
RUMO AOS
IOO'ANOS'

Para cuidar
da terra

,

Paróquia São Sebastião

completa 99 anos de fundação
e já inicia neste fim de semana a

comemoração pelo centenário.

Página 19

Iniciativa da Epagri e da
Prefeitura quer estimular
a permanência dos jovens

no campo. Encontro
neste domingo debate as

dificuldades do setor.
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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU tIi EDiÇÃO N° 6.734 iii FIM DE SEMANA, 30 E 31 DE JULHO DE'2011 (ti RS 2,50

As atividades nas Câmaras de Vereadores serão dia 8. Ern.Iaragua do Sul, uma das pautas que
retomadas nos municípios da região a partir da promete levantar polêmica é o projeto do Exe

próxima segunda-feira, dia I" de agosto. Ape- cutivo que propõe alteração do Plano Diretor,
nas Schroeder abrirá a programação do segun -

'

prevendo a construção de 50 pontes. Em Gua

do semestre mais tarde - somente no próximo ramirim, um dos destaques versa sobre proje-

to da Prefeitura que abre 200 vagas através de
concurso e ainda a proposta que aumenta o

número de vereadores, que será debatida tam

bém nas outras cidades. A previsão é que a me

dida seja rejeitada em todas elas. Página 10

PATRIMÔNIO QUE CONTA A HISTÓRIA
EDUARDO MONTECINO

, "

Criciane e 'eison Manske, depois de terem a casa atingida por uma enchente, decidiram recomeçar a vida em wn antigo imóvel da família
,

consInádo em 1930. Conseguiram � tombamento oficial da casa e nc:eberam RS 61 mil do Fando de CuItum para refunna.
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Lourival Karsten

Rede Mime
Tudo começou no dia 30

de julho de 1977, quando a

família Chiodini inicialmente
administrava um pequeno
Posto Esso, na rua Walter

Marquardt, onde hoje está
localizada a administração e o

Posto Mime Matriz. Atualmente
a empresa é constituída por
19filiais, localizadas nas

principais cidades do Estado ou

em importantes rodovias.
A história dos Postos Mime é
marcada pelo pioneirismo em

Ikarsten@netuno.com.br

.

diversas situações. Exemplo
disso foi a implantação do

primeiro posto a oferecer GNV

(Gás Natural Veicular) no

Estado de Santa Catarina, no

ano de 2001. A implantação
e modernização das lojas de
conveniências também são

fatores importantes na história
da empresa, que desde 1992
vem se destacando e ganhando
prêmios.
Em 1990, nasceu a Agricopel,
empresa do Grupo Mime,

especializada na distribuição de

produtos derivados de petróleo
e acessórios automotivos. A

Agricopel representa e distribui
diversas marcas de indústrias
nacionais e internacionais.
As atividades da Mime
Distribuidora iniciaram em

2002 e hoje a empresa fornece
produtos para mais de 90 postos
com a bandeira Mime e para
cerca de 400 clientes com a

bandeira branca nos Estados de
Santa Catarina e no Paraná.

DIVULGAçAO

Foto do Mime Matriz
tirada em 19T1

Vale.
AVale anunciou faturamento no

primeiro semestre de R$ 49,187
bilhões com crescimento de 53,7%
em relação ao mesmo período do

ano.passado e o lucro líquido foi de

R$ 21,566 bilhões com crescimento.
de 126,7% em relação ao primeiro
semestre de 2010.

Sipaca
A Metalúrgica Sipaca Ltda foi
fundada no dia 1° de agosto
de 1986 e hoje a empresa dos
Buchmann possui filial em

Massaranduba atuando na

produção de uma variedade
de produtos metálicos.

L TERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 656
02 - 03 - 0.5 - 07 - 08
09 - 11 - 13 - 14 - 15

18 - 20 - 22 - 23- 25

QUINA
SORTEIO N° 2656

13 - 26 - 45 - 63 - 68

Lunelli' 20 anos

Uma das mais importantes produtoras de tecidos do país - a Lunelli
- nasceu no município de Corupá, na divisa com Iaraguã do Sul e

. atualmente suas atividades já chegaram ao bairro Nereu Ramos onde
está estabelecida uma unidade.Fruto de 20 anos de esforço de uma

família, capitaneada por Antídio Lunelli, ela deu origem a Uma das
maiores indústrias têxteis do país.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVIS.O DE LICITAÇÃO -

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 003/11 - REABERTURA
OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço
global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre os

. lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Complementar
Municipal nO 007/2009, da Rua 20 - Ano Bom e Rua 77 - Carlos Eduardo
Weber - Bairro Ano Bom - (com fornecimento de mão-de-obra, materiais e

equipamentos necessários), abrangendo uma extensão de 425,71 metros, no

Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 01/08/2011, às
09hOOmin do dia 16/08/2011.

INíC,IO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ·09h30min do dia 16/08/2011.
TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443.

Visita Técnica a ser agendada até os dias Q4 e 11/08/2011

Para retirar o Edital com os Projetos, Orçamentos e Memoriais, necessaria
mente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a en

trega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 28 de Julho de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

SELIC

íNDICE PERíODO
12.50%

Ç..l5Q%
1.122,52

�I 0,2% 29.JULHO.2011
0,6235 29.JULHO.20 II

COMPRA VENDA VAR.

1,5500 1,5510 .-1,15%
1.4800 1,6200" 0%

1,5900 1,7300 �ptO%
2,2301 2,2323 "-0,65%

TR

'CUB

BOVESPA

POUPANÇA

CÂMBIO
DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$l
DÓLAR PARALELO (EM R$)
EURO (EMR$l

HCHornburg
Com sede em Jaraguá do Sul, a HC

Hornburg é reconhecida em todo
o Brasil. Fundada pelo empresário
Heinz Hornburg, a HC iniciou
sua história em 1953 com uma

fábrica de carrocerias de madeira,
cabines e complementos para
camionetes. A evolução trouxe os

primeiros furgões de chapa de

aço rebitados à mão e logo a

empresa passou a fabricar
carrocerias especializadas.
Em 1/8/1973 surgiu a HC

Hornburg tendo como sócios
Heinz Hornburg, Wally
Hornburg e Adelino Hamburg.

KOXlxo
No dia primeiro de agosto
completa 29 anos de atuação
uma das lojas mais conhecidas
de Jaraguá. Um exemplo em

um segmento em que poucas
empresas atingem tal idade.

nião saúde
Com foco no ser humano e COIU o objetivo de angariar
verbas para os hospitais São José e Iaraguã, foi criado em

1993 a União Saúde, que mantinha as suas atividades

junto à estrutura dos hospitais. A partir do ano de 1997, o

União Saúde passou a realizar as suas atividades em sede

separada e corn sua própria estrutura admínístratíva.
Mais um exemplo da capacidade dos jaraguaenses, pois
a mesma hoje possui 45 mil clientes distribuídos em 15

cidades que são atendidos por dois mil profissionais de
saúde credenciados e conta COIll 30 funcionários.

Edge
Completa seus primeiros
quatro anos de existência
a Edge Automação, voltada

para aevolução dos processos
de manufatura, propondo
soluções racionais e

compatíveis com necessidades

específicas, visando atingir
o grau.de excelência ·em

qualidade e produtiv.idade que
o mercado exige. Esta é uma

das empresas que iniciaram
suas atividades incubadas na

Jaraguá Tec.

Kamylus
No dia primeiro de.

agosto de 1990, Natalina
. Forlin Vargas e Camilo

Vargas substituíram
suas atividades de
bancários e, com espírito
empreendedor, realizaram
um grande sonho, a

fundação da Kamylus
Confecções Ltda. Uma

máquina de costura e alguns
quilos de malha deram início
a indústria do ramo têxtil
fundada pelo casal.

MMBD Advogaaos
Mattos, Mayer, Beduschi, Dalcanale & Advogados Associados
é uma sociedade que vem se aperfeiçoando desde 1991 na

área <ia d,irei�o empresarial, tendo. assumido personalidade
• '" • I.',I!.," ,r,,: .,fI'iil ,. ",'-'
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NÃO VAI ADIANTAR!
'l Tou contar uma boa para as mulheres,
V uma boa que no fim, eu sei, será me

dida inútil. Já conto. Antes preciso dizer

que não tenho a mínima pena da mulher

que apanha "repetidas" vezes de um na

morado ou de um vagabundo tomado

por marido. Quando ouço sobre um caso

desses a única coisa que posso dizer é
bem - feito, merecem.

Estou cansado de dizer que o nam�
ro tem que acabar no primeiro momento

em que o plasta apertar o braço da mu

lher dizendo a ela que não quer isso ou

. aquilo. Tem que acabar ali o relaciona

mento, na hora.

Que nada, elas apanham e não rea

gem' acreditam que vão recuperar o va

gabundo. E que fique muito claro, todo

sujeito que bate em mulher é um baita

covarde, impotente.
Pronto, agora conto da novidade.

Vem de Londres, é um site organizado
pela polícia britânica e que disponi
biliza às mulheres saber se há algum
registro pretérito de caso policial en-

s

volvendo violência contra mulheres de

parte do namorado ou pretendente a

namoro.

A mulher consulta o site e fica saben
do se o sujeito está cadastrado. Claro que
ele pode ser um baita pilantra e até hoje
não ter passado pela polícia, claro tam

bém que por culpa delas que costumam

não ir à polícia entregar os vagabundos
que as surram.

Se a nossa polícia adotasse um site
desses por aqui, não faltariam calças
frouxas "doutores" para dizer que isso
é invasão de privacidade, é crime. Aos
diabos com os pulhas que defendem
bandidos e não se preocupam com as

vítimas. Aliás, é o que mais há no Brasil,
defensores de bandidos e omissos das
vítimas.

Sabes, leitora, o que vai acontecer

com o site da polícia britânica? Vai falir

por falta de acessos. Elas não estão nem

aí para os violentos, as que não se respei
tam os adoram. E aí, que fiquem quieti
nhas nas sovas ...

-

STA
,DO LEITOR

E : IS

(2UPARTE)
Parodiando a célebre frase (no é o instrumento da liberdade;

original "To be or not to be, aquele de que andamos atrás é o

that's the question") do mais fa - da servidão."
moso poeta e dramaturgo inglês, A questão chave que por todos
William Shakespeare, passa-se a deve ser sopesada e refletida é a

realizar uma severa crítica sobre supervalorização do dinheiro em

a inversão de valores no contexto detrimento do "ser" pessoal.
social tupiniquim. Não é errado gozar de uma boa

A grandiosidade do homem, situação financeira, nem proibido
antes medida pelas suas virtudes trabalhar com esforço e dedica

pessoais e postura social, passou ção para conseguir alcançar uma

a ser estabelecida pelas cifras de situação econômica privilegiada.
.

sua conta bancária. Ademais, o trabalho sempre foi (e
Á própria mídia televisiva, sempre será) um instrumento que

principalmente através das tele- dignifica o homem.
novelas diárias, supervaloriza a O que não pode ser fomentado

ostentação de bens materiais, tra - é a máxima de que a felicidade está
balhando no subconsciente das no dinheiro. De que ele é importan
pessoas a importância do "ter" em te, não há dúvidas, porém não po-
detrimento do "ser". demos ser por ele escravizados.

Em tempos não muito lon-

gínquos, trabalhava-se para viver
com honra e dignidade. Hoje, vi
ve-se para trabalhar, para pagar as

contas e poder comprar cada vez

mais bens fúteis, em um verdadei
ro cerco de escravidão social.

Jean Jacques Rousseau já res

saltava que "o dinheiro que temos

Mario Cesar Felippi 11Iho,
professor do Curso de Direito

ela Católica de Santa Catarina, ,

advogado especialista na

área Penal e Processual

Penal, presidente ela Comissão
de Estudos ela OAB/se, 23a

subseção de Jaraguá do Sul

FALE CONOSCO

ELES
Eles e elas estão bebendo como nunca.

E não estou falando' dos velhos, falo de

gente jovem. Bebem e depois saem diri

gindo, numa boa... O que é isso? Falta de
normas morais caseiras, falta de respon
sabilidades, ausência de entusiasmo pelo
trabalho, vidas vazias e, claro, em muitos

casos, falta de laço na hora certa...

ESCOLAS
As professoras andam loucas com o aban

dono em que se encontram em sala de aula.

Indisciplina e uso de drogas de parte dos alu
nos infernizam-lhes mais ainda a vida. E al

guns bobocas querem aplicar a pedagogia do
amor nessas "aianças' delinquentes desova
das no colégio pelospais. Eu as curava a todos,
na hora, pondo-as numa escola militar.

FUTURO
Sabes onde está o teu futuro? Aí na

tua cabeça, de onde sairão pensamentos e

mais adiante palavras. De pensamentos e

palavras resulta o "destino'; o futuro.
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Cassuli Advogados Assodados QAGi8CG97/99 D
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pelas cnu. as

Agora, o conjunto
proposto em 2009 como

um loteamento modelo
encontra-se condenado.
São 53 casas que devem ser

abandonadas, algumas
cujos moradores ainda não
terminaram de pagar.A

Prefeitura ofereceu como

solução os apartamentos
do programaMinha Casa

Minh(lVitla;,�no·Bairro
'Ribeirtif) GávalO.
Porém a comunidade nãa
recebeu bem a proposta..

Como pode, em 2009,. -

ter sido iQ.a�gllrado um

o

iate o devido aos

danos causados pelas
chuvas de 200S?

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

fum�s: (47) 21,06-1919 'FÇlX 21'06,.1945 ·1u$$�b.t�mr��U21.d5";1936 • 31Iania,. R : 9221-1268' CO�1.lrcã8b 9107:6932 _111 1f.��UI.Dt�l: 2106,,1919' 9132-5491/8446-6817
Horárió de atendimento: eh às 17h30' Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baepend- CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC
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Dois meses de prazo
Os partidos políticos e os interessados
em concorrer nas eleições de 2012
têm dois meses para deixar a

casa pronta. Depois disso, ficam
impedidos de participardo pleito.
As próximas semanas, então, serão
de muita movimentação. Uma das

situações mais complicadas de ser

resolvidas éa criação do PSD. O

prazo vaificando cada vez mais
curto e a cada dia surgem novas

denúncias de irregularidades na

coleta de assinaturas na defesa da

criação da sigla. Em dez cidades do
Estadoforam abertas investigações,
que podem se arrastar até ofim do
ano com pedidos de prorrogação
de prazo tanto por parte da
Polícia Federal, quanto da Civil.
Só em Iaraguá do Sul, cerca de 400
rubricas estão sob análise. Os mais
sensatos vão pensando seriamente
em ficar no DEM
Outro partido que deve enfrentar
uma turbulência, porém de menor

gravidade, é o PSDB. Lideranças
. importantes como Silvio Celeste,

Célio Bayer e Niura Demarchi já
anunciaram que estão de saída
do ninho. Silvio e Célio, além de

algumas insatisfações pontuais
com o partido, precisaram
escolher se iriam continuar na

administração municipal ou ao

lado dos seus correligionários
tucanos. Venceu a primeira
proposta.
Moacir Bertoldi vai assinarficha
no PR já. no mês de agosto com

direito a grandefesta. Vai chegar

chegando. Por enquanto não há

previsão de desembarque da sigla
do governo. Mas quem conhece um

pouco o Moacir sabe que ele assina

ficha no partido para ser candidato
a prefeito, não para compor,
ainda mais com a derrota de 2008
entalada na garganta.
No PSB, o suplente de vereador,
Jair Pedri deu ontem seu adeus

definitivo entregando no Cartório
Eleitoral seu pedido de desfiliação.
Foi sondado por muitas siglas, mas

tem ligaçãoforte como PTB. Além

disso, a permanência de Natália

Petry no quadro é uma incógnita.
Mas, se sair, Natália tem tudo para
ir para o PMDB.
O PT, mesmo rachado, não vai

perder nenhuma liderança
importante apesar de todos os

boatos das últimas semanas. O

problema da sigla será exposto
somente depois, nq hora da

definição dos candidatos. Até lá,
Dionei da Silva eJustino da Luz
vão travando uma batalha nem

tanto silenciosa.

Enquanto isso, o PP e o PMDB
estão com uma estratégia melhor
delineada. As duassiglasjá
apresentaram seus pré-candidatos,
Dieter]anssen eAntídio Lunelli, e

vão concentrarforças até outubro

para elaborar uma nominata
deforça visando às eleições
legislativas, que podem fazer a

diferença para quem quer vencera

majoritária.. Enfim, a temporada
eleitoral está aberta.

Cartórios
o deputado Carlos Chiodini e

o presidente da Câmara Jaime
Negherbon vão cumprir um

_

roteiro pelo Tribunal de Justiça
no próximo mês. Querem saber
como anda o processo para
instalação de novos cartórios em

Jaraguá. No ano de 2007, dois
tabelionatos foram prometidos
à cidade, mas até agora não há
nem previsão de implantação de

, . , .

novos escntonos.

"
FRASE DA
SEMANA

lllenda de que o PT

escolhe seus candidatos
ouvindo as bases não

passa disso, uma lenda.

MERVAL PEREIRA, COLUNISTA DO O
GLOBO, QUE AFIRMA QUE O PARTIDO DOS
TRABALHADORES PERDEU SUA ESSÊNCIA
DEMOCRÁTICA E HOJE É MAIS UMA DAS
SIGLAS COMANDADAS POR CACIQUES.

"

ARRUMANDO
A CASA ••.

Academia
Corpo & Mente

II ano' eQm 'IOC91 Para jicar ele bem com avida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Ru. Barão do Rio Bron(o,414

Cenlro • lar.9uá do Sul/SC

Visita do governador
A assessoria de imprensa do governador
Raimundo Colombo ainda não tem uma

previsão de quando ele virá visitar a Regional
de Jaraguá do Sul. Por enquanto, Colombo já
esteve em 15 das 36 SDR's, a meta é terminar o

percurso em no máximo dois meses.

Pedri deixa o PSB
o .suplente de vereador Jair Pedri entregou
ontem seu pedido de desfiliação do PSB. Fez

.

questão de reafirmar que tomou a decisão
como estratégia para as eleições de 2012 e que
não tem problema nenhum com a vereadora
Natália Petry. Em 2008, Pedri perdeu a vaga na

Câmara por apenas dois votos. Ele foi o terceiro
mais votado, alcançando 2.335 sufrágios, mas

ficou fora por causa das regras eleitorais. Diz

que ainda não definiu seu futuro, o que deve
acontecer na próxima semana.

enos "

Embora Justino da Luz e Dioneí
da Silva mostrem intenção de ser

candidato a prefeito em 2012, na

verdade, os sonhos são menos

audaciusos, Queul viu Justino
jantando s��g[uula,· feira no Baependí
ao lado Ide Antídio VU.neIH teve a

cesiez« que o vereador do Partido
dos Trabalhadores quer rneSll'10 é
COIu�orrel' a vice, pode ses na chapa
do P!\lIDB ou do PP.

Oficializada'
Ocorreu na última terça-feira em Joinville
uma reunião regional do PR, que contou

com a presença do presidente estadual,
Sérgio Faust, do coordenador estratégico
do partido, o ex-deputado Ivan Ranzolin, e

dos presidentes municipais de 15 cidades
da região. O presidente do PR de Iaraguá do

Sul, EduardoBertoldí, deu como certa pela
primeira vez a filiação de .Moacír Bertoldi
na sigla. Apesar da crise envolvendo nomes

importantes do PR, Eduardo diz que a

sigla está trabalhando muito, seguindo um

planejarriento para 2012, quando a meta é

eleger 10 prefeitos e 150 vereadores no Estado
e se organizando.

Toque de Proteger
Píer Gustavo Berri (PMDB) responde ao

vereador José Osnir Ronchi (PP), que o

acusou de usar o debate sobre o Toque de

Proteger para apareçer na imprensa: "Quero
deixar claro que estou preocupado com os

menores e que estou disposto a representar
os interesses da população. E para isso, é
claro que preciso do apoio da mídia para
divulgar os fatos".

Resposta na rede
,

Quem não gostou das declarações de José Serra à imprensa espanhola foi o presidente da
Câmara de Vereadores de Corupá, João Carlos Gottardi. No Facebook, o petista escreveu:

"por que não te calas? O ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), foi passear em

Madri, na Espanha. Lá, Serra praticou seu esporte favorito: falar mal do Brasil e do ex

presidente Lula. Serra não aprendeu nada durante as eleições. Continua ignorando o que se

passa no Brasil, não tem visão social nem política nem diplomática".
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Casa Eurides Silveira, na Estrada ltapocu Hansa, foi erguida em 1917

Estação Ferroviária e Depósito, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro

DES QUE RF:VE
FRAGMENTOS DO PASS
Sobe para 35 o número de imóveis

tombados como patrimônio histórico,

Lista pode chegar a 80

HISTÓRl'l

. JARAGUÁ DO SUL
.

...........................

DEBORA VOLPI

COLABOROU TITA PRETTI

ruriosidades, lembranças e um

Upedacinho da história de Iara
guá do Sul. Isso é o que guardam as

paredes das edificações tombadas
como patrimônio histórico do mu

nicípio. Mantê-las de pé e o mais

próximo possível da construção ori

ginal é um desafio enfrentado pela
Fundação Cultural e também pelos
proprietários destes imóveis.

Aboa notícia é que o número de

edificações preservadas através do
decreto de tombamento aumentou.

Em março deste ano, a lista contava

,;,'. .,

Igrejacla
Comunidade

Evangélica de

,�ta.L""

Edital

entrega
recursos

identllica interesse de preservação
da construção. "O proprietário pode
contestar a notííicação de tomba
mento. E é o Conphan (Conselho

" Municipal do Patrimônio Históri
com 21 edificações. Com mais um co, Cultural, Arqueológico, Artísti
decreto homologado na semana co e Natural de Iaraguá do Sul) que
passada, este número chegou a 35. dá o parecer final", explica Vera. A

"Agora são 35 imóveis tombados. partir da notificação, o prédio ga
Outros dez estão sendo notificados nha status de tombado e não pode
e podem ter o tombamento oficiali- ser destruído ou modificado. Após
zado ainda este ano", revela a histo- tombado, o proprietário pode re

riadorae auxiliar de arquivo daFun- formar, ampliar, ou até mesmo

dação Cultural, Vera de Toffol. São vender o imóvel. "Um estudo vai
.

escolas, igrejas, prédios públicos, orientar sobre o nível de preser
empresas e até mesmo residências vação. Geralmente, é obrigatório
que terão sua arquitetura preserva- preservar principalmente a facha-
da e não poderão ser destruídos.

.

da", acrescenta a especialista.
.

O tombamento pode ser enca- A Fundação Cultural, através
minhado via solicitação voluntária de um estudo concluído em 2009,
do próprio dono do imóvel ou de estima que um total de 80 constru

forma compulsória, ou seja, por ções antigas possui potencial para
iniciativa do poder público, que tombamento."

Interessados em restaurar

edificações antigas e históricas

podem solicitar recursos junto
ao Fundo Municipal de Cultura.
O edital é lançado anualmente
e destina até R$ 40 mil, por be

nefício, para esta finalidade.
De acordo com a historiadora
e presidente do Conselho Mu

nicipal de Cultura, Silvia Kita,
pelo menos seis edificações já
foram contempladas. "É preci
so encaminhar um projeto que
será avaliado por três técnicos
da área. Eles avaliam o inte

resse histórico e. a qualidade
'do projeto. As casas contem

pladas devem estar disponíveis
para eventuais visitas de histo
riadores ou estudantes da área",
explica.

O próximo edital deve sair so

mente no ano que vem. "É uma

oportunidade importante. De
monstra a valorização da história
da família e da cidade como um

todo", resume.
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IMÓVEL DE FAMÍLIA

VIDA NOVA NA CASA TI
Casal resolveu restaurar e

residir no imóvel de 1930,
tombado como patrimônio
histórico do município
JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

O casal Criciane Manske, 34 anos, e Jei
son Luis Manske, juntamente com

o pequeno Bruno Felipe Manske, 4 anos,

está começando uma vida nova. em uma

casa antiga, construída em 1930, no bairro
Três Rios do Sul.

Após ter a moradia atingida pelas en

chentes, em outra localidade, Criciane conta

que a família resolveu procurar um terreno

para construir um novo lar. Foi então que
durante um passeio, surgiu a intenção de
viver no imóvel pertencente à família do
marido dela. "Depois da enchente, eu não

queria mais ficar na minha casa. QUis-ir
para outro lugar. Fomos passear um dia e

quando meu marido olhou para o terreno

da casa que foi do avô dele, abandonada e

cheia de mato, os olhos dele brilharam. Ele
disse: vai ser aqui", relembra.

Ela confessa que de início achou a ideia

estranha, mas que hoje, tem a certeza de que
fizeram a coisa certa. "Todo mundo só vê su

jeira e mato em uma casa antiga abandona
da. Mas a gente viu beleza naquilo. Ligamos
para o setor de Patrimônio da Prefeitura e

nos informamos. Buscamos orientação e

ajuda. Foi aí que o imóvel foi tombado. Tam

bém encaminhamos projeto para o Fundo
de Cultura e fomos contemplados", conta.

Incentivo

No primeiro edital, eles receberam R$24
mil. Agora, no último projeto encaminhado,
outros R$37 mil já foram assegurados. O di
nheiro está sendo aplicado na restauração do

imóvel, que passa por obras desde o ano pas
sado. "Agora vamos começar as obras na parte
externa da casa. Depois, ainda vamos finalizar
com a jardinagem e a iluminação. Está ficando
muito bonita e a maior alegria foi ver o avô do
meu marido, o sr. Alex Schmidt, de 84 anos, fe
liz em saber que estávamos continuando algo
que ele começou", afirma.

Segundo Criciane, a iniciativa é uma

oportunidade de preservar a beleza do pas
sado. "É uma casa única, as pessoas se ad
miram quando conhecem. O visual encanta.

Além disso, é uma forma de relembrar o pas-
.

sado", conclui.

Sobre a casa

A casa em estilo enxaimel foi construída
em 1930 e fica na Rua Prefeito José Bauer, n°

2253, no bairro Três Rios do Sul. A edifica

ção foi tombada pelo decreto 7.077/2010 em

março de 2010.

Casa está sendo ampliada, mas a

arquitetura ela época é preservada

,

Restauração é feita com recursos libel'ados
.

através do Fundo Municipal de CultUra

'I
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Criciane, Bruno e Jeison vivem
na casa estiIG eaxaimel de 1930

Demolições motivaram mudanças na legislação
Nos últimos anos, o patrimô

nio histórico e cultural de Jaraguá
do Sul perdeu várias edificações
antigas que foram demolidas. Se

gundo 'a vice-presidente da Aejas
(Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul),
Silvana Preto, a demolição do an

tigo Bar Catarinense em 2008 foi
o "ponto inicial" para a análise e

reformulação da legislação mu

nicipal, que possuía brechas que
impediam o processo de pre
servação dos prédios tombados
e também não havia incentivo

para preservação. "Hoje a lei não

só está mais rígida, mas também

prevê benefícios para os mora

dores preservarem suas proprie
dades tombadas", afirma Silvana.

Já a historiadora e conselheira
do Comphaan (Conselho Muni

cipal do Patrirnônio Histórico,
Cultural, Arqueológico, Artístico

, e Natural), Vera de Toffo I, acre

dita que ainda há medidas que
podem ser tomadas para fomen-

.

;: .) ['I : II = «' i í � i r
.

I i I ( "

tar a preservação histórica na ci

dade, já que há demolições' que
ocorrem sem o conhecimento da

Fundação Cultural. "Esta sema

na tivemos duas perdas em que
não pudemos tomar medidas, já
que um edifício foi demolido no

centro da cidade com liminar da

justiça e outro foi no bairro Santa

Luzia, sem autorização", comen

ta. Para Vera, é fundamental a

conscientização da população,
criada através de educação pa
trimonial, em parceria com es

colas, professores de história,
museus e também por meio
de denúncias. A arquiteta Ruth

Borgmann comenta que além
da negociação da Prefeitura
com os proprietários das edi

ficações' a conscientização da

população também é adquirida
pelos exemplos recebidos. "Te
mos edificações antigas em Ia
raguá que poderiam ser sede de

órgãos públicos. .Mas é preciso
haver interesse nisso", comenta.

i I •. '
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Muito mais que
pessoas trabalhando.

Mi/hares de famílias
evoluindo.

/

redacao@ocorreiodopovo.com.brSilvia Rita

Drogaria e Farmácia
Catarinense desde· 1964

. /\ Drogaria e Farmácia Catarinense

1l.abriu em 30 de julho 1964 a sua pri
meira filial em Iaraguá do Sul, localizada
na Av. Marechal Floriano Peixoto, 59. Era

responsável o senhor Antonio Stolf.

Para atuar na cidade, as empresas devém so

licitar Alvará de licença, o que foi solicitado

pelos proprietários da farmácia na época,
conforme requerimento.Em 1972 solicita

licença para trabalhar em horário especial,
visando atender às pessoas que necessitavam

de medicamentos em horário noturno.

Abriu uma filial em 1978, na Avenida Mare

chal Deodoro da Fonseca, nas proximida
des da rua do hospital, que hoje não exis

te mais.Posteriormente, em junho de 1987,
passou a atender na rua Presidente Epitácio

"Pessoa, onde está até os dias atuais.

ARQUNO HISTÓRICO

DR00ARIA E FARMÁCIA 'CATARINENSE S. A., estabelecida nesta cidade de JoÍn- .

.
. .

vflle, Estado de Santa Catarina, na Rua 9 de Março, 638, por seu diretor. ÍmI"a -'I '\.

firmado, v�m com o devido acatamento. solicitar se disrne V. Sa. fornecer-lhe a·
cc,

• •

/Ir!'

Iícença e o alvará respectivo para o funcionamento de' �ua "filial, a "se.r instalada:'

nessa cidade, na Rua Marechal F'Ior-iano , 59.

Requerimento de 1964 solicitando licença para
instalar a Drogaria e Fannácia Catarinense

Atenção! Está no ar

a ZYP-9. a primeira
Rádio de Jaraguá
No dia 31 de julho de 1948 ocorreu a

inauguração da Rádio ZYP-9 pelos sócios

fundadores: Werner Stange e Homero

Camargo de Oliveira. Oprograma teve

irradiação, à noite, no Clube Atlético

Baependi. Tanto na benção quanto na

programação noturna compareceram
diversas autoridades municipais e

estaduais e também contou com a

presença do elenco artístico da rádio
PRB-2 Radio Clube Paranaense de
Curitiba. Hoje a ZYP-9, Rádio Jaraguá, está
localizada na rua MaxWilhelm e mantém

no ar uma programação variada, com

notícias, esporte, política e cultura.

Requerimentos e not 5

• Em 1927 o Dr. Fritz Weiss solicitava licença
para construir sua casa de saúde, denominada
"Louiseheim" A edificação de dois

pavimentos serviu de sede para a primeira
casa de saúde do município até o início da
década de 30. Ficava na·esquina das ruas

Epitácio Pessoa e Artur Muller.

• Em 15 de outubro de 1927 acontecia a

primeira exibição de filme com o ator Rodolfo
Valentino em Jaraguá. No filme i'AÁguia" o

ator contracenava comVilma Banky. O jornal
publicava neste dia o convite do cinema Central.

• Intensas chuvas que jáduravam quatro
semanas .estavam preocupando a população de

Iaraguá em novembro de 1927.Diversas pontes
e bueiros haviam sido destruídos, bem como as

estradas estavam intransitáveis.

�'.
Luneí1der30anos

Imigrantes Húngaros
Com a homenagem realizada no dia 25 de julho pela administração pública,
muitas pessoas nos questionaram sobre o fato de se homenagear os descendentes

de húngaros, por que não haviam sido homenageadas as outras etnias.

Das etnias negra, alemã, italiana e polonesa ocorreu a ocupação das terras em

Jaraguá de pessoas que eram descendentes, ou seja, já estavam estabelecidos em

cidades o� regiões vizinhas e alguns anos depois vieram para nossa cidade. Não se

tem notícia até o momento de famílias que se estabeleceram diretamente aqui.
No caso dos imigrantes húngaros, estes vieram diretamente da Hungria para

Iaraguã. O primeiro navio, Hannover, chegou ao Brasil, no porto do Rio de Janeiro,
em 21 de junho de 1891. Após alguns dias em Blumenau, os imigrantes foram

trazidos para a região do Garibaldi, tendo por caminho a cidade de Rio dos Cedros.

Por isso a ocupação daquelas terras iniciou no Alto Garibaldie foi descendo em

direção a região da Barra do Rio Cerro.

Comunidade de Santo Estevão. A religiosidade
sempre esteve presente entre os imigrantes

húngaros e seus descendentes

Dançando de rosto colado
Dançar de rosto colado, abraçando carinhosamente seu par, hoje é natural.

Nos primeiros anos dos bailes em Jaraguá não era bem assim. Muitas são as

entrevistas e relatos que enfatizam as normas existentes nos salões da cidade.

Tanto em bailes de sociedades de tiro, como em outros particulares ou públicos,
existiam normas de boa convivência e educação. Assim, a dança somente era permitida
para quem estava trajado adequadamente, no caso os homens de temo e as mulheres

de vestidos, A dança deveria ser agradável, não sendo permitido agarramentos ou rosto

colado. A moça nunca podia negar uma dança, mas no caso de pessoas inconvenientes

. (como os que bebiam além da conta) sempre havia uma desculpa: ir ao banheiro, fazer

uma refeição ou outro amigo se prontificava a dançar dizendo ter chegado primeiro.

FESTA ESCOLAR EM GARlBALDI

I esta Escolar
,..,-.".,'"

No dia 20 de Novembro terá lugar
em Oartbaldl, (Escola Jaltl Ayroso)
urna gratJde festa escolar, para o qual Convite da Escola do

c:onvid.R I �ommunjdade.
. Professor João Avroso

Chur.sco, C rrocet, bebidas, para grande festa
C. fé, recitativos, ti A J L 8, escolar. OCP 5 de
OymlJlIstJcs sueca p",r 100 atum-

novembro de 1927
AOI.
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HABITAÇÃO

de em média R$ 33 mil na época.
A também dona de casa Sônia

Odete Pinheiro enfrenta o mesmo

problema. Portadora de um tumor

no nervo ciático, Sonia não pode
subir escadas. "Eu tomo 12 com

primidos por dia, tenho que cuidar

para não acabar em uma cadeira de
rodas. Imagina se eu for subir esca

da todo dia?", lamenta. Segundo ela,
muitos moradores ainda estão pa

gando pelas casas, e o poderpúblico
não tem prestado auxílio.

Moradores esperam respostas

Jlndl'éa'Zlelsdorf e 'ailne Négherbon registrilraiu as qUeixas dos
moradores dos loteamentos Henrique Heise I e O na manhã de ontem

Loteamento
foi interditado
em fevereiro e

proprietários não
tiveram acesso aos

laudos técnicos

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Cerca de 40 moradores dos lote
amentos Henrique Heise I e II,

'no bairro Rio da Luz, bloquearam
uma das vias da localidade para
uma reunião com a presidente da

Ujam, Andréa Zielsdorf, e o presi
dente da Câmara dos Vereadores,
Jaime Negherbon, na manhã de
ontem. Desde fevereiro deste ano,
53 casas estão interditadas no local,
que foi danificado pelas chuvas em

2008 e do início deste ano. A reunião
buscou estabelecer as ações a serem

tomadas para resolver os problemas
que se arrastam desde fevereiro.

Segundo o presidente da asso

ciação dos moradores do Henrique
Heise, Hélio Teixeira da Rosa, a co

munidade não quer ficar na zona

de risco, mas também não deseja ir

para apartamentos. "Nós queremos
o que é nosso, uma moradia dig
na", conclama. Hélio diz que vários
moradores têm família grande, e

não teriam condições de ir para um

apartamento de dois quartos, como

foi ofertado pela Prefeitura. Il\lém

disso, nós não recebemos nenhum

laudo da Prefeitura, mas já desman
charam três casas", critica.

A presidente da Ujam, Andréa

Zielsdorf, ressalta que os mora

dores estão fragilizados, e que a

situação não pode ser tratada com

uma solução única. Ii

Querem co

locar todo mundo em apartamen
tos no condomínio Dante Mínel,
no Ribeirão Cavalo, mas algumas
famílias são grandes, e outros fa-

zem questão de ter uma casa, afi

nal, pagaram por isso", explica.
A dona de casa, Rosane Feltrin

Fernandes, reclama do descaso
com os moradores. IiNão fizeram
nada desde 2008, as casas estão

rachadas e quando chove, o piso
da minha casa fica úmido com

a infiltração", conta. Com três fi

lhos, Rosane se recusa a ir para um

apartamento, pois o espaço seria

pequeno demais.
De acordo com Hélio, as ca

sas no Henrique Heise II têm

problemas com infiltração des
de que foram construídas, em

2009. IINão queremos ficar aqui,
mas também não queremos per
der tudo", alega, lembrando que
o que os moradores querem é
acesso aos laudos e indenízação
justa pelo valor pago nas casas,

FnTTARno MONTFr.TNO

Moradores foram encaminhados

para programas habítaclenaísES-lUDOS
Comissão técnica

. yai �usc�r .�oluli.õe� Segundo o secretário de Comunicação
da Prefeitura, Agostinho' de Oliveira, as fa- .

mílias foram encaminhadas aos programas
habitacionais do 'município. I� preocupa
ção nossa é que eles saiam de lá antes que
se repita uma chuva mais forte". Agostinho
também ressalta que as famílias atingidas
pelas chuvas têm preferência para escolher
os apartamentos, e nota que o piso térreo
dos conjuntos está adaptado para idosos e

portadores de deficiência.
De acordo com a secretária de Habita

ção, Maristela Menel, o poder público tem

prestado auxílio aos moradores que estão

saindo do loteamento. IINós oferecemos

apartamentos, e estamos ajudando quem

conseguiu casas em outras localidades,
quem ficou fez sua escolha', destaca. A se

cretária afirma que o problema das pessoas
que não querem sair não compete à Prefei
tura resolver. I�S casas já estão interditadas,
e se ocorrer outra situação, não podemos

,

O presidente da Câmara de Vereadores,
Jaime Negherbon, propôs a formação
�e .u�� çoroi�s�o J���'� a5e .'

.

oe estudos técnicõê da SItu

Segundo o presidente, será realizada
uma reunião com representantes

·.ijafiP(e(êi�Hli�..;e âa,�e�esa Clwi�.}la
próxima sexta-feira, as 14 horas, na

Câmara dos Vereadores. "Vamos exigir
que sejam apresentados os laudos das

iritérdições� e;'que o'Executivó 'a:ssUma
a responsabilidade pelo loteamento",
Além de Jaime, integram a-comissão o

presiq,e;pte da assoçiação de.p1oradores" ,

Hélio TeixeÍ'ra da Rosa, a presidente
da Ujam, Andréa Zielsdorf, o vereador

demar Winter, e quatro moradores.

fazer mais nada", alegou, dizendo que o

caso já estaria resolvido se os moradores
aceitassem os apartamentos.

Críticas

o presidente da Câmara dos Verea

dores, Jaime Negherbon, afirma que a

administração pública tem que admitir
a responsabilidade pelos danos e não,
simplesmente lavar as mãos. 110 Henri

que Heise II foi adquirido pronto pela
Prefeitura, enquanto o I estava interdita

do, onde já havia um solo precário e com

problemas de infiltração", critica. Além

disso, o presidente alega que se os mo

radores pagaram por casas, deveriam ser

relocados para casas, e não apartamen
tos. Já Maristela afirma que não é viável
a construção de casas para as vítimas das
enchentes, pois a secretaria não tem ter

renos ou recursos para tal.

Entenda o caso

O primeiro loteamento foi cons-
'

truído pela Prefeitura em 2003

através de uma parceria com o

governo federal. Foi interditado

pela primeira vez em 2008 e de

pois novamente em 2009. O se

gundo condomínio foi adquirido
pelo município de uma empresa
privada, em 2009, depois do pri
meiro já ter apresentado problema
devido ao solo. Neste programa, os

moradores pagam pela residência
um preço abaixo do cobrado nor

malmente pelo mercado.
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l
!
)
t·
,

1.
I

]

t ;

;

LEGISLATIVO

Volta 'ao trabalho após o recesso'
Câmaras da

região antecipam
as principais
discussões para o

segundo semestre

deste ano

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

/\ s atividades legislativas serão
rlretomadas nos municípios da

região a partir de segunda-feira,
dia IOde agosto. Depois do reces

so de duas semanas, as sessões
voltam a: acontecer em Iaraguá do

Sul, Guaramirim, Massaranduba e

Corupá. Apenas Schroeder abrirá
as programações do segundo se

mestre mais tarde - somente no

próximo dia 8.
O presidente da Câmara de Ia

raguá, Jaime Negherbon (PMDB),
antecipa as matérias destaques
que devem entrar na pauta da
sessão de terça-feira (2), às 19h. A
medida do Executivo que projeta
a construção de 50 novas pontes
e viadutos até 2050 no Plano Dire
tor da cidade centralizará o debate
mais importante. Mas o projeto

SCHROEDER

Votação da
Lei O�gânica
A programação da Câmara de
Schroeder, por enquanto, não

prevê grandes debates para
o segundo semestre de 2011.

A votação da alteração da Lei

Orgânica do Município para
aumentar o número de nove

para 11 cadeiras a partir da

próxima legislatura até pode
acontecer, mas o presidente
Manoel Burgardt (PT) descarta
a possibilidade do município
aprovar a criação de mais vagas.
"Não há necessidade de mais

vereadores, mas defendo que é

preciso ver 'a situação jurídica
para saber se deve ser votada
a alteração". EmSchroeder, o

recesso dos vereadores será
de três semanas. O presidente
da Câmara explica que devem
ser realizadas apenas quatro
sessões ordinárias por mês,
por isso irá emendar as férias
dos parlamentares na primeira
semana do mês de agosto.

EDUARDO MONTECINO

ainda não será votado.
"Ê preciso rever a discussão do

Plano Diretor com a comunidade,
sem esquecer o impasse entre os

moradores para construir a ponte
entre os bairros Vila Rau e Amiza
de.As demais obras estão de acor

do, são muito boas para a cidade",
avalia o presidente, que mesmo

ARQUNOOCP

assim defende a realização. de
mais audiências públicas para
ampliar a discussão das propostas.

O peemedebista também afir
ma que o Legislativo irá tratar espe
cialmente da dificuldade enfrenta
da pela falta de médicos nos postos
de saúde. Ele defende a realização
de uma mobilização por parte de

todos os vereadores para cobrar do
Executivo algumas medidas de au

mento salarial aos profissionais.
Já o retomo aos trabalhos da

Câmara de Guaramirim será mar

cado pejo debate do projeto do
Executivo que prevê a abertura de
concurso público com mais de 200

vagas. Sem rodeios, o presidente do

Legislativo, Osni Fortunato (DEM),
adianta que a matéria não passará
pela aprovação dos parlamentares
devido à polêmica que deve ser cau

sada em tomo da proposta.

- Projeto

Osni Fortunato também anun

ciou o engavetamento do projeto
de autoria do próprio Legislativo
que previa a abertura de concur

so público para contratar dois
assessores parlamentares, um

funcionário para serviços gerais e

um contador. A maioria dos vere
adores se manifestou contra a pro
posta. "Eles pediram para ter um

assessor para cada vereador, mas

a Câmara não tem estrutura, por
isso arquivei a matéria",explica.

Ainda segundo ele, a situação da
Câmara não é legal, 'porque hoje o

quadro de funcionários está com

posto por dois servidores e cinco
comissionais. "O número de con

cursados e de cargos de confiança
devem ser os mesmos". A leitura do
relatório da Comissão de Inquérito
que apurou o sumiço de um ônibus
da Prefeitura e a proposta que pre
vê a criação de mais cadeiras para o

Legislativo também estão previstas
para entrarna pauta desse semestre.

Presidente quer fazer reforma tributária
EDUARDO MONTECINO

MASSARANDUBA

O presidente da Câmara
de Massaranduba, José Osnir
Ronchi (PP), afirma que uma

das principais discussões será
sobre o Código Tributário do

município nesse semestre. Ele
defende a realização de uma

reforma no valor das taxas e

impostos, conforme
I proposta

que o Executivo já anunciou a

intenção de apresentar.
Se a Prefeitura não planejar a

reforma tributária, a Câmara for
mará uma comissão de estudos

para apresentar uma sugestão
de proposta do Código Tributá
rio, revisto a última vez em 1994.
"Entendo que deve ser uma ma

� téria de autoria do Executivo por
tratar de taxa de lixo, alvarás, li

cenças. O código municipal está
em desacordo com o código na

cional. O valor da taxa deve ter o

mesmo valor para todos os mo

radores porque isso fere os prin
cípios legais", enfatiza Ronchi.
O líder de governo na Câmara,
Silvio Mainka (PSDB) disse que

o Executivo já tem proposta para
a reforma tributária pronta e que
ela será apresentada.

Quanto à alteração da Lei
Orgânica do Município para au

mentar o número de nove para
11 cadeiras na Câmara a partir de

2013, o presidente adiantou que
está descartada a possibilidade.

Na Câmara de Corupá, o pro-
_jeto que concede o título de uti
lidade pública para Adesc (Asso
ciação de Desenvolvimento
Sócio-ambiental Corupaen
se) será uma das primeiras a en

trar em votação. A proposta já foi

apresentada no Legislativo, mas

falta receber os pareces das co-

.

missões permanentes da Casa.
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ANIVERSÁRIO

a

Agendafestiva tem como destaque o retorno
da banda Nenhum deNós ao município

GUABAMIRIM Mas, a principal atração inclusa
no calendário de 2011 desembarca
na cidade no dia 19. Durante o ter- ,

,
'

nquanto as festividades ceiro Planeta Sertanejo há uma in-

pelo' aniversário de Iara- vasão pop rock liderada pela banda
..

guá do Sul se encerram gaúcha Nenhum de Nós, que' anos

neste fim, ,de semana atrás tocou no extinto' Parque' de

com o show Bee Gees Eventos Perfeito Manoel de Aguiar.
Alive, no Centro Cultural 'O grupo sobe ao palco a ser armado

Scar, em Guaraniirim, é dada a lar- nas proximidades do Ginásio Pre-

gada de mais uma agenda come- feito Rodolfo Iahn, no Centro. Co
, morativa. Completando 62 anos no mandado pelo vocalista ThedyCor
próximo dia 28 de agosto, a cidade ,'rêq, ele apresenta à plateia local as

. ,abre uma programação especial na canções do novo álbum, 'Contos de

segunda-feira, lo� ,Águ� e Fogo', lançado nacionalmen-

A primeira iniciativa é o lança - ., te em abril. '

'

menta de uma exposição de arte
'

O festival também reserva ao

que mostra à população diversos público a presença dos Nativos e

trabalhos feitos pelos alunos da de DJs. Continuando a programa-

'Ca�a de. Cultura Paulino João de ,São, no-fim do mês, entre 26 e 28 de

Bem. A mostra segue acessível ate agosto, o Recanto da Mata, no Bairro
sexta - feira, '12; na Prefeitura. À noite," Ponta Comprida, abriga' a 2a Festa

ainda ocorre o tradicional Festival Nacional da Tilápia. Pata encerrar os ,

I Municipal da Canção, na Sociedade festejos, tem também o Stammtísch
, Atiradores Diana. Universitário, em 3 de setembro.

.
KELLY ERDMANN

Já no .dia seguinte, são duas ,as

opções de diversão oferecidas pela
'administração. Na rua João Buts

chardt, a comunidade pode apro
,

veitar a tarde para conferir a edição
, de aniversário do Sábado' Cidadão.

Logo depois, começa a 9a Festa Della

Porchetta, no Guamiranga.

,

SHOW
Os

r

chos cta banda 'IUenbmngau �'lI'

ele Nós voltam aGuaréÍmirim
dia 19� apresentar ao

público local as lIÚ'sicas do
novo CD, 'Contos, de lÍgua e

'Fogo', lançado em abril

e
A revista da, mulher inteligente!

..

"

A melhor empresa com

as melhores marcas, ....
AR CO,NDICIONADO

Fone: 8275-20041 wWw.belfrioarcondiGionado.com�br, -P�ojeto • Instalação e Manutenção
.' I
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

91
''I

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a. 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna,
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado dé 3x3.

{'

'j
HORIZONTAIS 2 345 6 7 B 9

2

•
•

•
•

•
•

• •
•

II
•

-

,. ,"'-

•

1. As quatro primeiras letras do nosso alfabeto / A ama
da de Peri, do famoso romance "O Guarani" de José
de Alencar

2. Vaga-lume / Caruncho da madeira
3. Dar como razão / As iniciais do músico Powell

(1937-2000), parceiro de Vinícius de Moraes em

muitas composições
..

4. Fazer perder a calma
5. (Btbl.) Primeiro patriarca e tronco dos hebreus / Mu-

lher a ser julgad�
6. O político japonês KaR, atual primeiro-ministro / A

� letra que, em algarismos romanos, vale 10
7. (Quim.) O tálio I Os de ovos são um doce muito apre

ciado
8. Armazenar cereais em tulha subterrânea

. 9. Som breve e seco, em geral de pouca intensidade
10. Ferramenta agrícola ro ator Paulo (1922-2007),' 9-

um dos maiores nomes tío cinema, teatro e TV que
o Brasil já teve

'

. .

11. Jnstituto Verificador de Circulação I Doença infec
. ciosa aguda transmitida ao homem pela mordida de 1i

animais infectados, como o cão, gato, etc.
12. O alimento do galactófago ! O jornalista e ex-apre- 12

sentador de TV Moreira
'

13. Feito com grande cuidado e diligência.

4

"
d

6
,

8

10.

13

'op�UO!S
,sa;dwl '6 'P!A�O 'opeQ!:J '9 'eo!l!J!X <l3 'L 'e)I�� '9!lO:J '9 'oaJn�l 'o�.re:J 'S 'ai

,'El!frre.J:J '17 'e!� 'ss 'o.J!ae:J 'E 'laA�aulea 'lna 'Z '�I!d 'alue.rewv
.

� :SIV:Jlll:l3/1
.

. 'opeJoQel3 'E� 'P!:J 'al!al '1:�
'EA!Etj ':l/l!

.

u 'Ull.llOV 'ed 'O, 'OP!le)S3 '6 'je1!SU3 'S 'SO!� 'u
.

L 's!X 'OIO�N '9 'atj
'o�e.JQv 'S 'J�l!J.l! '17 <lI! 'Je6alV 'E 'w!dno 'eolN 'z '!oa:J 'o:Jav

"

:SIVlNOZIl:lOH
.

OYJnlOS

VERTiCAIS
1. Cidade do estado do Piauí, na região' do Médio Par

naíba / Qualidade de açúcar refinado
2. Abreviatura (em português) da Bulgária/ Apropriado

para banhos falando de mar, rio, lagoa, etc,
3. (Alberto) Heterônimo do escritor português Fernando

Pessoa / As iniciais do apresentador de TV e empre
sário Sílvio I Abreviatura de compànhia

4. De graça (fem.) / As iniciais do escritor Barreto

(1839-1889)
,

,

5. Repreensão / Composto de louros
6. Pássaro de canto apreciado / O fato de não estar num

lugar onde se deveria estas
,

7. As iniciais da cantora Pittman I Curso d'água rápido
e impetuoso

8. Farinha que fica na peneira depois de passada a mais
fina I O jogador futebol inglês Beckham

9. Sob o influxo de um violento estado emotivo,

TODOS OS MESES NAS BANCAS

'i
<

.., '.

PREVISAO DO. TEMPO

Chuvanolim
de semana
O sábado e o domingo serão
marcados pela chuva em

todas as regiões do Estado.
Isso porque, um sistema de
baixa pressão influencia'o

tempo provocando, inclusive,
temporais isolados com
volumes significativos em

Santa Catarina.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE DOMINGO SEGUNDA
MíN: 15°C·· ", MíN: 13°C .� MíN: 12°C

MÁX: 21°C
j • .s si" MÁX: 18°C '3,11 $ j� MÁX: 16°C

.�
. .

.,' ......� �
_

j ��
Ensolarado 'Instável

§", ,J

Parcialmente
Nublado

'i"'_.........
'.f" ."

Chuvoso

Por causa do risco de temporais, o

Ciram alertà paraa'possibilidade
de alagamentos e deslizamentos de
terra entre domingo e segunda-feira
no Estado. Os volurhes de chuva

podem superar os cem milímetros
durante o período. O tempo fechado
e as nuvens carregadas encobrem
todo o território catarinense.

Na próxima semana, a condição segue
semelhante ao ocorrido no fim de .

julho. Por isso, agosto inicia com chuva

frequente em alternância a alguns
poucos dias de melhoria. Até o momento
não,há previsão de uma massa de ar frio

persistente; portanto ocorrerão apenas
rápidos dias de frio a cada passagem de .

frente fria:
.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

'�,?hi,,". CHEiA 15/7

MINGUANTE 23/7

�
Nublado

....... ;'lJ.,

�H� .. �.,' II .

Trovoada JAGUARUNA
O sábado será chuvoso

em Jaguaruna e nâo
há qualquer previsão
de abertura de sol. A

.

condição persiste também'
para o domingo. As

temperaturas ficam entre
14·C e 18·C.

.

-
'
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• �atriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

NEGÓCIOS
A ArenaJaraguá recebe nos dias
13 e 14 de agosto, a Peira Ponta
de Estoque 2011, organizada
pelo Rotary Club Distrito 4650,
que objetiva arrecadar recursos

. para projetos mantidos pelo
clube de serviço. Empresários
lojistas podem reservar espaço
para o evento adquirindo
estandes e participando
do evento que já se tornou

tradicional em ]araguá. E o

público pode agendar uma

visita ao local nos dias do
evento para fazer ótimos

negócios. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3376-96QO.

KELLY ERDMANN FABIANA SILVA/CHROMA FOTOGRAFIA

EmCorupá
Nos dias 6 e 7 de agosto acontece no Seminário Sagrado Coração de Jesus,
em Corupá, a segunda edição da Feira Catarinense de Flores e Plantas Or
namentais (Fecaplant). Na programação, exposição técnica de equipa
mentos e insumos e estandes de produtores. Uma das grandes atrações
será um imenso jardim montado nas dependências do Seminário. No
dia 4 ocorre o XIV Fórum Catarinense de Floricultura. A entrada é fran
ca. Mais iriformações: wwwfecaplant.com.br,

PlOflsslónahsrl'lQ
CompeteOGtq

Cr:edibmdade
.
Naclja Carvalho Lamas, curadora de Joinville. Josué Mattos (C).
curador ela exposição incIividual"Recol1es e Empilhamentos
ela Paisagem Urbana!". com o artista plástico autor ela móstra,
·Márcio� na abertura ela exposição. dia 2, no Sesc.

AFTER
BOUR

W\W(,gumz.com:br

t41}33'M-4741

MARCELO ODORIZZIIDIVULGAÇÃO

.
,...

gumz@gumz.com.br

Desde 1978

�:

PROGRJUVIE-SE!

DIA30
PARQUE MALWEE

Festa Julina Armalwee com concurso de

caipira mais bonito. Comida, bebida e

dança. No espaço de eventos festivai da

canção e show com a banda ln Natura.

I'
I

PATUÁ MUSIC
Show sertanejo de Alex & William e DJs
Carlos Fuse e Felipe Adriano. Ingressos

.

antecipados na Center Som (shopping),
Mime (Reinoldo e matriz) a RS 10 e RS 15. /,

BAEPENDI
1.0 Baile de Gala da Apae, a partir das 23

horas, com The Champ Banda & Coral

(lbiporã/PR). Homens traje social completo
e mulheres vestido longo. Valor do convite:

RS 200,00 incluído um espumante Pericó

por mesa e a partir da 1 h30 bufê de sopas.
Informações: 9231-5444.

.\

I.

LICOBAR
Lounge Rock'n'roll para animar o sábado.

. SEVER CHOPERIA .

Guarainb..im
Festa 4 Rodas Club Car, esquenta

par_a o 7° Encontro Automotivo, com

DJs Alan, Marcelo Luis e Will.

MOVIRG UP . Schroeder
Mega Show com Téo & Edu e DJs Adrian P,

Eddy Amarantto e Rodrigo Avelino. Double

pàssport até Oh30 e elas entrarnfree até 23
horas. Ingressos antecipados a RS 15 em

Guaramirim no Posto Maiochi,emJaraguá no

Mime (Weg 2) e Schroedertambéni noMime.

MOMMA CLUB - Pomerode
_ UiCover Curitiba, com início às 23 horas

e mais DJs Johnny e Léo.

DIA31'
PARQUE MALWEE

Como ocorre todo último domingo do

mês, das 9 às 12 horas, é dia de encontro

de antigos (carros, motos e bicicletas).
Para este domingo, quatro clubes já .

confirmados para visitar o evento: Boxer
de Floripa , Clube do Fusca de Blumenau, .

Brusque Car Club e Trankeirasclub de .

Blumenau. Se chover, não haverá encontro.

SCAR
Shaw Bee Gees Alive às 19h30. Formado

por brasileiros e considerado a mais fiel
referência cover do Bee Gees �a América

. Latina, grupo se apresenta no grande
teatro em promoção da Fundação Cultura.

Ingressos na Scar a
,

RS 20 mais um litro de óleo de soja (inteira) e

RS 10 mais um litro de óleo de soja (meia).

LICOBAR
Projeto Bravo House ê Tech House.

LONDORPUB
.

Shaw com Sandra & Leonarda.lngressos
somente na hora a RS 5 elas e RS 15 eles.

DIA3
UNTAM LOUNGE

Novidade: toda quarta bufê de sushi por RS
35 e sirva-se à vontade. De terça a quinta
double chope das 19 às 21 horas e terças,

quintas e domingos Festival de sushi.

". I
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CORRETORA

IO Baile da· Gala
" nossa querida APAE promove hoje à noite o 10

··.1'1.Baile de Gala. O evento ocorre a partir das 23.
horas, no Clube Atlético Baependi. Segundo a pre
sidente da entidade, Mônica Menegotti Schünke, o

evento tem como finalidade angariar fundos para
a instituição e ainda resgatar o baile dos saudosos .

"Anos Dourados': A festa será inspirada na década
de 1950 e animada pela banda The Champ. Haverá
ainda homenagem às madrinhas, músicas' diversi- o

o

ficadas e um delicioso fJuffet de sopas, queserá ser

vido a parti, da 1 h30 de domingo.A expectativa é
atrair mais de 400 pessoas à festa, que deve marcar

o

li calendário social da entidade. Todo o dinheiro
arrecadado será revertido -ao pagamento do 130

salário e férias dos funcionários da APAE, além da
o

manutenção de reformas.na instituição.

Gaveta
Foi só eu registrar a notinha na-minha coluna

de ontem, de q!le a Prefeiturade Jaraguá estaria

.
guardando na gaveta um megaprojeto para ampliar
a ciclovia nos quatro cantos da cidade, que pintou o

"dóno" da ideia. Trata-se do empresário Aldo Pavanello. o

Segundo ele mesmo, o "projeto" teria sido enviado por
e-mail ao paço municipal, no ano passado, e ninguém
respondeu. Não gostou de saber pelo jornal! Por favor,

o

umchope Kõnigs Bier bem gelado!
.

NIVER Domingo, 31, é o aniversário do
meu aniigo )eremiaz Rozza. Mil vivas

Caraguá�Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

DO BEM O casal sempre animado
Lucelia e Leio PlanincheCk Dica ode sábado

Saborear a delicíosa Feijoada
da Confeitaria Bela Catarina.

moagonc::alves@netuno.com.br

Por cima
Como o inverno aqui de

Iaraguá do Sul não tem
o aquele frio de bater o

queixo, a galerínha que
acaba de dar uma voltinha
em NovaYork resolveu

antecipar o expediente. E

já desfilam aqui na urbe

.
sorriso com os looks de

o

verão que os ícones de
o estilo acabam de colocar
nas suas famosas vitrines.

_' .

.

Chique!!!!Já que pelas
o

bandas de lá, o tempo .

anda quente, pegando
fogo. Quem pode, pode!

24h.
ODONTOfut-

capital
TECON'liEI

• fl
o

• wandersan Sieuiert
.

recebe, na segunda-feira; o

merecido coro. de parabéns.

(

i
I

)

j
{
(

oDose!
Da serie moro e não vejo tudo. Tava lendo num

jornal que o berreiro dos fãs deAmyWinehouse
- com direito a muita bebedeira e cantoria na

frente da casa da cantora - é muito grande.
Dizem que tem rendido o maior barulho para a

vizinhança, que não consegue mais descansar,
nem dormir. A polícia équem tem trabalhado

dobrado para tirar os beberr�es do quadrado]

• Os arquitetos da Ponto

Arquitethra & Desigii já
o

apontando na área com os
profissionais do momento.

• Hoje, apartir das 11

horas, na movimentada

Confeitaria Bela Catarina,
tem Feijoada! 'Uma boa

, pedida para este sábado.

• O meu leitor assíduo,
C! amigo Neri Enke, avisa

que no próximo dia 20 de

agosto, na Igreja Apóstolo
Paulo, na Vila Lenzi, tem

.

O tradicional jantar típico
italiano do Grupo de Idosos

o Flor de Maio.

PIZZA Magda Gusman, CamiIa

Bettiol e Eduardo Gusman,
·dividiram pizza no MadaJena

j
I

-)

.

..

Sem compromi.sso
Aqui em "Dubai", como aí emJaraguá ninguém
dorme de touca, nem nada. Os lugares da moda
e mais fervidos já andam de olhos mais que
esticados na turma do "bloco tô livre e solto". Para

os desligados, o Dia dos Solteiros é comemorado
em 15 de agosto. E como os avulsos, segundo
pesquisas, são aproximadamente 40% da

população brasileira, a turma aqui da urbe sorriso

já anda na maior desenvoltura.para dar aquela
forcinha, E haja agito!!

o

J

)
)

l
)

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas

. vai para a galera esperta do
oMCVComércio e Instalàçãa
ElétricaLtda. Aquele abraço! '

.-A Revista Nossa Weekend
deste fim de semana já eStá "

circulando. Quem estampa
a capa é a presidente da

'APAE,·Mônica Menegotti
Schünke.

• Recebo diariamente
o

centenas de e-mails..

Infelizmente, não consigo
.

responder a todos. Sorry!

PASSARELA .llndrie6 Eduarda, nos

corredores da London Pub, quinta-feira

,,,

• Pagai o;.m"àl c0111 o bem, .

porque o amor é vitorioso
no ataque e invulnerável
na defesa. Lao Tsé ,�,

,

1·

I· .

Se a paixão .':
/'

o conduz, deixe
, a razão segurar

..
,.

,,'as ré_ea$.. .

.e..j�"" �ankliD

�

Dia do sim .·Paula· .

DIA'
\

)

DO SIM

Aterrissounaminha Fernandes
Daniele

mesa o bonito convite de O show da cantora
Reckziegel,

casamento dos amigos sertaneja foi antecipado.
6Ihado
casal amigo

DagomarMüller e Não será mais dia Deonildo .

o
Iucíana Oslo. A cerímônia 2 de outubro. Omega e Marlete

será em setembro, na CJ�Aprevento acontece dia Reckziegel,

cidade de Corupá, para 28 de setembro, na
casa-se neste

. poucos e bons. o Arena Jaraguá.
sábado

o

>
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.CRÔNICA
o UMBIGO E
,A ACADEMIA'

Numapesquisa do jornal Folha de São Paulo de 2006, es

critores e filósofos divergiram claramente sobre o silên
cio da Universidade no debate público: Frederico Barbosa,
da Casa das Rosas, afirmou que auniversidade é "um centro

.

de dogmas e favores, onde as pessoas se beneficiam deacor
do com as ideias que seguem". O filósofo e professor Renato

Ianíne Ribeiro, defende dizendo ;que� não compartilha da
.

ideia de que os intelectuais estão fora da discussão pública.
De qualquer modo hã, sim, desde os anos 1980, um certo

desencànto dos intelectuais que ficaram alijados da con

dução da política econômica do Brasil". O filósofo Eduardo
_

Luftcita II Cachorros dePalhas'; de John Gray, que jáfalava da
falência de modelos idealistas e ainda assinala que lia filoso
fia ficou descolada de questões relevantes". E por último, o

. escritor Marçal Aquino afirma não se lembrar, no Brasil, de
um debatesem dedo em riste e que Ilhá sim, um certo fastio,
um certo desânimo entre os intelectuais". O motivo de todo
esse rebuliço nas folhas de um dos jornais mais lidos do país
foi a publicação do livro

II O intelectual: o poder positivo do

pensamento negativo", do norte-americano Steve Fuller, ilm .

respeitado sociólogo, polemista profissional e articulista do
New York Times e The Independent.

Ao contrário dos livros .de Michel Onfray e de Jean
Baudrillard, dois grandes pensadores que possuem o

.

único pecado de terem pretensões literárias, o livro de
Fuller segue o caminho inverso, nada de verniz na lin

guagem' apenas ideias e bom humor.
Uma de suas críticas é sobre o espírito "neutro" e "equi

librado" que predomina nas universidades, onde protegidos
por doutorados e orientandos, os acadêmicos se fecham à

• brutalidade do mundo: "Gostaria de dar um conselho aos

acadêmicos, mesmo que tenham perdido o desejo de se tor

narem intelectuais, resistam à tentação de aniquilar o éspíri
to libertário e irrequieto que caracteriza o florescimento do
intelecto crítico", diz.

A grande s'acada do
livro é um diálogo, en

tre um intelectual (livre
pensador clássico) e um

filósofo (pensador síste
mático da academia): o ,

filósofo é cauteloso, de
tom professoral, palavras
medidas. E o intelectu

al, sem vínculos que q
prendam, atua em várias

frentes, sem medir as pa-
lavras. O filósofo acusa o

intelectual de forçar seu ponto de vista sobre as.coisas, de .

reduzír a complexidade do mundo às suas pequenas ideias.
O intelectual ironiza os argumentos do filósofo, para quem
algosó deve ser afirmado quando corresponde inteiramen-.
te à verdade, Orgulha-se, ao contrário, de falar "ao público
comum", isto é, de colocar a eficácia acima da precisão. IIEle

espera cometer erros instrutivos que sirvam para ampliar a

inteligência coletiva da sociedade", define Fuller.
O filósofo acusa o intelectual de submissão a editores e

à mídia e o intelectual de Fuller critica nos filósofos a ânsia
de sempre repetir o que disseram seus mestres: "Desde que
você tenha aprendido a pensar como, digamos, Michel Fou
cault, ou Jurgen Habermas, nunca mais vai precisar pensar
por você mesmo", ele ironiza. SeIÍl arredar pé, o intelectual
ressalva, contudo, que nada tem contra Foucault ou contra
Habermas, mas "contra seus epígonos, clones e parasitas"
E o filósofo ataca, critica a "prosa impenetrável", que exclui
os homens comuns e também o "verniz habilidoso", o bri
lho dos argumentos rápidos, que no fim seriam apenas uma

"mistificação obscurantista".

o filósofo acusa

o intelectual dé
forçar seu ponto
de vista sobre as

coisas, de reduzir
a complexidade

do mundo às suas

pequenas ideias.

\

'CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A simpática Bombinha precisa de um lar. Ela'foi acolhida na casa da
Carla quando apareceu lá prenha. Agora teve seus filhotes, que já toram

adotados, e procura uma nova casa, de preferência ampla e fechada.
Bombinha 'é um bom cão de guarda. Para adotá-Ia, entrar em contato
pelo e-mail carlarmoreira@hotmail.com ou pelo telefone 9618-8583

Henrik é um jovem padre
que vive em Estocolmo,
constantemente atormentado
por pesadelos com a falecida
mãe. Um dia, recebe a

notícia de que o pai, também
. padre e que mora em um

. povoado remoto, se afogou e

morreu. As circunstâncias do

afogamento são miste-riosas.
Henrik viaja até o povoado
para investigar as causas da
morte. Ao descobrir mais sobre
o afogamento e sobre o pai, a

porta para o desconhecido é
aberta. Sombras do passado'
emergem, retornando para
esse mundo por um único
motivo: vingança.

NOVELAS

• INSENSAT1l CORAÇÃO
Norma se faz de ofendida com pergunta de

Marina. Léo entra no escritóno e, diante de Marina,
faz teatro para impressionar Norma. Ela fica abala-

, da e acaba se entregando a ele. Léo pede o direito
de ir e vir e ela cede. Ele também sugere que mar

quem um jantar com Wanda para oficializar a situa

ção deles. Lella conta para André que Paula copiou
- suas criações e ele promete ajudá-Ia. Carol insinua

para André que talvez eles' pudessem comprar um

apartamento' juntos, mas ele não entende o recado.
No hospital, Rafa descobre que Cecília está grávida,
mas ela diz que o filho não é dele. Ele fica abalado
e vai embora. Julio e Eunice procuram Oscar e Gilda
e contam tudo. Vinícius ouve e diz que se casa com

Cecília. Cortez comenta com Wagner que quer fu

gir da cadeia. Bibi tira satisfações de Douglas, que
gosta de vê-Ia com ciúmes. Dulce avisa que tem
uma proposta para Douglas fotografar na Europa.
61e acaba dando um ultimato a Bibi.

.de ligar Naomi robô novamente. Naomi conta para
.

Amanda que está sendo chantageada. Amanda insi
nua que Naomi pode estar escondendo um segredo e

deixa ícaro intrigado. Wilson sai com Melissa e os dois
se beijam. Elaine/Élcio tenta roubar a sua foto da de

íeqaclae dá de cara com Wilson. Guilherme comenta

que Tânia lhe fez uma proposta para morar no Rio de
Janeiro e Dulce se preocupa com Amadeu.

CORDEL ENCANTADO
Açucena quer participar da retomada do palácio,

mas Jesuíno não deixa. Petrus e Florinda se beijam.
Herculano aconselha Jesuíno a ficar com Dora. Lilica e

Tibungo se beijam. Helena percebe a intimidade entre
Zóio-Furado e Iernurínha. Timóteo avisa a Téinha que
todas as crianças devem pagar a ele uma mensalida-

, de para estudar. Jesuíno combiria com Adernar de reu

nir o povo de Brogodó e Vila da Cruz no cinema. Farid
tenta entrar no quarto de Penélope, mas Belo expulsa.
Timóteo leva Zóio-Furado para recolher o dinheiro dos
comerciantes. Açucena reza com Virtuosa. Batoré des
confia por não conseguir entrar no cinema e' conta a

Timóteo que algo está acontecendo lá dentro.
MORDE & ASSOPRA

Naomi conta para Salomé" que falsificou o teste
de paternidade de Rafael com a ajuda de Guilherme.
Salomé exige a casa de ícaro para não revelar o segre
do e ela lhe propõe um acordo. ícaro proíbe Zariguim

VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

ANIVERSARIANTES Mais uma narrativa da série da,
consagrada autora de Academia

,
de Vampiros estreia no Brasil.
"Filha da tempestade' apresenta,

a heroína Eugenie Markham,
uma poderosa xamã que ganha
a vida banindo espíritos que
passam para o mundo mortal'.
Nessá tarefa ela tem a ajuda
de Dorian, um sedutor rei
'encantado e Kiyo, um lindo
mutante. Nas suas lutas,
Eugenie vai ter que enfrentar
uma profecia que revela que o

filho primogênito irá ameaçar o

futuro do mundo.
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Carla L. Volz Osmar Minatti Eduardo Garcia
Cristiane Fusi .Osrnarina Paternoli Eduardo Vercino
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.
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TIRIHHAS

Passa
aqui às alto

entaoné?

Se for pra ter que... .

esperar um tempaa
você ficar pronta,
prefiro, nem sair.

Ok?1 OI(.

A SELVA LTDA.

WILL LEITE. www.wílltírando.com.br

If

E•••

Maséo
seguinte•••

E se for pra vIr càm
toda essa grosseria
prefiro procurar ppr

.
outro namoraao.

Até as oito
'então...

GUSTAVO SANCH�Z

CINEMA

SEM LIMITES
'Eddie Morra (Bradley, Gooper) sofre bloqueio de es,;

critor. Um dia, ele reencontra na rua o ex-cunhado,
Vernon (Johnny Whitworth), que lhe apresenta'
um remédio revolucionário que permite o uso de

.

100% da càpacidade cerebral. O efeito é imediato
em Eddie, pois ele passa a se lembrar de tudo

que já leu, ouviu ou viu na' vida. A partir de então,
consegue aprender outras línguas,' fazer cálculos
complicados e escrever muito rapidamente, mas

para manter este ritmo precisa tomar o remédio
todo dia. Seu desempenho chama a atenção do

empresário GarI Van Loon (Robert De Niro), que
resolve contar com a ajuda para fechar um dos
maiores negócios da história.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador -leg

(14h20, 16h40, 19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Sem limites -leg (19h30 e 21 h30)
• Cilada.com - Nac (15h30 e 17h30)
• Carros 2 - Dub (13h30)
• Cine Breithaupt 3
� Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (19h e 20h30)
• Harry Potter e asrelíquias da morte - Parte 2 - Dub (14h e 16h30)

JOINVILLE
• Cine Garten f
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg .(13h30,

16h20, 19h10 e 21 h50)
• Cine Garten 2
• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21h15)

• Cine Garten 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h50, 16h30,

19h20 e 22h)
.

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (1�h40, Uh, 19h30 e 22h10)

•

• Cine Garten 5
• Carros 2 - Dub (13h40)
• Os Pinguins do Papai - Dub (15h40, 17h40'e 19h40)
• Transformers - O lado oculto da lua -leg (21 h30)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h1 O e 16h)
• Capitão América: O primeiro vingador -leg (18h50 e 21 h40)'
• Cine Mueller 1
• Capitão América: O primeiro vingador -leg (14h, 16h40,

'19h15 e 21h40)
.

• Cine Mueller 2.
.

• Cilada.com - Nac (13h45 é 22h)
-

.

• Assalto ao banco central:'" Nac (15h40, 17h50 e 20h)
• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (13h30,

16h10, 19h e 21h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h1 O e f6h)

• Capitão América: O primeiro vingador - leg (18h50 e

21h40)
.

\

• Cine Neumarkt 2

.

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (13h30,
16h20, 19h10e �1h50)

• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao banco central- Nac (14h15, 16h40, 19h e 21h10)
• Cine Neumarkt 4
• Capitão America: O primeiro vingador -leg (13h40, 16h1 O,

19h�0 é 22h)
• Cine Neumarkt 5
• Carrõs 2 .; Dub (13h50)
• Os Pinguins do Papai - Dub (15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - leg (22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central - Nac (14h40 e 21 h45)
• Cilada.com - Nac (17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Capitão América: O primeiro vingador -leg (11 h15, 13h55,
'16h35, 19h15 e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• Capitão América: O primeiro vingador -leg (12h1 O, 14h5_Q,

17h30, 20h10 e 22h50)
• Cine Norte Shopping 3

.

.

• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h40,
18h20, 21 h e 23h50)

• Cine Norte Shopping 4
• Assalto ao Banco Central':" Nac (11 h30, 13h40, 16h, 18h1 O,

20h35 e 23h)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (11h20, 13h25 e 15h35)
• Cilada.com - Nac (17h45 e 19h50)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (22h) .

• Cine Norte Shopping 6.
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (12h30 .e 17h)
• A Casa -leg (15h1 O, 19h40, 21 �35 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (11h)

.

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h15, 15h55 e 18h35)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -leg (21 h15)
• Transformers - O lado Ocurtó da lua -leg (23h55)

Mulher.de Rodrigo
-

nega separac;ao
Casada com o ator Rodrigo Lombardi, a

maquiadora Betty Baumgarten negou os

boatos de que eles estejam se separando e de
.

que ele teria saído de casa na última quinta
feira. "Não é verdade', diz. 'Acho que falam
isso porque o Rodrigo está fazendo sucesso,

ele está tão bem na novela, que as pessoas .

. confundem as coisas". Os dois estão juntos há
cinco 'anos e são pais de Rafael, de três anos.

Vera Fischer sem

.pr�Visão de.altá
A catarinense Vera Fischer, internada
em uma clínica de reabilitação para
dependentes qufmicos desde a última

terça-feira, não tem qualquer-previsão de
alta. Ela está no Rio de Janeiro e passa os.

dias sedada. Esta é a segunda vez que.a
atriz, atualmente em cena na reprise da

.

novela O Clone, se interna. A primeira foi
em 1997, quando Vera passou dois meses

totalmente reclusa.

S·thelany Brito quer·
a prisão de Pato '

Apolêmica separação de Sthefany Brito e

Alexandre Pato ganhou mais um capítulo,
Dessa vez, a advogada da atriz pedirá a prisão
do jogador de futebol pelo fato de ele nunca

ter pago à ex-mulherum centavo do valor
determinado pela Justiça como pensão. Já .

o representante de Pato disse que O jogador
pagou por um ano a pensão de R$ 5 mil.

S,andy contesta·

edic;ão da·Playboy
A cantora Sandy entrou para a lista dos
assuntos mais comentados do Twitter

após ter uma declaração polêmica
divulgada pela assessoria de imprensa da
revistaPlayboy. Segundo a publicação, a

cantora teria dito: "é possível ter prazer
anal". Contrariando a lnformaçãõ, Sandy
se manifestou: "não foi bem aquela a

minha resposta. Eu nunca falei e não falo
detalhes sobre minha vida sexual".

.

HORÓSCOPO
ÁRIES
Novos começos, projetos eídelas estão em plena germinação. O

período da tarde é ideal para buscar um pouco mais de diversão,
Não provoque o ciúme de quem ama Evite os excessos,

TOURO
A influência da lua deixa você com um sentimento de nostalgia.
Uma necessidade de aventura vai refletir a insatisfação
emocional. Dedique-se à família e aos amigos queridos.

GÊMEOS
O'dia está"trazendo o novo, a mudança e a chance de evoluir. A

comunicação será o grande trunfo. Na área afetiva, poderá ter
.

surpresa.desagradável. Não menospreze seus projetos.

CANCER
Excelente astral para ganhar dinheiro e investir em ideias.
Novos horizontes estão se abrindo no campo afetivo, mas evite

provocar o ciúme de quem ama. Confie em suas qualidades.

LEAo
Este é o momento de investir na carreira. Tudo indica que
poderá se tomar o centro das atenções. A Vida a' dois pode
ser prejudicada pelo excesso de autovalorização. Busque a

discrição.

VIRGEM
As atividades que exijam isolamento e concentração são as

.

mais favorecidas. A noite revela maior apatia e desmotivação no

"cempe emocional. É hora de prestar atenção em você.

Marido de Eliana
, se derre�e .por· bebê

João Marcello Bôscoli, marido de Eliana,
que está grávida de oito meses, é só emoção
quando fala do neném. Ele tem circulado

I .

por aí com uma foto, feita via ultrassom,
do filho no celular. "Como bebê,

-

compreerido a noção de onipresença
e onipotência. Uma meia dele é mais

significativa que o Louvre inteiro. Uma

batida do seu "coração tem mais emoção
que Bach, Stevie e Debussy", declarou.

Daniell Iii
•

eXI
· A apresentadora Daniella Cicarelli tem'

exibido uma bela aliança dourada na mão
·

esquerda. Com o compromisso oficializado
· desde abril com o empresário e triatleta
Frederico Schiliró, ela não esconde mais a

joia e a felicidade. Nesta semana, fotógrafos
a clicaram durante bate papo com a atriz

Betty Lago em Uma churrascaria do Rio de'

Janeiro. Na hora de deixar o local; Daniela

passou o tempo verificando o celular.

LIBRA
O astral favorece de forma particular as relações de amizade e o

convívio social. É uma fase em que você vai estar mais popular.
O astral pede cautela com as aventuras.

ES_CORPIAo
Lua e vênus estão no topo do seu horóscopo, indicando que esta

é uma fase muito positiva para uma exposição social. Quem
.

trabalha com o público não pode reclamar.
-

SAGITÁRIO
Novos horizontes se abrem nos negócios. O contato com gente
de terras distantes está altamente favorecido. A vida amorosa
corre o risco ser sacrificada. Invista no aperfeiçoamento.

CAPRICÓRNIO
Não falta habilidade para os negócios e nem para organizar
a vida .financeira. O desejo de aventura pode refletir toda.a
insatisfação emocional. Boa fase para sair da rotina.

. AQUÁRIO
Os astros indicam que esta é uma boa fase para ampliar e

renovar os contatos. No campo afetivo, os anseios mais íntimos

podem ser sacrificados em favor de quem ama Alargue seus

horizontes.

.

PEIXES
O astral é dos mais promissores para cuidar da aparêricia O
excesso de franqueza ou teimosia pode gerar um mal-estar na

vida a dois. Aperfeiçoe a imagem que você passa aos outros.
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ANOSI
FLUENCf: DYNAMIQUE FLEX�2012

.

a partir de 59.99
- MOTOR 2.0 16V FLEX,. CÂMBIOMAN.UAl DE 6·MARCHAS
,. CHAVE-CARTÃO COM FUNÇAoJlHANDS FREE"
- FREIOS ABS·... 6 AIR BAGS
- AR e:ONDJCI·ONAOO DIGIJAl OVAI- ZONE .

- RAt>lO�CD MP3 COM CO&EXÃO QSS11POD E BLUETOOTA

www.renault.com.br Rede Renault, Mais de 160 concessionárias no Brasil. SAC: 0800 055 56 15

I. JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE .

(47) 3145-3145
BLUMENAU

(47) 3144-3144 MUDE A DIREÇÃO
www.liberte.com.br RENA\JLT

I) Fh.lenCE: t)ynamiqu(� 2.í) :H3V Hi··Fk,)( 4P 11/1'1. plnt.,m:) :"ótlda. cêmbio manual de f:l marchas. Chl.Wfl··ü"uiiffio H;::lI1ds Free, freiQsl�BS., 6 ali bags, ar,·condic:.iof'\ad0 dii:lital Oual'lone com sald,ls de ad.fas�ir;,fs, rãdio CD MF'3 plr;)'1er c:.orn conexão USB/iPocl,

entrada aw<iliar <� 8!\Jetootll. à vista: R$ 59,990. Estoque: 2 unidades, EstOqllês referentes I� sorna .oos \le;(;ulos das, CI,)rlc,eM'ioni:lrilirs paltic_ipant,es,. FCli'lte inCluso, Ofertas v�ilili<lS atô (j'l/BJ201"l, someníe para 1(Is cont:;;essI6n:f:lr!fls Renaul! de SI:';,o Paulo e

Região Metropolitan<l. Garantiu de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, confol']"ne consta no Manual de Garantia e Manuti.�nç,ão elo VE:ícu!o, F!uj�nce, o eleito Campeáo de 20'11 na (:alegoria Melhúr Compra pela revista Quatro Rodas. Imagens

,

ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou mencionadas são opcionais elou acessóaos ei'ou referem-se a versões específicas, Preserve a vida, Cintos de segurança em conjunto com ai" llágs podem salvar vidas.
,

'

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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Formar futuros líderes capazes qe contribuir para o desenvolvimento do 'país
é oprincipcrl tarefa da Fundação Estudor, que oferece bolsas de estudo em

graduação e pós em universidades do Brnsíl e do exterior, Página 7
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Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Acomodado estás.
ac:omodad� permanecerás

'_
,
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Eu tenho certeza que quando você ler a

história de hoje identificará um colega
com quem trabalha ou já trabalhou
em algum momento! de sua vida, pois
os escritórios estão cheios de pessoas
assim, infelizmente.
Danilo e Gabriel eram colegas de
trabalho há pouco mais de um ano

quando tomei conhecimento dessa
história. Engraçado como as pessoas
nem mesmo percebem suas falhas e,

pior, curioso é como elas insistem em

culpar as empresas pelos seus destinos

profissionais. Eis a história dos dois...

Os jovens recém formados em

administração de empresas souberam
através de um professor que uma

multinacional do ramo financeiro
havia aberto um processo de trainee
e ambos fizeram suas inscrições o

quanto antes puderam. O processo
durou cerca de um mês e tanto Danilo,

. quanto Gabriel, souberam que haviam
sido selecionados no mesmo dia.
Tudo que passaram nos primeiros
meses de empresa, passaram
juntos. Dividiram dúvidas, anseios,
trabalho e recompensas. Os primeiros
quatro meses foram realmente de

ambientação. Ainda não tinham
se acostumado com a rotina de
um trainee, que acaba passando
por algumas atividades diferentes,
realmente com o intuito de conhecer
melhor toda a cultura organizacional e

seus processos, além de desenvolver sua

capacidade de liderança.
Porém, ao se sentir um pouco mais
à vontade com a rotina e com seus

colegas de trabalho, Gabriel começou
a colocar as manguinhas de fora. Sua

postura mudou de repente e passou a

rejeitar praticamente todos os pedidos
, que iam além daquilo a que ele havia

se proposto a fazer, quando ingressara
na organização.
Quando essa mudança de atitudes

começou, Danilo chegou a estranhar
o comportamento de seu colega,

. mas observou de longe para ver até
onde ele ia. Diariamente-era mais ou

menos assim: acabavam-se as tarefas
rotineiras e enquanto Danilo buscava
outras coisas para fazer, Gabriel
sentava-se na frente do computador
e ia navegar em sites sociais. Apesar
de estranhar, Danilo não se sentia
à vontade para alertar o amigo de

que sua postura era inadequada e

continuaram assim durante alguns
meses até que os comentários

chegaram à rádio peão.
Colegasfalavam com desdém de

Gabriel, apontando seu comodismo
e falta de vergonha na cara por
usar o tempo que deveria ser

destinado às tarefas da empresa, em

atividades irrelevantes. Por outro

lado, comparavam-no à Danilo,
elogiando o rapaz que além de fazer
todo o trabalho esperado, vivia

surpreendendo seus líderes com ideias
criativas e uma proatividade invejável
e admirável.

.

Ao tomar conhecimento de tais

comentários, Gabriel se voltou contra

Danilo. Acreditava que o colega
é quem andava levantando esses

questionamentos e, naturalmente, viu

se tomado por sentimentos de raiva
e revanche contra o colega. Mas, não

era nada disso! Danilo, na verdade,
queria o bem de Gabriel, só não sabia
como expressar isso. E, ao perceber que
o colega vinha agindo de forma hostil,
convidou-lhe para uma conversa.

Durante todo o diálogo, Danilo tentou

deixar claro que suas colocações
,. seriam feitas na tentativa de 'beneficiar

o colega. Explicou que não se sentia no

direito de chamar sua atenção, já que
eram apenas colegas e não seu chefe,
tão pouco amigo. Gabriel, por sua vez,

sentiu-se ofendido com a intromissão

de seu colega: "quem ele pensava que
era para lhe dar lições de moral?':
Passaram-se mais alguns meses

naquela peleja e o rapaz não mudou
sua postura. Pelo contrário, as coisas

foram só piorando, sem contar seu

relacionamento com Danilo que
ficou extremamente desgastado.
Recentemente houve uma promoção
no setor e adivinha quem foi efetivado?
Danilo agora é supervisor de Gabriel.
A relação entre os dois não anda muito

boa, pois Danilo já sabe de todos os

"podres" que o colega possui. E Gabriel,
por sua vez, não aceita os comandos do
novo líder. Sente-se ofendido o tempo
todo e não admite ter perdido para
Danilo, a chance de crescer dentro da

organização.
Eu não tenho dúvida de como será o

desfecho dessa história. Uma pena,
por competências técnicas, Gabriel
merecia permanecer ali... mas pelas
comportamentais!... isso é outra

história.
* Mande sua história para:

coluna@debernt.com.br
I

e siga twitter/bentschev.

... Auxiliar de Recursos Humanos
Início: 20/07/11 a Março 2012

... Excel Avançado
Período: 01/08 a 31/08/11

... Fotografia Digital
Período: 08/08 a 14/11/11

... Bombeiros Voluntários
Início: 13/08/2011 a Nov/2012

... Especialização Técnica em Enfermagem
do Trabalho
I'nício; 15/08/11

... Especialização Técnica em UTI

Início: 16/08/11

YBu'sine'ss
•·...• 'Telecom

A Business Telecom atua há 10 anos na

área de soluções em telefonia móvel, fixa

e banda larga. Conta com sua matriz na

cidade de Timbó e conta com mais 3

filiais na região para melhor atendê-lo
AGENTE AUTORIZADO

I intelig
A Business Telecom juntamente com a Venha trabalhar conosco

TIM Ilntelig está quebrando fronteiras e Envie seu currículo para
apresentando soluções que vão simplificar o

dia a dia de sua empresa, com ofertas rh@businesstim.com.br

ultracompetitivas em voz e dados que
combinam qualidade, economia e facilidade.

Visite nosso site www.businesstim:com.bt

•••••1111.1111.1111•••••••••
Blumenau: Rua 2 de Setembro, 4136 -Itoupava Norte (47) 3323-2040

Brusque: Rua Rodrigues Alves 165 - Sala 701 - Centro (47) 3355-7017

Jaraguádo Sul: Rua João Marcatto, 1.19 - Centro (47) 3055-0099

Timbó: Av, 7 de Setembro, 140 - Centro (47) 3382-3778
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Certificação de

pessoas ganha
força em setores
marcados pela
competitividade

Investir em aperfeiçoamento via
cursos de extensão e pós-gradu

ação pode não ser mais suficiente

para ascender profissionalmen
te. Pelo menos em setores de alta'
competitividade, marcados por
transformações velozes e desafios

complexos, como o bancário, o

da tecnologia da informação, de

petróleo e gás, construção civil e

saúde. Quem trabalha ou deseja se

candidatar a vagas em uma dessas
áreas provavelmente já descobriu
um universo desconhecido para a

maioria: o da certificação de pes
soas. Para assegurar que o profis
sional esteja preparado para exer

cer determinada função, várias

empresas - e até órgãos públicos
- têm aplicado provas periódicas
para testar seus conhecimentos.

Consolidado no exterior,
principalmente nos Estados
Unidos, o mercado de certifica

ção surgiu no Brasil nos anos 80,
quando empresas de informá
tica passaram a exigir, dos pro- QUIlLIFICIlÇÃO o merc::ado de certificação SIII'giu no Brasil somente na década de 1980

fissionais de TI, comprovações
teóricas e práticas de que eles
dominavam softwares e sistemas

"

.operacionais importantes. De
lá para cá, a tendência ganhou
força em outros segmentos de

negócios, principalmente no de

finanças.
_

Seja como documento

obrigatório para contratação ou

promoção.
De uma forma ou de outra,

trata-se de um mercado com gran
de potencial de crescimento nos

próximos dez anos, garante Mar
co Tyler-Williams, diretor-supe
rintendente da Prepona, empresa
líder na aplicação de provas para
certificação de pessoas. Em 2010,
a empresa aplicou, em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), mais de 80 mil exames. Um
aumento de 80% sobre 2009.

- O Brasil tem adotado esse

sistema em ritmo acelerado, por
que já está avançado quando o

assunto é certificação de produ
tos e processos. Falta agora o ter
ceiro P: as pessoas. O que, para
mim, é o que existe de mais im

portante numa empresa. São elas

que operam os processos e verifi
cam a qualidade dos produtos -

lembra Tyler-Williams, que tem

como
.

clientes associações do
mercado financeiro e organiza
ções como a Chevron e a Lafarge.

Certificado funciona como complemento ao diploma
Para o executivo, certificados

são mais do que simples ferra
mentas de comprovação:

- Além de ajudàrem as em

presas nos processos de recruta

mento e seleção, os certificados

representam um complemento
ao diploma, potencializando as

chances de empregabilidade e

contribuindo para o processo de'
desenvolvimento de carreira.

No caso da Associação Brasi
leira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbi
ma), por exemplo, as instituições
financeiras levantam quais tipos
de atividades profissionais deve
riam ser certificadas e as repassam
à entidade que elabora o conteúdo
das provas. O trabalho é realizado
em parceria com a Prepona, que
detém a tecnologia para aplicá
las; e com a FGV, que disponibiliza
centros de testes conveniados em

todo o Brasil para sua realização.
- Começamos a investir em

certificação há nove anos, pe
gando como inspiração os Es
tados Unidos, onde a prática é

comum. Acreditamos que é mais
do que uma forma de contribuir

para a qualificação dos profis
sionais da área. A ideia tam

bém é buscar, constantemente,
a qualidade dos serviços - diz
Ricardo Nardini, gerente execu

tivo de Certificação e Educação
da Anbima, que concede quatro
certificações obrigatórias e duas

optativas, uma para planejador
financeiro e outra para analista
de investimento.

. Para trabalhar como agente
autônoma de investimentos da
corretora XP, a advogada Maria
Cláudia Veloso, de 45 anos, teve

de acertar 70% de uma prova com

80 questões objetivas sobre a pro
fissão. A certificação, exigida pela
Comissão de Valores Mobiliários
(CV11),- é concedida pela Asso

ciação Nacional das Corretoras e

Distribuidoras dos Títulos e Va
lores Mobiliários, Câmbio e Mer
cadorias (Ancord). Faz parte do
trabalho entender as necessidades
do cliente para oferecer opções de
investimentos segundo seu perfil.

- É uma prova que exige aten

ção porque faz pensar em detalhes

que não podem ser esquecidos, o

que é 'importante para o profis
sional se manter atualizado e, ao

mesmo tempo, transmitir uma

sensação de segurança para o

cliente - diz Maria Cláudia.
O problema é que nem sem

pre as pessoas enxergam o siste
ma sob essa perspectiva. Segun
do o consultor Edmundo Maia,.
da FGV Projetos, que coordena
o processo de certificação de

pessoas na instituição, um dos
maiores desafios do modelo é
driblar a resistência que ainda
existe entre os profissionais bra
sileiros. Rejeição que cresce no

caso de certificações com prazo
de validade, que pode variar de
dois a quatro anos.

Maia faz uma análise que lem
bra a crise que se abateu sobre
a Orquestra Sinfônica Brasileira
(OSB), este ano, após recusa de

parte dos músicos em se subme
ter a audições individuais de de

sempenho. O caso terminou com

33 demitidos. E, recentemente,
com o abandono do cargo de dire
tor artístico pelo maestro Roberto
Minczuk, regente da orquestra,
que idealizara a avaliação.

- Muita gente não gosta de
ser testada, submetida a avalia

ções. Mas esse não é o tom. Elas

esquecem que os testes são sobre
conhecimentos do dia a dia; coisas

que aplicam na prática. Ou seja,
uma forma de teorizar e organizar
o pensamento sobre as atividades
diárias. Quando isso é entendido,
a certificação se torna um incenti
vo para as pessoas se atualizarem
- acentua Maia, que contabiliza a

aplicação de 300 mil testes desde
2002, quando a FGV começou a

atuar na área.
Já o Senai consolidou sua atua

ção neste mercado em 20QO, quan
do começou a estruturar o Sistema
Senai de Certificação de Pessoas

(SSCP). A ideia é oferecer nova pers
pectiva a trabalhadores da indústria

que adquiriram conhecimentos de
forma empírica, longe dos bancos
escolares. O Centro de Tecnolo-

I

gia de Solda (Cetec), na TIjuca, por
exemplo, já certifica soldadores de

tubulação de polietileno e de mate

riais metálicos. O próximo passo é,
até o fim do ano, inaugurar um cen

tro de certificação em instalações de

edificações prediais.
- O reconhecimento formal

de competências aumenta as

chances de ingresso e perma
nência de empregados nas em

presas - diz Angela Denecke,
chefe do Núcleo de Certificação
Profissional do Senai-Rio.

;.
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não chegarem até aqueles que
deles necessitam. E é o vendedor

que - direta ou indiretamente -

realiza essa aproximação, o que
o torna também um dos grandes
responsáveis pela manutenção
da rentabilidade e, portanto,
dos empregos da empresa para a

qual trabalha.
Todo vendedor que compre

ende a dignidade e nobreza de
sua função e trabalha honesta
mente, tem um enorme orgulho
de sua profissão. E vender, hoje,
é mais cérebro do que múscu
los: exige conhecimento, pesqui
sa, análise do mercado, estudo
de cada cliente, etc. Por isso os

vendedores excelentes são aque
les que se comprometem com o

sucesso de seus clientes a ponto
de se tornarem respeitados e in

dispensáveis. Tenha, portanto,
orgulho de ser um profissional
de vendas e de ser chamado de
"vendedort.a) ':

Pense nisso. Sucesso!

FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EMPRESAS .

Data: 16 a 20 de agosto de 2011
Horário: 3a a 6a das 19h as 22h e no sábado das 9h às 12h

Instrutor: Flávio Ueta
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Somos Iodos vendedores
CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

Data: 1 a 4 de agosto de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Paulo Henrique Felicioni
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Atendendo a muitos pedidos
de pessoas e empresas as

sinantes de nossas mensagens
semanais Motivação & Sucesso

quero comentar sobre a profissão
de Vendedor.

A primeira coisa que temos

que compreender é que todos
nós somos vendedores. Vende
mos nossas ideias, nossas dese

jos e opiniões, nossa visão frente
a alguma situação ou realidade
e mesmo em relação à própria
vida. Passamos o dia todo ven

dendo a alguém alguma coisa
ou ideia. Chamamos isso de con

vencer, de envolver, de compro
meter, de motivar - e de muitos
outros nomes. Mas o que, de fato,
fazemos é vender.

Tenho visto com preocupação
pessoas com uma certa vergonha
de serem chamadas de "vende
dor (a)': Há empresas que por
causa disso usam nomes diversos

para a nobre [unção de vendas:
"Consultor Técnico': "Assistente

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA CONTÁBIL SR.
VNência em obrigações acessórias (DCTF, Dacon, .

Sped Físcal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federaís.
ANALISTA FISCAL
Vivência em PIS e COFINS, apuração de impostos.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência com fechamento de cartão ponto, admissão,
demissão, férias, rescisão, controle dos benefícios e

demais atividades.
ANALISTA DE SISTEMAS

Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ANALISTA FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
ASSISTENTE DE MARKETING

. Vivência com produção de campanhas publicitárias,
elaboração de material para site da empresa, prepa
ração de foider e auxiliar na realização de eventos.

Desejável conhecimento em Photoshop e Corei Draw.

AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando

superior ou completo.
CONSULTOR COMERCIAL

Desejável vivência em negociações, área comercial.

Formação completa ou cursando Sistemas de Infor

mação, Tecnologia da Informação, Administração ou

Marketing. Disponível para viagens.

1\

AMOS

Comercial" e muitos outros. Se
você, por acaso, tiver vergonha
de ser chamado de vendedor,
saiba que está na contramão da
história, pois uma das mais im

portantes, rentáveis e dinâmicas
profissões dos dias atuais éjusta
mente esta. E quanto mais você

compreender o valor dessa pro
fissão, mais orgulho terá de ser

chamado de "vendedorta)".
O vendedor é antes de tudo

um prestador de serviços. É ele

quem aproxima as pessoas das

empresas, seus produtos e servi

ços. Como ele não pode obrigar
alguém a comprar, o que elefaz é

apresentar os produtos e serviços
com os quais trabalha, com a fi
nalidade única de satisfazer ne

cessidades ou desejos das pessoas
(físicas ou jurídicas) que atende
e, assim fazendo pode tornar
as pessoas mais felizes e as em

presas mais rentáveis. De nada
adianta uma empresa ter produ
tos ou serviços excelentes se eles

COMPRADOR
Vivência na função, desejável no ramo Metalúrgico
ou Elétrico.

CRONOANALlSTA

ESCRITURÁRIO FISCAL

Desejável vivência. Cursando OLl Completo Ciências
Contábeis.

SECRETARIA BILINGUE
Vivência na função.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Formação em-Administração, Ciências Contábeis,
Recursos Humanos. Vivência em gerenciamento e

planejamento financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negociação, compras, investimentos entre outros.

Desejável liderança de equipe. Fluência em Alemão.

TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo, áreas afins.

VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

TÉCNICAS/COORDENAÇÃO
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em implantação de ISO, processos de docu
mentação, gestão em geral na área da qualidade.
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência na área de costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando
Engenharia Têxtil ou áreas afins.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-lO.

ENCARREGADO DE CORTE/ESTAMPARIA

ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.

MÉTODO LíDER ylSIONÁRIO
Data: 02, 09,16,23 e 30 de agosto de 2011

Horário: 8h às 12h

Facilitador: Francisco Herbert Schork
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

NEGOCIAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS

Data: 8 a 11 de agosto de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos
Local: Centro Empresarial de Jaraquá do Sul

TELEVENDAS
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO POR TELEFONE

Data: 8 a 11 de agosto de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Emílio Muíioz Moya
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

áüMz �� Catóíícae-
ContabiUdade Santa Catarina

CoMUloria f.mJll8SiliaI
Centro Universltério

_/11:_

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes.
FACILITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO/CNC
VIvência na função:
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponível
de horários.

Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas.
TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função.

CNH De E. Possuir curso Mopp..

MARCENEIRO

OPERADOR DE CALDEIRA
Vivência na função. Possuir curso.

OPERADOR DE SERRAMECÃNICA
PINTOR INDUSTRIAUPISTOLA

ESTÁGIOS
COMERCIO EXTERIOR OU ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO MECÂNICA, ELETROMECÂNICA,
ELETROTÉCNICA
Para atuar em Schroeder.

PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Figueira.
PRENSISTA

SERRALHEIRO

ZELADOR(A)
Para atuar na Ilha da Figueira.

INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet

IMPRESSOR OFF SET

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivenda com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável conhecimento em

elétrica.
MECÁNICO MONTADOR
Vivência na função.
PROFESSOR DE INGLÊS

.

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, Html,Javascript, SQL,
Orientação Objecto.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência na função.
SOLDADOR IMONTADOR

TÉNICO EM ELETRÔNICA
Cursando técnico ou completo. Desejável vivência
na função
TÉCNICO ELETROMECÂNICO
TÉCNICO MECÂNICO

OPERACIONAIS
AJUDANTE DE SOLDA

ALMOXARIFE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Vivência em indústrias, hospitais, shoppinqs,
em centrais de refrigeração.

CAIXA

CONFERENTE
Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

A.UXILlAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÂO
Formação na área ou conhecimento.

ESTAMPADOR
Vivência com estampa' manual.

ESTOFADOR

ENCANADOR

EMPREGADA DOMÉS'QCA
JARDINEIRO
Vivência com corte de grama, poda de árvores,
plantação de flores e demais atividades na área de

jardinagem
LAVADOR DE VEICULOS
Necessário possuirCHN
MOTORISTA

ATENÇÃO

S BREITHAUPT �

o E 5 DEI 926

A MErA RH em parceria com a rede Breithaupt
contrata para início imediato:

• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
• ESTOQUISTA

�
Prumo
�"".-...,_.....,

www.grupometa.com
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Alidor Lueders, Consultor· alidor@lueders.com.br

Empresas de Família

Associação aprova medidas para contervalorização do real

-

-', ", OPORTUNIDAOE'
".

'

,
,

Empreender significa buscar
retorno econômico-financeiro
adequado ao investimento efetu
ado, a busca da continuidade e/ou

perenidade da empresa passa a ser

um objetivo estratégico. Mas face
ao risco de evento comofalecimen
to, separação do cônjuge ou outro

impedimento que envolve o [un
dador e/ou controlador ou sócio da

empresa que detenha o comando,
, é aconselhável estabelecer um Pla

nejamento Sucessório.

Portanto, é recomendável que
a empresa tenha uma estrutura

societária que. permita a continui
dade do negócio.

O livro Planejamento Sucessório

Aspectos Familiares, Societários e

Tributários, editado por Pompeu,
Longo, Kignel e Cipullo, todos advo

gados. nos dá um sumário da im

portância desse tema. Há de se reco

nhecer que tratar sucessão no meio
de um conflitofamiliar não é tarefa
fácil. Por isso, é exatamente quando
reina o bom convívio nos negócios
que se deve criar uma estrutura que
suporte a continuidade da empresa.
Cada Planejamento Sucessório deve
ser desenvolvido sob medida. Exem

plificando algumas questões:
No caso de Herdeiros há de se

considerar
- candidatos que queiram e te

nham competência para adminis-

As medidas cambiais anun

ciadas esta semana pelo ministro

da Fazenda, Guida Mantega, são

positivas, "porque é a primeira
vez que se adota alguma coisa

contra as causas da valorização
do real." A avaliação foi feita pelo
vice-presidente da AEB (Associa
ção de Comércio Exterior do Bra-

A Empresa

Naide Cosméticos
Precisa de Vendedores no ramo de cosméticos (Salão de Beleza)

Para.atuar na região de Jaragua do Sul. Requisitos: possuir veiculo próprio.
_

Interessados enviar curriculum para o e-mail: naide.cosmeticos@hotmail.com ou fone: 47-3350-0988

trara empresa e os que participarão
meramente como investidores;

- conflito de filhos, risco de di

luição do capital, etc.; e

- comando da empresa, dis

puta de controle, sobreposição de

funções, etc.

b) No caso da empresa (socieda
de existente) - o tipo de sociedade, a

composição de sócios, o controle so

cietário, as regras de administração,
o contrato social, o Estatuto Social,
eventuais acordos de acionistas, etc.

c) Aspectos tributários envolvi
dos.

É importante diferenciar a Su- _

cessão de Empresas da Sucessão

de Imóveis. Deve-se ter presente
que o conceito de sucessão (com o

falecimento) está definido no art.

1784 "Código Civil ao determinar -

aberta a sucessão. a heranca trans

mite-se, desde logo,' aos herdeiros

legítimos e testameniârios"
O processo de inventário pode

ser longo e conflitante, e até a parti
lha, os bens são indivisíveis. Enfim,
há todo um arcabouçojurídico a ser

atendido, o que toma tempo e pode
comprometer os destinos da empre
sa sob o controle acionário dafamí
lia, se não adequadamente planeja
do a sucessão.

É recomendável no Planeja
mento Societário que a estrutura so

cietária permita a continuidade, do

sil), José Augusto de Castro.

Segundo ele, alguns poucos
exportadores que fazem opera
ções de hedge (proteção) podem
vir a ser tributados. Mesmo que
isso ocorra, acrescentou, o ga
nho que eles devem ter com a

desvalorização do real é muito
maior do que a tributação.

negócio frente aos novos sócios que
passam a decidir em conjunto com

os demais.
No Brasil, temos dois tipos socie

tários mais utilizados:
Sociedade limitada;

Sociedade anônima. aue node
ser aberta - se as ações são admiti
das para negociação no mercado de
valores mobiliários, oufechada.

Ambos os tipos societários per
mitem que a administração possa
ser atribuída simplesmente a uma

Diretoria ou a um Conselho de Ad

ministração e Diretoria, a opção dos
sócios ou acionistas. A companhia
aberta obriga ter Conselho de Ad

ministração. A sociedade limitada
pode petfeuamente substituir a so

ciedade anônima fechada. Deve-se

avaliar qual O· tipo que melhor se

De acordo com o vice-presi
dente da AEB, as medidas não vão

alterar as projeções feitas para a

balança comercial brasileira este

ano. "O Brasil exporta 70% de
commodities (produtos agrícolas
e minerais comercializados no

mercado internacional). E elas,
hoje, não têm problema algum

ajusta a cultura dos sócios.
A constituição de empresa Hol

ding Familiar pode ser interessante,
pois pode ter por objeto deter bens,
imóveis e outros bens além de par
ticipações em empresa, permitindo
a concentração da capacidade de
investimento e podendo segmentar
o patrimônio com regras específicas.

O Planejamento Sucessório en

fim visa estruturar o patrimônio
familiar deforma a evitardisputas
futuras, após a abertura da suces

são no caso defalecimento ou mes

mo no caso de eventual separação
entre cônjuges.

Aspectos Tributários deixa
mos de discorrer sobre o aspecto
tributário, pois dependerá muito
das soluções que forem encontra

das no Planejamento Societário
auando se ooderâ avaliar os im

pactos tributários decorrentes.
Na prática temos encontrado

diferentes formas de Planejamento
e estrutura societária, entre as quais
destacamos:

Implantár um Conselho de SÓ
ClOS.

Implantar um Conselho deAd

ministração ou Conselho Consul
tivo na empresa operacional.

Estabelecer acordo de Acionis
tas ou Sócios e do Código de Ética,
Condutas e Princípios.

Segregar aspectos de: Família

decorrente da taxa de câmbio". Os

preços desses produtos se man

têm elevados no exterior e o Brasil
"tira proveito da situação".

O problema, apontou Castro,
está nos produtos manufatura
dos. As medidas cambiais não te

rão impacto imediato em termos

de aumento das exportações,

"criando o Conselho de Família

que indica os membros que par
ticiparão na empresa e os que
serão apenas investidores; Pa
trimônio (sácios)" criando uma

Holding com os bens da família;
e Empresa - quer seja do tipo li
mitada ou sociedade anônima,
criar Conselho deAdministração.

Conclui-se que, no Planeja
mento Societário ou Tributário,
as discussões ficam no campo
de relações comerciais e profis
sionais, enquanto que no campo
de Planejamento Sucessório o

âmbito se estende a necessidade
de convívio entre pessoas e deve
visar a preservação de relacio
namento familiar e não só do

negócio. Se o Planejamento Su
cessório é importe para a empresa
familiar. ele também é impottante

para estabelecer um sistema de
Desenvolvimento de Lideranças
para todos os cargos executivos da

empresa. Tenhamos a serenidade e

a sabedoria de fazer um Planeja
mento Sucessório que contemple
todos os executivos da empresa.
Lembremo-nos muitas pessoas e

famílias podem depender dessa

decisão, pois o destino não é uma

questão de sorte, é uma questão
de escolha. Sentemo-nos e crie
mos coragem para mudar, come

çando por nós mesmos.

porque esse segmento precisa de
um tempo para "produzir, ven

der e embarcar".
Pelas projeções daAEB, as ex

portações brasileiras devem so

mar US$ 244,56 bilhões este ano,
com aumento de 21,1 % em com

paração aos US$ 201,91 bilhões

registrados em 2010.

/
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Católica deSanta Catarina rma

parceria com EMC2 Corporation
A iniciativa já funciona com sucesso

em instituições de vários países
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

No próximo semestre letivo,
os acadêmicos da 4a fase do

Curso Superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas da Católica de Santa Ca
tarina irão contar com um novo

programa para cursar as disci

plinas Segurança de Sistemas
da Informação e Sistemas Ope
racionais. A instituição de ensi
no firmou' parceria acadêmica
com a EMC2 Corporation, líder
mundial em produtos, serviços
e soluções de armazenamen

to, segurança e gerenciamento
de informações. A novidade foi
anunciada pelo professor, coor

denador do curso, Maurício Hen

ning, na última semana.

O programa EMC2 Academic
Alliance e do curso ISM (Infor-

- mation Storage and Manage
ment ou Armazenamento e Ge
renciamento de Informações)

é

oferecido às unidades de ensino
com cursos voltados à Tecnolo

gia da Informação, sem custos.

Esse curso é baseado em tec-

nologias de armazenamento de
dados e seus elementos de ar

quitetura, e em desenho de solu

ções. Conta ainda com o, suporte
acadêmico do livro de mesmo

nome, totalmente em português
e já disponível em diversas livra-

\

rias do país.
"O programa EMC2 Academic

Alliance é composto pelo curso

ISM, exercícios de laboratórios e

provas, onde a Instituição rece

be treinamento da EMC, e pode
incluí-lo na grade curricular do
curso ou oferecê-lo como uma

disciplina optativa ou curso ex

tracurricular", afirma o professor.
Ele ainda acrescenta que os estu

dantes terão mais facilidade para
agregar informações e experiên
cias por meio de atualização de

tecnologias e suporte acadêmico..

Também será disponibilizado
urn portal web para alunos e pro
fessores com diversos materiais

complementares e 'urna comuni
dade exclusiva para interação dos
docentes que utilizarem o curso. A
iniciativa já está em funcionamen
to com sucesso. em mais de 600

instituições de vários países.

.QIVULGAÇÃO

Iniciação ao Senai está com inscrições abertas
O Senai de Iaraguá do Sul está com ins

crições abertas para o curso de Iniciação ao

Senai - destinado aos alunos que querem
rever e aprofundar conteúdos de matemá

tica, português e estudos geopolíticos, na

modalidade de ensino preparatório para o

ensino médio da instituição.
"O nosso ensino médio é reconhecido

pela qualidade e o "Iniciação" é uma for
ma de os alunos oriundos de outras escolas
conhecerem a nossa proposta e se prepara
rem melhor para ingressar na instituição",
diz Gilmara da Cruz, coordenadora do en

sino médio da instituição.
As inscrições vão até o dia 5 de agosto,

com as aulas ocorrendo entre 9 de agosto e

Iode dezembro, todas terças e quintas, das
13h30 às 17h. Como pré-requisito, é necessá
rio estar frequentando a última série do en

sino fundamental e ter no máximo 15 anos.

A matrícula no Iniciação ao Senai tam

bém garante o acesso do aluno ao ensino
médio da instituição. Para se cadastrar é
necessário apresentar RG, CPF, compro
vante de residência do aluno e do respon
sável (cópia e original) e uma foto %. Outras

informações no telefone (47) 3372-9500.

I I .1,

té, o dia 15 de ag?&t '�O�() Àé,Jnscoçãó "

projetos acadêmicos para 01PràlIl s (Ptogramâdembtmtivo à
Pesquisa), do Centro Universitário -Católica de Santa Catarina.
Os interessados devem fazer o cadastro no site da instituição
www.catolicasc.org.br. Nesse link. o acadêmico também terá
acesso ao edital do programa, que é válido para o segundo
semestre de 2011.
Os académicos deverão comparecer ao Setor de Pesquisa
da Católica êle Santa Catarina" Campus de Iaraguádo SUl:
munidos da documentação estabelecidano edital e com

o formulário preenchido. O horário de atendimento é de

segunda a sexta-feira das 13h às 22h. Podem se inscrever no

programa os acadêmicos dos cursos das áreas de Ciências
Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas,

I
Ciências Humanas, linguísticas, Letras e Artes, entre oQtr�s.
O proj�tG inscrito no Programa precisa ser de IniCiaçãclõ,!
Científica ou vinculado a projétos desenvolvidos nos grupos
de pesquisa, com valor da bolsa de R$ 300.
O programa concede auxílio financeiro aos acadêmicos que
estão desenvolvendo projetos de pesquisa na Católicade
Santa Catarina, com o apoio de professores da instituição. O

Programa de Bolsas de Estudo e Pesquisa do Art. 170 destina
parte dos seus recursos para essa i,niciativa. Info:imaçõ�s)ios
telefones (47) 3275-8207,3275-8271. I· ,

C1U'SO aprofunda conhecimentos dos

alunos que querem estudar no SeDai

, IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Educação de qualidade
para ormar lideranças
Fundação Estudar concede bolsas de

graduação e pós para jovens talentos

OprÓPriO nome da Fundação Estudar

já fornece uma pista de qual é a sua

principal aposta: formar futuros' líderes

capazes de contribuir para o desenvol
vimento do país. Como? Por meio do in
vestimento em educação de qualidade.
Criada em 1991, a instituição sem fins lu
crativos seleciona - via processo seletivo

rigoroso, em que meritocracia é palavra
de ordem - jovens talentos para serem

bolsistas de graduação e pós em universi
dades do Brasil e do exterior. Em 20 anos,

a Estudar já apoiou aproximadamente
500 estudantes, investindo cerca de US$
7 milhões na concessão de bolsas.

A descrição poderia ser igual à de

';r!�r�'�I�t']
(lolJ �•. n'J.I�':':, j
�I P�'I,�,I,�

qualquer outro programa do gênero
se não fosse por uma característica: o

pré-requisito para se candidatar não é
ter vindo de um bom colégio ou falar
mais de um idioma. O que importa é

mostrar alto poder intelectual e garra
para fazer acontecer.

- Procuramos pessoas éticas, em

preendedoras e criativas, que sonhem
grande. E que tenham perfil traba
lhador e compromisso com o Brasil
- resume Thais Junqueira, diretora
executiva da fundação. - Queremos
qualificar com excelência lá fora para
que depois esse conhecimento seja
aplicado aqui.

,

, EORMA�ÃO ",
I 1',11, I '111/ li II

Empresa Uve! contrata:

COSTUREIRA
Com prática em OV,
reta e cobertura.

Bairro Vieiras
Gontato:2106-7400

Número de inscritos aumentou 16,7% em comparação a 2010
Fruto da visão inovadora de

três empresários - Jorge Paulo

Lemann, Marcel Telles e Carlos
Alberto Sicupira, conselheiros da
Anheuser - Busch InBev (AB In

Bev), grupo mundial do qual a

Ambev faz parte -, a instituição,
mantida através da contribuição
de

.
patrocinadores e parceiros

educacionais e operacionais, vem

trabalhando longe dos holofotes
desde o seu nascimento. O objeti
vo era consolidar sua metodologia
e formar uma comunidade de can

didatos e ex-alunos de excelência.

Agora que a meta foi alcançada, o

desafio é se tornar mais conhecida
e relevante para profissionais de
15 a 34 anos que buscam posições
de destaque no mercado.

A estratégia parece estar

dando certo. Para o processo se

letivo deste ano, que aconteceu

de março a junho, o número de
candidatos chegou a 5.89 I; o

que representa um aumento de

16,70% em relação a2010. Foram

concedidas 31 bolsas, sendo 23

de graduação e oito de pós, que
variam de 5 a 90%, dependendo

da situação econômica de cada
um. A maioria em cursos de ad

ministração, direito, economia,
engenharia, políticas públicas e

relações internacionais.
- Estudar em centros aca

dêmicos do porte de Harvard,
Standford ou MIT sempre foi

algo inacessível para os estudan
tes brasileiros. Ninguém sabia o

que fazer para chegar lá. Nossa

proposta é ajudar a desmistificar

isso, mostrar o caminho - explica
Thais que, com apenas 28 anos, já
cursou administração de negocíos

sociais na Harvard Business Scho-
01 e nas universidades de Cam

bridge e do Texas.

As inscrições on-line para a se

leção, que oferece de 30 a 40 vagas
anualmente, começam em janei
ro. O processo é composto por oito
fases eliminatórias, com etapas
em São Paulo. Além de provas de
raciocínio lógico e língua portu
guesa, os candidatos passam por
dinâmica de grupo, painel com ex

bolsistas e entrevistas individuais.
A taxa é R$ 50 para inscrições nos

programas de graduação e R$ 100

para os de pós.
Finalista na seleção de 2010,

Caetano da Cunha, de 28 anos,
formado em direito pela PUC

Rio, ganhou bolsa para cursar um

mestrado profissionalizante com

ênfase em direito corporativo e go
vemança na Harvard Law School:

- As matérias sobre direi
to corporativo americano têm
aberto meus horizontes, sem fa
lar que estudo com 200 pessoas
de mais de 60 países. Tem experi
ência de aprendizado mais enri

quecedora do que essa?
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Casal abre segunda escola de

dança de salão em Niterói
Em um ano de atividades o número
de aprendizes no curso quadruplicou

Atrajetória empreendedora do
casal Bernardo Motta, de 27

anos, e Joana Machado, de 24,
pode ser considerada meteórica.
Nem por isso foi fácil. Professo
res de dança de salão, eles se co

nheceram há cinco anos, quando
eram bolsistas do Centro de Dan

ça Jaime Arôxa. Após batalharem
por um espaço no mercado dan
do aulas particulares e em acade
mias de Niterói, perceberam que
a Região Oceânica da cidade era

carente de boas escolas de dan

ça. Nascia, em 2008, o estúdio
liA Dois" (www.studioadois.com.
br), espremido em uma salinha
comercial em Itaipu. O negócio
deu tão certo que a segunda uni
dade acaba de abrir as portas,
desta vez em Pendotiba.

A dupla, casada desde o ano

passado, atribui o rápido cres

cimento do estúdio a urn sólido

tripé, formado por persistência,

{

f

boca a boca e visão de futuro. Só

esqueceram de citar urn atributo

importante: trabalho duro. Até for
marem uma clientela consistente,
os dois ralaram muito. Ela como

professora particular e, ele, como

dançarino contratado no circuito
de bailes de Niterói e do Rio.

- Começamos com mais ou

menos 20 pessoas, divididas em

duas turmas, além de urna equipe
de sete ou oito bolsistas para dan

çar com os alunos. Eles não pa
gavam mensalidade, mas tinham
uma carga horária a cumprir. Essa

ajuda foi essencial no início: quem
chegava via que a escola estava
cheia e com pessoas dançando
bem. Elas não só voltavam, como

comentavam com os amigos - re

lembra Joana.
Em urn ano o número de apren

dizes já tinha quadruplicado. E as

aulas, que aconteciam só durante
a semana, das 18h às 22h, por cau-

u

sa da disponibilidade dos alunos,
passaram a acontecer aos sábados
também. Não demorou muito para
que o salão ficasse pequeno para a

quantidade de pessoas.
- Foi quando decidimos alugar

urna sala ao lado da nossa. Fiquei na

dúvida, pensando se era a hora cer

ta. Afinal, o estúdio tinha apenas urn

ano! Fui convencida pelo Bernardo,
que tem urn perfil mais impulsivo,
menos racional-brinca Joana.

Mais urna decisão acertada:
a expansão não só acomodou a

demanda de novos alunos como

também incentivou os sócios a

darem urn upgrade na estrutura,
que ganhou uma cara mais profis
sional. Hoje já são 130 aspirantes
a dançarinos divididos em dois ti

pos de turmas: as que têm duração
de uma hora, .

em que é possível
aprender forró, salsa, zouk ou tan

go; e as de dança de salão, de uma

hora e meia, que misturam bolero,
samba e soltinho na mesma aula.
Os valores das mensalidades são

R$ 80 e R$ 90, respectivamente.
O próximo passo, daqui a dois

anos, é abrir a terceira unidade

Bernardo e Joana em ação, na "a dois" de ltaipu

em Itaipuaçu. Mas até lá é pre
ciso desenvolver, primeiro, a de

.

Pendotiba, que já está com ma

trículas abertas.
- Conseguimos quebrar uma

barreira na Região Oceânica, que
carrega um estigma de que as

pessoas não se divertem; não
saem de casa - comemora Ber
nardo. - Acho que a dica para
crescer no universo da dança é
ter persistência, cultivar uma

boa rede de relacionamentos e se

aperfeiçoar. Sempre.

Tudo bem. Tudo Back.

Confira a listagem completa de vaga e se cadastre:

(47) 3376-97.00
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836

Centro I Jaraguá do Sul I se'

Vagas para ambos os sexos.

OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável vivência na tunção e co

nhecimento no processo de tratamento ETAfETE.
OPERADOR DE CAIXA - Desejável vivência na função.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA DE BORDADO - Não é necessário

vivência na função, disponibilidade para atuar no segundo turno.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para

atuar}om calhas.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bair-

ro Centenário.
SOLDADOR - Desejável vivência na função.
TORNEIRO MECÂNICO E CNC - Desejável conhecimento na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder.

ANALISTA DE VENDAS - Desejável vivência com atendimento ao

cliente, cotações, política de vendas, e margem de lucro.
ASSISTENTE DE VENDAS - Cursando Superior ou Completo.
GERENTE DE POSTO - Atuar em Jaraguá do Sul.
ESTAGIÁRIO (A) - Desejável ensino superior em andamento em Psi

cologia ou RH.
ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR - Desejável ensino superior em

andamento para atuar na cidade de Guaramirim.
ESTÁGIO NA ÁREA DE VENDAS - cursando Técnico em Elétrica,

Mecânica, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda e

Comércio Exterior.
FATURAMENTO - Desejável ensino superior em curso e vivência com

notas fiscais. Para atuar na cidade de Schroeder.

Back RH seleciona para seus clientes as seguintes vagas: Estamos com 200 vagas em aberto.

ALMOXARIFE - Para atuar em Jaraguá do Sul.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Desejável ensino fundamental cur

sando. Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e

limpeza de pátio.
CARPINTEIRO - Para atuar com construção civil.
COSTUREIRA - Para atuar em Corupá, desejável conhecimento

na função.
ENCANADOR - Desejável vivência na função e ensino fundamen

tai em andamento.
ENCARREGADO (A) DE COSTURA - Desejável conhecimento em

todo tipo de máquina de costura.
FRESADOR - Desejável vivência na função.
GARÇOM - Para Jaraguá do Sul.
LEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possui carteira de

habilitação categoria AB.
MARCENEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro

Centenário.
MOTORISTA - Para atuar em Guaramirim, desejável carteira de

habilitação categoria D ou r.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em anda-

mento e vivência na função,
PORTEIRO(A) - Para atuar em Jaraguá do Sul.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na

função., _

OPERADOR DE lOGISTlCA (EXPEDIÇAO) - Desejável vivência na

função.

AJUDANTE DE ELETRICISTA - Desejável conhecimento na área elé
trica e curso de NR10.

ANALISTA DE SUPORTE - Desejável ensino superior ou técnico em

sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou

redes de computadores e vivência com montagem de computado
res, formatação e instalação de programas, redes de computadores.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.
ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico de eletromecãnica,

ou eletrotécnica ou mecatrônica em andamento.
CRONOANAlISTA - Desejável vivência na função.
DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento no sistema Java, Javas

cript, HTMl, ambiente WEB, SQL e 00.
ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico e NR10, de

sejável VÍvência na área.
INSTALAOOR DE TV POR ASSINATURA E REDE TELEFÔNICA· Dese

jável vivência na área com veiculo próprio.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na área.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Formação técnica de refrigeração.

A oport1Jni de
que voce procura
está aqui.

AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência na

função.
ASSISTENTE TÉCNICO -' Preferencialmente com

vivência na área de máquinas e ferramentas.
ATENDENTE - Para atuar com atendimento de

açougue ou padaria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - Desejável vivência
na área de manutenção.
CONfeITEIRO (a) - Não é necessária experiência
na função. .

MANOBRISTA - Desejável CNH categoria C.
MECANJ"CO - Para atuar Como mecânico de'Veícu
los. Preferencialmente com vivência na função.
ESTOQUlSTA - Disponibilidade para atuar no bairro
Nereu Ramos.
PADEIRO - Não é necessária experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de FLV
(frutas, legumes e verduras) ou reposição de frios.

BACK RH em parceria com o Grupo BreHhaupt está
selecionando PeSS()3S com Deficiência (PCD).

VENDEDOR - Desejável vivência na função e disponibilidade para
atuar em horário de shopping.

ATENDENTE COJli1ERCIAL - Atuar no Bairro Ribeirão Grande.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio.
Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 07h45 às 17h - sem fechar para o almoço.
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JUBILEU

São Sebastião em

festa pelos 99 anos
Uma série de celebrações e eventos

marca o início do Ano do Centenário da

maior e mais antiga Paróquia da cidade

ticipam das celebrações na igreja.
"Quando esta Paróquia foi cons

truída, só existia uma na região,
que havia sido construída um

ano antes em Massaranduba. En

tão, muitos fiéis de Guaramirim,
Schroeder e Corupá frequentavam
as missas aqui nesta igreja", conta.

A Paróquia foi erguida quase que
exclusivamente com o trabalho
voluntário da comunidade. "O

povo participou desta edificação
ativamente", lembra o pároco.

Os dizimistas (pessoas que
contribuem financeiramente)
somam 1.700. "Usamos estes re

cursos ofertados livremente pelos
fiéis na manutenção da Paróquia,
na promoção humana - que en

volve a doação de cestas básicas
e para Pastoral da Criança -, na

formação missionária de novos lí
deres e nos cultos de celebração",

-

informa o padre.

JARAGUÁ DO SUL pároco, o dia 5 de agosto de 2012

será o ápice das celebrações do

centenário, quando será feito um

resgate da história, relembrando
os missionários pioneiros. "Esta

lembrança grata há de fazer cres

cer o apreço por esta Paróquia,
que é um tesouro da fé católica de

Jaraguá do Sul. Por isso, merece ser

cuidada e muito amada para con

tinuar a sustentar a vida, a cultura
e o desenvolvimento do bom povo
jaraguaense", declara o pároco.

O padre Donizeti conta que.
não se sabe o número exato de fi
éis que frequentam as missas na

Paróquia São Sebastião, mas que,
além dos jaraguaenses, moradores
de cidades vizinhas também par-

ELISÂNGELA PEZZUTTI '

Amanhã será um dia especial
para os fiéis da Paróquia São

Sebastião. Neste dia 31 de julho
são comemorados os 99 anos

da criação da. Paróquia, a maior
e mais antiga de Jaraguá do Sul,
O período inicia com uma pro
gramação especial para marcar a

chegada do centenário.
O pároco padre Donizeti Quei

roz explica que nestes quase cem

anos de existência, a missão da

paróquia São Sebastião tem se

fundamentado em três linhas bá
sicas: defender a vida, promover a

fé e evangelizar. De acordo com o

Fiéis de todas as idades
As missas na Paróquia São

Sebastião são realizadas todos os

dias, com exceção das segundas
feiras. As mais concorridas são as

de sábado e domingo. "Na missa

das 7h de domingo a frequência
maior é dos fiéis mais velhos.
A das 9h tem a participação de
muitas crianças. Já na missa das

19h, o perfil dos fiéis é variado,
com grande presença do público
jovem", afirma o pároco.

O padre conta que são realiza-

dos cerca de 30 batizados por mês,
enquanto os casamentos são pou
cos, pois os noivos procuram por
igrejas menores, em função dos
custos e do número de convida
dos. "No próximo dia 3 de setem

bro, 221 jovens serão crismados",
adianta o padre, com orgulho.

Grande parte dos fiéis são adep
tos da confissão. "Os maiores peca
dos do mundo atual são o individu

alismo, o egoísmo e o desrespeito à

natureza", comenta o pároco.

\

Escolha da logomarca

A primeira atividade do Ano

Jubilar que envolveu os fiéis foi
a criação da logomarca do cen

tenário. Foram diversosmodelos
criados como sugestão. Depois
de avaliados pela comissão orga-

, nizadora do centenário, foi eleita
vencedora a logomarca criada

por James Marcos Vota.

o signilicad�
'da palavra
··Jubileu··
Jubileu significa júbilo,
alegria. "Não é apenas júbilo
interior, mas alegria que se

manifesta exteriormente", diz.
"Os cristãos celebram o Ano

Jubilar, também chamado de
Ano Santo, desde o século 14.

A Igreja sempre celebrou o

Jubileu como um importante
significado do seu caminhar

para a plenitude em Cristo.
É um tempo em que se

intensifica o convite de Jesus
à conversão", explica o pároco
Donizeti Queiroz.

Ele explica que o apelo visual da

logomarca é evidenciar os 100 anos

da Paróquia São Sebastião, onde a

imagem da igreja é acondicionada,
acolhida, dentro do número 100,
que simboliza a sua integração para
fixar ainda mais esta imagem e tor

nar fácil a leitura do vínculo entre os

dois - a Paróquia e o Centenário.
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ROMEO PIAZERA

JÚNIOR. ADVOGADO
A MULHER DE CÉSAR

Esta semana, repercutiu (negativa
mente) na mídia um fato que ser

ve para ilustrar como a questão ética

(especialmente a que envolve os me

andros dos Poderes da República) no

Brasil, é tratada com a mesma rele
vância à qual se dedica ao estudo da

"importância da baba da formiga na

rachadura do concreto".
Pois bem, o caso é o seguinte: o

advogado criminalista Roberto Pod
val, que ficou nacionalmente conhe
cido por assumir a defesa do casal
Nardoni, acusado de assassinar a

filha Isabella Nardoni, casou-se e re

solveu "presentear" os seus mais de
200 convidados com duas diárias de
um hotel cinco estrelas na ilha de Ca

pri, que fica no sul da Itália.
Até aí, nenhum problema, tendo

em vista que cada um casa e faz a

festa onde quer (ou puder), presen
teia os seus convidados com "mi
mos" que melhor lhe convier, etc.

Ocorre que dentre os mais de 200
convidados do advogado Podval en

contrava-se o ministro do Supremo
Tribunal Federal, José Dias Toffoli,
que aceitou o "presente" do nubente,
inclusive tendo de faltar à sessão de

julgamento no STF (onde atua como

ministro-juiz indicado pelo então

"presidente Lula) para comparecer ao

IBOPE
CONFIRMA:

evento matrimonial.
Como já manifestei em outras

ocasiões, acerca de outros fatos

que dilapidam os padrões éticos
e morais da sociedade, caso este

episódio do pagamento do hotel
feito pelo advogado Podval tivesse

ocorrido em outro país, notada
mente com elevado padrão ético,
seguramente o convite feito a um

ministro da mais alta Corte de

Justiça, ainda que aceito, segura
mente não seria "custeado" pelo
noivo-advogado. Ainda mais se no

Tribunal em que atuasse o minis

tro-juiz, também atuasse o advo

gado "casante" e, pior, se este ti
vesse sobre seus ombros (ou colo),
processos para julgar patrocinados
pelo mesmo advogado.

Com perdão do trocadilho da

expressão, salvo melhor juízo, em

que se reconheça que o juiz (função
exercida pelo ministro José Dias To
ffoli no STF) é um ser humano que
possui direitos e deveres comuns a

todos os demais cidadãos, de ma

neira particular, também não se

pode desconsiderar que este mes

mo juiz, diante de provável e possí
vel ocorrência de situação que pos
sa colocar em dúvida ou suspeição
a sua necessária imparcialidade

nos julgamentos, seria recomen

dável que o ministro-juiz José Dias
Toffoli não tivesse aceito o "mimo"

representado pelo pagamento das
duas diárias do hotel, ou, em acei

tando-o, que se julgasse suspeito
nos processos em que atua o referi
do advogado. É assim que as coisas
funcionam e é este o (único) com

portamento ético que a parte sadia
da sociedade espera dos seus ma

gistrados' em casos semelhantes.
Este episódio deve no mínimo

servir de reflexão para os ocupantes
de funções públicas, tal como é a de
um magistrado, para que não caiam
em tentação, em detrimento da éti
ca e da moral que devem nortear as

suas condutas, eis que ocupantes
de posição de destaque na socie
dade (o juiz inquestionavelmente
ocupa um lugar de destaque - por
óbvio!), e reflitam sobre a máxima e

o velho ditado que diz que lia mu

lher de César não deve somente ser

honesta, ela deve também parecer
(e ser vista como) honesta".

Devemos aprender com os nos

sos erros, assim como também
com os erros dos outros, pois este é
o único efeito pedagógico positivo
que devemos extrair das condutas

que ferem a ética e a moralidade.

As deliciosas receitas culi

nárias' carinho, compreensão
e até mesmo participação nas

travessuras de infância, entre

muitas outras coisas adorá
veis que podemos destacar
sobre o papel das vovós nas

vidas de seus netos e netas.

Quero dedicar essas sim

ples palavras a todas as avós,
e principalmente a minha,
sou uma neta coruja mes

mo. Parabéns vovó Ivone
Knebel de Paula sua presen
ça é uma dádiva em minha
vida. Amor de avó é amor

em dobro!

DO LEITOR

R EAV

Será que existe lugar mais

aconchegante do que a

casa da avó? Ou melhor, será

que existe pessoa mais doce
e amorosa do que as inesti
máveis vovós corujas? O dia

. 26 de julho é dito como o dia
das vovós, porém, sempre
falo para minha amada "VO
vozinha" que todo dia deve
ria ser dedicado a ela.

Deve ser um prazer imen
so ver seu fruto dando frutos,
talvez isso explique um pouco
o amor doce e grandioso que
as avós têm por seus netos,
precisamos reconhecer e ho

menagear muito essas pesso
as maravilhosas que deixam
nossas vidas tão especiais
com sua presença.

Mariana de Paula Rigon,
estudante de Direito na

Católica de se

PEtA 'Ia VEZ9
A MA/S'OUVIPA.
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: Cozinha,

Sacada com Churrasqueira '

Área de Serviço
Infraestrutura para ar

condicionado "Tipo Split" .

Hidrômetros Individuais
Medidor de' Gás Individual

Rua Carlos Zemke
esq. Nilson Treib

Jaraguá do Sul - SC
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Comercialização:
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PLANTA0
FENPAR

9610-000LEIER
IMÓVEISSALDO FINANCIAMENTO BANCARIO.
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itaivan
,

IMOBILIARIA

Ret. 7137 - Vila Lenzi - Casa alv. - 01
suíte máster + 02 suítes - Área imóvel:
333m2 - R$855.000,00

Ret. 6723 - Amizade - Sobrado - suíte
cf closet + 02 dorm - Área imóvel:
117,65m2 - R$440.000,00

Ret. 7110 - Nova Brasília - Casa alv: -

suíte + 02 dorm-» Área imóvel: 132,OOm2
- R$260.000,00

Ret. 7160 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2 -

R$2�000,00

"

"" ,,_
.

"

./,r'"
//

"
,

,
,

f;:;;::;"

l
���"

........._ ..........

www.itaivan.com.br

Ret. 7108 - Amizade - Sobrado alto pa
drão - suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 275,00m2 - R$530.000,00

Ret. 7158 - Amizade - Casa alv. - suíte
+ 02 dorm -- Área imóvel: 106,00m2-
R$295.000,00

Ret. 6558 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 104,24m2-
R$240.000,00

Ret. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área imóvel:
89,33m2 - R$168.000,00'

(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Céntro Jaraguá do Sul - SC

Ret. 7059 - Amizade - Casa total
mente nova - Suíte cf closet - 02
demi suítes - Área imóvel: 213,75m2
- R$570.000,00

Ret. 71'32 - Três Rios do Sul - Casa
alv. - suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 155,00m2 - R$340.000,00

Ref. 7151 - Amizade - Casa alv. - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 124,92m2 -

R$239.000,00

Ret. 6554 - Vila Rau - Sobrado gemi
nado - suíte máster + 02 dorm - Área
imóvel: 143,00m2 - R$215.000,00

Ret. 7134 - Centro - Casa alv. - suite
máster cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 230,00m2 - R$450.000,00

Ret. 6718 - Vila Baependi - Casa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
280,00m2 - R$450.000,00

Ret. 6714 - Nereu Ramos - Casa gemi
nada - 03 dorm - pronta para morar

Área imóvel: 86,00m2 - R$ 153.000,00

Ret. 6727 - Amizade - Casa alv. - Lot.

Blumengarten 11- suíte + 02 dorm -

Área imóvel: 137,52m2 - R$275.000,00

�����--------�------------------------------------------------------.------ --
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itaivan
IMOBILIÁRIA

(47) 3055 -3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ret. 7168 - Ilha da Figueira - Casa alv.
- 02 dorm - Área imóvel: 140,00m2 -

R$150.000,00

. Ret. 7171 - Três Rios do Norte - Casa '

Lot. Paineiras - 02 dorm - Área imóvel:
66,85m2 - R$148.000,00

Ret. 6695 - Amizade - Alto padrão
- 03 suítes cf closet - Área imóvel:
300,00m2 - R$850.000,00

Ret. 6683 - Amizade - Lot. Bela
Vista - suíte + 03 dorm - Área imóvel:

295,81m2 - R$470.000,00

Ret. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2 - R$1A9.000,00

Ret. 7176 - Centro - Casa comercial na

Rua Marechal Deodoro - Área imóvel:
150,00m2 - R$950.000,00

Ret. 6298 - Amizade - suíte cf closet
+ 02 dorm - Área privativa: 283,13m2 -

R$750.000,00

Ret. 7162 - Centro - Casa comercial
na Rua Marina Frutuoso - Área imóvel:
130,00m2 - R$430.000,00

Ret. 7071 - Estrada Nova - Casa
- 03 dorm - Área imóvel: 80,00m2 -

R$110.000,00

Ret. 7049 - Três Rios do Norte - Casa

geminada - 02 dorm - Área imóvel:
72,43m2 - R$129.000,00

Ret. 7087 - Ilha da Figueira - Casa
geminada - 02 dorm - Área imóvel:
47,40m2 - R$124.000,00

Ret. 7122 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - Alto padrão - suíte + 02
demi suítes - Área imóvel: 458,94 -

R$1.900.000,00

Ret. 6680 - Vila Lenzi - ideal para
prédio - próx. Arena com terreno de
1.600,00m2 - Área imóvel: 156,00m2 -

R$880.000,00

Ret. 6679 - Corupá - casa comercial
com terreno de 9.490,00m2 - Área
imóvel: 600,00m2 - R$1.500.000,00

Ret. 7117 - Barra do Rio Cerro - suíte
cf closet + 02 dorm - Área privativa:
330,00m2 - R$680.000,00

Ret. 7153 - Jaraguá Esquerdo - Lot.
Constantino Pradi II - suíte + 02 dorm -

Área imóvel: 150,00m2 - R$380.000,00

:;
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Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cj(jacJe.

Elevadores 'Jorres

".

[ '. .,
.'t. _

'N

Ü
'W
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Empreendimentos Imobilíários

Ru'a- Guilherme DaÍ1ck8��� 1�'t • Salà'3
,

(Esquina com Ríia.,�arfnã:"Frutuosof
� " .

' ,I'., ,
.� 'I'

_

�

,
' Cer;tro - Jari;Jgu�'� Sul - SC. ,

LIGUE: 3312�ii-:16\1'6'�',
,

Plantão: 4791:01.19'88
"

atendimento@megumpreendimentos.com

De acordo com a iei o"459l/64, infotmamos QUe as Imagens contiá'ds oes� matérial possuem carát�r de sugeSlão, '6s móveis. assim tOtnll al[l'Jns materiais!le aC<l.bamsntQ relllEseotados nas ilustrações � plantas, nân cons!i!oom parle ir.tegrante do conuato. O �n6vel sériÍ entregue conlorme inditado nó memorial

descritivo, podendo ha�er modificações no pro,eto urquiMônico e projB!OsçOOlplemantares sem prévioaviso.:

"
"
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Rua Guilhe'rme Dancker, 161 - Sala -3'

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
_

Centro - Jaraguá do Sul - se

··�E
.� t:

UE: 3 72.1616
Plantão: 47 9107.1988

.:.
atendimento@megaempteendimentos.com .

1
I

Prédio conta com 12 pavimentos,
2 elevadores, área de festas e otima

localizacáo. Apartamentos possuem
2 quartos, sala de estarqantar.eacada,

.banhelro social, cozinha, área de ". '

servieo e 1 vaga 'de garagem. "
'

De R$150.000,00
'

-

Por R$120.000,00 • FINANCIÁVÉL_'

RESID. AMARANTHUS· CENTRO
CÓD. 225 - Edificio oferece ampla infraestrutur:a,
com salão de festas, portaria 24h, fitness, quadra

de esportes, sauna, piscina e sala de jogos. Amplo
apartamento com área privativa de 183m2, contendo

1 suite master com hidro, 2 dormitórios, ótima
distribuição e acabamento, 2 vagas de garagem e

Box individual: R$ 540.000,00

CASA-BARRA
(OPORTUNIDAOE)

CÓD.151 • Linda casacontendo 1 suite,
2 quartos, sala de estarfjélntar, copa,

cozinha, lavabo, 2 banheiros, despenSa,
área de servieo, churrasqueira e

garagem pi 2 carros. Amplo terreno r ,

com 476m2• R$ 220.000,00.
" ';'/.-

Amplo apto com área privativa
de 114m2, contendo 1 suíte, 2

quartos, sala de estar/jantar,
cozinha integrada, sacada

c/.churrasqueira, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem.
Sol da Manhã RS 290.000,00

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRRO VILA NOVA
R$140 mil- Financiável

IMÓVB.COML- GUARAMIRIM
'

_ CÓD. 230 - Muito bem localizado na Rua
-

Gerônimo Correa, Centro de Guaramirim.
" Terreno com área de 341,80m2 e área'

consmnda de 120m2• R$ 240.000,00

TERRENO
SCHROEDER

CÓD. 170 ,- Imóvel com área total de
1190m2, localizado na RuaTimbó, -

Centro. R$140.000,OO- -:� "_'
.

.s
'(

CASA-BARRA
CÓD.149- Imóvefcom excelente acabamento,

'contendo 1 suite master, 2 quartos, escritório, sala de
'

estar, cozinha, :3 banheiros, área dê·se�:.Iíar'i:!�1!1 -

p/2 carros. AÂ'!plo terreno com .área91'l @ertJ2;IÍ[ji�" _

lugartranquilo. prox: ao Supemí.'Brei!halllilt;Aí'i.já� ,

co�ida de 210m2. R$ 380.0QO�Qº>,,/::�-

TERRENO RESIDENCIAL
CÓD. 005 - OPORTUNIDADEI

Terreno com linda vista, rua asfaltada e sem

saída, local tranquilo e pronto para construir.
Contém área de 450m2• R' 86.000,00

.
"

,.

.

CÓD,195 .

�t ''''-'CENTRÓ- .

" � .À'Partamento hdilo;
muito bem localizado

; próx. ao Ani;Jeloni .

�.Cortém � suite, 2

quartos; sala oe
estar/jantar, sacada

c/ ctíurrasqueira,
cozinha mobiliada
bwc social, área

de s��iq(;e 1 �ga
de garagem. Área
privativa de 84m2.

'.

R$195.000,�0 .

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓD. 157 - CondomíniQ Nascente
das Águas, chácara com área de
2O.735,70m2. Escriturada, água

corrente, ótima área plan� UNOA
VISTA E APENAS10 ,KM 0Çl GENtRQ;,

.

.

' DA CIDADE�R$ 78.QOO,00' � ,.'�:.

--

...-7-,-. ---:---
--�-----

.. .,_ .
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'Rua Guilherme Dancker, 161' ·-.Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro'- Jaraguá do Sul- SC

3 72.1616
Plantão: 47 9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

APARTAMENTO - VILA NOVA
CÓD. 1Qfit· - Localizado em região nobre,

próximo 'áQ:Clube Beira Rio�O'apartamenfo
possui 2 quartos, sela-de estar/jantar,'sacada,
cozinha, bwc social, áreád:é:?SerVico e l'vaga

de garagem, De R$ 12a:.1)Ôb�ào Por
R$ 99.000,00 • flNÃN'êiÁvSL "

- ...,' '. '

,
_.

-'. .....\

Cobertura duplex com 'fino acabamento,
contendo 2 suítes (sendo 1 c/ closet e

banheira) + 1 dormitório, 3 ambientes de sala,
cozinha integrada, sacada c/ Churrasqueira

- fechada em vidro, bwc soclal, lavanderia,
salão de festas privativo e 2 vagas de

garagemApartamento com piso porcelanato,
rebaixas em gessa e todo mobiliado sob

medida ConsuHe-nosl
o edifício oferece 7 pavimentos, elevador,
hall de entrada decorado, espaco gourmet
mobiliado, além da excelente localizacão

no Centro da cidade. Apartamentos
.

contendo 1 suíte + 1 ou 2 dormit,
ampla sala de estar/jantar, sacada c/

.

churrasqueira, bwc social, lavanderia c/
.

sacada e 1 vaga de garagem. Contam com
acabamento em gesso e massa corrida,
piso porcelanatto e preparacão para Ar

Cond. tipo Split. A partir de R$190.000,00
(Entrada + Financ. Bancário)

TERRENO - BAEPENDI
CÓD. 222 • Terreno de esquina, muito bem
localizado ao lado do Clube Baependi. Tanto
no intuito residencial como para edificacão
de prédio. Contém área de 786m2, sendo
33 metros de frente. Estuda Proppsta de

,

Permuta. cOo_$ultê',nosl: ..

.

:..
..

-

. ...,._-i{;/}��7:�;�., '-� '. c.

CASA - ALTO PADRÃO
COÕ.205 -Imóvel com acabamento

diferenciado, para quem gosta de exclusividade
e conforto. Amplo terreno com 675m2, localizada
em região nobre do Jaraguá Esquerdo, possui

310m2 de área construída Contendo 1 suíte
master, 3 dormitórios, estar com lareira, sala

de leitura, ampla cozinha, sala de jantar, sala de
home theater, jardim decorado, linda área de .

festas integrada €om piscina e garagem
.

para 3 carros. R$ 595.000,00

-,Imóvel com área de t007m2,
de esquina,.prox. a Marisol.

Terrenoplano, pronto para. T"
construír.ótírna localízacào, ':

,.

ideal para prédio ou gal�ã6.
"

�

"RS 370._000,00

Edifício conta com ótimo acabamento e Iocalizacão,
próx a Prefeitura Os aptos possuem 1 suíte'
+ 2 dorm. ou 2 dormitórios, sala, cozínha,

banheiro soci�I,-thórrasqueira interna e 1 vaga
'de garagem, todos os apartamentos oferecem

, esperçÍ:p/ arSplit e.com piso porcelanato. Ruá
, sem saída, trarÍqu'ila-e pavimentada. A partir
:, ,_,;:'êJe ��.��Ó.ÓOO,09?"I{INA�CIÁVEL '

.. ,. - � -

�

::
_ ....-e;

r. ..�,
•• _- 'i.: -

._ -

.

IMóváCOMERCIAL- CEN1RQ.
OPORTUNIDADE ,

... _' '''"--:
,

CÓD. 146 - Localizado próx.
ao Colégio Jangada, possui terreno

com 491m2 e área construída de '

196m2.R$ 360.000,00

RES. CHAMPAGNAT •

PRONTO PI MORAR
Edifício oferece 7 pavsnentos,

elevador, haH'de entrada decorado,
espaco goumiet mobiliado, área

.: :'·de lazer com piscina, excelente
acabamento e:iôcalizacão privi'legiada
no início do Champagnat, no Amizade.

Apartamentos contendo 1 suíte + 2
. dormit., sala de estar/jantar, cozinha

integrada, sacada c/ churrasqueira,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem. Possuem acabamento
em massa corrida e gesso, piso
porcelanato, tubulacão pI água

quente, ar cond. tipo Split e isolamento
acústico: A partir de R$ 289.00,00

(Entrada + Financ. Bancário)

C6D. 226 _- Exéelente apartam'ento c6m
'

área privativa de 93m2• Contendo 1 suíte,
2 quartos, sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, cozinha, bwc social, área
de servico e 2 vagas de garagem. Sol da
manhã Edifício com otima localizacão,
7 pavimentos, elevador, hall de entrada

decorado, área de festas e playground.
R$ 260.000,00 - Financiável

pavimentos, elevador, salão de festas e

ótima localizacão próx. ao Shoppínq. Apto
conta com 135m2 de área total e possui\

."(.
-

1 suíte + 1 quarto, sala em. :2 ambientes,
sacada, cozinha mobiliada, bwc social, área

de servíco e 1 vaga de garagem.
R$190.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 557

Jaraguã do Sul - se

www.imoveisplaneta.com.br

imoveis@imoveisplaneta.com.br

�o �4719176-0G64

PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

lilJl!J

... , ....•..

Sobrado Alveqana Com Eafcula,
Suíte+Z Dorm. Area 181 M2,Lavabo,
Piscina,Area De Festas, Churrasqueira,

Escrttóno, Mais 1 Quarto De Empregada
Na Edícula, Garagem 1 Carro - R$220 '.

Mil- Cad 700

- Apartamento Com Ótima Localização,
.

Próximo A Mansol, Com 1 Dormítóno,
Churrasqueira, E Vaga De Garagem
Coberta - R$1 07.800,00 - Cad 710

ED GAIA: suite + 02 dorm, 130m2
pnvativo, ampla sacada com

churrasqueira - R$230 MIL - COO 719

� I, .��

Casa no centro, pré fabncada, com
suíte + 2 dorm., sala, cozinha, 2 vagas
de garagem. R$159.000,00, pode ser

financiado - COO 731

Apartamento bem localizado próx. ao

colégio Alberto Bauer, 2 quartos +

suíte, sacada com churrasqueira, 93 m2
pnvativo . R$186.171 ,64 - COO 712

Apto Novo> suíte + 02 dormít. 98,04
m2 pnvativo. Sacada com churrasqueira

de 8,00 m 2. Localiza. Central, prox. a

Justiça Federal. - COO 716

Apto com mobilia, suíte + 02 comücnos
, Vila Nova. Duas sacadas amplas, 01 c

churrasqueira e outra na suíte. Area 94,80
m2 pnvativa - COO 717

Casa C/ 210M2, Ótimo Ponto Comercial,
3 Quartos, 2 Banheiros, 2 Vagas De

Garagem - R$350 MiI- Cod 713

Excelente Terreno Comercial Fr,
14M,Plano, Mais Atto Que A Rua, Area

Construída 140M2 Com Escmóno
Independente - Cad 739

Sobrado Gemiriãdo -'Lítoral- 150,0
m2 total com area extema, jardim e
construido 120,0 m2. 20 metros da

areia do mar - COO 741

,

Ed Moradas Da Serra - Cobertura,
2 Suítes + 1 Dorm, Cozinha

Mobiliada, Sacada + Terraço Supenor,
Porcelanato, Forro ReQaixado - Cod 720

- Terreno residencial- Area: 450,0 m2 (
15,0 por 30,0 m2. Lote 04. Terreno ato

, ,e plano - COO 722

A�tos novos prontos para morar.
Financiamento· bancário. Três

quartos, condomínio econômico;Apto Com Suqe + 02 Oorm, 2 Vagas
De Garagem, Otimo Ponto Comercial -

R$390 MiI- Cod 71;4

- Apto 03 dorrníenos, sendo 01 suíte.
Lateral 50 metros da praia. Meia praia.

. 01 vaga de garagem - COO 723

�.
; ·CASAS

• Barra - Casa com sala, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha, área de serviços, garagem.
R$600,OO + txs. .

\

• CENTRO - CASA PARA LllCAÇÃO'COMER
CIAL, 155m2 construídos, terreno 355m2, 2
salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, gara
gem, edícula. Aluguel R$3.2QO,OO +·txs.
• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condomi
nio techado, churrasqueira. - R$750,OO +
taxas.

.'

• CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala, lava
bo, cozinha, área de serviços. Piso superior:
1 suite com sacada + 2 quartos, banheiro

• SALAS COMERCIAIS

, ,

• CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2 priva
tivos + 10 vagas de garagem, sacada aberta.
Pode dividir em salas de 100m2•

social. Ár_eª,�'\ext�na com churrasqueira e gemo Estará :disponível no final ce julho/2011.
garagem. Aluguer'R$l.050,OO + txs. Estará R$1.500,OO +, txs.
disponível no fin�1 de iulho/201·�... ;

.

• VILA LENZI _ Residencial Floresta, apar-
• CENTRO.- Çasa com .146,23m2, com 3 tamento com sala 2 quartos, banheiro, co

quartos, banheim,< sala e cozinha, garage.m
- zinha, área de servços, garagem. Aluguel

.

e área externa nos fundos, peças amplas. R$580,OO + txs.
R$1.200,OO + txs. .

-

• CENTRO.- Éd. San' Gabriel. apartamento
·APARTAMENTOS sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha,

área de serviços. Aluguel R$590,OO + txs.

• BARRA - apartamento 1 quarto, sala, coz

inha, área de serviços, garagem. R$500,OO.
Condomínio R$60,OO com gás.

• CENTRO - CASA PARA FINS COMER
CIAIS - de 140m2(terreno 372,40m2)

R$1.650,OO + txs.

• CENTRO - (em frente ao Colégio Jaraguá),
Excelente sala comercial (decorado por

arquiteto), dividida em recepção + 3 salas,
banheiro e copa mobiliados. Possibilidade de

negociar mobílias. R$1.500,OO. .

• VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com
banheiro. Aluguel R$430,OO+txs.

• TERRENOS

• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Superm.
Brasão. Aluguel R$1.200,OO

,

• Vila Lenzi - apartamento com sala, saca

da com churrasqueira, 1 suite + 1 dormi
tório, banheiro, cozinha, área de serviçDs,
garagem. R$660,OO + txs.

• ED. GEHRING - apartamento com sacada,
2 salas, sutte com armáJio + 2 dormitórios,
lavabo, cozinha planejada, 2 vagas de gara-

• GALPÕES
• CENTRO � Galpão com 341m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,OO. .

.l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APTOS:
H416 Quítinet - 01 Quarto, Sala.
Cozínha, Lavanderia, Bairro Nova
Brasííia, Valor R$490,OO Rua João
Planicheck Apt 05 ' r'

H563 Apto 2 quartos. Barra do'Rio
Cerro H$550,OOc + cônd. ,

'>
•.

-H582 Apartamento R,àsidenciaf - 02
. Quartos, sala, cozriha, ar�a de

'

serviços Balrro: Ilha qa Figueira Valor.
R$600,OO

'.'

�;
H583 Apartâmento San Migu€I,- 02

"., ".":.
��': Quartos Valor: R$600,00+ 70 cond.

"
H585 Apartamento, Vargas - 02

� Quartos Valor R$550,00 + 110 cond. "

.

. H586 Apartamento Caetano Chiodini
03 quartos, sala, cozinha, 02 Wc 02
sacadas Valor R$750,OO + Cond,
Bairro: Centro.
H588 Residencial Felicia Água Verde "

.g R$590,00
H656 Apto com 03 quartos - Nova
Brasilia R$550,00

.
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.• Apto de 03 quartos sendo 01 suite .. A

split �, piso porcelanato retificado·
.

Entrega Dezembro 2011 .. Vila Lalau .
. �. ...

.

111200 Apto com

02 quartos e

'demáis ._

dependencias.
Próximo a

Prefeitura.
ACABAMENTO
DifERENCIADO.

Ótima Localízeçãoí Rua Dom Bosco, 57 -

Vila Lalau Entre Marisol e Weg
• Aptos de 2 ou 3 dormítórios,

com suíte
• Opção de segunda vaga de

garagem' ..

• Sacadà com churrasqueíra
• Pré-instalação em split e teto

- Acabamento em massa corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
• Salão de festas e play ground
- Medidores individuais de água.

luz e gás
em rebaixo de gesso - Portão e porteiro eletrônicos

ati.t�· Pt�ISNdEJiS BVl
A1��S MARP�!nH)5,iJ.S

�ti,'RA O f<iIRHOH DA VR1A:

·ViVER. '

H204 Residenc�al VIVER BEM com
';

71,00 m2' áreá total - Baiiro '::'
Amizade:Valor: 110.0'00 ..00,- :',

Entrada mais parcetas mensás de
R$500,00 Até a liberação, da '

documentação.

H127 Casa de Alvenaria
Com 01 suite, 01 quarto e

demais depedencias. Bairro
Vila Rau.

A
,4.5.
�:asf•.

�.5S'l>\t�
"

..il�.�Hle ; \ ,.�
�,

j ,g;'

'.::�
.

_) .

-;,
tl=o.

'

.. -.- ;r.:;� <dl2-" 7 .

, Casa de Alvenaria no '.

. H135R Casa de,Alvenaria
_', Amizade 20.000rWde

.�.. Rua Leopoldo�Algus.tÔ n050". \' ..',
terreno. Valor

"

"
"

" , . .. ,o, ,-' _

".R$'1'.200.00Q,QO .:_
: ·Pr�ntõ·paí'á.F.if(ànCiari'l'ênto .. '<,"'>:", '

_ \

. Apartamento com
";�: _ 02 quartos;

.

reb�ixo elll g.essõ,
'

) 'moveis .sob' -'

medida, com
. 70m2,area interna, '

pronto para
finaneiamentó.

Valor:
.' R$130.0QO,OO

Bairro: Agua
Verde.

H130 Casa com 1,92 m2 de área' "

consmsda, terreno.com 375m2• cQm.01'
sune mais 02 quartos, e demais

dependências, escritório, garagem,
churrasqueira. Casa 'totalmente
legalizada. BairrQ:eel1tr��Vitlor. ;:. .;

.:

380.000:00> ';;'" . '''. r

H205 Duplex frente.;çf)rr",llOv.�i� e, ,

.

eletrQC!Ofrl�9éQ$,;,�,8:4pm2 amá � /'
interna. Prédio com eleVador, Piscina," ,

, ' salão de festas çom duas
churrasqueiras e fomo para Pizza! Valor

. ,

A20.0OQ,OQ Pode ser financiado.

Apartamento Area Apartamento
privativa 74m2 com 95 m�

01 suite, privativo.
01quarto.sof'rédiQ " 01suite,',02

.

com salão de' . . Ouártos com ... r •
,

, testá; playground.· e"
; �

duas "sáêadas.
.

.

. pisciga Bairro Nova
Bairro Amizade Brasília. Valor

R$210.000,OO
"

.

H6?O Casa de Madeira com

o.3quartos. Bairro Estrada Nova.
R$45o.,Oo.
H680 Casa Geminada Nereu Ramos
R$60o.,Oo.

,"; ALUGUEL COMERCIAL:
.

. .' H71 o. Saía comercial com 6o.m2 .:

�:. Nova Brasãa. R$500,OO .

. H717 Sala comercial com 32m2 +

bwc. - Centro. R$67o.,OO + IPTU
H723 'Sala com. com 70m2. Centro.
R$490,OO + Cond. + JPTU.
H724 Sala comercial com 76m2 *

"

Santa Luzia. R$3�9,Oo.,
H?26 Galpão com 520m2• Vila Nova
R$4.500�OO '.'"-

. H7.3D Sala com 1 OOm�." Centro
'R_$1.500,OQ.

�_�?40. Casa: Comercial - 02 quartos
,,01 Suíte Bairro Centro R$5.000,OO
.

H741 Galp,�O: com 1.12'S rn2 Poder,
-ser dividido;eméo.2 ValorR$lO.o.Oo..OO
R$: 10,OOm2

. i
/'

,

H742 Casa Comercial'06_.sàlas, pâtio ;

para estaelonamento. Bairro: Centro�'
R$2.250,OO

,<, '

H?44 Sala Comercial Centro
R$55o.,OO '

VENDA D-E-CASAS:
.

H122 Casa de 106m�nQ Cz.emiewicz
.comüt quartomaís su.fre. Rua{-; "�:;:\.:
NiValdo Pereira. V�il0r A$22m'ood:'oó:·�

, '. _,

H124 vende-se casa no bairro vila
Lenztterreno.eom 420m2,' área
construída ?Om2,.vaior R$128.000,OO
H129 vende-se casa 'próximo ao .'

lotéamerito Antilyas Terrenô cóm
2.258m2 valor R$250.000,OO _

H131 Vende-se casa Alvenaria Barrà
do rio cerro com 580m2 de área totaí,
casa com 140m2, mais 02 casa com
50m2 cada uma aceitasse casa na

praia' e apartamento valor do. imóvel
R$260.00o.,OO,

i .

H132 Vende-se casa na Barra do rio
Cerro, terreno com 1.016,51m2.área
construída ,valor R$45o..OOO,OO .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

- Área de festas

- Medidor individual de água, gás e energia
- Localização tranquila e priveligiada

2 quartos
.·BWC social

Cozinha e Sala de Estar conjugada
.

Área de Serviço
Sacada com churrasqueira

1 vaga coberta de estacionamento

BAEPENDI - REF 1299 - RES. MONET - I
89m2, cf Suíte, 02 dorm, ampla sacada I
cf churrasqueira, bwc., área de serviço e igaragem. RS 230.000,00 i

Empreendimento:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




