.jtll -flua. J(l1Hl r rub· 'm .. S.rn" -

nZQI()$. a211lillS. "f, (Jl)l" I'!W9. IlN\! e g:ar �S5.a.ftQO
Sl!ln'Q:llh�. da fIOllellll-f\ull ATlll&:lt) SNli.!t1a. Edil,
Diiit:l!i·02qit)ls. 02llio8, 'SIl, tl)�, OW(;. "'v,sacada; c.

ctlllrf2squeím e!ti)!' RSam,OQ
fl:!jllf(l,8Mfa do RI () Cer 1 (l- RIJa Pliu;li11.l Satli;f; II

14& -EdU Y"tl' ·{)2qw.s. si, C1U, bwc.lav tl º"r
R$4QO,OO
KI�!letl"
fl�!lro ·�SaD um, ·F!uillranCJSto tlflISt!lKa, JOla
148 -'S.ao IUll • O I qlo & CDlj"Ilitil<, IJwc
tlSl50.00
S1ll7(1) ··CrmlllJ �Rif3 ElllI;7IlDr(! Sailar Ptadl, 11'131" ,

O� ''!lo e cf'.IljUi1!tl, 11\1'(, R:il320,1l0-
•

BaifíCl--l!lla da AglJeÜâ -Rua Arl[fJfI!aPedrl, Ir 14
Rinl1o:, -62ql00 1.1i1 c;.O! e, t!wcRS351.I,QO

li:1lrtiln
l'llla iO$� Il1e.odmill'llleJrv - lll1/J da tlglle(13 •

3Ox60 mi! RS 1.000,00
&lIa comerc,iil
F'Orltu coml:fcllll .02 banhe iaS 11$2.000.00·
barra 1'1(1 Iti() tetrO llta Qerlllil wel!1{jf:, fi' �

GaJl),IO:
aM i'lll fJIIL)\llfa-Rtla Gílbric! Oes!1l1tl:', r(' ,50'"
�300m2 ,,,,fl$,2';(JUG,,OIt
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o Residencial

- �.- ,_ ... _- - -�_.,-"
-_'-"

I

WNSTfWÇ/l,O f INCOf<POIMÇ1AO :

'o Apartamento!
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apattament:05 por andar

Estadooamento privativO'
Portão lê. porteiro e'etrôn!eo

CentJal de �F}S
Salêo de festas mobUiado e decorado

Brinque.doteci} .

PlaY9found
Piscina

Espaço Fitness

Ao?ssibiUdade para idosos e çaoeirantes
(ateta de tlgua da chuva

Sensores de pres,eoça

'2 quartos
Sala de estar e jantar
C:ozinha

Sacada com dwrrâsQueira
Bw( sodai

Area de s'e�vi'ço
Vaga de esta(ionamentQ

RESIDENCIAL

II
�

ESTACOES
.:»

CASA ·GEMINADA ESTRADA NOVA
R$420�OO

,�.@/Ji§)�

Entrada ... Parcelas "*" fi.nandamentG Bancário

PRÉ"LANCAMENTO DE VENDAS
""

F·';aça Ja sua reserva

lOCA Áo RESIDENCIAL
01 QUARTO:

• Ed. Manacá, centro MOBtLlADO R$ 650,00
- Apto Dona Antonta'(Nova B�asma _ próx, Lojão da

Vila) R$470,OO cf condomínio'.
_ Apto Nereu Ramos R$ 350,00
- Ed, Ulium, Vila Lalau R$ 420,00

82QUARTOS�
- Ed. La Petit - próx. SAMAE R$5.50,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$'650,OO
- Apto Vila Lalauj próx. Rodoviária R$450,OO
- Ed, Ferreti(Centro - próx.Centro Vida) R$560,QO
- Casa alv Estrada Nova RS 420,00
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$ 750,00
- Apto Scnroeder - Oentro R$'600,OO
- Ed. Platanus·- Centro, cl 'cozinha moo. R$'630,OO
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,OO
- Apto São luis R$ 450,00
� Ed. Caliandra, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$ 550,00
• Ed .. Rebello, Centro R$ 600,00
- Ed. Antúrio, Nova Brasitia R$
- Ed. Ulium, próx, Marrsol A$500,00
- Ed. Pedra Rubi, apto NOVO. centro R$650,OO
� Ed. Derettii Jguá E�querdo R$620;00

030UARTOS:
• Ed. Juliana .• Centro R$ 900100
- Ed. Dom Pedro, Nova Brasília R$ 680,'00
_ Ed. fragata(Jaraguá Esquerdo) R$600,,00
· Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$1.100,00
- Ed. IsabeUa - Centro. cf COZo mobiliada B$i80,OO
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$850,OO
- Ed. Novo Horizonte APTO NOVO R$880,OO'
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.2GO,OO
-, Geminado de alv Ilha da Hgue'ira R$ 1.200,00
- Ed. Phoenix, em frente Majoka R$ 10'00,00
- Ed. Lebloo, NOVO, próx rodoviária R$ 750,00
• Ed. Aléssio Ben: centro, apto amplo R$ 950,00
- Ed. Pedra �ubi. apto NOVQ, centro R$ 1000.00

CA$A.S:
• Casa alv Estrada Nova R$ 420,00
• Sobrado alv. gemina�o ChlCO de Paula R$ 750,00
- Sobrado ai\( Barra, próx. Parque Malwee R$830,OO
- Casa alv Centro, ano padrão R$4.300,OO
- Sobrado aív Chico de Paula - 02 quartos

R$1.200,OO
• Casa alv alto padrão, centro R$3.100,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.QOOIOO
-Casa alv Centro, próx, Marcatto. R$ 2.000,00

59m2
Área Privativa

lOCAÇAO COMERCIAL

-Sala cml Nemu Ramos: oI 50m2 R$ 450.00.
'c/60m2 R$, 600.00, próximo. á Igreja.
- Ed. Menegotti Sala cl 40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
• Casa comercial alv ampla. Centro R$4.0GO,OO
- Sala cml Nova Brasilia, próx. KIKAR, 55m2

R$700,00
� Sala cml Guaramirim, ao ;Iado post,o RUDINICK ..

Cóm 100 m2 R$ 700.00 e com 50m2 R$400,OO
- Sala cml alv Nova Brasilta 85m2 R$ 880,00

- Galpão ef,2.515m3 Schroeder R$15,.OOO;OO

'tERRÉNOS' '&A9.\0
�, 11· r., ,,�'#ll

� 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

prefeitura .

R$300,OO cada.
� Terreno (Chiça de Paulal préx Geração. 30.00) cf

aprox.350m2, R$380,OO
� Terreoo( Ilha da Fig. � próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,OO
-

- Terrenos (Vila Nova � prõx Fórum) c/ 1 . .a07m.2 e

2.200m2 R$1 ,200,00 e R$1.40Q,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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..:---_._-_.--.._,.,....-: ""'iil.'."",, '"

(�"Párê'iinóveiV
_____,--_.•,-----""'

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

.www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epítácio Pessoa, 415 ou

ShoPPfng Brelthaupt - sala 206

Rs•. 10'07 - Centro .. EdiL Ofal1!hllJil'�
ÀIj)!Q am!ll!) cem .slaí!f,� clli!clrQ. +, ,3

Qlla.rtos, 3 banheiros, salll de iPs!m, s<lta
lIe ]í!tl!iJ;r, 1:01!rIM mOOlfiatlll, s'lta/da

,com clnlltasquVltlfa. l:;w3I1derla. sa!a!} de

• ,� < fiiS�:�� e!,��!n,�,: R.$2�:���:'!P

Re� 104,2 - flaependt - .Apto eJ
suite "!- 2 quartos, 2 bíiílhl1iros,

naragem. HS13o.000,OO,

I
I
I

i R'llf 104,$ -. Czernlawcl-· Saint_. '.

I

Ref. 10410 - Vila Nova - /l,pto de '2 i Seba�Uan - FIa! mobf!fado ti suite, I

quartos, 2 banheiros, Cozinha. sala" j Htdrmnassilgem, 2 banl1eims.
!íJvanderia,"gal<lgern. R8135A100,í)ü,l i Gam@l:lfl'l. !R$i40,OOO.,OO .

Ref. 1 til8- Safrll dO' R�I) M�ílt1ii;lJ - :li (,1,
S (lU't�a Cal,anlla - aparrtamcllíi() a:lllll!()

com sl)j�13r c:l 'sacada +, 2

i1.-ttlS
e d'mflais

!deI). - R$19,9.ij90,OO Aceita
finan'ciamento bancárlQ.

", ',.�,,_", -�. "'-�, m,,'

I'

ReI 042 - Água Verde _ Casa C{lll\ sulbe c{
(ilMIl!. "1" 2 qllitrtos, 3 banlioims, moveis soo
rn<lalda na COlinlllJ:. ,jlliJ i'lscril()rj(l e mo cil()S(i!,
sala de e'S'taú. sala de Jaíí,i.af, ,tlrl'líl' dil serviço.
\Jaragell,l pi 2 r;a!ros. RS28MOO,OO. 'K'flita

,fllia�ciámel1to blld'ldoo_

fiflf. oas � Vila L'nti .. Casa cl 3: suiles, 5
banheiros. arr'l!!1iI de testas. ;!lllle1cíf'l1imto so"a�.

mtlv(:ls sob medida lia CO:l'ihhha, elo,set.e banhélrll/$,
.

.2 '\lagas de !w.agem. R$745.eOO,OD.

,

'

fie&. '062 - Três Rlos tio Sut, .. Casa ti suite +, 2

Quartos, 2 baohe,irQs, O(l�ilil'I:a, sa13. ãrea de

s!l(ViçO,llllt3,gerl1 pI:2 ctJJ(�S. Exce!ente
tQca�.zaçã('t R$22IUI6D,oa.

Ret. 'ooa - Jilfagua 84,_ Casa (:om 3 (I,oa(to$"
banlleiro. lavanderia, churrasqueira, fogão a

tenha. garagem 1)/2 caros, R$132.O,{lO.OD.
Atel,ta financiamento bancárIo,

Re(, '011 - n!a Martim; - casa ri 4 qu.a,!Qs. 2
bí!1'II'tetro'$, dwidida cm dilas Ifl!()radias sepanl.daS,

,

R$1.2Q.OOQ,OO.

R'e'. 001 ,�,jaragu,à Esquerdo ,� Casa cl surte + 2
quartos. 3 'banhí!�rorS, ChUrr3$Quelr3" gataOlli'l! 2
canos, (l)(celenlil fOéàllza:Ção. RS28Ó.aOO,OI).

Aceita fill3.nCllamemo ball!:âril),

ReI. 3003 ,_ Centro - Galpão·
de 301 ,OOm2. R$400_000,00..

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada" R$95.000,00.
Ref. '2003 - NeTeu Ramos - Terreno c/35.209m2, área plana com 5.5'00 pés de eucalipto a 1 ,OOOm da

rodovia. R$29a.OOOtoo..
Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno cl 350m2 de frente para Rua José Narloch. R$120.000,OO.
Re1. 2028-Amizade Terreno de 337,5.Qm2, R$89.000,OO.
Ref. 2002 - Amiz;ade -loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.006!OO.
Ret. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.
Ret. 2001 � Centro - Rua Adétia Fischer, Terreno com 250m2. 8$160.000,00.

Ref.2010 • Vila Lenzi - Terreno c/4.585,OOm2',
c/ casa aprox. 150,OOm2 R$506.000,OO TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE.NOS.

'_"_""'�'__ '" _ .....c_ "'_ __ -� - ._. .'- . _. - - - _,_.. ����� '--'--. __ .__,---<- �

-"-<--V��:-:d�ia��a:��oh�����i��!����:�%t Fone: 47 3371.8818 i
Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 .

I
_.-__ ._ .. �. ::',;. __ .• ", _._ .......i_ •. ,_ .•.•. - ...._. ..

. ..." �- .......-..:... �._�._�-.-:...,;..;L...:.-�.,__ ............. --- -_- --- -_ .. _-,�_..,Jo-.... ..,. ,,_-.,._ .....
'

........ ,�.:.�l..,. ......� ....-.-............ ,c;. _-'I'.,.,.... .... .._"""'�............-....... --..." ..........._-...,.,. ...............---.-�.....� .... -.--.-..- - -,.._� ---..,-f-.-".,.. --�----- ......-- --_ .... o _, .. _._!
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GIRASSOL
_"".

,,,..

IMOVEIS
(47) 3371 ..7931

Hua Gel. ProCÓpio, Go,mas de Oliveira., 654 ' .. G.aniro
Ho'ririo de Atendimento,: 8,hs às 12hs e 13h3Umin às 18l1S de segunda a Sexta .

PLANTÁO .DE VEND.AS,

9955-4'7"74

. T'ERRENO: Loteamento. Boulevart�
, p,rÓX'. ao Champ,ag,naf .., Lote cf
: 3,.060fO�. '8$, 700J100�OO .. 50%
,

de entrada ,a' salda parcelado

Cód. 3186, • Loteamento
Boulevar't� próx. ao (;nampagnat.,
Lotes c/248;7,Qml. A partir dEl

fl$ 125,.000;00

C6d., 1186 .. ·

Casa (sObra.dO)
nÇ)oatrro,
Amizade no

loteamento
Boufevartj com

250m2• Tem 4

,

! Quartos1 2,.suites"
4 banheiros a 2

'" vagas na gat:
" H,$ 150,.000,00

•
'

Apto. BO bairn, BaepQn4i" próI, a Rodoviári� .. fblsidenmai. Wint.8f"
Cllm 2 q,uartns, e demais depeRd. Aluguel R$550.�OO + eond

., AptD. no elBtro, Rua :Cet ProDflpio Gomes d. Oliveira fiG)' 1149 'em

cima da Vfa, Móveis. 2: quartos e demais dQpendênclas.;1 V8g3 de

garagem. R$550�OO + coado

.. Kilineto: Df) ·ce.ntrD,� Rua. Cei Proe.õpio· 60"(1' dJJ OUveim nli/P 1141
em ,cima da' Via MOveis•. 1· 'quarto,;:$fJla ,e Bozinha coftjngadaiBWC" I

b,vanderla e t vaga 'de gatagem. R$3:50'1.0tl +,' C011dl

.' Apto no bairro Amilade! Ro.a Artbur' 'GlJDtet' {Condominiol da
Prefeitura)�3 quartos e demais dependência$� 1 vali de,

garagem.R$5,�O:fOO + ,comI.

.

VENDA: :
.'

-

-

..

. ;

•Terran, com O�,p'ãD em ·alvenaria e 02 casas, de madeira .;

1287:)50m2• Próxima an Portal 'Tudstico de Pomergde� valor
'190,.000,,00 (Analisa propostas}

Côd.,:' 3126',·, 3194· �Som imres,timentQ.
R$4QP;OOO,lJO , com '�215,0Ón);II·".

.

Centro. ,Otilho Ija:l"à,PI'MI0i�
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OORReTOR iDE !.MOVEI.S

Plantão: 9135�8601

33'71-2357 iii ..

bwww.parClmovels.com. '.' r'

vilson@parcimoveis.com.brR·"Cet. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód 246 - TERR.ENOf, Bairro Três Rios do Norte,
Loteamento Fossüe, com 338m2. R:$ S3.000�OO.

��\'t....';
�,?,ti

(.,�""

BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO - Termoo c/477m2 {1i1,58 x 35,13)
lO," I3lmUa. Rua Camilo Andreatta - RS60:J.lOQ.()O

REF.-162-V. NOVA -Ierreno com b.991,13m2 (29 :<126:). RS

450.000,00.

Ref. - 39,1- SAfiRA DO fUO CSRR.o -tsreno com 2, 170m{, .

Rua Clara Hanemann. Residanti!ld Dell'Pradi-

RS250.GOB.tlO

Ref. - 391 - BAnRA DO RIO CeRRO -1errallO

ef963,3funIJ(24.10x39), Rlta Carlos Boedet; lab':lfill� da Rua

Pastor Albe" Sclmeider - RS 59. .000.00

Flet - 383 - JARAGUA 99 - terre.no com 329ml(i 4>:23,50),
Rua Elísa Volkmanll Maass, totllll�' '82 .- flSSo..OOtl;ilO

7
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J'�'"'''''''�'�'''''�''''�--.''''''---''''_'''-'''_'''''"''''''''''
,I,flJ".'"

•

I'

, ...,�' ...

"'''\

(,,�', ' 'amoveis,,)
�"",,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,..,,,,..,,,., ....... ..., ...... , .. ,,,,,,--,,,,,,�,�'_"j,,,,,,,,,,,,...;p''''''''''

www.parcimoveis.com.br

ww'w.seculus.n'et
imobHiariaseculus@netuno.com,br

32 9'
'

,

. ,

,.' ',' o
Plantão 9658-678:6,
Rua Preso Epitádo Pessoa, 41"5 ou

Shopping Brenhaupt ,,. safa ,206

Act 0,06, - Jaraguá Esq;l.tefdo- Casa
ti sUite + 2 quartos, b,l1lnhelro, sa,la de

�st:al'"q:anll:lr, áma de Sí,lI'Üça" i lI.íigas
ele �11mgem, RS270.000,GO.

• ReI.. 1I:'I19·� 1;,t1'lllr'Q - 'fid. M"li)1ll1l1l'l Conter ,_

J\pt", com sult!! + '2, qlQi; li, I.ll!im;a\s dep! �tll<J:gel'l .

(;I:JCí!t!ll,açào (;eHtrtl!, aí) lii.ldGlIli.� ljt!lé�iILli OMn.�
p((:f�jdtl'!cfí'/I - C(irt� 1'1'Il)vel$ !;{It, p,lliietridlls 'SrJb

Rncil.!!díl em !1:l110(11)9 !lInt!,llIr1tlls,
RSl1!1.MIl/(J,9 �Açeaa UIl<aliçlamelllo, balflll'ldo'

• Rel. n � 'I - Nava afllisilla -, 'Casa 1;!!\'�n.Ji.i ti
5wle + 2. qWltiOS, e demais (jap, ten'l'!.f1Q COt'l1

405 lji2 RS, �aO.Ool).(IO �A:çeíla
�11lll'flcl!mIIlRt(l lIallcario)

llet lMl- Jl;ftltladll, - EeI. l)llnlll:SI;:t) ,_ t\ptCI
!'/ SUltl.! "#,,. 2, quailíls. 2,. balllt'â!n)<5, sai;a,la 'Ci

ç,trurta$Ql8!ilill, ílllfilgem. RS11UWO;OQ,
Aeei1a fhlílll�iamellif), banc'IÍ.'lfo.

fieI. '1 015 .� ,A'miudlil, - �!lS�deJli:lal GilJil11IJS -

Apto :2 q'lJllt�(l$. 'b,IJ>1i!l9!ka, $'#JI;<lO<1, ei
clum:as,ql1,llir;a, llal'lrllem, R$1lS,Il'(lfliO:lJ,

luJeltlllluanchllll1:MW bllnll;�iill\
Ret,. 'tOS!) � C!liIiI'to ,ftJiMiçiu 1'I:'1.r1nannl1 Ceil!llll'lV •

rilit (/'/ Stlll,!.i; bajlh�ll(J I!i 9llra9Glr'l! JWlOUl60,lJ.tI.

81lt 064 -lImillldl$ - Casa 00m 3" ilmlrt(I�, '2
Í!anlleím'8. y:<mtQem demar,g dependênóiis

tlS200.00.0,6D. AlllJlt.allJllallciameillO' balltiírio.

Vendas, e Locação no Shopping Brelthauot
Comod,idade de um horário dif.erenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às ,20h

Fone: 4,7 33,'71_88,18
47 9658.6785

• II t� ._
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REDE De CONCESSIOI\lÁRIAS PEUGEOT
r

\

A PARTIR DE

207 XR 1.4l

R$ 33.800ÀVISTA
207 PASSION XR 1.4L

A PARTIR DE R$ 36.900 À VISTA A PARTIR DE

207 SW XR 1.4l

R$ 37.500 À VISTA

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R_ Reinoldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque (47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686

LINHA PEUGEOT 207

5 PORTAS, COMPLETO, COM DIREÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS

.
'- BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA
- LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRo"
- COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA
- TELA MUlTIFUNÇAO ,

.

- PARA-CHOQUES NA COR DO VEíCULO, E MUITO MAIS

A PARTIR DE R$ 49.900 À VISTA

PROMOÇÃO ZERO GRAU PE GEOT.. É VOCÊ QUEM ESCOLHE O Cl M� ..

Á fi.
'

ue'N 55 ÁRI E A E T

ABS, AIR BAG DUPLO, AR-CONDICIONADO,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, RODAS DE LIGA LEVE,
VIDROS E TRAVAS, FAROL DE NEBLINA, BANCO

DO MOTORISTA COM REGUlAGEM DE ALTURA,
COLUNA DE DIREÇÃO COM REGUlAGEM DE

ALTURA E PROFUNDIDADE. RETROV'SORES

EXTERNOS ELÉTRICOS, E MUITO MAIS

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 e Linha Peugeot 307 HB e Sedan, exceto para o Peugeot 207 modelo x-Une, 3 portas. Imagens
somente paro fins ilustrativos. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido paro venda à vista a partir de R$ 36.500,00. Preço público

promocional sugerido paro venda à vista a partir de R$ 33.800,00, com R$ 2.700,00 de desconto rélativo ao valor integral do or-condicioncdo. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L

16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir
de R$ 49.900,00, com R$ 2.700,00 de desconto relativo ao valor integral do ar-condicionado e R$ 200,00 de bônus especial sobre o valor do veículo. Frete incluso. Estoque Nacional das

Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 200 unidades; Peugeot 307 H 8 Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/

modelo 10/11 - 100 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 1/7/2010 e 31/8/2010 ou enquanto durorem os estoques. Não cumulativa paro outros.

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue paro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.":R I PEUGEOT

ASSISTANCE

-

VENHA CON�CER DE PERTO ESSE LANÇAMENTO SURPREENDENTE.

P E U G EOTRECOMENDAToTAL

MOTION & EMOTION

De Segunda a Sexto das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strosbourg.com.br PEUGEC>'-
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Venha conferir nossos serviços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Idea Adventure 1.8

43.5.°0,00
2008, Vermelha, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Alarme, Cd Player MP3, Rodas de liga-leve, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina,
Computador de Bordo.

i Uno lYfiUe fira 1.0

16�400,OO
2004, Branco, Ar-condicionado, Ar-quente.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 7 e 8 de agosto de 2010
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Show
Dia P3 a 13 de ago$toa cas�

orgullloSamtnte recebe I.etícia e

Stepllanl do Rio Grande de Sul!
. NÃO PE�CA! "1" ' ,

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

J'"

3370-7500
.1'

,-..

O"·· S'ICUL :
. Rua Walter Marquardt, 2670

SIENA CELEBREll'lON IV .2008
DT/AQNE/TE/PP/P

ENTRI 2,000,00 60)( 599.90
.1. ... ,'o;, .

Taxas compartilhadas com o mercado

PICASSO GXS 2004 COMP1.ETE
ICOURO ENTRADA R$5,0QO�QO"

-. 60X 5S.,,1a 'fi':"

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Air Bag II.

Gaf;sa Sedia Ciâ&sic 1.fl'
.

22.800,00
2008, Prata, Ar-quente, Desembaçador Traseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
.

Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos garante.

PAltO CELEBRElTION lU 200 .'

LOT/TR/Al./AR/CON/P
EN-TRAOA 1,000.0.0 60)( 548,68

'

GOL POweR 2086
Cf OPCS • ENTRADA

3.00Q,00 60X 567,11

Carros com procedência Transparência na negociação

ASTRA)DVANTEGE 2.0 2007
COMP..LETOi C./AT/AIB/QUPLPP

.

'5,000,00 60)( 733',32

,

Nós garantimos.� preço !

2007,4 portas, Prata: Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Alarme, Limpador e

Desembaçador Traeiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina.

,�

2006, Preto, 4 portas, Ar-quente, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Travas Elétricas e Alarme .

2006, Prata, Protetor de Caçamba.

Rua Angelo SChiochet, 80 I Centro I Jaraquá do Sul se
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stalado Im'i v··e'I�·c·'·'ulo··s·'.1 o' e s,er ln iL ' ue, i
..

'

'

I I .'

á álcool, gasolinas e à gás .

. carburador e injeção eletrônica

: ECONOMIZE 30% EM COMBUSTíVEL

I
.

I

.1

(47)
3373-1280
9975-4,121

• 9973·,8,369
9167-1014

-- - - -
- -

- --- -- - -- -- - --- - - - - - - -

www.revqmt.net

.-.

..&.IP-tC
AUTO MÓVEIS

(47) 3370-6255

(47) 3275-3507
Rua Adélia Fischer, 747 - Centro
89256 - 400 - Jaraguá do Sul - se

ÇOMPRA .. 'VENDE· TROCA .. FINANCIA

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS I
r:::::::::�---------,-----------_ I

',I
.

Corsa Sedan I
Classic 03 I Ar I

cond., ar quente, .1desembaçador Itrcseiro

I

Gol MI 971
Travas elétricos,
alarme, rodas de

liga leve

Parati PLUS 01 / Completa (ar
condicionado, direção hidr6ulica,
vidros e travas elétricas, alarme ... )

Corsa Sedan JOY 04 1
Õesembaçodor traseiro

Ecosport XLS 1.604/
Completa

Celta Spirit 05 / Travas e vidros Gol TREND O J(M 1 limpador Strado LOCKER 09 I top de
elétricos, Ar condicionado desembcçcder, ar linho I 30 mil KM

Gol POWER
1.6-09/

Completo / 30
milKM

Saveiro Super
Surf 1.6 I Bancos
revestidos Q

couro, direção
hidróulica

www.zecaautomoveis.com.br·zecaautomoveis@bol.com.br

KAOET .2.0 1995 VERMELHO
SEM ENTRADA 48X 331,07 SCENIC RXE 2.0 2001CINZA

PALIO ELX 1.0 BRANCO
COMPLETO 2000
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As 12 p�meiras parcelas

c. com SO"'o, de desconto! .

.
,

CELTA 1.'0 UFE :.:zP

. APREÇO DE CUS I 0,
-

COMPROVAOp PElA
NOTA FISCAL DE FABRICA.

.I

:'" '\ .� r'\i •

'1
I q ) I f

•

. l
.

CONSÓRCIO
NACIONAL
CHEVROLET c

· o melhor custo/benefício do mercado.
• Plano Econômico - pague em até BD meses

'consulte todas as condições na concessionária

, .

,

$... r� �(
..

'
.

,

. ,
-

�
!t

.

,

TAXA ZERO

,'.:

'pronta·
entrega_.,

i$45.990
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TENTAÇAo2
�(c»Gf"�l�"'lr.··.r IZ
�r " > I tr,:�w;, l\j;,�"l>l""\'
CITRÓENC4
2.0FLEX
2011

TAXA2

'O,49%·m
Entrada + 24X

'CITRÓENC3
GLX 1.4FLEX
2011

deR�
por R$

36.99(\00'
POT�NCIA 151 CV. 2 ANOS DE GARANTIA 3

Últimas unidades do C4 201 O a preços irresistíveis.
COMPLETO. 2 ANOS DE GARANTIA3
Conheça também o C3 XTR e C3 Automatique.

NA LE MONDE CITROEN O BÁSICO É SER COMPLETO.
I

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

l-I'!� à vista, não Incluem (retes, SegUfIl e opcionais, sem troca ou enquanto durarem OSe'ltoques para os modelos de carros aquianun<iados. Gtroen q GLX 1.4 Reli 10111 eGtroen Xsara pjooo,s<rie ümitada ÚIlIfort GLX 1 ,6 f\ex 10/11. 2- ax: realizado pelo Banro Gtroen rom entTada de 55% e saldoetTl24� com taxa 0,49% + IOf válidos para os modelos Citroen (4 Hatd1. TC RS 878,00, ÚlOfira a CET da operação em uma de nossas loja> Carla'lro5Ujeito à aprova
- 3- Ou

-,

r-, v rn.....•' •• 1'_'••• r.��." U•••h __ ,._ �••••••• _I. r__ ' ••••_ I _'-_. o ••• I __ .j. •• ,- .,,_••• _ •• _.I__ '" • r "u ••••••• n.. _ n "'_ • ....,_ .' -_._ _ r.._,. v no._••""" r•• 1•• nh_ ._-"A•........ - "'À. - _'A•........ -.-_._. II _ , T•••• - .r._ , • __ .1 "'- ._"•••• �, "'no",,," _ _-� _.��
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VErCULO: OPCIONAIS:
���i{MfNI,�lJS i§Jug. Õie5�1 .'AiltjlH:tVTE+Al+A�t�ll:±}:B�+W
SPACEFOX 1.6 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODAl+T+W
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DlmAS�HYUnDRI
www .. dimashyundai.com.br

de i:!i:l:i:+CG
• L.Of'_.

porR$65.900'OO

A � te �, A 2010cOMPLETIssíMO

�
por R$85.900,00

TAXAO,99%
)

ULDtlElII 24X

made in brazi!
o liom DE VENDAS AGORA FABRICADQ NO BRASIL

-

facebookDIMAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ orkor twi�'=er, Vou.Acompanhe o Dimas Hyundai na rede:

Jaraguá do Sul Joinville Blumenau Itajaí Florianópolis - Estreito
Tel: 47.3274.4100 Tel: 47.3145.4100 T81: 47.3231.4100 Tel: 47.3247.4100 Tel: 48.3281.4100

Florianópolis - Beira Mar
Tel� 48.3952.4100

PrtmJçã:> orTOP FM" Dinas l-IyLOOai váIk.t> até 200Y2010 w a1QJaIlID <irar o estoo,E. 130 aJtmláOCo 201 O lÊ R$ 70.003,00 IXJI" R$ 65.00),00 à vSa twa 201 O 00 R$ 00.00),00 IXJI" R$ R$ 85.900,00 e cxrn1axa O,99%am. 00Tl entrada 00 OO',{, e sakb em 24x Tucsoo GL mecãnica2011 00 R$ 74.900,00 çx:r R$ 69.900,00.� e IFVA 201 O {JCÍIiS pala !ma 130 e TLK:SOO. Vêtrsen freie incluso. (vabr00 freie: R$1.500,OO).1magens rnerarra1Ie 1usIJaIivas.
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Abre aspas
Olha, a coisa está meio que no

'dico" pelo não "dica". Pois corre bo

atos consistentes que o boa praça e

espirituoso vereador Dica Maser,
assessorado pelos seus marquetei
ros e gurus espirituaisValmor Zonta

e Eduardo Bertoldi, vem dizendo
na sua imensa roda de amigos que
assim como o vice-presidente José
Alencar, dono da Coteminas e acio
lista de outras grandes empresas
do setor têxtil vestiu o Brasil, o tam

bém empresário Guida Bretzke,
que é candidato a vice-governador,
pretende adoçar Santa Catarina.

Quem viver, verá!

Chorinho novo
Preste atenção meninada, tem

guapo novo na parada! Bonito, bom
rapaz, livre, leve e solto. Atende pelo
nome de Micael Dalri, e vem a ser

o baby de Luiz e Elizete Dalri, em

Guaramirim. Segundo.títío Zoinho,
o rapaz nasceu na manhã de terça
feira, saudável, forte - falando e ain
da tem pinta de exterminador de
corações alheios! Quer mais?! Seja
bem vindo. Felicidades!

NAS RODAS
t Cá entre nós tem gente por aí
confundindo as "bolas".
tAo associar algumas candidaturas
à Prefeitura, quando o pleito atual
só envolve Executivo e Legislativos
Estadual e Federal. Vamos cair na real!

tA gatinha Luiza Eitel Fabris, filha
do casal amigo Ianice e Fred Fabris,
pode preparar a bochecha, os

balões, o bolo, língua de sogra dia
28: Uma turma de 50, entre crianças
e adultos já mandou avisar que irá
invadir a casa da família para dar
muitas bicocas em comemoração ao

primeiro aninho.
tAs últimas camisetas da Feijoada do
Moa para áreaVIP e Open Bar, estão
se esgotando. A partir da semana que
vem provavelmente só terá ingresso
para a pista. Onde encontra? Hoje
somente na Loja Requinte Modas, na

Marechal, em frente ao São Luís.

Risoto
Amanhã quem quiser homena

�ear os pais, ganhar ummimo e ain
la por cima concorrer a uma estada
10 paradisíaco hotel Pedra da Ilha é
acil. Basta ir no Restaurante Kantan
� solicitar ao garçom uma das varie
lade de risota. Tá aí a dica.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa·Gonçalves.

Social 17

Visão escolar
Muitos alunos das escolas de

Jaraguá já voltaram a ver de novo,

graças ao Projeto Visão Escolar,
encampado pela Lions Clube Ci
dade Industrial, que já distribuiu
aproximadamente mil óculos à

população. Bola branca.

Dia dos pais
o . nosso comércio, mesmo

timidamente, depois de chuva
e muito frio, começa a se movi
mentar em razão do Dia dos Pais

, mesmo que as expectativas se

jam de pequenas lembranças.

As senhoras Cleonice Marcatto e Rosane Breithaupt
também prestigiaram o CDL, dia 3 de agosto no Baependi

, Gabriel Koch e Pedro Bogo
"no Baependi, na entrega do
Prêmio Mérito Lojista do CDL

• Hoje não ousem esquecê
lo: O boa gente Celio Lange,
o Celinho Esport, é o grande
aniversariante de hoje.
Parabéns e me desejo é que
sejas plenamente feliz. Seu
amigo, seu fã.

Dia quatorze de agosto,
na Recreativa da Karlache
Malhas, acontece o tradicional
Caldinho da Feijoada do Moa.
A promoção é de Tato Branco
e sua equipe. Prestigie.

,

-.

• Hoje, no Salão da Igreja
.

Matriz São Sebastião,
a partir das llh, rola a

Tradicional Feijoada da NINC
- Associação Iaraguaense <

,

dos Incentivadores da

Natação Competitiva. A

Referente à notinha de ontem:
"perguntar não ofende"

va lendo sua coluna, quando vi a

notinha falando dos controles re

motos de portões resolvite escrever.

Não tem somente controles da cor

escura, já vi em tom azul, pink, cin
za... Acredito que a única coisa que
muda é a marca. Achei o comentá-
rio interessante e como toda mulher

- não consegue conter a língua, então

estou pegando no teu pé?"
KAROl nA GlROtAl ÕYE15.. • " .. , ••

"Moa a' época de usar con

trole remoto de portões' dentro

do carro já passou. Todo mundo

está instalando um dispositivo
no carro e num toque na seta de

luz as portas se abrem. Vamos se

modernizar amigo. Você está fi

cando dérnodé"
MARtelE RECKZIEGEl

"Moa como de costume, esta-

www.buetrerrnarm.com. br

A Equipe CDL
com o Presidente
Wanderlei
Passold no evento
do Mérito Lojista

o amor não é uma futilidade
ou um divertimento; é um

sentimento profundo, que
.

decide de uma vida'. Não há
o direito de o falsificar.

JÚLIO DANTAS

Do leitor
o leitor de hoje é Moacirde Souza, o

grande Moa, assessor do delegado
Daniel Dias de Guaramirim, que
juntos fazem um belo trabalho'
naquela cidade. Ele também lê a

coluna todos os dias. Valeu mesmo.

ea
Pelo meu e-mail um leitor se

diz revoltado com o valor cobrado

por uma auto-escola para que um

trabalhador possa tirar sua habi

litação na categoria "D': que cre

dencia conduzir veículos de carga
e transporte de passageiros. "O
cara está desempregado e busca se

qualificar, então como pode pagar
R$1,2 mil pela carteira", indaga.

Dica de sábado
. curtir a feijoada no Vieírense

a partir das llh30.

renda será revertida para a

manutenção da equipe de

natação que representa o

município de Iaragua do Sul
em competições estaduais e

nacionais.

Quem a esqueceu está em

tempo de desculpar-se: Lenir
Fossile foi a mais querida
aniversariante da cidade,
ontem. E vai adorar saber que
foi lembrada.

• Recicle o lixo!

A futilidade é a alma

gêmea da ignorância. A

arrogância é a alma gêmea da
incompetência. A vaidade é
a mãe delas. (Mafia Angélica
Carnevali Miquelin)
• Com essa, fui!

{ .

'\
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PIB segundo FMI
.

A cada nova avaliação o FMI refaz a sua

previsão para o crescimento do PIB e ago
ra aposta num crescimento de 7,1% para
economia brasileira em 2010. Uma das re

comendações da entidade, no entanto, é
reduzir os empréstimos do BNDES que na

"

prática funcionam como um gasto fiscal.

Menos falências

I
I

I
[
,

Segundo a Serasa Experian, o nú
mero de falências no mês de julho é o

menor para este mês desde 2005 quan
do entrou em vigor a atual Lei de Fa

lências. Das 53 falências decretadas,
50 são de pequenas e micro empresas,
duas de médias empresas e apenas
uma de empresa de grande porte.

Mercado de
trabalho em crise

Os dados divulgados ontem sobre o mer

cado de trabalho americano decepcionam.
Em julho, a taxa de desemprego continuou

em 9,5%, mas 131 mil vagas foram corta

das, segundo o Departamento do Trabalho

americano, quando sé esperava um núme

ro bem menor (-65 mil). Para piorar, dados

anteriores foram revisados para baixo: em

junho, foram cortados 221 mil postos, e

não 125 mil. Para os economistas do Ban

co Fator, o ritmo de contratações na ini

ciativa privada é muito tímido, se conside

rarmos o total de vagas fechadas entre 2008

e 2009 (-8,3 milhões).
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Recorde da soja
Segundo o IBGE, a produção de soja deverá atingir

68,265 milhões de toneladas na safra de 2010 com um

crescimento estimado de quase 20% em relação à sa

fra anterior. Desta forma, a oleaginosa deverá ser res

ponsável por mais de 90% do incremento na produção
de grãos no país. A soja já responde por quase 50% da

produção de grãos no Brasil, que deverá chegar a 146,4
milhões de toneladas.

,�@III
.

Fique por dentro de t��o
que ocontece nó reg\Oo

IIJ/J tffIlJ''''',IUIfJIlII�
I t;;;il

í @ocorreiodopovo
.

Plano de saúde
Uma vez que o SUS atende muito mal a saú-

de dos brasileiros, a alternativa são os planos de
saúde privados, mas, segundo levantamento do
IDEC·.,- Instituto Brasileiro de Defesa do Consu
midor - ao longo dos últimos 10 anos os reajus-
tes dos planos de saúde antigos foi de 154,8%
a 200,32% contra uma inflação de 105,5%. Re

sumindo, precisamos urgente de um plano C,
pois o A e o B se mostram inviáveis.

Vídeos de
treinamento

AApevi acaba de receber mais

30 novos títulos de vídeos que
coloca à disposição das empre
sas. Em muitos casos, os víde
os funcionam como uma ótima
ferramenta para o treinamento

do pessoal, eventualmente com

plementado com a atuação de

algum instrutor. Reservas pelo
telefone (47) 3275-7028 ou auxa

dministrativo@apevi.com.br.

Incentivo
às viag�ns

Por absoluta capacidade de con

trole pela Polícia Federal, o Ministé
, rio da Fazenda preparou a portaria

440, complementada pela instrução
normativa 1059, que estabelece no

vas regras para a entrada de produ:"
tos na bagagem dos viajantes que
retomam do exterior. Na prática,
a nova medida que vale a partir de
Iode outtibro, talvez aumente um

pouco o controle que era bem ale
atório. Felizes são as companhias
aéreas que vão poder faturar muito
mais com o excesso de bagagem.

Passagens no supermercado
Depois de a TAM ter anunciado que comercializará passagens em

parceria com as Casas Bahia, a Azul anuncia que pretende utilizar lo
jas de varejo para comercializar bilhetes aéreos. O foco destas ações é
a emergente classe C.

IND-ICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

... -OA6%

0,6448 .

6.AGOSTO.2010

6.AGOSTO.2010

DÓ,LAR COMERCIAL (EM R$) 1{757.o
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PESQUISA IBGE

Inflação ofidalpermanece estável
Variação foi de 0,01% em julho, n-a mesma época do ano passado índice foi de 0,24%

o índice Nacional de

Preços ao Consumidor

Amplo (I PCA), considerada
a "inflação oficial" do

país, registrou variação de

0,01% em julho.

O
resultado, divulgado on

tem pelo IBGE é pratica
mente igual ao de junho,
quando o IPCA não regis

trou variação. Em julho do ano

passado, o índice havia sido de

0,24%. O IPCA é usado como re

ferência pelo Banco Central para
estabelecer metas de variação de

preços no país.
No ano, o índice acumula alta

de 3,10%, acima dos 2,81 % refe
rentes ao mesmo período do ano

passado. Nos últimos 12 meses, o

IPCA ficou em 4,60%, abaixo do
acumulado nos 1'2 meses ante

riores (4,84%), segundo o IBGE.
Os alimentos apresentaram

variação negativa de 0,76%. Ain
da que tenham se mantido em

queda, os preços desses produtos
registraram menor intensidade do

que em junho, quando o resultado
havia sido de -0,90%. A contribui
ção desse grupo de alimentação e

bebidas foi de -0,17 ponto percen
tual. No mês anterior, havia sido

\

de -0,20 ponto percentual.
O tomate foi um dos itens

que mais contribuíram para o

resultado, cujos preços ficaram
23,90% mais baixos. De acordo
com o IBGE, o produtoaprcscn
tou a mais significativa contri

buição para menos no IPCA de
julho, de -0,05 ponto percentual.
O valor da refeição fora de casa,
ainda que tenha registrado alta,
apresentou queda em relação a

junho. Em julho, a variação foi de
0,65%, abaixo da taxa de 0,80%
de junho e de 1,15% em maio.

Na contramão, as frutas re

gistraram alta de 1,13% em julho,
após queda de 2,26% de junho.
As carnes também ficaram mais

caras, passando de -0,55% em ju-

nho para alta de 0,33% em julho.
Os preços dos produtos não

alimentícios tiveram alta de

0,24% em julho contra 0,27% em

junho. As despesas com habita

ção, por exemplo, tiveram alta de

0,54%, impulsionada principal
mente pelo aumento do custo da

energia elétrica, que apresentou
variação de 1,17% no mês.

O grupo de gastos com trans

porte também apresentou ace-

leração, passando de -0,21% em

junho para 0,08% em julho. O

destaque ficou com as tarifas dos
ônibus urbanos, que não haviam

apresentado variação em junho e,
em julho, aumentaram 0,38%. O
etanol teve alta de 1,52%, contra

queda de 5,41% no mês anterior.
As passagens aéreas, cuja

variação passou de 12,57% em

junho para 9,15% em julho exer

ceram a segunda maior contri

buição ao IPCA de julho, de 0,03
ponto percentual.

DESPESAS PESSOAIS

Os gastos com o grupo des

pesas pessoais passou de 0,74%
em junho para 0,54% em julho.
Os remédios tiveram variação
negativa de 0,16% em julho,
contra queda de 0,47% em ju
nho. Influenciaram na redução
do resultado do grupo saúde e

cuidados pessoais.
Dos índices regionais, o mais

baixo foi registrado na região
metropolitana do Rio de Janei
ro (-0,16%) seguido de Salvador

(-0,15%). Curitiba, com 0,31%,
apresentou o resultado mais alto.

Os alimentos registraram
variação negativa de

0,76%. Contribuição para
soma foi-de -0,17%

PORÉM ENTIDADE DIZ QUE SEMESTRE FOI POSITIVO EM TODAS AS REGiÕES

Produção industrial apresenta queda
A produção' industrial caiu

em junho em nove dos 14 locais

pesquisados pelo Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatísti
ca (IBGE), na comparação com

o mês anterior. Segundo dados

apresentados ontem pelo ins

tituto, os principais resultados

negativos foram registrados
em Goiás (-9,2%) e na Bahia

(-6%), seguidos pela Região Nor

deste (-3,5%), por Minas Gerais

(-3,3%), Pernambuco (-2,3%),
Santa Catarina (-2,1 %) e pelo Pa

raná (-1,7%).
São Paulo (-0,6%) e Pará

(-0,3%) registraram queda abai
xo da média nacional. No Rio de

Janeiro, a produção industrial se

manteve estável. Apenas quatro
_

áreas registraram crescimento

no setor: Espírito Santo (4,9%),

Amazonas (2,4%), Rio Grande
do Sul (1,5%) e Ceará (0,7%).
O IBGE informa, no entanto, que
os resultados de junho mostra

ram um quadro positivo para
a produção industrial regional
no fechamento do primeiro se

mestre de 2010. A expansão da
atividade no âmbito nacional
nos primeiros seis meses de
2010 (16,2%) alcançou os 14 lo
cais pesquisados, Em oito deles,
a expansão superou a média do

país, com destaque para o Espí
rito Santo (36,9%) e Amazonas

(28,2%), seguidos por Minas Ge
rais (22,4%), Goiás (21,1%), pelo
Paraná (19,6%), por Pernambuco

(18%) e pelo Ceará (17,1 %).
Nesses locais, o IBGE atribui

o bom desempenho aos setores

produtores de bens de capital e

de bens de consumo duráveis
(automóveis e eletrodomésti
cos) e às atividades associadas às
commodities exportadas (mi
nérios de ferro e siderurgia).

As demais áreas que apresen
taram resultados positivos fo-

_!

ram São Paulo (15,3%), a Região
Nordeste (14,1%), Bahia (13,7%),
Santa Catarina (12,3%), o Rio
Grande do Sul (11,3%), Rio de Ja
neiro (10,8%) e, Pará (8,8%).
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20 Variedades

Tamara, Naynara, Dandara e João Henrick desejam um feliz aniversário a

sua mãe Lenir Fossile e também um feliz Dia dos Pais a Antonio Fossile
Andressa Ribeiro parabeniza o pai Paulo Cesar

Ribeiro pelo Dia dos Pais, e diz que o amo muito

Katiane e os filhos Alexandre e Thayssa mandam um

super beijo e feliz Dia dos Pais para o papai Dorival

O casal Cleodemir e Adriana comemora com

festa dupla o Dia dos Pais e o aniversário, o filho
André Guilherme deseja muitas felicidades

A família de Fabiano também
deseja um feliz Dia dos Pais

Os filhos Rafael e Letícia, juntamente com a

esposã Iría, desejam ao Elói um feliz Dia dos Pais
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Bloqueios aéreos garantidos, nos melhores horários,'
partindo de Florianópolis

ViaCJlns Nacionais
Saídas todos os sábados e domingos.

E você ainda parcela em

10x sem juros e sem entrada.

Induso nos roteiros: passagem aérea partindo de Florianópolis, 7 noites de hospedagem com café da manhã,
trasladas, passeio e assistência especializada (Ve (exceto quando citado). .

Fortaleza
� partir de .··.. · .." ......." ...m....0+101 1$126,80
Hotel Vilfa Mayor- saída 29/ago

Maceió
A Pílrtír de 0+101 R$127,80
Hotel Tambaqui Praía- saídas 19, 26/st't

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

Iberostar Bahia Sistema Tudo Incluldo

Apartlrde O+10x R$ 294,80
Praia do Forte- saídas 28/a90, S/sef

.

Breezes Sauípe Sistema Tudo Incluldo

A partir de 0+10x R$ 2S2.80
Costa do Sauipe- saída 28/ago

Beach Park Acqua Resort .� ...Pensao Completa
A partir de _ 0+10x R$ 311,80
Fortaleza- saidas29/ago, 12, 19, 26/set

8each Class Muro Alto•••••••••• IndulJantar

Apartirde: u O+l0xR$ 223,80
PortodeGalillhas-saída,s 29/., 12,l9.2ú1set(nãoinduipasseio)

Porto Seguro .

A'ilnfnfe_._.�__�,�.�hM.dhO+lo.R$ 95,ao
&f0tdFénilt-safdaSi;, 111set

Arraial O'Ajuda
A,artt de_._...._H_......�.0+10x 1$102,80
Pous.Md�&Ja.tllro- saldas 19la�, 11. 12/set

Porto de Galinhas Salvador
Apadiure.�.__ .�_.�J'+lOx 1$127M A partirde , 0+101 AS1 03,80
�e�geii.aMar-5_�, 12, 19,2€ilset(1l:á€J ÍIldtri�ÍE)} Hotel Sol Plala Sleep- saída 5/se!

Natal
Ap'4�irde_.. �_ ......__�..._O+lOx 1$123,80
�tl ite5í�fft{t P'm;a- sa1ilias5, 11. 18, 25/set

Recife
Apanirde "'., , , 0+101 AS12S,80
Hcrt�IO"daMar-saídas29/ago, 12, 19,261set

IUlnos Air"
Safdas todas as quintas. E você ainda parcela em

8x sem juros esem entrada.

Incluso no roteiro: passagem aérea partindo de Florianópolis, 3 noites
de hospedagem com café da manhã, traslados, passeio e assistência de

viagem Internacional.

Sarda 9/set Saída 9/dez
Apenas ......0+8x R$146,74 Apenas ..... 0+8x R$121,44
Hotel·EI Conquistador - Base US$ 638, Hotel EI Conquistador - Base US$ 528,

Sardas 14/out,4, 25/nov Sardas 16/dez

Apenas ......0+8x R$123 ,74 Apenas ..... 0+8x R$137,54
Hotel Posta Carretas- Base US$ 538, Hotel EI Conquistador - Base USS 598,

�p4r�enupall��d'uphOsvaflmrs
emldilltmarrmanw;furam€all!�pefoEâmJio
Iib di� �8lIJJto 6$ 1,fIO "" � 1.2'4 e �
�afuutad'�II� (�tUlriÍll'nOlibd� dai 411mpt<t.
�f�dee�l!áólesfáOliiT€ilfd'a:s.�de
� liín� E r!i'S'elIvas rufejl'a5 ii, (on�
rinatfllfamentn� ®ml rdllOO de aiditol. d� pr�
dlit.tllmretllJba�iflib<

Consulte seu agente de viagens (bapecó - Ay. Nereu Ramos 49 3322-8151
(riciúma - Av. Getúlio Vargas 48 2101-0303

Florianópolis _. BeiramarShopping 48 2108-2525

Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999

Florianópolis - Shopping Iguatemi 48 2108-6464

Ou acesse www.eve.eom.brlsc e compre on-line.

Jaraguá do Sul - Shopping Breithaupt... 47 3055-0667
Joinville - Garten Shopping 47 3043-9166
Joinville - Shopping Mueller 47 2101-1515
São José - Centro Comercial Campinas 48 2108-0699
Tubarão - Farol Shopping 48 3052-3102

Ararallquá - Supermerc_ado Maneotti 48 3527-1717
Balneário (amboriú Shopping 413405-6444
Bluffienéllif - Shopping Neumarkt. 472102-5050 Sonhe com o mundo.

A gente leva você.

Continuam"Os recebendo ;(Joações.
Infetmaçiea pelo telofoqe

(47) 2� 06-81Al6
.
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"
Lamento (a possível saída
de Falcão) como também
lamento a saída do Tiago,
mas a vida segue e cada
um tem-que ir atrás do

que é melhor para si.
.

"
'

E REVIST

'BOATO É SÓ BOATO'
Fernando Ferretti abre o jogo e fala sobre situação da Malwee na Liga, saída
de jogadores e ainda sobre a possibilidade do time encerrar as atividades

JARAGUÁ DO SUL

Decisivo, criativo e estrategista,
Fernando Ferretti é a pessoa mais

indicada, para falar sobre o time.
da Malwee/Cimed em qualquer
circunstância.

Ele
está desde o começo no clube e sabe

como ninguém concentrar a equipe em

suas mãos, trocar as peças do xadrez e

analisar o desempenho do time como

um pai dá conselhos ao filho. Dar entrevistas

longas pode ser embaraçoso para a maioria
dos profissionais da bola, mas Ferretti mostra

uma intimidade única com as palavras, toma

cuidado ao colocá-las e, quase como uma aula,
explica todas as situações vividas no clube.

O comandante falou abertamente e com

exclusividade sobre a situação do time na Liga
Futsal, sobretudo, quanto à desvantagem para
os adversários, o que, para ele, é "facilmente
remontável". Respondeu sobre a saída do go
leiro Tiago, uma peça do tabuleiro que ele ad-

.

mitiu ser impossível de ser substituída com a

mesma qualidade. Não poupou críticas à tabe
la da primeira fase e ao fato da Malwee ceder
um grande número de jogadores para a Se�e
ção Brasileira de futsal .

•. GenieU� Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo: A Malwee
se classificou na terceira posição,
mas sempre esteve brigando pela
liderança. O que faltou para ter

minar a primeira fase naprimeira
colocação?

Fernando Ferreti: Na realida
de nós trabalhamos pelo total de

pontos ganhos, não tem essa pre
ocupação de acabar em primeiro
lugar. Claro que é sempre bom,
mas o importante é não perder
no total de pontos ganhos. Por

exemplo, no ano.passado a Kro

na/Ioínville terminou essa fase
também em primeiro lugar e

depois caiu muito na segunda
fase e acabou sendo eliminada
nas quartas-de- final. O primeiro
lugar nessa fase não te dá troféu
nenhum. O que tem que estar

próximo é do total de pontos ga
nhos. E eu acho razoável, esta

mos a três pontos do Corinthians
e a sete do Joinville. Como agora
vão começar os confrontos de
verdade, acho que essa diferença
·é facilmente remontável.

OCP: A Malwee não venceu

nenhum dos adversários da chave
nessa segunda fase. Isso é apenas
uma coincidência ou um alerta de

que o time precisa melhorar para
conquistar o campeonato?

.

FF: O time precisa melhorar

sempre. Nós temos que anali
sar que nesses empates em casa

a gente sempre voltava de uma

viagem muito. longa e sempre de
ônibus e a equipe fez três jogos
televisionados em, casa, contra

Foz, Petrópolis e Umuarama, com

a gente retornando no domingo
pela manhã de viagens muito lon
gas e jogando na segunda-feira.
Eu acho que isso em parte explica
esses pontos perdidos em casa,

que eu lamento. Agora o fato de
não ter vencido ninguém que va

mos enfrentar do grupo é só uma

coincidência. A equipe sabe que
tem que passar para os play-offs.
Já aprendemos a controlar isso
durante as competições. Sabemos
a hora de decidir e quando as coi
sas podem ser levadas no piloto
automático. Ninguém aguenta jo
gar um campeonato longo sempre

100%. É preciso saber exatamente

a hora de pisar no acelerador.

OCP: E quanto aos amistosos
da seleção. Eles não acabam pre
judicando já que a Malwee sem

pre libera'um bom nÚInero de

jogadores?
FF: É evidente que prejudi

ca bastante. Agora mesmo na

próxima ,fase nossos jogadores
e mais integrantes da comissão
técnica

/

se apresentam direto
em Orlândia (depois de parti
ciparem de jogos amistosos pela
seleção) para o jogo da Liga, o

que é prejudicial' para nós. Eu
entendo que esse é o ônus que
paga uma grande equipe como

a 'nossa, acaba cedendo muitos

profissionais não só de dentro
como de fora da quadra. O ide
al era que tivesse um equilíbrio
entre a equipe que mais cede e

os nossos jogos. Mas estamos

atrás desse equilíbrio desde que
a Malwee começou e na realida
de ele nunca existiu. '

OCP: Sobre os times classifi-
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* JUVENTUS DE TURIM

Jogaço
O

confronto entre Olympya/
Juventus e Kindermann
neste domingo, às 15h
na Vila Lalau, promete

ser. emocionante. Como o time
de Caçador estará dividido en

tre o Estadual de Futebol e uma

competição de futsal, não deve
vir com força máxima. O técnico
Luiz Vieira, o Polenta, quer apro
veitar essa situação e conquistar
a primeira vitória em cima das
meninas do Oeste. Ele também

espera contar com o apoio do

torcedor, já que não teremos ro

dada no futebol amador (foi an-

.
tecipada para o sábado).

VOCÊ SABE...

Como surgiu o termo frango? A
principal versão é a comparação
da dificuldade que se tem para
agarrar uma galinha quando
solta. Por muitas vezes, a pessoa
é enganada pela ave. Por isso, é
ligada à figura do goleiro, quando
deixa escapar a bola. Em alguns
lugares, o termo "peru" também
é bastante utilizado.

'

fEIJOADA" Neste sábado tem

também feijoada da FlaJaraguá,
no Clube dosViajantes.
O valor é R$ 10, mais um

quilo de alimento. Informações:
3273-5157.

,

OtUSMO" Guilherme Muller

conquistou o segundo lugar na
.

prova de, contra relógio, naVolta
Cidística de Brusque.

DIVU LGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

. Semifinais definidas
o Aberto de Futsal de Corupá já definiu quaís serão os con

frontos das semifinais da competição. O Noite a Fora assegu
rou a liderança da primeira fase ao vencer a Kiferro por 2xl e

enfrentará agora a RodometallPosto Cidade/Posto São Paulo.
O confronto será na próxima sexta-feira, às 20h15, com trans

missão da Amizade FM. Antes deste jogo, às 19h30, tem Bau
mann e AZ Concretos/Corupá. As partidas acontecem no Giná
sio Willy Germano Gessner. Na briga pela artilharia, Clebinho

.

(Noite a Fora), Igor (Kiferro) e Marlon (Jolipé/Scheller) estão
com sete gols, mas só o primeiro segue na competição.

ESCOLARES" Estão abertas as

inscrições para os Jogos Escolares
Semana da Pátria (TroféuGeraldo
Werninghaus). Informações na

FME, no 3370-9797.

BADMINTON � Neste fim de
semana tem Campeonato
Catarinense de Badminton no

Sesi. No sábado começa às 13h e

domingo, às 9h.

FUTSAl·AKrona/Joinville
confirmou que, a partir de agora,
vai disputar os jogos da Liga Futsal
no Centreventos Cau Hansen.

ESTADUAL DE FUTSAl·
. .

Florianópolis e Concórdia já
estão na semifinal dó turno. A
Unisul joga pelo empate hoje
contra o Concórdia. Malwee e

Krona, ainda sem data.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

A semana
Dois jogos decisivos na semana.

Na quarta, o Santos levou o título
com méritos, valorizando o futebol
bonito e coroando um técnico que
soube ousar no momento certo. Dori
vai Júnior tem um grande futuro pela
frente. Na quinta, São Paulo e Inter fi
zeram um jogo mais emocionante do
que bonito, mas nem por isso menos

interessante. O Colorado mereceu

porque não teve medo de enfrentar
o Tricolor em pleno Morumbi.

li A' S l

Primeiro duelo
dentro de" casa
Nas contas de Fernando Ferretti, se

vencer todas em casa se classifica

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed traçou uma metá que Fernando
Ferretti intitulou como "protocolo" para a segunda fase
da Liga, que começa segunda-feira, 9, às 19h15.

Esse
protocolo é simples: basta ao time vencer todos os jogos

dentro de casa para passar às quartas de final. E o primeiro
time a ser batido na Arena Jaraguá é o Petrópolis, O treinador
vê a Malwee totalmente diferente da que empatou com os ca

riocas por 2x2. "A equipe fez uma semana muito boa de treinamentos,
.

recuperou alguns jogadores e a tendência é só crescer. Até porque já
estamos acostumados fazer isso no momento certo", avisou Ferretti.

Mas, segundo o próprio treina

dor, a Malwee encontra mais di
ficuldades de jogar com o Petró

polis na Arena do que no Rio de
Janeiro. "É uma das equipes que
criam mais dificuldades para
gente dentro de casa. Não se im

pressionam corri o tamanho da
Arena e a pressão da torcida", en

fatizou. A segunda parte do pro
tocolo instituído pelo coman
dante é buscar o maior número
de pontos ganhos, também fora
de casa. "Não sou eu que estou

dizendo isso, é a matemática.
Somos seis equipes para elas-

sificar 'quatro. Se ganhar todas
em casa, faremos 15 pontos, o

que já nos classifica. Mas é im

portante não fugir do total de

pontos ganhos", explicou.
Nesse primeiro momento, po

rém, a expectativa é vencer os três

primeiros confrontos, (Petrópolis
em casa, Foz fora e Umuarama em
casa) para quando chegar a con

vocação para a seleção brasileira
a equipe já tenha conquistado os

nove primeiros pontos.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

I .

R. Marechal Flo�iano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www.megacred.netCentro - Jaragua do Sul �
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.1223 I 33713.1240
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(Petrópolis) É

uma das equipes
mais difíceis de
enfrentar. Não

se impressionam
com o tamanho
da Arena e com

a pressão da
torcida.

FERNANDO FERRETTI,
TÉCNICO DA MALWEE

"
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'RAGUÁ DO SUL

Taça O. Correio do Povo
lega a penúltima rodada
1 primeira fase com a

Insação de que tudo pode
:ontecer.

.

TABELA DE JOGOS
SEGUNDA-FEIRA (19h15)

Krona x Floria nópol is
Corinthians x Umuarama

Copagril x Minas
Intelli x Foz

Carlos Barbosa x Atlântico

Malwee/Cimed x Petrópolls

SERViÇO
O QUÊ: Malwee x Petrópolis
.........................................................

HORÁRIO: 19h15

LOCAL: Arena Jaraguá
INGRESSOS: R$ 15 (inferior), R$ 10

(superior) e R$ 5 (meia/superior)
POSTOS DE VENDAS: Girolla Imóveis,

Falcão Sports e Rede
de Postos Mime

Recuperado de lesão,
Tiago volta ao

time titular nesta

segunda fase
da Liga

go fora de casa e o alvinegro vi

sita o JJ Bordados em jogos que
acontecem neste sábado, e não

domingo como o de costume. O

Botafogo folga na rodada.
O auriverde do Rio da Luz

precisa pelo menos de um empa
te para chegar na última rodada

.

dependendo apenas de suas for

ças para se classificar à semifinal,

já que está na lanterna com cinco

pontos. O técnico Carlos Ricardo

terá os retornos de Ilton e Gui

lherrne, mas não contará com

Dirceu, suspenso.
Se vencer, o rubro-negro

do Garibaldi pode assumir a

liderança isolada, desde que
o JJ Bordados/Conservas Vida
Verde não passe pelo Cruz de.
Malta. Daniel, Adriano e Moser

desfalcam a equipe.
O líder JJ, que folgou na úl

tima rodada, quer voltar a abrir

vantagem sobre o segundo co

locado. Márcio Ventura terá o

retorno de Fernando, mas não

poderá contar com os suspensos
Jé e Vanildo. O Cruz de Malta irá
com a força máxima. A única dú
vida do técnico Derli de Araújo é

Arilson, que se recupera de lesão.

Tiago e Valdin voltam ao time
A semana de preparação para

a segunda fase foi produtiva e

traiçoeira.· Tiago e Valdin estão
totalmente recuperados de lesão
e confirmados para o confronto.
Chico, que foi liberado pelo depar
tamento médico voltou a sentir a

contusão na panturrilha esquerda
e está fora. Falcão está com dores
na panturrilha direita e é dúvida.

Valdin, apesar de não estar

100%, tem esperanças de retomar

bem e ajudar a equipe. Segundo ele,
o time se empenhou muito nos trei
namentos. "Deu para consertar os

erros. Teoricamente não vencemos

nossos adversários da chave e isso
dá mais vontade de derrotá-los e

começar com o pé direito para dar

confiança", afirmouValdin.

Pode ficaraindamais emocionante
le Vitória e Cruz de Malta vencerem os respectivos confrontos, competição fica embolada

rodada pode terminar
sem conhecer nenhum
dos semifinalistas. Para
isso acontecer, basta

:ória e Cruz de Malta vence
n os respectivos adversários.
auriverde enfrenta o Flamen-

lAÇA OCP - TITULA��ª _ _ ...

......

,................................................................................ .
.

9"RODADA
HOJE
15h30 - Flamengo x Vitória (Flamengo)
15h30 - JJ Bordados'x Cruz de Malta

(João Pessoa)
Folga: Botafogo

lO" RODADA

DOMINGO (15/8)
'ri 15h30 - Vitória x JJ Bordados (Hugo

Koehn)
15h30 - Cruz de Malta x Botafogo

.

(Eurico Duwe)
__ Folga: Flamengo

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - ��Ido de Gols; A - Aproveitamento. . a��..liJiifL'i1iJ)iifij

CLASSIFICAÇÃO

PIERO RAGAZZI

JJ Bordados quer abrir vantagem e tem o Cruz de Malta pela frente

TAÇA OCP - ASPIRANTES
CLASSIFICAÇÃO 9"RODADA

HOJE
13h30 - Flamengo x Vitória

(Flamengo)
13h30 - JJ Bordados x Cruz de Malta

JJ Bordados

4° Cruz de Malta 6 f4 i li 3

-_.,
-

1 5 O 1 4 3 18 -15 7%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Salda de Gols; A - Aproveitamento.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Avaí quer aproveitar boa fase para seguir entre os primeiros colocados

Avaíjoga em

.Campínas para
entrarnoG4

, p

Botafogo e Atlético-MG querem
se distancíar das últimas posições
DA REDAÇÃO

Com apenas duas
, partidas, a 13ª rodada do
Campeonato Brasileiro
começa neste sábado com

duas equipes com objetivos
distintos em campo.

O
Avaí, de bem com a vida
e novamente com uma

campanha acima das ex

pectativas, busca proviso
riamente entrar no G4. Já o Atlé
tico Mineiro, com todos os seus

astros no elenco, quer deixar a

incômoda posição de estar den
tro da zona de rebaixamento.

Em Campinas, contra o Gua

rani, o time de Santa Catarina

quer manter seu bom momen

to na competição. Desde a vol
ta após a realização da Copa do
Mundo da África do Sul, a equi
pe conseguiu três vitórias e dois

empates. Resultados que o colo

caram na quinta colocação, com

19 pontos, apenas um atrás de

Internacional e Ceará. Por isso, a

ordem do técnico Antônio Lopes,

até agora invicto no comando do
Avaí, é atacar o rival para voltar

para casa com os três pontos.
Já o Guarani busca a recupera
ção depois de um bom início de

campeonato. Antes do Mundial,
o time de Campinas figurava en

tre os primeiros colocados. No

entanto, caiu de-rendimento nes

te período pós-Copa e já está há
cinco rodadas sem vencer.

No outro jogo do dia, o Atlético
Mineiro viaja até o Rio de Janeiro
para enfrentar o Botafogo. Na pe
núltima colocação, a equipe tem

de vencer para, mesmo que de
forma provisória, deixe a zona da

degola. Só que o adversário atle
ticano também não está numa

posição tão confortável assim.
Mesmo em 10° lugar, o Botafogo
está apenas três pontos à frente do

Goiás, a primeira equipe dentro da
zona de rebaixamento.
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CLASSIFICAÇÃO i3·RODADA
SÁBADO (7/8)
18h30 - Botafogo x Atlético-MG
18h30 - Guarani x Avaí
DOMINGO (8/8)
16h - Corinthians x Flamengo
16h - Goiás x Palmeiras
16h - Ceará x Atlético-GO
18h30 - Atlético-PR x São Paulo
18h30 - Grêmio x Fluminense
18h30 - Vasco x Vitória
18h30 - Cruzeiro x Prudente
Santos x Internacional (adiado)

14aRODADA
SÁBADO (14/8)
18h30 - Atlético-GO x Botafogo-RJ
18h30 - Palmeiras x Atlético-PR
18h30 - Ramengo x Ceará
18h30 - Atlético-MG x Guarani
DOMINGO (15/8)

,

16h - São Paulo x Cruzeiro
16h - Prudente x Vasco
16h - Avaí x Corinthians
16h - Ruminense x Intemacional
18h30 - Vitória x Santos
18h30 - Grêmio x Goiás

Rebaixados pala séne B

, JOGOS PELO BRASIL
'17h - Vilhena x Vila Aurora
17h - cametá x Cristal
18h - Mixto x Náuas
SEGUNDA-FEIRA
20h15 - Araguaína x Brasflia

• BRASILEIRÃO SÉRIE B

·12"RODADA
SÁBADO
16hl0 - Paraná x Coritiba
16hl0 - Figueirense x lcasa
16hl0 - Náutico x Sport
16hl0-ASAx Bahia
16hl0 - Brasiliense x Vila Nova

21h - São Caetano x Guaratinguetá

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO Al: América-AM 5, Remo 5, Cristal-AP 4 e

cametá-PA 1. GRUPO A2: Mixto 7, Vila Aurora 5,
Vilhena 3 e Náuas-AC 1. GRUPO A3: Guarany-CE 5,
Sampaio Corrêa 4, liderai-MA 4 e Flamengo-PI 2.
GRUPO A4: CSA 9, Santa Cruz 4, Confiança 4 e

Potiguar O. GRUPO A5: Fluminense-BA 7, Treze 6,
River Plate-SE 2 e Centrall.
GRUPO A6: Araguaína 5, Ceilândia 4, BrasDia 4 e

Botafogo-DF 2. GRUPO A7: Uberaba 6, América-RJ 6,
Rio Branco-ES 4 e Camaçarí 1. GRUPO A8: Madureira

7, Botafogo-SP 4, Cene 2 e Tupi 2. GRUPO A9: Joinville

4, Oeste 4, São José-RS 4 e Operário-PR 4. GRUPO AlO:

Metropolitano 9, lraty 6, Pelotas 3 e MarcDio Dias O.

Regulamento: Os dois primeiros de cada grupo
avançam à próxima fase.

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
·4" RODADA
SÁBADO
15h - Macaé x Marflia
16h - Fortaleza x Paysandu
16h - CRB x Carnpinense
16h - Brasil-RS x Juventude
DOMINGO
16h - Salgueiro x ABC
16h - Criciúma x Chapecoense
18h - Luverdense x Gama
19h - Rio Branco-AC x São Raimundo

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Paysandu 6, Fortaleza 5, Águia Marabá 2, São
Raimundo 1 e Rio Branco-AC 1. GRUPO B: Alecrim 5,
ABC 4, campinense 3, Salgueiro 2 e CRB 1. GRUPO C:
Macaé 4, Ituiutaba 4, Luverdense 4, MarDia 3 e Gama 1.

'

GRUPO D: Criciúma 4, Caxias 4, Chapecoense 3, Brasil3
e Juventude 2. Regulamento: Os dois primeiros de cada

grupo avançam à próxima fase e o último colocado de

cada chave é rebaixado à Série D.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL'
la RODADA
Porto 3x3 Atlético Tubarâo

Joaçaba lxO HercDio Luz

Concórdia txo X:V de Outubro
Videira 1x2 Próspera
MarcDio Dias lxO Carnboriú
2aRODADA
DOMINGO

. 15h - camboriú x Joaçaba
15h30 -.X:V de Outubro

TERÇA-FEIRA
20h15 - Atlético Tubarão x Videira

QUARTA-FEIRA
16h - Próspera x Marcnio Dias
20h30 - HercDio Luz x Concórdia

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
·4· RODADA
SÁBADO
16h - Tupi x Botafogo-SP
16h - Rio Branco-ES x América-RJ
16h - Cene x Madureira
16h - Botafogo-DF x Ceilândia
17h - Uberaba x camaçari
18h30 - liderai x Guarany-CE
DOMINGO
15h - Marcílio Dias x Iraty
16h - Pelotas x Metropolitano
16h - Joinville x São José-RS
16h - Confiança x Santa Cruz
16h - Fluminense x River Plate
16h - Remo x América-AM
16h - Sampaio Corrêa x Flamengo-PI
16h - CSA x Potiguar
16h - Treze x Central
16h - Operário-PR x Oeste

• CATARINENSE FE�ININO '

·5· F.lODADA
1· RODADA RETURNO
DOMINGO
15h - Scorpíons x Müller
15h - Olympya x Kindermann

CLASSIFICAÇÃO: Kindermann 12, Olympya 7, Muller

7, Scorpions 3 e Avaí O. Regulamento: O Kindermann

garantiu vaga na final por vencer o turno. O campeão
do retumo será o adversário, mas caso o mesmo time

ganhe, não haverá final.

Acesse o site
da Câmara, participe das
sessões, acompanhe as

'

proposições dos ver.eadores
e as votações. Você vai ficar
por dentro dos caminhos
que a cidade está seguindo.
A construção de uma

Guaramirim melhor
passa por você.

Câmara de Vereadores
Guaramirim

Entre no portal
www.cmg.sc.gov.br.

acompanhe a atuação dos
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Monteiro e Zenere são suspeitos de praticar outros assaitos na região

R tiS

Dupla assalta
- :'

-

•

empresa e vai
. """

parar na pnsao
Bandidos roubaram R$ 5,5 mil e

foram comemorar em umà boate
CORUPÁ

Um assalto à empresa
Klassic Móveis, em

Corupá, terminou com a

prisão de dois bandidos
ontem à tarde. Eles foram
presos pela Polícia Militar
em uma boate.

gundo a PM, Adernar Ze

......nere, 29 anos, e Lucas Nor
erro Vieira Monteiro, 30,

-....eriam anunciado o assalto
por volta das 17h30 e levado todo
o dinheiro que havia no escritório,
totalizando R$ 5.540. Para assustar
os funcionários, eles dispararam
um revólver calibre 38. Em seguida,
fugiram pela BR-280 em uma moto
cicleta com placas de Joinville.

Durante a fuga, os dois para
ram em uma boate no limite com

Jaraguá do Sul. A polícia viu que
as características da moto batiam
com a que foi usada no assalto e

entrou no local. Zenere e Monteiro
estavam bebendo. Com eles esta
va o dinheiro que havia sido rou

bado minutos antes. Conforrrie a

PM, Ademar é ex-funcionário da

empresa Klassíce mora em Coru

pá. Já Lucas mora em Joinville.
De acordo com o capitão Gildo

de Andrade, os bandidos foram re

conhecidos como os autores de um

assalto a uma panificadora ocorri

do na noite de quarta-feira na rua

Roberto Seidel, centro de Corupá.
A PM também suspeita que eles

tenham roubado o Posto Mime da

rua Feliciano Bortolini, na Barra

do Rio Cerro, por volta das 22h de

quinta-feira. No local, dois homens

compraram uma caixa de cigarro
e, na hora da devolução do troco,

anunciaram o assalto. Eles fugiram
levando cerca de R$ 50 do caixa.

"

• Daiane Zanghelin�
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Dinheiro e

armas foram
encontrados

com a dupla e

recolhidos
pela polícia

Mau estado de ruas preocupa
moradores da Ilha da Figueira

JARAGUÁ DO SUL
"Quando chove, vira lama

pura". É assim que o morador Lair
to de Andrade, 46 anos, define a si

tuação das ruas 426 e 427, no bair
ro Ilha da Figueira. De acordo com

Lairto, as duas vias abrigam cer

ca de 200 residências. Apesar do

grande número de moradores do
local, ele afirma que os apelos da

população não são ouvidos pela
Prefeitura. "Já pedi várias vezes

para passarem macadame para
melhorar a situação, mas me pas
sam para a ouvidoria, mas nunca

dão retorno", comentou. Lairto
lembra que, há cerca de dois me-

-

ses, a Prefeitura colocou um ma

cadame, que acabou se despren-

dendo nos primeiros dias.
Na mesma época, segundo

ele, representantes da adminis

tração municipal se reuniram
com a comunidade para saber
se havia interesse, por parte dos
moradores, que as ruas fossem
asfaltadas. Lairto explica que
mais de 80% dos moradores assi
nou a adesão para pagar o asfal
to, mas a informação é de que a

pavimentação só deve acontecer

no ano que vem. "Enquanto não
sair o asfalto, vamos ficar assim?
Não é justo, pagamos IPTU como

todo mundo", criticou Lairto.

Ontem, o secretário de Obras,
Valdir Bordin, não foi localizado

para falar sobre o assunto.

PIERO RAGAZZI

-.

Quando chove, moradores das ruas 426 e 427 convivem com a lama

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 18/2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO - PELO TOTAL GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA

DA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DO POSTO DE
SAÚDE DA CORTICEIRA

Valor Máximo Total da Obra: R$ 384.037,42 (trezentos e oiten-
ta e quatro mil e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Entrega dos Envelopes: 24/08/2010 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 24/08/2010 às 09:15h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte

endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de

segunda à sexta, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h,
fone (47) 3373-0247, ou via internet no endereço www.guara-
inirim.sc.gov.br

.

GUARAMIRIM (SC), 06/08/2010
NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL
.
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Promoções válidas até 08108/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veicujosbásicos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geraçáo
é t.O'Total Flex,

4 portas, ano modelo 10/11, cód: 5W1 LL4, com pr�ço promo�ional à vista: Novo Gol1.0Total Ftex, ano modelo 10/11, cód. 5U11 C4. Já considerando a redu�odo IPI, financiado com entrada

de 35o/c + 72 prestações mensais. Sendo a pnrneira prestaçao com venctrnento em 30 dias. Taxa de Juros: 0,89% a.m. e 11 ,22% a.a. CET para esta operaçao: 13,90% a.a .. Voyage 1.0 Total

Flex 4' portas, ano modelo 10111, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$30.790,00. Correspondentes serão informados ao cliente previamente à contratação,
cont�mplando IOF, despesas de gravame e eventuais despesas de registro eletrônico. TC de R$ 900 não incluso na operação. Crédito sujeito a aprovação.

\NWW.cutoelite.com,br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.

II

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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