
Nova rua na Ilha da Figueira
Vereadores dificultam

.

acesso às informações

ShOW'
A banda de Florianópolis,
Dazaranha se apresenta
neste sábado, na The Way,

em Jaraguá do Sul.
Beatriz Sasse
Plural, página 11

Turismo
Hotéis esperam
bommovimento

Para acabar com resistência de aprovar pedido de informação sobre obra pública,
Jean Leutprecht (PC do B) propõe alterar Regimento Interno do Legislativo

de Jaraguá do Sul para não votar mais esse tipo de solicitação.
Páginas 4e 5

IRIANE PORTO/AVANTE!

Decisão quente!
o Operário, de Patrick (E), enfrenta o Brandenburg, de Dutra, na final do
Varzeano de Jaraguá do Sul, neste sábado, no JoãoMarcatto. Págiua 22

Estabelecimentos de

hospedagem turística da

região estão otimistas com a

expectativa de um número

superior de visitantes nas
férias deste inverno.

Páginas 20 e 21
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Custo da

I construção
De acordo com o

.

Sindicato da Indústria
da Construção Civil do
Estado de são Paulo

(Sinduscon-Sl'), o custo
da construção civil teve

t II,
. I' ,0, 'i "., !!"

'.

"" crescimento de 6,11%'
no primeiro semestre
do ano. O destaque
ficou para o preço da
mão de obra. Teve um
crescimento de 9,07%.

Férias
de julho
Para quem se prepara
para passar alguns dias
no Exterior, a dica é não

esquecer o cartão pré
pago. As recargas para'
esse tipo de pagamento
têm tributação em

0,38%. Enquanto as

despesa uitadas com .

, .

As 60 vagas para o lo

Concurso Cervejeiro
, Caseiro Bíerland

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Porquinho em alta

Emmeio às incertezas domercado, os bra
sileiros voltaram a apostar na caderneta

de poupança. Mesmo com os juros reduzi

dos, ela cresceu R$ 5,115 bilhões em junho.

Com este resultado, alcançou R$ 449,04 bi
lhões no ano. Apesar de todos os incentivos

para gastar, parte
-

dos brasileiros continua

mantendo uma reserva para os dias de chuva.

Juros

.europeus
Em mais uma
tentativa de criar um

pouco de otimismo
no mercado, o Banco
Central Europeu
(BCE) reduziu a

. principal taxa de
juros para 0,75%.
Representa um novo

recorde. As taxas

praticadas na Europa
e também nos EUA
estão menores que

. a da inflação. Na

prática significa
que os aplicadores
estão pagando para
emprestar o dinheiro.

'Inflação
de baixa
renda
De acordo com

informações da
Fundação Getúlio
Vargas, a inflação do
mês de junho, para a

população com renda
de até 2,5 salários
mínimos, teve queda
na taxa. Ficou em

0,41%. Emmaio estava

em 0,78%. Ainda
assim, em doze meses,
o indicador acumula
5,82%. Apesar de toda
a crise e queda no
consumo, a inflação
permanece num

patamarmuito alto.

DIVULGAÇÃO

nergia elétrica
A energia elétrica no Brasil continua sendo uma das
mais caras do mundo. Grande parte disto se deve aos

'impostos - apenas para o Estado pagamos 25% de
ICMS - mas tambémhá uma série de outras razões

para isso. O reajuste de preços das distribuidoras
é determinado pelaAgência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), com base numa série de critérios
como os investimentos desse órgão regulador e
indicadores de desempenho. Em função disto, a
tarifa daAES Eletropaulo teve uma reduçãomédia
de 9,33%. Mesmo que essa situação não possa ser
utilizada como referência, existe a possibilidade de
decisão semelhante acontecer em relação a outras

distribuidoras, incluindo a Celesc.

Genéricos veterinários
Finalmente, segue para sanção da presidente a lei que cria
osmedicamentos genéricos veterinários. Trata-se de um fato
curioso. A vida dos animais não é cercada demais cuidados
do que a vida dos seres humanos. E os remédios genéricos
para uso humano já existem hámais de dez anos. Foram

lançados quando José Serra airida eraMinistro da Saúde.

Evidentemente, o lobby foimais eficiente.

Crescimento
da economia
Na projeção do mercado, conforme o boletim
Focus do Banco Central, o crescimento do PIB
do Brasil nesse ano deverá ficar em 2,18%.
Esse resultado é menor que os 2,7% do ano

passado. Considerando a constância na

redução das previsões, é duvidoso apostar em
mais de 2% de crescimento no ano, embora
ainda tenhamos um semestre inteiro pela
frente. Até o momento, a combinação de

juros baixos, com redução nos preços, não
surtiu o efeito desejado. O consumo continua

patinando, enquanto a inadimplência cresce.

Produção
de carros
Embora as vendas de automóveis
tenham fechado o semestre

com desempenho praticamente
igual aos seis primeiros meses
do ano passado, a produção não
seguiu o mesmo caminho. Teve

queda de 9,4%) na comparação
com o ano anterior. Isso se deve
basicamente à variação nos
estoques, nas importações e

exportações. A produção do setor
no semestre de 2012 ficou em

1,55 milhões de unidades.

Febratex 2012
AFeira Brasileira da IndústriaTêxtil
está programada para acontecer
entre 14 a 17 de agosto, no Parque
VilaGermânica emBlumenau.
Os 15milmetros quadrados já
estão totalmente comercializados.
Eles serão ocupados por 350
estandes. Cerca de duas mil
marcas estarão representadas. Em
paralelo acontecem o Seminário

Tecnológico, promovido pela
Associação Brasileira de Técnicos
Têxteis, e a Brazil Fashion
Designer. Esse é voltado para os
estados do Sul. O público da feira
é formado, principalmente, por
empresários e executivos do setor.
O interesse é comprarmáquinas.
As empresas Silmaq, Hruschka e

Consistem, todas de Jaraguá do
Sul, participarão da feira.

Proma: Blogs
e Facebook·
Para quem gosta de tendências na
área da construção, vale a pena
visitar a página da Proma: www.
proma.com.br. Com atualizações
diárias nos blogsArquitetura
e Equihbrio, o leitor poderá se

informar sobre, beleza, harmonia,
morar bem, saúde, segurança e
sustentabilidade. É possível também
encontrá-los no Facebook

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 774
01 - 03 - 04 - 05 - 06
08 - 09 - 11 - 12 - 14
15 - 18 - 19 - 22 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2935
18 - 21 - 29 - 46 - 74

'1HI''fllh,'11'7P,�1n '(lr1/, d� I). ("ihl-�' 'r<S
' ,

,:JjU.�/� 90,,1/11,,1. �""fI,d.,! I
",/ii ''III,JIt!.u.. � INDICE PERIODO

.�,����""""."""""""""""""""".""""""" .. ",�?�,0l.?""""""""."".""�g:.�9.:.?g}.?""",,. """",,,.
TR 0,000% 6.JULHO.2012

.
.

,��"""""""""""""""""".""."""""""""""",,.�,:},��,!,y),,".""""".��.�,�g:,�g,1.,�",,.,,""""""""""
BOVESPA .-1,75% 6.JULHO.2012
................ _

.

NASDAQ "'-1,3% 6,JULHO.2012

AÇÕES""""""""""""""·PETR4""""""22':'82""""""""··."�i:'760;�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
VALE5 42,09 -1,08%
BVMF3 11,58 -0,69%

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

POUPANÇA 0,5000 7.JULHO,2012

PETRÓLEO - BRENT .. -2,99%
OURO .. -0,01%

US$ 98,860
US$ 1584,100

COMMODITIES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº�AR .. ÇºM1!J.R.9.IA�j�M ª�} ?I.9.?�,�, ?1.9.??� ". � ºI..1..�.""O."
Pº.�AR .. ';l'y.mêM.Q.J1!J.M .. R.n .. "."".�.i,�,15,ºº ?,9�º.9 :11t..9,.1..i3.°!o".
,1!J.Y.I..\.9.J1!J.M . .R�)' .. " """.?"1.,�.1.,º"""""",,.,,,?,,1.,�?,ª "'" ""�,,,,�º,.1..ª?l.o,
LIBRA (EM R$) 3,1407 3,1422 "Ilhe 0,19%
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Nesse período de inverno, com férias se aprqximan-
,I do, o tTaae turístico catarinefise sevoltamuitopara
as regiõesmais frias,principalmente a serracatarinense,

. � possibilidade âe neve lásemprê será tufi concorrente '

forte em comparação aos atrativos do Vale do Itapocu.
M�s' Dá .co1;ldições de terwos Uijla ,o�g�açã0 rnaís
planejada para estimular a passagem de turístas nessa
éEocado aIl0 e tambémnoverão, nan remâo.'p

•

Roteit6sintegrâi1os ehn-e oS'muirlé lOS, co� enfo-
ques em temas relacionados com ahistória -Jaraguádo
Sultem qttattdmuseus :!1lg�trotiomiâ{com apâfticípa!
ção'das comunidades do interiorpara apresentarpratos

.

e gélstrQUomia típica; cHlfuraJ., com a� festas de Reis do

Jaraguá do Sul e Corupá, através d� caminhadas ecoló
gicas pormatas emorros..

O Vale do Itapocu apresenta cenários paisagísticos
que rendem belos cartões postais para os visitantes de
fora levarem sempre namemória. O potencial da região
é bem estimularíot Se a região não tivesse potencial .

turístico, nãô haveria D interesse de empresários em

construirem gousadas consideradas de grandeestilo no '
!

I:;! I , I I

interior de Jaragua do Sul,'por exemplo.
O turismo é uma grande fonte de recursos,mas esti

mulâ-lo fora das datas ligadas a eventos como o Péníusc
e a Schützenfest, é um desafio que pode resultar num
bom retomo para a região,

ri II'" 'fU

O turismo é uma gra�de fonte de
recursos. Estimulá-lo fora das datas

IlJii!!i,!!I:%1fJtmâ!aa$ "a eventos 00010 o' FemBsc e a

Schützenfest, pode dar bom retorno.

VOU DEWotUTÁ-l..OS!
NEM' tv\INAA eoL�
Df C.�lSTAL SABE.
QUlSfV\ \lAI Gl\tJ\JIAl<!!!

Do leitor

Chão de fábrica
La estava Pedro perdido

na conversa dos maiores.
Entendendo pouco do que se

dizia (como era de costume).
Estava um pouco atormenta
do pela sua apresentação, mas
tinha certeza de que o profes
sor também sabia que ele não
tinha conhecimento algum so

bre ambiente 'corporativo. De
repente, quando Pedro estava

quase dormindo, ouviu algu
mas palavras do professor, que
o deixou incrédulo ...

Ele ficou surpreso na hora
ouvir aquilo de uma pessoa
com tanto conhecimento.
Começou uma guerra dentro
de Pedro. Ao refletir sobre
aquilo que ouviu, pensou:
'que cara otário'.

A palavra que o professor
de Pedro disse, se referindo aos

operários, foi chão de fábrica.
"Pô! Usar um termo desse tipo.
para se referir as pessoas que
são a força motora da socieda
de?", criticou o aluno.

Se grande maioria dos ope
rários (fugindo um pouco do
contexto) se unirem para rei
vindicar melhores condições
de trabalho, os grandes chefes
teriam que parar para ouvi-los.
Sem o motor, que são os ope
rários, o grande carro que é a

sociedade pararia. E isso vale

para todas as classes de traba
lhadores.

Como dizia a letra da banda '

Legião Urbana "sem trabalho eu
não sou nada, não tenho digni
dade' não sinto meu valor, não
tenho identidade, mas o que eu

tenho é só um emprego e um

salário miserável". Grandes em

presários e pessoas que usam

esse termo "chão de fábrica",
por favor, valorizem os traba
lhadores e respeitem pelo me

nos a dignidade deles.

JonasGabriel da
Silva Ribas, estudante de

analise e desenvolvimento
de sistemas

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

•
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Casamentomoderno

pois que não se queixem.
Depois elas se queixam. E se digo elas é porque porta errada"! Vai ver que elas dizem isso, vai ver.

com elas os resultados das "aventuras" são Aceitam tudo para ter um bermudão ao lado. De-
mais catastróficos.Vou logo dar urn exemplo. Tive,
- será que tive ou tenho? - várias amigas amance
badas, isto é, juntadas. Não entendeu?Vou clarear
o assunto. Tenho várias amigas que moram como

se fossem casadas com os namorados. Agora é
assim, amasiados são chamados de namorados.
Concubinato virou casamento, claro, isso diante
da generalizada falta de vergonha deles e delas e

da bandida omissão dos pais. Ou você vaime dizer
que algum pai oumãe que se respeite vai soltar fo
guetes sabendo que a filha vive como concubina?

Ontem, ouvindo urna entrevista de rádio, o

apresentador dizia que a arquiteta fulana de tal, 29
I

anos, foi morar com o namorado no Vidigal. Isso
no Rio de Janeiro. Namorada foi morar com o na

morado? Ouvi bem? Claro que sim, agora é assim.
E ninguém tem'coragem de assumir a "caretice" de
dizer que isso é falta de vergonha e que nesse tipo
de relação promíscua só quem perde é amulher?

Amulher envelhecemais rápido que o homem,
elas vão se deteriorando fisicamente, desculpe-me
a expressão, e eles vão ganhando vida... Elas param
de estudar ou de trabalhar, e quando não fazem
isso, a ênfase é dada para a "relação" e não para os
estudos ou o trabalho.

Também é verdade que os filhos são de respon
sabilidade dela enquanto pequeninos, e depois de

grandes também. E o pai? O pai anda por aí, rosetan
do, como se dizia ao tempo deMachado deAssis.

A mulher tem que ter coragem, ser educada
para isso, e dizer na cara do sujeito: - "Não queres
casar, queres viver amancebado, só com vanta

gens? - Vai procurar outra, compadre, bateste em

Educação
Retirei esta preciosidade do livro É Tudo Tão

Simples, da Danuza Leão: - "Um sinal de gran
de civilização é falar baixo - e as crianças, nem
alto nem baixo: mudas, proibidas de levantar
da cadeira. Você já passou por isso, ver crianças
correndo entre as mesas de uma churrascaria?
Aliás, crianças não deveriam freqüentar restau
rantes até completar 15 anos ...

" Bah, perfeito!
De fato, é verdade, sempre concordamos com

quem pensa igual a nós, não é mesmo, Danuza?

Equívoco
Muita gente, erradamente, pensa que do que

precisamos para ser feliz é de conforto e luxo.
Equivocam-se. O de que precisamos para ser feliz
é de estarmos apaixonados. Apaixonados por al
guma ideia, trabalho, arte, ciência, o que for, não
falei de pessoas ... A felicidade resulta de urn entu
siasmo, e de um entusiasmo que só dependa de
nós. Por isso, não é tão difícil assim ser feliz.

Falta dizer
As mulheres às vezes querem ajudar os ma

ridos e lhes ficam aborrecendo a todo momen

to ao lembrá-los de que estão barrigudos. Eles
sabem da barriga e se aborrecem com ela. Mas
agora imagine um marido dizendo a toda hora
para a mulher que ela está muito envelhecida,
imagine. Que "pauleira" santa sairia ...

li "I ,11
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Pedido de informação

Vereadorpropõernudança
Leutprecht quer alterar o Regimento Interno
para que documento não precise ser votado

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

Não é de hoje que os par
lamentares enfrentam

dificuldades em conseguir a

aprovação de pedidos de infor

mação na Câmara de Iaraguá
do Sul. O episódio da sessão de

quinta-feira foi o estopim para
os vereadores da oposição. Pela

ARQUIVOOCP

PROPOSITOR Leutprecht
defende ferramenta de trabalho

Ozório de Ávila (PSD) marcou lizar as ações do governo. "0 pe
uma reunião com o secretário dido de informação é tão normal
Aristides Panstein e os vereado-
res. Mas, Panstein não compa
receu. A indignação com essa

situação fez o vereador Jean
Leutprecht (PC do B) tomar

uma decisão. O comunista afir
mau que irá pedir a alteração do
Regimento Interno para que os

pedidos de informação não pre
cisemmais passar pelo Plenário.

Segundo Leutprecht, o pedido
de informação é a ferramenta de
trabalho mais importante do ve

reador e é o que possibilita fisca-

ARQUIVOOCP

PRESSÃO Justino da Luz

pode recorrer à promotoria

que nem precisaria passar por vo
tação. Mas infelizmente tentaram
barrar a votação do pedido".

A proposta de alterar o Regi
mento Interno é viável, segun
do o coordenador parlamentar
da Câmara de Jaraguá do Sul,
Pietro Di Carla Manfrini Gal
van. Hoje a regulamentação diz
que os pedidos devem passar
por votação em plenário e que
o Executivo tem o prazo máxi

mo de 30 dias para dar respos
tas ao Legislativo.

ARQUIVOOCP

.".

OUTRO LADO Avila diz que
secretário·dará explicações

Petista pretende procurar oMP
O vereador petista Justino da dido não entrar em votação.

Luz planeja ir mais longe com o liA administração pública
caso. "Se não for votado o pedi- precisa ter a responsabilida
do de informação na terça-feira, de de apresentar os gastos.
vou conversar com os colegas Até agora só têm informações
para procurar as promotorias da de terceiros",
moralidade pública e do meio Assim como o presidente
ambiente para esclarecer as dú- em exercício da Câmara, Fran
vidas sobre o projeto". cisco Alves (PT), o peemede-

Luz pontua as principais bista Jaime Negherbon acredita
dúvidas. Uma delas é sobre a que a obra é importante, mas
questão ambiental, se o proje- eles também querem mais in

to da obra estaria respeitando formações sobre ela.
a Área de Preservação· Per- O tucano Celso Hille, subs
manente do leito do ribeirão. tituto de Adernar Braz ·Winter,
A outra questiona os gastos pediu a retirada de votação do

com a obra é a desapropria- pedido na sessão de terça-feira,
ção do terreno, que pertencia porque estava entrando na Casa

à empresa Viação Canarinho. e precisava se inteirar sobre o

"Quando acontece tudo isso assunto. Ele procurou a Secreta

é porque tem algo errado. Por ria de Planejamento naPrefeitu
isso queremos as informações". ra, onde entregaram a planta do

A vereadora Natália Petry projeto da obra e o laudo am

(PMDB) achou estranho o pe- I biental emitido pela Fundação

segunda vez um requerimento
questionando a construção de
uma rua na Ilha da Figueira,
ligando as vias Rinaldo Bogo e

José Theodoro Ribeiro, foi re
tirado da pauta, com a nova

promessa de que os esclareci
mentos serão repassados por
representantes do Executivo.

Duas semanas atrás, o líder
de' governo no Legislativo, José

Jaraguaense do Meio Ambiente

(Fujama). O vereador disse que
uma reunião ficou de ser agen
dada na Câmara para esclarecer
as dúvidas dos colegas. Mas até

agora, nada aconteceu.
O vereador Adernar Possa

mai (DEM) lembrou que o pe
dido de informações foi feito

porque o secretário Panstein

Quando acontece
tudo isso é porque
tem algo errado.
Por isso queremos
as informações.

Justino da Luz,
vereador

I I
II

O pedido de

informação é
tão normal que
nem precisaria
passar por
votação. Mas
infelizmente

tentaram barrar
a votação do

pedido.
Jean Leutprecht,

vereador

EDUARDO MONTECINO

CONTRA Moser disse que não

há.motivos para questionar

não foi até a Câmara para dar

explicações. O parlamentar
disse que votará favorável ao

requerimento. "Toda essa po
lêmica poderia ser evitada caso

a prefeitura apresentasse as in

formações solicitadas".
O líder de governo na Câma

ra solicitou a retirada do pedido
da pauta porque o secretário

Panstein irá a Câmara. Mas isso

pode acontecer somente depois
do recesso. "Se a obra tivesse al

guma irregularidade, o próprio
MP teria se manifestado".

O vereador Isair Maser
(PRB) conta que não vê motivos

para que seja feito um pedido
de informação. Para ele, tanto

. a questão ambiental quanto as

questão financeiras estão. cor
retas. "Não há problema em fa
zer uma via no local", afirma. "0
que não pode é ter construções

naquela área", complementa.
Outro vereador da base de

apoio da atual administração,
Amarildo Sarti (PV) confessa

que ainda não conseguiu dar
toda a atenção necessária ao

tema. "Até terça-feira vou ter

uma conversa com o Panstein".
Já Lourival Demathê (PSD) dis
se que só vai se posicionar na
próxima sessão.

Questionado sobre o assun

to, Panstein diz que não tem

problema em ii:" ao Plenário da
Câmara para falar sobre a obra.
"Se o gabinete da Prefeitura so

licitar, vou lá apresentar tudo o

que for da minha área", afirma.
Segundo ele, a obra é impor
tante e vai facilitar o tráfego.

O pedido de informação é
assinado pelos vereadores Leu
tprecht, Natália, Luz, Alves e

Negherbon.
-
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Casa de alvenaria sendo 02 dormitórios, sala,

cozinha, lavanderia, Bwc, churrasqueira, 01 vaga de

garagem. Entrada 50% + parcelas direto co�.a
construtora e saldo via financiamento bancário.

Foto meramente ilustrativa.
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I Empreendimentos Imobiliários

�. IMOBILIÁRIA.

�\chaYel
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ' www.parcimoveis.com.br

1EMPREENDIMENTOS
..' CREO 3494.J

RENATO .... R

P,IAZERA
CORRETOR DE

'

,

IMOVEIS
CRECI 5330
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Ret. 1008 - Casa de alvenaria, ótima localização,
05 quartos,02 salas,03 banheiros,lavanderia,cozin
ha,copa. 03 vagas de garagem. 280,OOm2 de área

construída e 315 m2 de terreno.
R$ 400.000,00

Ref. 2016 - BARRA DO RIO MOLHA -

APARTAMENTO COM 56M2 SENDO 02

QUARTOS,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
01 VAGA DE GARAGEM. R$ 147.000,00
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Plantão de Vendas

9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409

m ó v e
Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ret. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

I
• TRANQÜILO. FINANClÁVEl. Terreno de .

esquina - R$ 95.000,00

Ret. 2002 - VILA LALAU - APTO COM 86M2
SENDO 01 SUíTE COM SACADA, 02 DORM,
SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC, SACADA COM CHURRASQ.,Ol VAGA DE

GAR. R$ 198.000,00

Ret. 1026 - Casa de alvenaria com 92m2 ,03 qua
rtos.saia.cozinha.banheiro.lavanderia garagem.

R$220.000,oo

Ref. 1018 - Casa de alvenaria sendo 02 dormi
tório,sala,cozinha,lavanderia,bwc,churrasque
ira,Ol vaga de garagem. Pagamento entrada
de 50% + parcelas direto com o construtor
e saldo via financiamento bancário. FOTO
MERAMENTE ILUSTRATIVA. R$175.000,OO

,
Ref.l005 - Oportunidade única terreno
em ótima localização, rua sem saída -

Loteamento Versalles - edificado com casa

de madeira sendo 02 quartos.cozinha,
banheiro.Terreno com 420m2•

RS 130.000,00

(Amizade) - Sobrados com 125m2,
03 dormitórios sendo 01 suíte, 02

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01
vaga de garagem.Terreno com 155m2•

Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

REF.1013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM
382M2 SENDO 1 SUíTE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SALA, ESCRITóRIO LAVANDERIA, ÁREA DE
FESTA COM LAVABO, GAR. PI04 CARROS + CASA DE
ALVENARIA COM +OU- 70M2. ACEITA APTO COMO

PARTE DO PAGAMENTO. R$ 400.000,00

Cad. 10004 - Casa no Bairro
Água Verde com 382,OOm2
com 01 suíte, 04 dorm,

escritório, salão de festas com
churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cod 10006 - Casa alvenaria
geminada - Bairro Rau - 01

suíte, 02 dorm, sala, cozo Bwc,
área de serviço e gar.

R$ 800,00

Ccd 13002 Galpão no Bairro Baependi com
913,00 m2. + 02 bwc. Consulte-nos!

Cod 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de
1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

RIO CERRO

6.302- TERENO COM 495,1OM'.
R$75.000,00

6.304- TERENO COM 522,20M'.
R$86.000,00

6.319- CASA COM 3 DORM., SALA DE TV, COPN
COZINHA, LAVANDERIA, BWC, GARAGEM.

R$240.000,00

CENTRO

6.270- ED. SCHIOCHET -APARTAMENTO COM 1
SUíTE + 2 DORMITÓRIOS.R$265.000,00
ACEITAAPTO EM FLORIANÓPOLIS.

AI2712 -RUAARNOLDO BETONI, N" 65-
03 QUARTOS, SALA,COZINHA,LAVANDERIA,
BANHEIRO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

R$ 700,00

AI2669 -RUA CABO HARRY HADLlCH, SfN -01
SUITE COM CLOSET,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

02 GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VILLE DE SOLEI L

A12172 -RUA MARIA BARDIN LENZI, N" 400 - 01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. GOMES

AI 2548 -RUA PAULO BENKENDORF, N" 230 -EDIF.
04 ILHAS 01 SUITE, 02 QUARTOS,SALA,COZINHA.

LAVANDERIA,BANHEIRO,SACADA Cf CHUR
RASQUEIRA E GARAGEM. R$ 1.1 00,00

A12449 -RUA HENRICH LESSMANN, N" 421
-01QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 400,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A(] A DE TUD01 SEU BEM-ESTAR

Amplie se s horizontes em perieitos espaços de feliódade:
3 suites I 1 gag-agens I wmp!e:ta área SttlQa�i�� mobi�iiada e decorada
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Vendas: Incor.poração eConstrução:
loca ização central: .

_

Rua F'torianópolis � Jaraguá do Su -se
www.edificiomanhattan.net «47) 32759500

'

www..realsec.rom.br

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

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

ReI. 1000 - CASA - Vila Rau - Com
01 su�e + 02 quartos, sala, coz
inha, bwc, área de serviço com 01

vaga de garagem, casa germinada.
R$ 800,00
ReI. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros, coz
inha com armários, toda murada.
R$2.000,00

Cód_ 2806 - Amizade - Casa de alvenaria cf ReI. 2000 - APARTAMENTO
160,00m2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, ......_....._.....-1

- BAEPENDI- Com su�e +
murada, ótima localização residencial em rua asfaltada 02 quartos, sala com sacada,
e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área de serviçociamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00

t;=:;;=-;;::;;;;=:::;';;;��iiii�:==� com churrasqueira e 01 vaga de
!:;::=================;;;;!.!===================:;: L-__��

==.... garagem. R$ 650,00
ReI. 2002 - APTO -ILHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e churrasqueira na

lavanderia. R$ 600,00.
ReI. 2004 - APARTAMENTO -

CENTRO - Guaramirim - Com 01

quarto, sala com sacada e cozinha

conjugadas, banheiro e área de

serviço conjugada. R$ 450,00. Não
tem condominio.
Ref. 2006 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 sufte + 02

quartos, sala, sacada com chur- .

rasqueira, banheiro social, cozinha
com móveis sob medida, área de

�;==:;;;;;;;;;;;;::;;;�;;;==========;:;;;:;; serviço com 02 vagas de garagem.�;;;;::;;=============:==í ri R$1.600,00.
ReI. 2007 - APARTAMENTO
- CENTRO - Com 02 quartos,
banheiro, sala corrrsacaca,
cozinha, área de serviço com 01
vaga de gãiãgem.R$ 720,00.
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suãe + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com
mObnia, área de serviço, banheiro
social com 01 vaga de garagem.
R$1.200,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 sufte + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de jantar, coz.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio cf elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERCIAS !!

ReI. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
ANA CRISTINA - Com suãe, 02
qtos, sala com sacada e churras.,
bwc social, cozo (apenas bancada
de grantto divide sala da coz.) ,

lavand. e garag. R$900,00
ReI. 2015 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 quarto com
sacada, sala, cozinha com pia e

armário, área de serviço, 01 vaga
de garagem. R$ 500,00.
Rel.2017 - Ouitinetes - Centro
Ed. Marechal Center - 01 qto., bwc,
sala e COZo conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$700,00.
Não tem condomínio, apenas taxa
de água.
ReI. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, safa,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
ReI. 2025 - APARTAMENTO - Vila
Nova - Com 93 quartos, sala

. com sacada, cozinha, área de
serviço, banheiro, com 01 vaga de

garagem.R$ 700,00.
ReI. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Figueira - Com 01 su�e + 02

quartos, banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

garagem.R$ 650,00.
ReI. 3006 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m2 , em

baixo 02 banheiros, mezanino com
banheiro. R$ 3.600,00.
ReI. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m2 de área térrea mais
mezanino para deposão 125m2,
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área extema com 3.600m2, aberto
com 02 porta rolo para carga e

descarga.Toda murada com trans
fomnador industrial. R$ 6.500,00.

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias,
-

medindo com 470,00m2, sendo 20,OOm de frente.
R$ 110.000,00 estuda propostas

PRONTA PARA MO
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

'l,;Ç"
Cód. 2354 - Nova Brasília- Terreno de esquina

comercial e residencial com 393,00m2, possue uma
casa mista com 02 quartos e demais dependências.

R$ 215.000,00 estuda propostas com apto até
R$100.000,00

Cód. 2403 - Chico de Paula - Ap. cl 01 surte +
2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Planlão: 9135·8601

3371-0099 www.pBrcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.br
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 130 - CASA ALVENARIA - Amizade, com
110m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de
garagem. Terreno com 404m2. R$ 300.000,00.

Cód: 154 - PRÉDIO - Ilha da Rgueira, com
192m2. possui 2 aptos. Térreo com 90m2, 2

dormitórios, 1 vaga de gar. Superior com 92m2, 2
dormitórios, 1 vaga de gar. R$ 470.000,00.

Cód 184 - CASA ALVENARIA - Água Verde,
com 90m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 410m2. R$ 120.000,00.

Cód 175 - GEMINADO - Três Rios do Sul, com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno
com 224_m2. R$135.000,OO.

Cód 188 - GEMINADO - Estrada Nova, com
54m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno

com 157m2. R$145.000,OO.

Cód: 74 - SALA COMERCIAL - Centro com

600m2, estacionamento, vestiário. Antiga
academia Corpo e Mente. Valor sob consulta.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$135.000,00.

COMP

LOCAÇÃO
Cód: 77 - APARTAMENTO - Vila Nova, com
3 dormitórios sendo 1 suite, 2 vagas de

garagem.Próximo a Amvali. R$ 1.000,00
+ cond.

Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com
3 dormitarias sendo 1 suite, 2 vagas de

garagem. R$ 950,00 + cond.

Cód: 23 - APARTAMENTO - Vila Nova,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. R$

500,00 + cond.

Cód: 70 - APARTAMENTO - Rau, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Vapt- Vupt. R$ 700,00.

VEND
ALUGA

-

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 275 - TERRENO - Balneário Barra

do Sul, com 426m2• Salinas.
R$ 50.000,00.

Cód: 403 - CHACARA - Bracinho, com
140m2 com 3 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 165.000m2, com
aproximadamente 12.000 pés de banana.

Valor sob consulta.

Cód; 200 - TERRENO - Amizade, com
359m2• Próximo a Agropecuária Todt.

R$ 130.000,00.

Cód: 276 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 306m2. Próximo a Br 280.

R$ 80.000,00.

Cód: 277 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 325m2. Próximo a Br 280.

R$ 70.000,00.

ADMINIST
3376 0015 - vendas@imo ilia iabarras I.

- Empreendimento construido com recursos próprios .

..
, nscrto na Caixa Econômica pronto para financiar.

... Parcelas a partir de R$ 480,00 mensais decrescentes.
-Incen jvo de atê R$ 17.000,00.
- Fina clamento' peto plano minha casa mhiha vida*. -

Apártamentos Minh� Casa Minha Vida. em excelente localizaçãol

Apartamentos de dois quartos. sala,
cozinha, área de serviço, sacada e
ainda opção com uma ou duas v gas
de garagem.

www.imobiliariabarrasul.com
•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UN° DADE
Regis rc Incorporação n9 R2 - 43.7.8·5

- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- Ed. Magnolia, mobiliado Centro R$900,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Ed. Londres, Baependi R$81 0,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir R$630,00
- Ed.Hungria, Baependi R$670,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$650,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Mariscai, Vila Nova R$680,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$540,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$ 1..350,00
- Ed. Winter, Baependi R$580,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$ 780,00
- Ed. Granada) Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Nostra, Agua Verde R$ 650,00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

Casa 3 qrts, Havai R$ 1.200,00
Casa 2 qrts, Centro R$ 900,00

Sala cml, Centro R$ 1.200,00

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasília a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Market Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza
A partir de R$880,OO

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$930,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1200,00
- Ed. Fragatta, jaraguá Esquerdo R$680,00
- Ed. Tulipa, Centro R$1070,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00
- Ed. D'ltalia, Czerniewicz R$ 830,00

- Casa Com, Centro R$ 3.CXXl,00
- Casa no Água Verde, 3 quartos R$9OO,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$5oo,oo
- Casa Rua Pedro Roriano, CzerniewiczR$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,00
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$25oo,00
- Casa4 quartos, Nova Brasllia R$ 2CXXl,OO
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, Czerniewcz R$9OO,00
- Casa 3 qrts + suíte, Czerniewicz R$15oo,OO
- Casa alv. 3 qrtos, Res./Com., 288m2, Nova Brasflia
R$2700,00

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

Casa Rua Gottlob Enke, Rau 3
quartos, suíte, churrasqueira

R$1200,OO

- Ed. Prímula, Vila Nova R$550,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 550,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$400,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Braslia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasflia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOTOR TURBODIESEL COM 163 CV
NAOESPERE
CO GELADO

PORSEU CARRO
.IA1�.NÊS.

+BONUSNISSAM

• RODAS DE LIGA lEVE ARO 16
• DIREÇÃO HIUMULtOA
• TRAVAS ELÉTRICAS
• AR..CONDICIONADO

TAXADEOo/O A.M. lENTRADA+ 18x(j}
"',......,..j,......_,-_ ....�"'-"-_ ....__.........I"" .... '-.'�..,..,. ... " .....·�_..........I-.'�-...--,�-"·_-".......

• AtROAG DUPLO DE SÉRIE
• MOTOR 1.0 OU 1.6 FLEX
• DIREÇÃO ELÉTRlCA*

ELEITO O MELHOR
COMPACTO 2012

• CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
• ALARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE • AIRRAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA • AR-CONDICIONADO

COMPROMISSO NISSAN MARCH

CÂMBIO AUTOMÁTICOAMPLO PORTA-MALAS
COM 449 LITROS.

FABRICADOS NO BRASIL.

• MOTOR 1.816V COM 126 CV
,

TODOS OS ITENS DA VERSÃO 1,6 E MAIS:
• RÁDIO COM CD PlAYER E MP3
• RODAS DE UGA lEVE
• GRADE CROMADA
• ALARME

-�
PROGRAMA�

direção especial ��
Consulte condições especiais.

ESPAÇO INTERNO SURPREENDENTE + AIRBAG DUPLO DE SÉRIE + 3 ANOS DE GARANTIA GARANTIA

r-"'"
I

SHIFT_thewayyou move

Rua Presidente Ep�ácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

j
�-----

\

2. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (2012/20 13) o cliente obterá bônus no valor de R$
3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i) Nissan Importado, diretamente
pela Nissan do Brasil, ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade) OLI (ii) picapes (4x2 ou 4x4) ou outro com
tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de-Conquista). Em ambos os casos, o cliente deve ser proprietário
do veiculo usado há no rníomo seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não

são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veiculo asado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o

mesmo do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido para vendas diretas. Promoção válida 3) Niesan Tiida S 1.8 12/13

até 31/07/2012. 4. Condição válida para NISSAN MARCH 1.0 flex, pagamento à vista. ('Disponlvel na versão 1.0, com Pacote

Contorto; de série nas versões 1.0S e 1.6S, SV e SR.) Todas as condições de financiamento deste anúncio são válidas até

31/07/2012 ou até quando durar o estoque de 3 unidades por veiculo (com excessão do Nissan Livina 1.6 MT) e estão 6) Nissan livlna 1.8 SAT"12113

sujettas a análise e aprovação de cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro

de R$ 750,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o

que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionánas Nissan, limitadas a defeitos de fabricação
ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas.

Acessórios não inclusos. Estes veiculos estão em conformidade com ° Proconve - Programa de Controle de Poluição do

Ar por Veículos Automotores.

R$ 46.390.00 LSG R$ 27.834,00 0% 00/0 0,41% 5,09% R$ 58,50 R$ 47.368,5024 R$ 813,99Não

R$ 47.290,00 LSG R$ 28.374,00 0% 0% 0,27% 3,350/0 R$ 58,50 R$ 48.268,5036 R$ 552,66Não

'CAmblo manual. "Climblo automático,

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 7 E 8 DE JULHO DE 20121 VEIcULOS 1 3

NOVO UNO
VIVACE
2P "

ISTRAHATCH
ADVANTAGE 2.0 201 ·1-

CARROS COMPLETOS COM:

*Astra Hatch Advantage 2.0 10111, à vista, a partir de R$34.990 ou entrada de R$21.300 + 24 parcelas de R$696.Valor total do CllI'(O financiado: R$38.004. Taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. válidas para financiamentos em
24 parcelas, com entrada mínima de 50% do valor do carro. Condições válidas para financiamentos na mOdandadecoe péIo banco BV.**Uno Vivace 1.0 2P 11/12, à vista, a partir de R$20.990 ou zero de entrada + 60 parcelas
deR$585. Valor total do carro financiado R$35.100. Condições para financiamentos em 60x sem entrada válidas na m0d3lidade coe pelo banco BV, com taxas de 1,60% am, e 20,98% aa, ter variável de acolÚO com o valor
financiado. Entradalfmanciamento sujeitos à aprovação de crédito Pela financeira. fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 7n112 ou enquanto durarem nossos estoques.

-

.,
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VEíCULOS COM

\ .

REDUZIDO

_.

_ J ANM

880
-----....

RENAULT

J)
.:
ANOS

libertJ JARAGUÁ DO SUL (47) 3274-0000
AV. PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 1292, BAEPENDI

MUDE A DIREÇAo «
RENAUt:f

�HIlu<!",fi'�.(('L�ilj:.<;f1 ','"", �.(.,"'). ,"" t:Ss...S9i): � .tltlid.lfl\: ... ( 'u L"tJJ<It(\.'.:>t 11llllt�" �ht>I";InÇ•.•\1Ii!>lJIR$21.1>(l. fiIXadt'FH ').'''"' ,,,''O f \. V,\lvlo ItrJV<':!IlK".0<"prdfeJl.ap..1.1it,l,m,"
'Ill\l l.'1'".,'�!!e· I!l<A {"�,,,'\e(o,.j;�"�,�w.l:<t"J. {roq<lt.'lllli "l� Gr:lQdlQw'1.61<'iVHI ' PU/l3,. plntur.l :LI"'.I,,�""'I<1R$4/'f.lO(JO. (�I()"U( 1I1nuj,!d.· ü:mdiçlktv;;lId.,.rr.v.... íl'·
'r":utt(I'W, Jt<J) r?t-tfUiflt!,lQt.� t1_;�� _'S;;.�!1t, t!t:"'l�Vo.'tt<-��tfitt.l'" ;;}!' cs� '�v,.\. os. dt: " '!Jt"t(\:k,1-, \tn''i�p't� Oi'!: rta'\ vàL'dls te (' \(ú1f20'tl 00 t)l)(lU,mto dIJrali'.f'TI os f$tOql.ll·:'l, !.Olnente para .1� U')f)(esc;ionána"l Ren.lUft 1IlH.1rté. 'P.af't m.ilt lf1foi"mflÇôC'), cmr.ulí i' um.:i f Onl�\lIJ�� i4 Rcndull I.ibertt_ Inlrlv.ns ílu5t.r=lt1vãS. A1eun'l' it{;'n� ml,)�.t, rldtJS

ot/,l.' "'1Il:,"c"l"';i" 'I.ltI>'<1!",..""j,,<10 ,""�t",il<)' �',". � ".'-li'" ,
. ',.;:i!��" .. \t'dd. dI �. d.· "'1lI,Qln;-.. .1" <OO1""tl;H(." h;Jjlli p<>tJcrn ",,!vaI WL1� '" t�'t�·I. tt'íollllrlja.

FAÇA REVISOeS EM seu VEíCULO REGULARMENTE.
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aroto-

Primeiro a comprar um com a Fisker Automotive para

Fisker Karma e hoje um dos promover esta visão compartil
acionistas da fabricante norte- hada", afirmou DiCaprio.
americana de carros elétricos, Entre as funções do ator

o ator Leonardo DiCaprio agora também estão participar de

será uma espécie de embaixa-
.

conversas com a Fisker sobre

dor da marca, responsável por projetos "verdes" e desenvolvi

participar de ações de market- mento de carros. Em troca, a

ing da empresa, sempre volta- montadora apoiará. financei

das à sustentabilidade. ramente a Leonardo DiCaprio
'.'Minha função é apoiar os es- Foundation, também voltada à

forços para assegurar um futuro conscientização ambiental. An

sustentável para nosso planeta e tes do Fisker Karma, DiCaprio
todos os seus habitantes. Estou foi proprietário de um Toyota
muito contente por trabalhar Prius.

e carros e étricos

www.kia.com.br

KlASORENTO
r� em vendas entre
os 'SU"s médjos*.

KIACERATO
I

O sedã que evoluiu.

A partir de

RS52.800
Cód.: e.221- À VISTA

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento.
líder em vendas na categoria

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.

**Itens opcionais.

HOJORGASOUNA,Z,4t CÂMBIOAUTOMÁ1"J(!O ARmNDJODNADO

(114CV)OO 3..5l1Z18OI) DE6MARCHASO'JM DIGITAlWAlZONé

lRDC!ASSEQUEHCIAIS

CAPACIDADEPARA 7WGARES.tiIAs\1ERSÕesS.SS8.s.&S8 TETO SOlARDUPLO
'E5.669+ AJUSTEEtÉTRlCO'PARA 8A'NCO'HOl'ORISTA** PANORÃMtCO**

m JaraRuá do Sul: 47 3275-0808
_ Av. Prereito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

Sal. (amboriú: 47 3360-9777 Joinville (Show Room): 473435-0885
Joinvílle: 47 3435·3595Slumenau (Loja (entro): 47 3236-8000
Florianópolis: 48 3248-0777

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171
São José: 48 3288-0777

. Power Imports
www.powerimports.com.b�

P::;o válido até 10/07/12 o.u t�rmino do estoque, o��e o(orrer'primei�o, para Cerato cód.: E.221 para pagamento à vista. Garantia de 5 anos ou 100 mil C I-nto de se·gurança· salva vdaskilômetros, o Que ocorrer pnmelro, para cobertura básica, Fotos Ilustrativas.
.

.

.

I j. . .. •
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM

Fone: (471 3370-7500 O MERCADO CARROS COM

,aIfI! PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

I
I FIAT\IDEA ELX 1.4 2006

IICOMPLETA.flI811"'••IIJI
_____� ,.._ .----J

GOL G4 4 PORTAS 2009

L_����!:ETO.�

_::!I FIAT UNO 2 PORTAS 2009

C\OPCS.__L ._._. ':':_ � _

PROMOÇÃO
RS 26;900,00

CITROEN C3 XTR 1.6 2007
COMPLETO COURO/ABS/SON F.

,

W-WW.en autoveicvlos.com.br

VW/JETA 2.5 2009 • COM,PLETOI ICOUROrrIPTRONlc,U.NIJIIW.'WW_lIllrfti-1----
__ . . . .. _. __ J

2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos
em Couro, Cd Player, Computador de Bordo, Piloto Automático, Câmbio
Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Teto Solar.

-;It_.

-j
I

1UYDIJl COMM 1.8 XEI 2l1li7 I
COMPLETOAUTOMAT._'
l ._.__;..._. .__ --'

PEUGEOT 207 PASSION 1.4 2010

�_"_IJ�
I

__
CO���_:_�-,, _j

GOL GV 1.0 2009
COMPLETO._

__,_. ...!!!.'!!!!!:.._.;__. .:._�__ _.1

Jetta 2.5 Triptronic 18.800,00 City Ex11.5 AT

Corsa Classic 1.0

50.500,00
2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CD Player. 54.000,00

Fiesta Hatch
Personalite 1.0 2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,

Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Computador de Bordo.19.500,00

2005 - Bege - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

New Civic Lx11.8 AT
Sentra S Aut. 2.0 207 Escapade 1.6

59.200,0038.900,00 32.000,00
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

2008 - Preto - Gasolina - 69.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Bancos em Couro, CD

Player, Câmbio Automático, PilotoAutomático, Freios ABS, AirBag Duplo..

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espefhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis
de Neblina, Rodas de Liga-feve.

Carros Nacionais e Importados I Mau ro I
Rua Angelo SChiochet, 80 Centro

• .' , I 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

Novos e Semi-novos Revisados
.

� Jaraguá do Sul se

1 -

,
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00

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

49.9901
À VISTA

%
a.m.

em30x

CITROEN
AIRCROSS 2012

GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

51.9901

00

CITROE�
C3 PICASSO 2012
GL 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

43.9901
À VISTA

% TAXA DE JUROS

O�'3Ox
amo

em30x
CONFIRA TAMBÉM
A VERSÃO AUTOMÁTICA
DO CITROEN C3 PICASSO.À VISTA

CONFIRATAMBÉM
A VERSÃO AUTOMÁTICA
DO CITROEN AIRCROSS.

CRÉATIVE TECHNOlOGIE
CITROEn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, segurá e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 12/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas

com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 43.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF.

TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *Roda de liga

leve 15" grátis na compra do modelo: Cijroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser convertido em F
. ,.., ,

I I t
espécie. Ofertas válidas até 31/07/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o regu armen e.

)

g
o
QI
C
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FEIRÃO
DENOVOS E SEM/NOVOS EMMENDO

Celta LS 2012

2 OTaxa de %a.m.

Entrada de

.' Novo volante
. Para-choque na cor do veículo

• Brake light • Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligadas

RAN

CARROS OI<M
A PRONTA ENTREGA

Taxa de

Prisma LT 1.4 2012
=::1(jRfl"�:tft Classic LS 2012

��

Taxa de
Entrada de

.

• Ar quente • Desembaçador do vidro traseiro
-lnstrurnsnto do painel com conta-giros e relógio digital

• Para-choque na cor do veículo

• .Desembaçador do vidro traseiro
• Ar quente • Para-choque na cor do veículo

E VARIEDA
DE CARROS SEMINOVOS NO P 'rio

GMAC Faça revisões em seu veículo regularmente CONTE COMIGO

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1,0, 2 portas, Flexpower (config R9A), ano/modelo 201212012, com preço promocional à vista a panír-ce R$ 22,290,00 ou através de plano de financiamento com 51,50% de entrada (R$ 11,990,00), 48 prestações
mensais de R$ 289,81 com taxa de 0,81% a.rn, CET 16,76% a.a., valor totalllnanclado 'de R$ 25.901,09, 'Agência Autoinfonne/Molicar - Dezembro/2011. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2012/2012,
com preço promocional à vista a partir de R$27.990.00 ou através de plano de financiamento com 51.76% de entrada (R$ 14.999,00), 48 prestações mensais de R$ 358,89 com taxa de 0,81% a.m, CET 15,60% a.a., valor total

financiado de R$ 32.225,83. IPI [imposto de Produtos Industrializados) Reduzido conforme regras oficializadas pelo governo (Diário Oficial da União nO 98. Decreto nO 7.725), Classic LS 1,0, Flexpower, (contig. R6R), ano/modelo

2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 24.390,00 ou através de plano ge financiamento com 55,95% de entrada (R$ 14.199,00), 48 prestações mensais de R$ 298,98 com taxa de 0,99% a.m, CET 19,47% a.a.,

valor total financiado de R$ 28.550,04. Ofertas válidas para o per iodo de 04 a 07 de junho de 2012 no Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas 'ou

cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de

Controle da POluição. do Ar por Veiculas Automotores. w'll'w.chevrole!.com.br-SAC: 0800 7024200, Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022, '
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o que diz a solicitação
• Quantos metros quadrados serão utilizados na construção da via;
• O tamanho da faixa de preservação ambiental à beira do ribeirão BoaVista;
• O valor despendido na 'aquisição do imóvel e de que forma se deu este processo;
• Cópia de parecer técnico que justifique a escolha do local

para construção da referida via;
• Cópia de parecer do Ministério Público sobre os aspectos ambientais, cópia
do processo.licitatório para contratação da empresa responsável pela obra.

Secretário Aristides Panstein
responde requerimento'

o que diz a Fujama
o engenheiro ambiental da ção do Meio Ambiente (Fatma).

FujamaMarcel Kurahashi diz que Se a rua tivesse mais de 1 mil
"corno a rua terá 230metros e não metro de extensão, o processo
ultrapassará 1 milmetro, pode ser seria complicado. "Neste caso

feita uma Certidão de Cadastra-teria de ser feito um Estudo Am
menta Ambiental. Segundo ele, biental Simplificado (AES) e en

isso está previsto na Resolução volveria no mínimo três profis-
·369/2006 do Conselho Municipal sionais que fariam o estudo mais
de Defesa do MeioAmbiente e na detalhado". A lei 7.803/1989 au

instrução normativa da Funda - toriza a intervenção. em Áreas de

Pedido de Informação: Quan
tosmetros quadrados serão uti
lizados na construção da via?

Aristides Panstein: 13 me

tros. A ligação entre a Rua José
Theodoro Ribeiro e a Rua Rinal
do Bago terá duas faixas e a rua

Rinaldo Bago' com a Theodoro
Ribeiro terá uma faixa e uma ci
clovia - ao lado do ribeirão. Cada
uma das pistas terá seis metros,
divididas por um canteiro de um
metro. A via terá 230 metros.

PI: O tamanho da faixa de

preservação ambiental à beira
do ribeirão BoaVista?

AP: A faixa de preservação é
de 15 metros de cada lado do ri
beirão. Ao todo, serão 30 metros.

PI: O valor despendido na

aquisição do imóvel e' de. que
forma se deu este processo?

AP: O valor do imóvel pago
foi de R$ 1,7 milhão. O terreno

tem um tamanho de 5.926,94
metros quadrados. A análise do

preço pago foi através de uma

comissão composta de cinco

engenheiros. A equipe faz a ava
liação e quem assina o decreto é
a prefeita e o secretário.

PI: Existe um parecer técni
co que justifique a escolha do
local para construção da refe
rida via?

AP: A prefeitura definiu o

que todo mundo já sabe. Se for

para tirar o fluxo do trânsito e

o
tol

DR.
Ot p

G
10

.

Ia Tr
eRM.-se 15190

Clínica Alpha
Ruã Marina Frutuoso, 2441} Centro

encurtar o caminho em 1,5 qui
lômetros dos motoristas, este já
um estudo.

PI: Cópia de parecer técnico
que justifique a escolha do local

para construção da referida via.
AP: Não existe.

PI: Cópia de parecer do Mi
nistério Público sobre os as

pectos ambientais.
AP: O parecer foi dado pela

Fujama.

Valor pago pela desapropriação
do terreno foi de R$ 1,7 milhão.
tlá lia censtruçã. 'da má! está

orçada em mais de R$ 270 mil.
Não houve um estudo para
rojeta� a ob.,a.na locali.dade

'da Ilha da Figueira. Objetivo
é desafogar o trânsito, com a

abertura da via.

PI: Cópia do processo licita
tório para contratação da em

presa responsável pela obra.
AP: É preciso retirar na Se

cretaria de Administração.

Preservação Permanente.
A nova rua é considerada

uma obra de utilidade pública.'
USe fosse uma indústria, os 30
metros às margens do ribeirão
teriam de ser respeitados. Já para
a construção de residências e co

mércio são 15 metros". A cons

trução da rua (1360) está orçada
em mais de R$ 271 mil.

NOVA RUA
Obra será construída ao lado de
um ribeirão, na Dha da Figueira ..
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Foram 169 nomes apresentados ao TRE
que pretendem concorrer ao Legislativo

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Além das candidaturas de
Cecília KonelI (PSD), Dieter

Janssen (PP) e Moacir Bertoldi
(PR) para prefeito de Jaraguá do
Sul e dos respectivos concorren
tes a vice-prefeito, foram pro-

tocolados no Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina (TRE/
SC) 169 pedidos de registros dos
candidatos ao Legislativo mu

nicipal. Desse total, seis con

correm à reeleição e 35 parti
ciparam da disputa eleitoral na
campanha de 2008, mas não
foram eleitos naquele pleito.

Os dados ainda prelimina- O cenário ainda pode sa-
res foram divulgados no site do frer alterações, pois os pedidos
TRE/SC (www.tre-sc.gov.br). Até de registro e a documentação
amanhã, a Justiça Eleitoral deve '

que acompanha os protocolos
publicar a lista completa com serão analisados pela 17a Zona
todas as solicitações entregues. Eleitoral. O cartório irá verificar

As coligações proporcionais a regularidade do partido ou

para aCâmara deVereadores são da coligação e se os candidatos
fo!madas p�r�a�rt!dos q�e com- possuem alguma situação ile
P?�m a majontana, As �Ig�as se gal que impeça a candidatura.
dividem em grupos distintos, Até o dia 5 de agosto, todos os
mas manté� o ap�io aos candi - requerimentos de registro de
datas a prefeito e Vice, conforme verão ter sido julgados e as de-
acordado nas convenções. cisões publicadas .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• ·n

, •••• ! •••.•.••.••.•••.

Levantamento parcial
divulgado pelo TRE/SC
dos requerimentos
de registro até
5/7, às 19h21

JARAGUÁ DO SUL
Prefeito 3

Vice-prefeito 3
Vereador 169

CORUPÁ
Prefeito 2

Vice-prefeito 2
Vereador 57

GUARAMIRIM
Vereador 18

Corupá e Massaranduba
ainda não constavam na lista.

onfira nominata de vereadores conforme as coi ações partidárias
• POR UMA JARAGUÁ
SUSTENTÁVEL
pv, PPS, PSDC, PTB
Coligação apoia a candidata
Cecília Konell (PSD) e o vice
Alcides PavaneUo (PSB)

• PV (10 candidatos)
• Amarildo Sarti*
• Adilson Braun
• Marcelindo Carlos Gruner
•Valdecir Titon
• Moises S. Zelindro
• José O. Alves
• Geraldo J. Esperança
• DagomarMüller
• Maria Rosete E Branco
• Rosângela de Oliveira

• PPS (6 candidatos)
• Celestino Klinkoski**
• Edemiro Schlender**
•Vilson Kuester .

• Humberto Grossl
• Ecilda Cardoso Campos
• Claudia Mara Gomes

• PSDC (4 candidatos)
• Sandra da Silva
Batista Formigari

• Maria Conceição de Mello
.; Jocimar dos Santos de Lima**
• Sidnei Luiz da Cruz**

• PTB (2 candidatos)
• Agostinho Goslar de Oliveira**
• Maria Spézia Glatz**

. I
! • JARAGUÁ,AQUI ÉMEU LUGAR

PSB, PSD, PRB
Coligação apoia a candidata
Cecília KoneU (PSD) e o vice
Alcides Pavanello (PSB)

• PSD (12 candidatos)
• David Meurer
• Isolmiro Adão Maba
• IefersonLuis de Oliveira**
• Marilene Malheiro Bruch
• José Antonio Schmitt
• José Ozório de Avila*
• Lorival Dionísio Demathe* .

.

• Claudia Caglioni Murara
Mahfud

• Rudolfo Gesser**
• Maristela Menel Roza**
• Antonio Barabax
• Carla de Amorim

• PSB (8 candidatos)
• Cláudio Olívio Piotto**
• LeilaMaria da Costa
• Adriano Junkes**
• Cacilda Costa Depin
• Marcio José Correa
• Ingo SeU
• José Élio Sebastiana
• Samir de Matos Oliveira

I
• PRB (2 candidatos)

" • Isair Moser**
• Lilian Rosa

• JARAGUÁ QUER MAIS
PR, PSDB, PSC
Coligação apoia a candidatura
de Moacir Bertoldi (PR) e vice
Niura Demarchi dos Santos

• PR (17)
• Geovani Fodi
• Ronaldo José de Souza
• Agenor Lemke
• Orides Tumiski
• José Nogueira Marinho**
• Alexandre Simm
• Antônio Carlos Ribeiro Borges
• Eliseu Petry**
• Junqueira Junior
• Ricardo Schmitt
• Oldemar Bonatti
• Neuza Eichenberger **
• Rosiquel Quadros de Freitas
• IriaAmaro
• Laurici Clarice Kath Bortolini
• IuceliVera Trapp Sauer
• Andressa Camacho

• PSDB (16 candidatos)
• Adernar BrazWinter*
• Anésio Luiz Alexandre**
• Celso Hille**
• Claudenir Martins
• Eugenio Moretti Garcia**

• Gilmar Oening
• Hidalgo dos Anjos
• JairMussinato
• Jair Pedri**
• Kleber Rabgel
• MárciaAlberton
• Neri Heizein
• Ricardo Puff
•Viviane Aparecida Kreis

-

•Wilson Bruch
• Zelma de Fátima
dos Santos

• PHS (1 candidato)
• Andréa Regina
Terhorst Ziehlsdorff

• POR UMA NOVAJARAGUÁ
Pp,PDT
Coligação apoia os candidatos
Dieter Ianssen (PP) e vice
Jaime Negherbon (PMDB)

• PP (15 candidatos)
• Arlindo Rincos **
• Cristiane Ferreira Balduino
• Eugenio Jose Juraszek**
� Geovane Ruda
• Jorge Novak
• Luis Carlos Andrade
• Luis Fernando Almeida
• Marcelo Heinz Prochnow**
• Maria Celia Mateiczh Chrast
• Miraci Solange Ribeiro Hahn
• Nelson Sterpim
• Sandra Regina Povas
• Silvionei Koerich
• Suzana Karina Tribess Stricker
• Terezinha Maria
Demarch Depine

• PSC (4 candidatos)
• Carlos Alberto Granado Dias
•Veridiana Cristina Ananias
• Tatiana JaniaraMendonça
• Adriel Silveira Pereira

• JUNTOS PORJARAGUÁ
PC do B, DEM, PMN, PHS
Coligação apoia os candidatos
Dieter Janssen (PP) e vice
Jaime Negherbon (PMDB)

• PC do B (16 candidatos)
• Anoar Batistti
• Douglas RafaelVenturi
• João Maria do Amarante
•Waldir Giese**
• José Marcos A. Ranucci
• Leonardo Adolfo Gonçalves
• Rogério Jung
• Márcio Roberto Nilsen
• Jorge Eduardo Oppermann
• Claudio Tubbs
• Grasiellen Cristina

LopesMoreira Kanzler
• MicheliCristina de Amorim
• Matilde,Pavão Camargo

.
• Maria da Costa
• Marina Rosa Faria Lopes
• Patrícia Thais Pereira

• PDT (7 candidatos)
• Ademir Cezar Correa
• Agostinho Fernando
Zimmermann**

• Altaides Romualdo
• Luis Carlos Markiewicz
• Maria De Lurdes Cipriani**
• Ruy Dorval Lessmann**
•Wagner Darlis De Araujo

• MAIS NOVA JARAGUÁ
PMDB,PTdoB
Coligação apoia os candidatos
Dieter Janssen (PP) e vice
Jaime Negherbon (PMDB)

• DEM (3 canditatos)
• Charles Marciano Salvador
• Celso Orlando Piermann
•ValdemarVieira

• PMDB (16 candidatos)
• Agenor Glowasky Fachini
• Aldoir Oldenburg
• Antonio Marcos Da Silva**
• Elza Kuchinski Da Silva
• Hideraldo CoUe**
• Jackson Alberto Jacobi
• JuarezAntonio Demarchi

• PMN ( 2 candidatos)
• Adilson Hélio dos Santos**
•Wanderlei Kowalski

• Maria NelciWolff
• Marli Janning
• Mauro De Paula**
• Natalia Lucia Petry *

• NorbertVoigt
• Odila Pavanello Brugnago
• Pedro Anacleto Garcia
• Rosane Aparecida Pariz Buzzi
•VitorioAltair Lazzaris**

• PT do B (6 candidatos)
• Antonio Rodrigues
• Osmar Schwarz
• Ricardo Mariano
� Salesio Morais
• Soeli Doge Kassner
•Valdeci Lopes

.TRABALHADORESPOR
UMA NOVA JARAGUÁ
PT e PTN. Coligação apoia os
candidatos Dieter Janssen (PP) e
vice Jaime Negherbon (PMDB)

• PT (21 candidatos) .

• Airton Sudbrack
• Ana Lúcia Prates Freitas
• Angela Marli Bening
• Antônio Quirino de Lima
• Carlos Fernando Piske
• Catulino Rocha Filho

.

• CláudiaVieira
• Donizete Aparecido Tiburcio
• FranciscoValdecir Alves*
• IraniMaria daSilva
• João Alercio Fiamoncini**
• José Carlos da Silva
• Justino Pereira da Luz*
• Leone Silva**
• Marcel Fabrizio Salomon**
• Marcia Regina Cardoso
• Sebastião Pires
• Sidney Iunkes
• Taciana Tecilla Gessner
•Vilmar Delagnolo**
• Volmar Max dos Santos Thibes

• PTN ( 1 candidato)
• Iraci Barbosa

*Buscam a reeleição
**concorreram em 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 7 E 8 DE JULHO DE 2012 171 POLÍTICA

Lançamento
de campanha
A coligação do PSD, que
buscará a reeleição de Cecília
Konell, decidiu promover
um evento para simbolizar
a largada da campanha na�
ruas de Jaraguá do Sul. Será no
dia 20 de julho, no Juventus.
Segundo o coordenador de

.

campanha, Gilda Alves (PPS),
o slogan do grupo também já
foi definido: "O Povo de Novo"..

Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Atenção candidatos!
Apropaganda eleitoral está li- No dia 18, termina o prazo para

berada. na Internet, mas é que concorrentes, partidos po
proibida a veiculação de qualquer líticos, coligações e o Ministério

tipo de propaganda paga. Os co- Público Eleitoral impugnem can

mícios também podem ser realiza- didaturas, conforme determina a

dos das 8h às 24h. Os candidatos Lei Complementar n- 64/1.990.

podem usar, no período entre às 8h Os eleitores, fora do domicílio
e às 22h, alto-falantes e amplifica- eleitoral, têm até o dia 8 de agos
dores de som nas sedes dos comi- ta para requerer a segunda via do
tês ou em veículos. A partir deste título de eleitor. A propagandá no
sábado, estará proibida a contrata- rádio e na televisão começa dia 21

ção de shows artísticos pagos com de agosto e vai até o dia 4 de ou

recursos públicos e inaugurações. tubro, três dias antes do primeiro
Nesta data também é proibido turno de votações. Nas localida
que os candidatos compareçam des em que houver segundo tur
a inaugurações' de obras públicas. ! no, o dia será 28 de outubro.

. Orçamento
O projeto que traça as diretrizes

para a elaboração da Lei
Orçamentária de Iaraguá do
Sul para 2013 foi aprovado
pelos vereadores, em segunda
votação, na sessão extraordinária
realizada na quinta-feira
passada. O petista Justino da
Luz disse que o valor estimado
emmais de R$ 500 milhões vai
permitir que a Prefeitura tenha
a possibilidade de aplicar as
políticas apontadas no PPA

_

participativo. Apartir deste
projeto, segundo o vereador, o
prefeito eleito poderá direcionar
os recursos e ouvir a comunidade
antes da execução das obras.

Organizando
As três coligações de Iaraguá do Sul já escolheram os coordenadores
de campanha. Iuliano Nora (PR), Jean Leutprecht (PC do B) e Gilda
Alves (PPS). Por enquanto, os partidos estão organizando os trabalhos.
A campanha começa a ganhar forma a partir de agosto. Mesmo com
a possibilidade de utilizar as redes sociais, os candidatos vão precisar
gastar a sola de sapato e conversar de perto com o eleitorado.

Polêmica
Já que os vereadores de Iaraguã
do Sul não facilitam a aprovação
de pedidos de informação,
o vereador Jean Leutprecht
(PC do B) apresentou uma
proposta inteligente: alterar
o Regimento Interno do

Legislativo para que esse tipo
de requerimento não precise
passar pela apreciação em
plenário. O comunista, mais uma
vez, destacou a importância da
ferramenta, que dá poder ao
parlamentar fiscalizar.

De volta
a Brasília
Até o dia 12 de julho,
o pedetista Dionei da
Silva volta a cuidar do
trabalho de consultor
em Brasília. Nas
últimassemanas,o
ex-deputado ficou na
cidade participando das

negociações para formar
as alianças para as

eleiçõesmunicipais.'

IMÓVEIS í'

ETA;
www.imoveisplaneta.com ..br

(47)32'75-0·1 00 .

Líder do PTB
Novo presidente do PTB de Jaraguá do
Sul, Agostinho Oliveira, está substituindo
o pastor JairAugusto Alexandre, que se

mudou para Criciúma. Após o período
eleitoral, o ex-diretor de comunicação da
Prefeitura pretende se dedicar na estruturação
da sigla, que hoje tem cerca de 700 filiados.

A semana

'Não precisa ficar
justificando DlI discutindo
as diferentes ideologias.

Os partidos defendemum
projeto, não l1uer dizer.

qlle vão deixar de ter
autonomia ideológica',

.,..

v
,

�

1. ADEMAR POSSAMAI (DEM), sobre a

coligação que seu partido apoia, PP, PMDB, PC
do B, PT, PHS, PMN, PTN, PDT e PT do B.

'C:,iliJdrt p;9:.utmd�CWh é f,!5;I)iff�:/(:�i�l�ist�J
en'� Ulltna t.i�;mlli:�i:M 'ii ", que it',::.aba
contribuindo Ilara um plano
de g:O'�fldii!.l;�·nl/rJ 1J:1bWI'f:Ul��#ernba:'fr"

2. LEONE SILVA, coordenador do Grupo de
Trabalho Eleitoral do PT, discursando sobre a

formação da aliança que o partido está inserido.

"()}lero evitar possíveis
1'·'�roh] f::n, .�.-'lt�'� .'iI. P

1
f'" cr'] :1' c: I:)· ;".,' .,1, .. �.. ". t .. , ,1"" ....t/1.. ,l .. I. c�.,::)' J /'..... ' ;,r,;;,,� �r.:' .". ,:,.. ::j, "" , ", ... ,,,.;1 �., ..d/".

,. ...•...

Eleíroral tem restrições
(11 1/, II) {l ,�".') ,

..

� ]1 iJ"f" c: t::;·1'�l{'· ,'11 (J J{...;'

"�:n ..

1t.'&.·a: L � " t, l�.... qt,�"
i:M"

,1, IIlJ ",J '�IW'� 11., I�,�j;''' qCQL.. ,
•.J...�h"u'"

alguéln. do F�x:ecutivo
c

] ,
p. 'n'l c I("11(1,)�')., 11 '1''11, c:'I,."di.. "I.. '" '"".' c JiJ" .:11. .. , .l- �1/,...., L" ,:q,,, ,��� '"

3. IRINEU PASOLD, saindo pela tangente
ao justificar porque no momento não fará

campanha para coligação PR e PSDB.

.....

11
(Jp.ra é fo,;ar na

Ca�l1p/qrlnha" no . 'trabalho de
�:�;üiJ1nUlr�:::Vfri/a::;HI' 'II" r�/I·ífm, W:j/h,r/11ôP,;/ldwrnílll fE;/"q&,�#�'n;EYln;a/,

va�'n€)s n1onta�' as, e:'luipes�l ..
4. GILDO ALVES (PPS), coordenador
de campanha da coligação PSD, PSB,

PRB, PV; PTB, PSDC e PPS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA 181 FIM DE SEMANA, 7 E 8 DE JULHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

f
,

, �'u

Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

•

el
".,

çao
Até o ano de 1957, somente

.

era permitido a adoção de

crianças por pessoas maiores de
50 anos, sem filhos legítimos ou

legitimados. Uma reportagem foi

publicada em 7 de julho de 1957
sobre a nova lei da adoção, a Lei
Federal n° 3.133. Ela que permi
tia a adoção por maiores de 30

anos, casados ou solteiros, com

ou sem filhos. Determinava ainda

que 0- adotado poderia utilizar o

nome do adotante. Para efetivar a

adoção,-o adotante deveria ter 16·
anos a mais que o adotado. Leis

posteriores modificaram estes

quesitos. Para aquela época essa

norma foi importante, pois havia
muitas crianças nos orfanatos

aguardando uma .nova família.

Entrevista com
Clemente Pradi

Filho de Eugênio Pradi e Bar

bara Satler, nascido em 1902 em

Iaraguá do Sul.
.

Os pais vieram da Itália, em
1876, e se instalaram no municí

pio de Rio dos Cedros. Entre os

anos de ·1893/1894 a família fixou
residência na localidade de Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul.

Alguns colonos, entre eles Eu

gênio Pradí, João Satler, Feliciano
Bortolini, Vitória Piazera e Eugê
nio Campregher, passaram a tra

balhar na abertura das estradas
na região. Eram pagos pelo gover
no e, a cada 100 dias trabalhados,

receberiam uma gleba de terras

que escolhessem. O senhor Eugê
nio Pradi recebeu 100 margas. Lá,
passou a cultivar e criar animais.

Clemente Pradi estudou na

escola do professor Abramo Pra

di. As aulas eram em italiano e em

português. Ele escrevia na lousa.
Eram três turmas, em uma única
sala. Casou com Delfina Demar
chi e não teve filhos.

Esta entrevista foi realiza
da pelo senhor Eugênio Victor
Schmõckel e foi publicada no jor
nalMensageiro de Iaragua, em 20

. de março de 1990.

Contabilidade
Consuftoria Empresarial

CRCISC·lJlJS26:Ml

g.l!/lIz@gumz.'con1_br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunenâer ���
I

Lunellt �aldlzç �* I
.

I
(,
"-'

Grupo Lunelll

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
.<

Av. Getúlio Vargas - década de 1930

n rua

Muitas ruas e avenidas de Iaraguá passaram por diversas

alterações nas denominações. Atualmente, essa prática
não ocorre mais. É muito difícil para todos os moradores
realizar as mudanças em documentos, registros em car

tórios, registros na Prefeitura e nas contas recebidas. As

homenagens anteriormente realizadas merecem perma
necer como registro de uma história. Porém, nas décadas
anteriores era comum alterar as denominações. Vejamos
algumas dessasmudanças:
•AvenidaGetúlioVargas: se chamavaAv. Independência, de
1922 a 1938. Entre 1948 a 1959 se chamavaAv.Ângelo Piazera.

• AvenidaMal. Deodoro da Fonseca: entre 1922 a

1939 era conhecida por RuaAbdon Batista.
• RuaQuintino Bocaiúva: Até 1939 se

chamava Rua 9 de outubro.
• Rua MaxWilhelm: foiRua Brustlein até 1939.

Depois foi Benjamin Constant, até 1983.
•RuaEsthéria LenziFriedrich: eraRua JoséBonifácio, até 1965.
• Rua João Picolli: até 1971 se chamava
Rua Roberto Marquardt.

• Rua Domingos Rodrigues da Nova: entre
1937 e 1938, era Rua Ricardo Gruenwaldt

• Rua Padre Pedro Franken: até 1958 se

chamava Rua Pedro II.
• RuaArturMüller - foi conhecida como
Rua padre Franken, até 1958.

Dr. Ricardo Jung .

,.

instala novo consultório

O dentista Ricardo.

Jung, que iniciou
suas atividades

- odontológicas em
Iaraguá em 1924,
instalava novo

gabinete dentário.
Jornal Correio do
Povo, julho de 1957.

Acabo de ins!alar o meu GABI1\.
DENTARIO <Í rua iVZ,uechal Flo.l'íano

�tn'lj.I.·.:.'Lia sre: víuve Buck trente á Parmaclij SJli
� I

Todos os serviços dentarios �f
Ponte movei - pontes fixas « dentl!�'i,

enetomtcus - dentuduras nylon - coroa laJic
serviços garantidos e raPidosi

preços módicos
Alend�.) terças - quertas e quintas

das 7 e meie d{\ manhã <'Ilé as 12 - dl;;
ale ás 18 hor ee. '

RICAr-WO JUNÓ } Cirurgião-d
','-: ·1·

TelDporada
teatral em

Jaraguá
Os estudantes do Instituto Pré-Teoló

gico de São Leopoldo (RS) realizaram
uma série de apresentações no dia 10

de julho de 1957, em Jaraguá do Sul .

_

O local foi o Cine Ideal no Bosque
da Saúde. Na programação consta

vam peças em alemão e português.
O grupo de teatro já era conhecido da
sociedade jaraguaense, sendo muito
prestigiado. Já no dia 13 de' julho, no
salão do Clube Atlético Baependí, se
apresentavam o Grupo Teatral do ]0-
sephsverein, de Curitiba, com a peça
cômica "Das Heirats- Inserat".

A fábrica de

pólvora
Em 1909, chegavam na região de

Rio da Luz os imigrantes alemães
Fritz e Henrique Rappe. Os dois es-

""-
tavam acompanhados das esposas
e de três filhos. O local onde se fixa
ram foi conhecido, anos mais tarde,
como Tifa Rappe. Eles exerciam a

profissão de químico. Nesse local,
resolveram instalar, em 1912, uma
fábrica de pólvorapara caça emina.

Como os irmãos Rappe eram eu

ropeus, durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918), a empresa foi

ocupada pelo Exército (13° Batalhão
de Caçadores). A empresa foi inter
ditada pelo subdelegado Augusto
Mielke.Após a ocupaçãomilitarhou
ve uma explosão que destruiu par
cialmente a fábrica. Acredita-se que
tenha sido um ato de sabotagem. A
"prensa e peças metálicas que não
tinham sofrido danos foram deposi
tadas nas dependências da proprie
dade do subdelegado do distrito Sr.

Mielke", segundo relato do historia
dor Emílio Silva, no texto 'Um capí
tulo napovoação doVale do Itapocu'.

Em 1918, os proprietários semu
daram para Curitiba. O que restou

da explosão foi adquirido por Au

gusto Mielke. Ele instalou a fábrica
na Rua João Doubrawa, fundos da
RuaAbdon Batista.
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O Parque de Eventos de de vinhos e cervejas regio-
Pomerode se transforma de naís para harmonização .

.

17 à 22 de julho para receber
'1

Além da gastronoinia, o

o 8° Festival Gastronômico .
Festival traz ainda inúme

de Pornerode. No local, se ras atrações, incluindo chefs
estabelece _

a chamada "Vila convidados, shows musicais,
Gastronômlca", para onde <JS apresentações culturais, ex

restaurantes da cidade trans- posições de arte, feira de ar

ferem suas estruturas e se tesanato típico, venda de pães
unem num só ambiente, de- e cucas assados em fomo a

corado. Em meio a espaços lenha, linguiças, chocolates

repletos de muito charme e finos e biscoitos. O Parque
requinte, são oferecidos car- fica na Avenida Vinte e Um

. dápios diferenciados, além
.

de Janeiro, 2150. Informa

da culinária alemã. Para ções 3387-2627 ou pomerode.
acompanhar, há ampla carta sc.gov.br/gastronômico.·

SABoa Renomados chefs e "Vila O..stronô...ica"
tomam conta do Parque de Eventos de Pomerode

Festa de rei com baile
AAssociação Desportiva e RecreativaAmizade, de Iaraguá do
Sul, promove hoje a sua tradicional Festa de Rei com Baile. As

festividades iniciarão às 13h30 com a concentração na sede

social e marcha em busca da Majestade, Sr. Odésio Zienner, sob
o comando do Sr. Marcos EdilsonMineI. Início do baile às 23h,
animado pela Banda Brilha Som. Os ingressos antecipados a R$

-

15 (no dia será R$ 20) no Posto Mime do Kohlbach, Lanchonete
Skini House, FlashVídeo Locadora e no Bar do Clube. Endereço
da Sociedade: Rua Roberto Ziemann, 3.174, bairro Amizade.

Informações, liguem para 3371-3257.

FOTOS PREFEITURAPOMERODEIDIVULGAÇÃO
....

TRADICIONAL Confeitaria

Torten Paradies prepara para
este sábado e domingo, o inédito

"Festival da �uca"

GastroD
,

Festival começa
no dia 17

Festins nos restaurantes antecipam sabores

do 8º Festival Gastronômico de Pomerode

tempo frio pede café colonial da região prepara Mais festins

e julho se con- para este sábado e, domingo, o

solida como o inédito "Festival da Cuca". Serão No dia 13 ocorre a Noite Ita-

mês da gastro- servidas mais de 20 variedades liana no Ristorante La Spezia. A
nomia na cída- do tradicional bolo alemão - en- chef Sandra Carvalho coordena

de mais alemã tre elas, inusitadas versões sal- urn cardápio de massas. Haverá

do Brasil, Pomerode. Não sufi- gadas como a Zwiebel-kuchen música' típica italiana, mesa de

ciente as seis noites consecutivas C'cuca de cebolas") e aWurst-ku- antipasti e vasta carta de vinhos.

do delicioso e já tradicional Festí-. chen ('cuca de linguiça"). O local é na Rua Luiz Abry, 1206.
val Gastronômico de Pomerode, As surpresas ao paladar não Fone: 3387.:.3200.

este ano, o convite à celebração vão parar por aí. Com cardápio No dia 14 ,haveráurna festa ti- ", '

da boamesa atravessa os portões especial para as baixas tempe- picamente germânicano Restau-
do Parque Municipal de Eventos raturas, o Schornstein Kneipe rante Wunderwald, com pratos
e se estende até o ambiente dos inova no conceito de harmo- consagrados como Gefüllte Ente

estabelecimentos envolvidos. nização trazendo a "Noite de mit Rotkohl (marreco recheado

Nos dois fins de semana que Queijos e Cervejas". Para cada com repolho roxo). Para comple-
antecedem o Festival, os restau- tipo de queijo servido, será in- tar, música ao vivo. O endereço é

rantes do evento vão propor em dicada uma das seis opções de ma 15 de Novembro, 8.444, Testo
'

suas casas os chamados festins: chope de casa, com dicas de de- Central. Fone: 3395-1700.

encontros com cardápios espe- gustação. A mesa será comple- E nada melhor do que eu

ciais, chamando a atenção para ta com serviço de bufê, tendo almoço alemão para o dia 14, O'

o tempo de reverenciar a díver- como prato principal pernil de ideal para se deleitar com a far-

sidade de sabores, além de ante- porco assado com ervas, acom- tura de sabores herdados da co-

cipar algumas das novidades que panhado por batatas noisette e zinha do imigrante. Pensando
estarão presentes na edição. saladas. A Torten Paradies fica nisso, o bar Schornstein Kneipe

Os festins terão início hoje, no na rua 15 de Novembro, 350. organiza um bufê especial, ten-
Restaurante e Confeitaria Torten A Schornstein Kneipe fica na do como referência as receitas

Paradies e no bar Schornstein Rua HermannWeege, 60. Fone: dos tradicionais almoços de fa-

Kneipe. A mais famosa casa de 3333-2759.. mília da região.

6a Noite do Marreco

Hoje tem a 6a Noite do Marreco com jantar típico
na AssociaçãoRecreativa e Cultural Rio da Luz

"Salão Barg", de Iaraguã do Sul. Início do jantar.
será às 20h com animação da Banda Estrela
de Ouro. Ingressos, somente antecipados para
o jantar e baile, R$ 20. Não haverá venda para
o baile. Adquira a entrada com antecedência
através dos telefones 3376-2184 / 9948-1115 /

3376-1429 ou 9963-4436. Endereço da Sociedade:

Rua Eurico Duwe, 2.600, bairro Rio da Luz 1.

Festa no Homag
Uma das mais tradicionais festas de
São João de Jaraguá do Sul ocorre hoje,
no bairro Ilha da Figueira. É a Festa

Juliana do Homago, nas dependências
da Escola HolandaMarcellino

Gonçalves, a partir das 17h. Entre as

atrações, apresentação da quadrilha,
barracas de quentão, pinhão, cachorro
quente, pastel" pipoca,'galeto e

pescaria. Participe do arraiá!
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-o do TeD1po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

..
9°
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.....
8° 14°

Previsão para o
fim de semana
Sábado: Chuva isolada na
madrugada no Litoral e áreas
próximas, Nuvens e nevoeiros no
início damanhã em boa parte
do Estado. No decorrer do dia,
predomínio de sol e temperatura
em acentuado declínio devido a

chegada de uma intensamassa
de ar frio e seco de origem polar.
Domingo e segunda: O arfrio
e seco deixa o tempo estável _

com sol e temperaturas baixas,
próximas de zero grau e

negativas nas áreas altas, com
formação de geada.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

J
• 9h . Vento não favorável Sul
• 12h Vento não favorável Sul
• 15h Vento não favorável Sul
• 18h Vento não favorável Sul

10km/h
6km/h
8km/h
7km/h

Nenhum venlo
favorável,

90%
de possibilidade

de chuva,

Fonte: www.ventosbrasiLcom.br

Bêbado na piscina
o segurança do clube se aproxima do sujeito que estava completamente bêbado:
- Retire-se imediatamente!
- Mas por quê? - o bêbado pergunta, surpreso.
- Como por quê!? O senhor está urinando na piscina!
- Mas todo mundo faz isso!
- Até pode sermeu senhor,mas não de cima do trampolim!

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
c.>
=
-

O
cn

.. ...
10° 19° i oSuJ DtI n

• Preamar • Preamar
• 1h21: 1,1m • 4h51: 1,1m
• 18h36: 1,5m • 16h51: 1,1m
• Baixamar

'

• Baixamar
�- CHEIA 3/7 • 11h: 0,2m • 11 h56: 0,2m

Tábua
• 22h24: 0,1 m • 20h41: 0,3m

MINGUANTE 11/7 das marés
• Preamar • Preamar
• 4h17: 1m ·2h39: 0,6m

NOVA 19/7 • 16h49: 1m • 15h32: 0,5m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 26/7
• 1Oh01: 0,2m • 10h28: 0,1m
• 11 h23: 0,2m

HOJE

Leve

7-Chuval
.. ...
90 17°

ANHÃ

MíN: 14°C
MÁX: 18°C

�.,.

TERÇA
MíN: 17°C
MÁX: 22°C

II I I

o J I ,

I I
I J

I
I
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2 3

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. As iniciais da cantora Mercury / Animal para ex

periências de laboratório
2. A 'cantora espanhola M'ontserrat, soprano dra
mática

3. (Pop.) Pessoa de grande inteligência! As iniciais
do revolucionário russo Trótski (1879-1940)

4. eneío, repleto
5. Tipo de charque feito com bastante sal, muito
usado na culinária brasileira

6. Fazer seleção, escolha! Sol, em inglês
1. O centro de ... Liege / O ator norte-americano Oa-

mon, de "O Talentoso Ripley"
8. O que toca instrumentos musicais
9. Mulher que recebeu título acadêmico
10. Reconduzir:, guiar de novo

11. O saudoso papa João Paulo / Passado, decor
rido

12. O músico norte-americano de rock Rose I O 1 o

aegyptí, transmissor da dengue
13. Suplicar 10 meio da... prótese.

VERTICAIS
1. 790, em algarismos romanos J Centro de Trata-

'13
mento Intensivo jldealizar coisas novas

2. A política britânica Thatcher / (Matem.) Reta
orientada

3. Um choque contra a água, próprio dos nadado
res iniciantes / As iniciais da apresentadora de
TV Gimenez

4. Cartucheira de couro usada a tiracolo pelos mili
tares I Uma das fases da Lua

5. O cineasta norte-americano Stone, de "Platoon"

I- Mover-se de um lado e de outra
6. Cidade francesa, às margens do Loire I Uma

qualquer das duas partes iguais de uma coisa
7. Autarquia Estadual! Detestado
8. Leítorde textos, anúncios, notícias no rádio e te

levisão I Departamento de Engenharia de Tráfego
9. Abreviatura (em português) da Áustria I Doença
provocada por inalação prolongada de pó de car
vão ou de grafita.

4 5 76 9

1 II
II

II

II II

II
II

-

II

2

3

4

5

7

9

12
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TODOS OS MESES NAS,BANCAS
.
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Showem
Santa Luzia
O show da banda Tribo da

Lua, que deveria ter ocorrido
em 17 de junho, mas foi
cancelado em virtude das
más condições do tempo,
ocorre neste domingo, às
16h30, no pátio da Paróquia
de Santa Luzia. É a segunda
apresentação do projeto "Rock
Brasil Anos 80", que. envolve os

integrantes da BandaTribo da
Lua. Trata-se de uma releitura
das melhores bandas nacionais
da década, com show acústico

e entrada gratuita. O evento

tem incentivo do Fundo

Municipal de Cultura. No total,
serão cinco as apresentações.
A primeira, em 15 de abril,
ocorreu em frente ao Museu

Histórico Emílio das Silva.
As outras três apresentações
ocorrem em 19 de agosto, na

Praça do Imigrante, em Nereu

Ramos; em 21 de outubro, no
Parque Malwee; e em 11 de

novembro, no anfiteatro da

FIM DE SEMANA, 7 E 8 DE JULHO DE 2012, 111 I

contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

ALico Entertainment apresentaDazaranha em Iaraguâ!A banda mais manezinha

da Ilha de Florianópolis, mais representativa da música de Santa Catarina e que
comemora 20 anos em 2012, faz shoui hoje a noite, na TheWay. O grupo éformado
por Gazu no vocal, acompanhado pelo violino de Fernando Sulzbacher, é uma das
marcas registradas da banda, que conta com as-guitarras deMoriel e Chico, o baixo
deAdauto e percussão de Gerry. Nas letras das músicas estão histórias de paisagens
conhecidas de Floripa, sempre contadas e cantadas no sotaque da região. Sucessos
como "Vagabundo Confesso'; "NossaBarulheira" e "Paralisa" são certeza de muito
agito e animação na noite que será acompanhada pela transmição d a luta de UFC,
deAnderson Silva x Chael Sonnen, e terá shoui de abertura com a banda Patifaria.
Ingressos antecipados podem ser adquiridos nos PostosMime (matriz e Reinaldo) e
na UpperMan (shopping). Reservas: 8433-0083 ou 3376-4822.

Vintage
Cult no
Dia do
Rock

O Dia Internacional do Rock será comemorado em grande estilo na próxima
sexta-feira 13 em Iaraguá do Sul. Nathan Dub traz uma atração especial para
comemorar este dia: a bandaVintage Cult! Formada por Roney Bass (baixo,
samples e vocal), Cris Lima (guitarra, violão e vocal) e Diego Benvinuti (bateria,
digital drums, vocal e sequencer's program's) tocam o melhor das décadas de 80

e 90 dentro do novo mundo Eletro Rock Culto Depeche Mode, New Order, The
Killers, The Strokes, The Police, Morrisey, Green Day, Blur, Cake, Dire Straits,
Red Hot Chilli Peppers, U2, REM, Oasis, Nirvana, Madonna, The Smiths, The
Cure,Talking'Heads, Franz Ferdinad, Tears for fears eA-ha, sempre commuita

autenticidade e qualidade. Programa obrigatório para quem gosta de rock cheio

de nostalgia. Acompanhe emwww.facebook.com/bandavintagecult.
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Dazaranha
lJoje à noite o meu camara

.r-lda Thiago Mattos, abre as

portas da badalada casa no

turna TheWay para uma mega
noitada com altíssimo astral.
No palco, a excelente banda

Dazaranha, um dos melhores

grupos de pop rock do Sul do
Brasil. A abertura do show fi
cará por conta do grupo jara
guaense Patifaria. A festa deve
atrair toda a 'jeunesse dorêe'
da região. Sábado imperdível!

473370-221
Rua ProcópiQ Gotmu, 11 Ó � C@ntro
tEm f';re11t@·lt vefduf�l(a da Raquel)

Atendimento das leh ãs 6h da manhâ

Vivas
Quem está preparando os

quitutes para comemorar a
idade nova no próximo dia
10 é aminha amiga Marlise
Hersing, comandante do
Restaurante Típico daMalwee.
Vem festa por aí.

Onde comer bem
em Jaraguá

No restaurante Kantan.
Não esqueça de pedir o

combinado exótico. Delícia.

w

araguá Auto Elite
A escolha perfeita 3370-3242

I

,/

BELAS Edna Bertoldi e Beatriz Emmendorfer,
quarta-feira, conferindo o Kantan Sushi Lotmge

47 3371-2268 Bela Catarina
nUTAURANfBCONHllAAIA.Rua Fritz Bartel - Baependi

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

IlAPPYHOUR
Luana e Thiago
Pacheco,
quarta-feira
no Madalena

P�çoca
As Lulus estão agendando
cabeleireiro. Os Bolinhas já
passaram a camisa social,
Além de providenciarem
presentes, claro! Toda essa

arrumação por causa do
aniversário da amiga Sandra

.

Paçoca Regina da Silva, dia
16. Pode preparar a bochecha!

Quem manda ser querida.

• Na próxima sexta-feira,
di�,�3 de Julho, acontece ,

nOParque MUnIcipal
de Eventos a 22a Festa
Italiana.

• Ú amigo Beta Fiscal já
sinalizou. Na próxima

. ', quinta-feiraI �2"a pOI't,;;.t"
"da garage será reaberta.

• Apodóloga, gente do
,

beJh, zha'Fraocener está'
que é só sorriso com o

.

sucesso da sua clínica,
�i�,cém inaugurada,

I,
I '

Megatons
Está dando o que falar na
cidade o romance ultra-secreto
do marido de uma autoridade
da nossa região. O jovem
rapaz tem aprontado muito
em seus favoritos encontros
sobre duas rodas, mas que
algumas pessoas descobriram.
Se estourar, é uma bomba de
muitos megatons,

Feijoada
Hoje, a partir das IIh,
rola na Igreja Evangélica
Luterana da Ilha da Figueira,
uma concorrida feijoada.
Participação da dupla
sertaneja Bruno & Dionatan.

A promoção é da galera do
5° semestre do curso de

enfermagem da Faculdade

Jangada. A cozinha está a cargo
de Tato Branco e sua equipe.

moagoncalves@netuno.com.br

ARQUNO PESSOAL

NIVER
Gustavo
Adolfo Puttjer
é o grande
aniversariante
de hoje

Incógnita
o colunista confessa ainda não
haver conseguido mastigar
bem o motivo das obras de

revitalização do estacionamento
da Scar ficarem inacabadas.

Enquanto não engolir,
continuarei brando.

Lua di Pano
Lucianne Marquardt recebe
amulherada descolada da

cidade, hoje, a partir das 9h,
na LuaDi Pano. É o torra

torra da coleção, com até 60

% de desconto. Tudo movido
a cafezinho e trocas de ideias.

Guilherme
--

o 'bonitón' estudante de Direito Guilherme Pavanello,
filho dos meus compadres Cacá e Gisa Pavanello, bate as

taças e faz tim - tim, bem neste domingo. Mil vivas!

�

PARABENS
O nosso

querido
Alberto

Taranto,
uma das

r:tgnras
mais

conhecidas
nomeio

esportivo,
completa,
hoje,80
anos. Já

esposa,
donalvone

,Grimm

Taranto,
festejou

75 anos dia

17 dejwlho

ARQUIVO PESSOAL

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

�.���õ.,
Rua aaráo do Rio Branco. 41 - C.ntro

Fone (4713371-2662

INAUGURAÇÃO As belas atendentes da Upper Donna,
Liziane Pickicius, Patricia Garcia e Francielle Delf"mo - na

inauguração da loja, quinta-feira, no Shopping Breithaupt

Niver da Tânia Café colonial
Por favor, não ousem esquecê
la: aminha queridíssima
Tânia Zoz, da prefeitura de
Schroeder, é aniversariante
mais festejada de hoje. Ligue
para ela. Certamente vai
adorar saber que foi lembrada .

Parabéns. O meu desejo é que
você seja plenamente feliz.

Dá-lhe,
Rubinho
Enquanto a Seleção Brasileira
de Mano Menezes despencou
para 11 a colocação no ranking da
Fifa, a piormarca de sua história,
e já começa a ser chamada de
seleção Rubinho Barrichelo,
- Portugal, Itália, Argentina,
Holanda, Croácia e Dinamarca,
seguem na frente. Dói, né?

Casal

destaque'
Um casal que eu admiro

pela cumplicidade no amor

é Adolar e Marina Lueders.

Sempre apaixonados e felizes.
É isso amigos!

Vila Toscana
Ainda este mês será lançado
às vendas, em Itapema, Meia .

Praia, oVila Toscana. Um
elegantérrimo condomínio
residencial de apartamentos,
sonho de consumo de muitos
bacanas de Jaraguá .

Georgete Damm, como faz
todos os sábados, movimenta
às l lh, o famoso bufê. A
partir das 15h, o tradicional
Café Colonial. Um dos mais

elogiados da região ..

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Q

meu grande amigo, dos
tempos idos, o advogado
José Benedito Campos. Ele
também acompanha a coluna
todos os dias para ficar por
dentro das noticias de nossa
sociedade. Valeu mesmo!

'Buxixo
Aquela loira bonita, que engatou
namoro com o advogado, está
super feliz. No fim de semana,
durante o aniversário dele,
oficializaram o romance, com

juras de amor, na presença da
família. Bom demais.

Passeio
Aproveitando as férias
escolares dos filhos, afivelou
malas, ontem, para um giro
em Fortaleza T) casal Arnaldo
e Sônia Campos.

Troca idade
Amanhã, troca idade a querida
colega da Revista NossaMari
Karsten. Para ela as mais belas
flores e mil vivas!

.Acesse o site
casadandnna.com.bi e
confira todas as delícias_
da casa.

• O boa praça José
Schmidt, do ZécaAuto
Peças, está comemorando
13 anos de sucesso no
mercado da região. Bola
branca.

-.No próximo dia 14 de

julho, na SociedadeJoão
Pessoa, acontece a 2a
Feijoada do clube.

• RonaldoRaulino não
vai participar do pleito
esse ano. O ex-vereador
vai ficar só nos bastidores.

• O meu abraço de
hoje, cheio de energias
positiuas, vai paraAna '

Lúcia Lanznaster, do
StudioPilates.

• Com essa,fui!
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Carlos Henrique
Schroeder, escritor
carlos@designeditora.com.br

A _

rODlca

Vestígios do dia
Enquanto o mercado procura desespera

damente o "grande jovem escritor bra
sileiro'" escritoras como a ElviraVigna vão
erigindo verdadeiros projetas de escrita. No
Brasil, sempre se prefere o festim ao invés da
bala: escritores(as) importantes são sempre
relegados ao segundo plano, em. detrimento
de m:odismos e golpes de marketing.
Vigna é a autora brasileira que melhor sabe

potencializar narradores, os seus são tão

críveis que muitas vezes duvidamos de sua

existência, e talvez ela mesma seja uma fic
ção, uma personagem criada para acober
tar seus narradores.
E em seu novo romance, "O que deu para
fazer emmatéria de história de amor",
não poderia ser diferente: uma narradora
anônima tenta reconstruir a história dos

antigos proprietários de um apartamento no
Guarujá (que está encarregada de vender). A
narradora sabe das dificuldades de se contar

qualquer história, e tenta provar isto a todo

instante, ao mergulhar nas vidas dos casais
Arno e Rose e Gunther e Ingrid, respectiva
mente pais e tios de seu amante, Roger.

E ela precisa jogar coisas fora, limpar o apar
tamento, e se desafia a entender as pessoas .

que alimoraram, mas também se entender,
inventar a sua própria história, mas uma
históriamodesta, pois "depois do nine eleven
dos gringos, tão cinematográfico, tão mas tão,
devemos ter a humildade de nos recolher a

produçõesmenores." É nisso que o livro se

funda, nas pequenas odisséias diárias, já que
"somos todos sem sentido algummesmo, em

nossas vidinhas em que nada acontece".

nomes não são bem estes, só parecidos. E,
contando-os, o que me vem por trás destes
nomes, talvez me conseguisse contar, eu,
a quem não vou dar um nome. E não sei
o final. Ao começar, não sei como acabo,
como ficarei, eu. É meu suspensinho par
ticular. Este final que não sei qual vai ser,
quando vier, se vier, será meu pagamento,
aquilo que espero receber pelaminha
estada por lá. O 'lá' que, sim, conheço. Um
apartamento fechado pormuito tempo,
e que estava caindo aos pedaços mesmo
antes de ficar fechado. E cujas tomadas
nunca souberam o que é internet. E numa

praia deserta: é agosto. Meu pagamento
será, assim espero, um quase ponto-final
naminha história, a real, com Roger."
E é assim, nos pequenos detalhes, na insus
tentávelleveza damemória e dos subenten
didos, que a narradora escalavra o enredo:
nada cronológico, nada formal, paramostrar
que toda história é na verdade a nossa histó
ria. E depois de fechar a última página, fica a

pergunta: o que é a ficção diante da esmaga
dora realidade de nossos dias?

É nisso qUe o Uvro se funda, nas
pequenas odisséias diárias, já
que "somos todos sem sentido

algum mesmo, em nossas

vidinhas em que.nada acontece".

E já nas primeiras páginas do livro tudo se

antecipa: "No Guarujá, eu indo ao Guaru

já, como quer Roger, poderia aperfeiçoar
a história que quero contar e que não
é bem uma história, mas duas. E cujos

Cli ue Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul -s__ .

D-ma
-

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Miriam se afasta de Rodrigo e Clara acorda com a discussão dos dois.

Francisco ajuda João a fazer uma pipa e se emociona com o carinho que
recebe do neto. Clara fala sobre as visões de sua vida passada e afirma que
ela, Rodrigo e Miriam não podem se separar. Melissa orienta Virgílio a falar

para Rodrigo que ele foi cúmplice de Angélica em seu sequestro. Dimas liga
para Laura. Kléber e Priscila se beijam. Regina humilha Valdirene. Fernando
liga para Miriam e se enfurece quando Rodrigo atende o telefone. Elisa vai
até a gruta e Miriam estranha o tom da rival ao falar com ela.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
No capítulo 072, neste sábado, 07 de julho - Chayene orienta Naldo

a fazer uma comida afrodisíaca. Elano fica intrigado ao descobrir que OUo

aprovou o orçamento das obras. Socorro descobre o tempero secreto de
Naldo. Marisete flagra Elano e Kleiton conversando sobre o esquema na

obra de OUo. Brunessa fica intrigada com a suposta afinidade entre os Wer
neck e os Sarmento. Elano afirma a Kleiton que não vai se declarar para
Cida enquanto ela estiver apaixonada por Conrado. Lygia apresenta melho
ra e todos comemoram. Rosário termina a música que compôs para Inácio.
Fabian decide se encontrar com Rosário antes de viajar. Morvan rouba a

estátua de Chayene. Elano decide denunciar Sarmento. OUo convida Pe
nha para ir à festa de lançamento do seu condomínio. Marisete e Sarmento
encaram Elano. I

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
No capítulo 90, neste sábado, 07 de julho - Nina filma Max e Carminha

juntos com seu celular. Betânia discute com Valdo e sai de casa. Carminha
convence Max a ligar para Ivana. Nina pergunta a Max o que Carminha fez
com Rita e ele desconfia. Carminha liga para Nina e exige que ela volte-para
a mansão. Betânia volta para a casa de Lucinda. Pilar, a mãe de Alexia, che
ga ao Brasil. Tufão obriga Jorginho a ir para o treino de futebol. Suelen tenta
seduzir Roni. Nilo descobre que o anel que Carminha lhe deu é falso e pede
perdão a Nina. Max desconfia de Nina e decide ir atrás de Lucinda. Roni se
destaca no treino, é elogiado por Tufão e Leandro fica chateado. Carminha
reclama da ausência de Nina. Max descobre que Nina é Rita.

Este é o Zork, wn pitbull que desapareceu de casa, no Bairro

Jaraguá 84, no dia 3. Ele estava com a corrente. Odonos estão à

procura dele. Zork não costwna fugir de casa. O cão é dócil. e
tem metade do rabo cortado. Quem o encontrar pode e�trar em

contato com Dionara, no fone: 8422·2826
MÃSCARAsiRECORD

Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Lidar com investimentos e dinheiro não faz parte da vida das pessoas. Mas
quem tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, tem oportunidade de

se qualificar por meio de um curso sobre educação financeira.

Saiba mais na página 5
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Não deixe o inverno entrar

na sua cabeça
No Inverno as noites são longas e os dias

curtos. Essas noites longas efrias podem nos

deixarmaispropensosa veromundo eas

pessoas cPrn lentesembaçadas pela lJeblinil
, I," ,I I.,": ;.1'"

'

,

depensamentos negativos. "As roupasmais
pesadasque temos que usarpodem também
nos deixarmais pesarosos, menos soltos,mais

, voltadospata dentro decasa ede nósmesmos.
O solmaisfraco iluminamenos e commenos

luz corremos o risco de, contaminados pelo
Inverno, perdermosa clareza até.de nossospen
samentos quepodem se obscurecer, nosfazendo
perdera lucidez - que vem de luz.
" Assim, o cuidado que temosque teré o
de nãodeixarque o Inverno entre em nossa

cabeça eque, como dizia VictorHugo, saibamos
gargalharpara que o sol possa varrero Inverno
de nossos rostos.

Para isso épreciso terolhospara vera bele
za e o significado desta estaçãofria. Osignifica-

,

do épossível entenderapartirda natureza que
se encolhe, aguarda, hiberna, espera. Efaz tudo
isso comaenorme sabedoria de sepreparar

para a estação seguinte: aPrimavera, quando
tudo renascerá, brotará, seexpandirá,florirá. É

preciso entenderque não haveriaPrimavera se"

não houvesse oOutono e o Inverno.

Assim, o que não devemos deixarentrar
em nossa cabeça é afrieza do InvernQ.e sua

.

pobreza,de lui:"Mas dl!'vemos sirri'apre�dlJr'
com o Inverno a lição de que nós tam-
bém devemos ter momentos deparada, de

"

reflexão, d.ép,lanejafnento, de preparopara
!

que possamos usufruir com toda aforça da
, explosão daPrimavera que, com certeza, sem

,

jnenhuma dúvida, virá,� portanto, c!:euemosfa: y

zer isso com alegria, gargalhando, como dizia
VictorHugo. Devemos também aprender
com a natureza que quer nosmostrar que a

vida não são só Verões ou Primaveras,mas há'
também os Outonos e Invernos.

O que quero sugerir, pois, équeaprovei
temos o Inverno para refletir, planejar, pensar
com seriedade e alegria sobre nossos objetivos,
nossamissão, em onde e no queestamos colo

cando nossa energia e nossos recursos e o que
estamosfazendo de bem para que não só nós,
mas todaa humanidade tenha umaPrimave

ra maisfeliz.
Pense nisso. Sucesso!

Relação do produto e embalagem
liA embalagem bem pro

jetada é fundamental tam
bém para superar urna das

grandes dificuldades que
micro e pequenas empresas
encontram na distribuição:
despertar o interesse dos va

rejistas pelo produto. Além
do preço e da qualidade, os
varejistas avaliam se a em

balagem se destacará na

loja tomando o produto urn

bom negócio ou se será ape-

nas mais um na prateleira',
destaca o designer. Já para a

expansão da distribuição a

outras regiões, é necessário
saber que o produto irá en

trar em competição com as

marcas lá estabelecidas.
Outro papel importante

que a embalagem desempe
nha é o de justificar o preço
do produto. O consumidor
está sempre predisposto a

pagar mais por um produto

que ele reconheça, através
da apresentação, como algo
especial. E para uma boa

apresentação é mais im

portante criar identificação
com o consumidor e esta

belecer uma personalidade
forte do que aplicar efeitos
dispendiosos. E no caso de

produtos de baixo preço
não devemos negligenciar
a correta comunicação com

seu público alvo.

o designer de embalagens
"Contudo, para obter re

sultados efetivos, as embala
gens precisam ser analisadas
com um olhar especializado.
Projetar embalagens e rótulos
é diferente de fazerpropagan
da e é muito mais complexo
do que criar um belo dese
nho no computador. Traba-
.lhar com embalagem exige a

compreensão da linguagem
visual adequada àquele tipo
de produto e, sobretudo, exi-

ge a criteriosa comparação
com as embalagens dos con
correntes", finaliza o Ricardo.

"Ainda segundo, o designer,
o profissional de embalagem
deve ainda conhecer os pon
tos de venda para saber como
as embalagens são expostas e

,

também deve entender como
o consumidorse relacionacom
o produto. Sem isso, o resul
tado são projetos superficiais,
improvisados, que não atín-

gem os objetivos comerciais da
empresa oupodem até reduzir
as vendas no caso de marcas

conhecidas, tradicionais.
Com conhecimento técni

co, olhar treinado e criativida
de para contornar limitações o
profissional especializado em

embalagens contribui decisi
vamentepara que os produtos
de pequenas empresas se des

taquem e conquistem cada
vezmais espaço nomercado.

APRESENTAÇÃO

A embalagem
como diferencial
de produtos

Micro, pequenas e
"

.

médias empresas
investem em

embalagens para
destacar a marca

empresas que não dispõem de verba para
investir em divulgação.

Para o designer de embalagem, Ricar
do Mayer, desenvolver novos produtos e

lançá-los no mercado exige investimento

de tempo e de dinheiro. "Uma embalagem
mal resolvida, improvisada ou com abor

dagem equivocada pode colocar em risco
todo o investimento", diz. Ele defende que
o correto planejamento das embalagens,
tanto de seus aspectos técnicos quanto de
seus elementos visuais, é urn diferencial do

produto entre seus concorrentes favore
cendo o sucesso do empreendimento.

Entre as diversas funções da embala

gem existe uma que é frequentemente ne

gligenciada por empresas de pequeno por
te: a função de vender. Para a embalagem
ajudar a vender é necessário em primeiro
lugar destacar-se das demais, depois criar o
desejo pelo produto e também comunicar

suas características e diferenciais.

FONTE

Da Redação

Pesquisas da Associação Brasileira de

Embalagem indicam que somente 10%

dos produtos disponíveis no mercado
têm apoio de propaganda para estimular
as vendas. Amaioria dos produtos conta
apenas com a embalagem para vendê
-los. Isso faz da embalagem um instru

mento fundamental para o sucesso dos

negócios, especialmente para pequenas

PRIMEIRA IMPRESSÃO O consumidor está sempre

predisposto a pagarmais por um produto que ele reconheça,
através da apresentação, como algo especial

"RicardoMayer
Designer de embalagem pós-gradua

do em Gestão Estratégica de Embalagem
pela ESPM e em Engenharia de Embala -

'

gem pelo Instituto Mauá de Tecnologia,
ambos de São Paulo. Associado daABRE,
Associação Brasileira de Embalagem.

Atualmente estabelecido em Porne
rode SC, desenvolve projetos de emba

lagem para alimentos, cosméticos, uti
lidades domésticas, produtos têxteis,
entre outros.

www.ricardomayer.com
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cuidar da saúde do funcionário
, . .

e vantagem competitiva

BEMESTAR

Ao investir na saúde dos profissionais, as

empresas têm como vantagem o awnento do

comprometimento do colaborador

www.portaloempreendedor.com.br

Muitos profissionais acredi

tam que o caminho para superar
a crise é passar horas no escritó

rio, levar trabalho para a casa e

mostrar cada vez mais empenho.
Por conta disso, essas pessoas
acabam deixando de lado a pró
pria saúde, pois não sabem que
abandonar os cuidados com o

corpo implicamenor capacidade
de solução de problemas.

"Cair em estado de trabalho

contínuo, esquecendo que o cor

po precisa de recuperação, é um
erro", afirmou o médico psiquia
tra' Frederico Porto. "Executivos

que praticam exercícios e não

perdem o foco na saúde contam

com vantagem competitiva im

portante em relação aos demais,
que pode ser traduzida em me- .

nor ansiedade e estresse".

,

E as empresas já notaram isso.

Tanto que, mesmo diante da cri

se, elas não diminuíram os inves

timentos em benefícios relacio
nados à saúde dos funcionários.

DICAS PARA REDUZIR O ESTRESSE

Bom para a carreira

Toda pessoa precisa prati
car atividades que promovam
o relaxamento, como hobbies e

esportes.
"Diante da crise, o corpo

não identifica se o estresse é

psicológico ou físico. Por isso,
tentar resolver apenas mental

mente o problema não é a so-
'

lução. O estresse se mantém,

quando poderia ter sido ame

nizado pelo efeito de uma ses

são de ginástica ou de corrida,

antes de uma reunião estres

sante", explica o médico.
110 ser humanos possui con

troles puramente técnicos para
liberar o estresse. É este o caso

de determinados exercícios res

piratórios. Inspirar e expirar por
um período maior, por exemplo,
alivia a tensão e eleva o rendi

mento do executivo no traba

lho", completou.
Além disso, ele indica uma

dieta equilibrada, o que ajuda

FOTOS DIVULGAÇÃO

DESCONTRAÇÃO EspeciaJistas recomendam, que ao encerrar o expediente,
o funcionário faça atividàdes que lhe dê prazer

a transcender o estresse, bem
como uma melhor gestão do

próprio tempo.
Outra dica é relaxar: o pro

fissional ao final do expediente
pode ir ao um happy hour, por
exemplo. "A equipe, os executi
vos e profissionais, que passa
ram a semana, tensos, discutin

do, criando e correndo atrás de

soluções para os novos contex

tos do mercado com a crise, me
recemmomentos de alegria".

Interessados favor enviar currículo e agendar entrevista através do e-mail

sto.jgs@br.mcd.com ou em nosso restaurante, na praça de alimentação do

Shopping Breithaupt. Maiores informações pelo telefone: (47) 3374-0270

VENHA FAZER PARTE DA 'NOSSA EQUIPE!

Vagas abertas para os cargos de atendente de restaurante '(Ensino
Médio) a partir de 16 anos), gerente de área (Ensino Superior, a

partir de 18 anos) e técnico de manutenção.
Oferecemos:

Treinamento I Plano de carreira , Horário flexível 1 Vale, transporte
Refeições I Uniforme I Assistência Médica I Assistência odontológica

Seguro de vida r P.P.R.

INVESTIMENTO QUE GERA RENDIMENTO

Empresas notambeneficios'

Ao investir na saúde dos

profissionais, as empresas têm

como vantagem o aumento da

identificação do colaborador

com a instituição, o maior com
prometimento e rendimento e,

consequentemente, o fortaleci
mento da própria imagem.

Uma medida simples é re

alizar pequenas pausas no

meio do expediente para fazer.
ginástica laboral. São alguns
minutos dedicados ao alon

gamento e relaxamento mus-

cular que ajudam a diminuir
lesões por esforços repetitivos
e outras doenças ocupacionais
lembrando que a prática deve
ser orientada por um especia
lista no assunto.

Quem desejar pode, tam

bém, criar salas de descanso e

convivência, fazer convênios

com academias ou realizar,
periodicamente, eventos in

ternos para promover a saúde
com a presença de profissio
nais especializados.

PAUSA

Alguns
minutos

dedicados ao

alongamento
muscular

aJudam
diminuir

lesões por
esforços
repetitivos e

�iiiíii�--""", outras

doenças
ocupacionais
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o &In do Direito é a Pazi omeio de atingi-lo, a luta.
O Direito não é uma simples ideia, é força viva.
Por isso a justiça sustenta, em uma das mãos,
a balança, com que pesa o Direito, enquanto
na outra segura a espada, pormeio da qual se

defende". (lhering)
Janaína Elias Chiaradia, Advogada e Professora • (OAB/SC 17.398) • http://janainac::h.blogspot.c::om.br

o Fascinante mundo jurídico
INmCD, ou no lugar, conforme

a própria expressão latina sugere...
Para trocar ideias, informações, co
mentários e sentimentos... Tanto no
mundo jurídico, como na literatu
ra, cinema, música, enfim, cultura
e interessesgerais..Afinal, todos
deveriam se conscientizar com os

pensamentos deRuiBarbosa, que
"estremeceu aJustiça; viveu no
Trabalho; e não perdeu o Ideal."

É nesse contexto que a coluna

que hoje se inicia visa demonstrar
a importância doDireito para
todaa sociedade, e sua ligação
com os aspectos do nosso coti

diano, ilustrada com pitadas de
momentos culturais.

A importância da ciência do
Direito não é limitada aos estu- ,

diosos da área, mas sim, a todos

que acreditam e buscam um

mundo melhor.
Muitas vezes me questiono se o

� "[ascinantemundo jurídico"que
tanto menciono nos encontros, é

utópico, pois são constantes as de
flagrações com cenas de corrupção,
desrespeito a legislação vigente, em
especial, a nossa Constituição Fe
deral, de hipocrisia e lamentáveis

violações aos direitosfundamen
tais do ser humano.

Fascinante sim, porque é

através da ciência jurídica que
nossa convivência é regrada, que
as relações humanas são estabe
lecidas, e que os conflitos podem
ser solucionados. '

A ciênciajurídica exerce

função importante para toda a
sociedade, pois, sua finalidade é
estabelecer um comportamento.
humano adequado para a convi
vência em família, na escola, no
trabalho ou atémesmo em uma

reunião informal com os amigos.
As decepções vivenciadas de-

vem servir como trampolim para
a busca por uma sociedademais

digna, onde cada cidadão deverá
fazera sua parte, não sendo ingê
nuo, mas também, não perdendo o
brilho da alma.

Como eterna estudante,
advogada e professora, acredito
noDireito e na possibilidade de
se efetivar aJustiça, e é isso que
torna apaixonante nossomundo

jurídico, aforça através da espada
e o equilíbrio pela balança.

Segundo o artigo 5°, da Consti
tuiçãoFederal de 1988, todos somos
iguaisperantea lei, "sem distinção
dequalquernatureza, garantindo-se
aos brasileiros eaos estrangeiros re
sidentes noPaísa inviolabilidadedo
direitoà vida, à liberdade, à igualda
de, à segurança eàpropriedade':

Homens e mulheres são

iguais em direitos e obrigações;
ninguém será obrigado a fazer

a teoria,
O conhedmento leva longe ..

Naprática, a Pôs-Graduação
Senac te 1eva além,

/

ii'

t, �

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
. . .

ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei; nin
guém será submetido a tortura

. nem a tratamento desumano ou

degradante, ou ainda, é livre a
manifestação do pensamento.

Embalada nas melhores

canções de cada época, desde o
estilomais clássico da bossa nova,
até os ritmosmais contagiantes do
mundo do rock, a coluna enfatiza
rá temas atuais do mundo jurídico,
com situações literárias destacadas
nas páginas de livros ou nas teli
nhas de cinema, buscando a cons
cientização de direitos e obrigações,
e contanto com a participação do
público interessado.

Nafeliz canção deRenatoRusso,

r�� .

. SAij fMRI1NL � •

.
..-,)., ,

"todos os diasquando acordo, não
tenho mais o tempoquepassou,
mas tenhomuito tempo, temos todo
o tempo domundo': .. E temossim,
"temos nosso próprio tempo'; para
discutir osaspectos importantesda
sociedadee o quepodemosfazerpara
melhorarnossas relações cotidianas.

Que a nossa fé seja inabalável
para que tenhamos força para
buscar o justo, para que possamos
contribuir com o crescimento da

sociedade, e que nossas atitudes

sejam éticas suficientes para que
a credibilidade 'no Direito e a

efetividade da Justiça deixem de
ser apenas um ideal, e passem a

operar com todo o respeito que se

faz necessário.

PfNSAR. 00€ �rt •

$01. t o MESMO f .

'

o.u� IlUMINOU '"
SHA1(E$PEItREI 1;

FAÇA PARTE DA NOS·SA EQUIPE!

Oferecemos salário compatível com a função" Restaurante, Plano de Saúdes Bolsa de
Estudos, Oportunidade de Desenvolvimento Profissional e demais benefícios ..

't') ����"

Envie seu currículo para recrutamento@zanotti.com.br
ou entre em contato pelo telefone (47) 3372-5432.

f
,-, � - - -"" _. " -

I

VÁZIGI RECRUTA
Pessoa para trabalhar
na área de vendas.

Gerenciamento de Projetos
,

c.....�ncadalllfolll.acão........,...... . .

:GnlmlamlOl"l-a eGestãoTn"utá:ria

--de emo1ogiadal.lfollnação
Horário de trabalho

Segunda à sexta 13h às 22h
Sábado 7h30 às 12h

(47) 3055-0703
yazigi@netu,no.com.br
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INVESTIMENTOS

Semmedo das "finanças"
isso, garante o professor, leva a um

único resultado: viver com mais

conforto e tranquilidade.
"Como as pessoas não en

tendem do assunto elas acabam
deixando que os gerentes de ban
cos administrem estas questões,
que em muitos casos estão mais

preocupados com suas metas do

que com as reais necessidades
dos clientes. Esse conhecimento
é necessário para que as pessoas
possam participar das tomadas de

decisão, afinal se você não entende
do assunto, não pode participar, é
só dizer sim, claro....é como ser um

refém, e o dinheiro é seu, foi você

quem trabalhou por ele, afinal ,

você sabe o que fazem com seu di
nheiro ?" diz sorrindo.

frequentemente a empréstimos cursando. Com carga horária total

para honrarem suas despesas, vi- de 60 horas, o curso acontecerá
vem estressados e preocupados, por meio de encontros semanais
costumam achar que pedir um na SCAR a partir das 19 horas. Ao

aumento é a solução,mas no final, final do curso, os concluintes rece

sempre que recebem gastam tudo berão um certificado emitido pela
e fazem novas prestações, não Souza Barros Concept Educação.
importa o quanto ganham pois O investimento é de R$ 720,00
sempre fazem novas prestações. que podem ser divididos em 12

Muitos desde pequenos sempre parcelas de R$ 60,00 no cartão de
foram moldados a um modelo crédito ou em 5 vezes no boleto ou

financeiro mental de rejeição ao cheque. Mais informações pelo te
dinheiro. Sim, isso mesmo. Parece lefone (47) 3055-9155, pelo e-mail
absurdo, mas desde pequenos as contato@sbconcept.com.br ou

pessoas escutam que o dinheiro pelo sitewww.sbconcept.com.br.
é ruim, que é sujo. Logo quando
adultos, se livram dele o mais rá- Sobre a Souza
pido possível inconscientemente.
Isso é causado pela falta de uma Barroscultura financeira saudável das

Educação financeira acontecerá em
Jaraguá do Sul

e siglas desde poupança e outros

serviços bancários como Tesouro

Nacional, mercado de ações, pre
vidência, fundos de investimentos
entre outros. "Nossa intenção é fa
cilitar e aproximar as pessoas des
te universo financeiro, propondo
a elas a escolha de investimentos

mais rentáveis dentro de seu perfil
e planejar o presente para ter um
futuro com estabilidade financei-

. ra", finaliza o consultor e minis
trante do curso, Thiago Carvalho

de Pinho da SB Concept.
Por meio de simulações prá

ticas aliadas ao conhecimento

teórico, o participante do curso

aprenderá sobre termos finan
ceiros e econômicos, as diversas
formas de produtos de investi

mentos, qual é a mais adequada e

rentável para determinado objeti
vo, saberá fazer um planejamento
financeiro e até mesmo estruturar
sozinho uma previdência. Tudo

JARAG.qÁ DO SUL

www.portaloempreendedor.com.br

A palavra finanças ainda não

faz parte do vocabulário e muito
menos do cotidiano da maioria
das pessoas. Por isso, o medo e o

receio de se tocar neste assunto,

que aos olhos de leigos é compli
cado e burocrático. Para desmisti
ficar esse "preconceito" que envol
ve o termo e tudo que diz respeito
à mecânica do mercado financei

ro, a SB Concept, representante
em Santa Catarina da Corretora

Souza Barros Câmbios e Títulos,
promove o curso FINANÇAS DEA

à Z em Jaraguá do Sul.
O curso objetiva estimular as

pessoas a cuidarem de suas finan

ças dia a dia, poupar dinheiro e

escolher amelhor opção de inves
timentos que melhor atende sua

realidade, esclarecendo conceitos

Thiago acrescenta que o curso pessoas. Temos que lembrar.que
também é direcionado para em- só investindo no conhecimento

presários que constantemente se das pessoas é que vamos reverter

deparam com situações financeiras esse quadro" destaca.
nas organizações "Muitos empre- O curso é tão didático e sim

sários se deparam com situações ples que podem se inscrever jo
de queda de produtividade por vens que tenham a partir de 16

conta de seus colaboradores esta- anos e pessoas que possuam en

rem desmotivados por recorrem sino médio completo ou estejam

Fundada em 1928, a Souza
Barros é a empresamais antiga do
País em seu setor. Com atuação
nas áreas de câmbio, Educação,
títulos e valores mobiliários.

Entre os clientes, estão desde

pessoas físicas, empresas, até te
sourarias de grandes instituições
financeiras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bernt Entsc:hev

Em algum momento da vida,
alguns profissionais precisam pa
rar de trabalharpor certo período
de tempo. Alguns por causa de
doenças, outros para cuidar dosfi
lhos, outros por terem sido desliga
dos e ainda há aqueles que tentam
montar um negócio próprio, mas
não obtêm sucesso.

Seja lá qualfor o caso, o profis
sional que pretende permanecer
fora do mercado de trabalho por
algum tempo precisa avaliar os
riscos. Épreciso levar em conta a

reservafinanceira, as contas ou
dívidas a pagar, etc. Tudo depende
da situação familiar efinanceira
para decidir "largar tudo':

Além desses fatores mais ób
vios, existe outro problema: a volta
ao mercado de trabalho. O profis
sional quefica alguns meses ou até

ENSINO

I t
Seja lá qual for o caso, o
pr06ssional que pretende

permanecer fora do mercado
de trabalho por algum tempo
precisa avaliar os riscos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

.

Voltando ao trabalho
anos sem trabalhar tem dificulda
des em se recolocar. Isso acontece

porque o mercado, as empresas,
tudo está em constantemudan
ça. O que era válido há dois anos

pode não sermais hoje em dia.
Portanto, quem "dá um tempo"do
trabalho, na grande maioria das
vezes, está desatualizado.

Entretanto, se o profissional
analisou todos os riscos, parou de
trabalhar e, depois dealguns anos
decidiu voltar, ele deveficaratento a
algumas dicas.

Primeiramente, o empregador
irá analisar omotivo do afasta
mento e também afaixa etária do
profissional. Quantomais velho ele
for equanto mais tempo eleficou
afastado, mais difícil será encontrar
um novo emprego.

Além disso, há duas situações

o profissional conseguirá um cargo
menor.Por outro lado, sua expe
riência pode levá-lo a um cargo
maiorem uma empresa menor.
Entretanto, algumas vezes a solução
é o empreendedorismo. Para alguns
profissionais, basta um notebook e

_

ideiaspara empreender e virarum
consultorou profissional autônomo.

Dicaspara voltaraomercado
O passado éperfeito, logo, não

muda. Por isso, não se culpe. Essa
situaçãojá aconteceu commuitos
outros profissionais, emmaior ou
menorproporção de dificuldade e

há outros profissionais que estão
passando pelo mesmo.

Além disso, seja humilde. Não
espere tornar-se presidente da
noite para o dia. Estude, traba
lhe, esteja bem alinhado com

a empresa para reencontrar o
caminho para uma boa posição.
Finalmente, não tenha vergo
nha: falar sobre essa situação,
por vezes desconfortável, com o

superior, pode abrir portas para
ajudar a enfrentar esse momento
de uma maneira melhor.

Afelicidade
Afelicidade é uma combi

nação de fatores, mas, acima de
tudo, é preciso buscar a satisfa
ção profissional antes de tomar
uma decisão. Para isso, na busca,
associar um talento nato a um
trabalho que o utilize pode ser a
solução. Isso podefazer com que o

trabalho não seja um fardo, mas
um lazer, e escalar os mesmos'
degraus novamente pode não ser
tão desgastante assim.

Empresas podem obter financiaOlento
. para qualificação

A partir deste sequndo semestre, empresas
de todo o Brasil podem pedir financiamento
especial para 'qualificar os funcionários

FONTE

www.cmconsultoria.com.br

habilitação para possibilitar esse

financiamento", disse oMinistro da

Educação,Aloizio Mercadante.

ProUnio FiesTécnico integra o Progra
ma Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) e Mercadante destacou as inseri
permite financiamento a estudan- ções na segunda etapa do ProUni
tes que pretendem cursar o ensí- deste ano - 456.973 candidatos
no técnico e não têm como pagar. fizeram a inscrição para disputar
Atende também empresários dís- 90.311 bolsas em 1.316 instituições
postos a capacitar, e qualificar os particulares de educação superior
trabalhadores. Nos dois casos, os em todo o país. Como o sistema
juros são de J,4% ao ano. Os em- permite ao candidato fazer duas
presários precisam elaborar plano opções de cursos, são 874.273 ins
de capacitação para os funcioná - crições para 322 cursos.
rios e articular a oferta do curso "O resultado da primeira cha
com as escolas habilitadas pelo Mi- mada será divulgado nesta quinta
nistério da Educação. -feira, dia 5 de julho", lembrou. "O

"Temos mais de 680 escolas
, candidato pré-selecionado terá até

técnicas no país em processo de o próximo dia 13 para comparecer à

distintas: osprofissionais degestão e

os especialistas.Aos gestores, existe a
possibilidade de voltaraomercado
em um cargo inferior em relação ao
que se tinha anteriormente.Muito

dificilmente um diretorafastado por
três ou quatro anos irá se recolocar
em outro cargo de diretoria - é uma
realidade que deve seraceita.

Por outro lado, os especialistas
possuem uma vantagem: conhe
cem com profundidade determi
nados assuntos, o que sempre é
um diferencial no mercado. Para
estes, a dica é negociar as funções
e encontrar um trabalho que
envolva sua expertise.

Enquanto estiverna busca
Épreciso levar emconsideração

o porteda empresa avaliada. Em
uma empresa maior, provavelmente

instituição de ensino em que vai es
tudar para apresentar a documenta
ção e providenciar amatrícula."

A segunda chamada do ProUni
está prevista para o dia 20 próximo,
com prazo para matrícula e com-

provação de informações até o dia
26. Os candidatos não pré-selecio
nados nas duas chamadas ou aque
les que foram pré-selecionados em
cursos sem formação de turma po
dem pedir inclusão na lista de espe-

ra, que será usada pelas instituições
participantes do programa para a

ocupação das bolsas eventualmen
te ainda existentes. O interesse em

integrar essa lista deve sermanifes
tado entre 2 e 4 de agosto.

o

,
- IBD'UtCAÇ' , 01

em seracessa as no
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A ideia é avaliar estrategicamente a
parceria que beneficie os dois lados,
visando se valer da cooperação, sem
comprometer suas competências

,

tecnológicas e gerenciais,·
conservando a sua independência.

Associações. alianças e parcerias
como estratégia de desenvolvimento

Com diferentes objetivos
estratégicos, cada vez mais em

presas procuram combinações
de negócios para diluir custos e
riscos do negócio, estabelecendo
acordos contratuais ou mesmo

associações, alianças, parcerias
ou "joint venture". Encontra
mos exemplos de parceria entre
concorrentes e entre empresas
que atuam em mercados e/
ou com produtos distintos. Os
negócios decorrentes de acordos
contratuais, como os de licencia
mento dê marcas, patentes e/ou
transferência de tecnologia, que
embora alternativas estratégicas
importantes não geram controle

compartilhado do negócio com
o associado e normalmente são
de prazo determinado.Mas a

formação de parcerias ou alian
ças, ou mesmo "joint venture",
geram controle compartilhado
no negócio, envolvendo casos

como pesquisa e desenvolvi
mento visando à fabricação de
um conjunto de novos produtos,
fabricação conjunta de deter
minado componente de um

produtofinal, ex.: componente
de veículo, chip para computa
dor, semicondutores ou serviço

NEGÓCIO PRÓPRIO

compartilhado (ex.: assistentes
técnicos, distribuição e produtos).
A essência da parceria é duas ou
mais empresas se unirem para
cumprir um conjunto de metas

combinadas, ex.: instalação de

fundições ou ferramentarias, com
investimentos de duas empresas
que permanecem independentes
no seu "core business", objetivan
do apenas compartilhar e diluir
o valor do investimento.

Nas empresas parceiras visa
-se compartilhar os benefícios da
aliança e controlar o seu desem

penho, contribuindo cada parcei
ro com tecnologia, investimentos,

.
etc. Pode se dar também com a

.

formação de uma "joint venture",
com acordo acionário, identifi
cando claramente a estrutura e

a gestão, com que cada parceiro
ingressa na sociedade.

Enfim, as associações ou
parcerias combinam elemen-
tos competitivos e cooperativos
em um ambiente de controle

compartilhado, o que exige novas
formas de gestão, especialmente
o de aprender com o parceiro,
cooperar e administrar conflitos,
dando prioridade aos objetivos
estratégicos. Muitas alianças e

parcerias foram estabelecidas
em vista da competição global,
especialmente nas indústrias

automotivas, de semicondutores
e computadores, muitas dire
cionadas ao desenvolvimento e

fabricação de componentes, ou
de marketing e distribuição de

produtos, ou mesmo de composi
ção tecnológica (ex.: desenvolvi
mento eletrônico e sistemas para
automóveis), gerando grandes
inter-relações.

A empresa podeformaralian
ças em qualquer dos negócios em
que atua, e decorre da decisão
da alta administração, avalian
do a sua estratégia competitiva
de negócios ou sua estratégia
empresarial (empresas alta
mente diversificadas, caso GE.),
podendo abranger alianças em
pesquisas e desenvolvimento (ex.:
energia solar, eólica, biomassa,
nuclear), desenvolvimento de

produtos (robótica), suprimento
(eletrônica, computador), etc.
formalizadas por contrato ou

joint venture. Alianças no setor
automotivo se encontram espe
cialmente em produção de com�
ponentes (freios, bobinas, ignição
de motores, etc.). As alianças e

parcerias são uma das alterna
tivas estratégicas da empresa,
especialmente quanto a pesqui
sas e desenvolvimento, coalizões
de distribuição de produtos,
etc. visando redução de custos
e melhorar a competitividade.
Porém, essas alianças não podem
colocar em risco o seu negócio
principal ou levar a empresa a
ingressar em um novo negócio,
embora possa servir de rota para
desenvolvimento de novo negó
cio. Cabe à empresa identificar
que tipo de aliança está buscan-

r

do com vistas a maior competi-
tividade e avaliar os riscos que
corre no caso de rompimento da
aliança. Entre as perspectivas
que estamos buscando, especial
mente quando há interesses com

plementares, poderíamos citar:
perspectiva de maior competiti
vidade, com a racionalização de
custos pelo compartilhamento de
tecnologia, ou de investimentos,

. ou de mercado ou de pessoal, de
transição para novos produtos,
consórcio para grandes projetos
ou obras, utilização de eventual

capacidadefabril ociosa, agregar
novos produtos aos clientes, ou
ingressar em novos mercados, etc.

Produtos cada vez mais

padronizados geram concorren

tes internacionais na disputa
de mercado, o que exige que as
empresas construam vantagens
competitivas para competir com

baixo custo e diferenciação, o
que pode nos levar a avaliar a
alternativa de alianças e parce
rias, levando em consideração
tecnologia, produtos e mercados.

A ideia é avaliar estrategica
mente a parceria que beneficie
os dois lados, visando se valer da

cooperação, sem comprometer
suas competências tecnológicas
e gerenciais, conservando a sua
independência.

Em algum momento deve
mos considerar, ou tornamos o

negócio obsoleto na sua própria
posição competitiva ou vamos

em frente, com novas estratégias
de negócios visando o desenvol

vimento, ou então os concor

rentes o farão em nosso lugar.
O negócio exige - o pensar que
antecede o fazer - o que torna
a avaliação de oportunidades
estratégicas de desenvolvimento
através associações, alianças e

parcerias, um desafio para os

administradores. E o desafio dos
administradores está na escolha
da oportunidade, decidindo com

sabedoria após avaliado o negó
cio e o risco inerente, que obje
tivos estratégicos deseja atender
com a parceria - ampliação do
mercado com distribuidores
de produtos compartilhados,
redução com custos de logística
com transporte compartilhado,
inovação com prospecção de
novas tecnologias, etc.

Brasil tem 27milhões de empreendedores
Pesquisa revela que 27 milhões de

pessoas possuem ou estão envolvidas na

criação de um negócio

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

o Brasil tem 27 milhões de em

preendedores e ocupa a terceira

posição no ranking de 54 países
analisados pela Global Entrepre
neurship Monitor 2011 (GEM). O

estudo é realizado todos os anos e

é uma parceria entre o Serviço Bra
sileiro de Apoio às Micro e Peque-

nas Empresas (Sebrae) e o Instituto
Brasileiro da Qualidade e Produti-
vidade (IBQP). .

À frente do Brasil ficaram China
e Estados Unidos, com 370 milhões
e 40 milhões, respectivamente. De
acordo com a agência, aGEM apon-'
ta as principais características do

empreendedorismo em cada uma

das nações pesquisadas. São leva
dos em consideração tanto os ne

gócios formais quanto os informais.

Só foram ouvidas pessoas de 18 a 64

anos, em que constatou-se que 27%
da população brasileiro adulta são

empreendedores, e no ano de 2002,
o percentual era de 21%.

A pesquisa ainda aponta que
dos 27 milhões de criadores dos
seus próprios negócios, 85% estão

no mercado hámais de três meses.
Além disso, 12 milhões, o que cor

responde a 45%, estão estabeleci
dos em seus segmentos de atuação,
isso quer dizer que atuam no mer

cado há mais de 42 meses. Ainda
de acordo com o estudo, outros 11

milhões - 40% do total - são clas
sificados como novos empreendi-

mentos, por funcionarem há mais

de trêsmeses emenos de 42 meses.
O que também foi constatado

pela pesquisa foi que amaioria dos

empresários abre o negócio, pois
constatarem uma oportunidade de
mercado, e não por necessidade.
Para cada negócio aberto por ne

cessidade, 2,24 iniciam pela identi
ficação de uma oportunidade.

Segundo a Agência Sebrae
de Notícias, o diretor técnico do

órgão, Carlos Alberto dos San

tos, afirmou que o Brasil pos
sui hoje empreendedores mais

qualificados. ((O Brasil mudou
muito nos últimos anos: cresce-

ram a renda e o nível de empre
go. Por isso, hoje temos empre
endedores mais qualificados,
que buscam no próprio negócio
a oportunidade para se desen

volver", destacou o diretor.

Supermercado em Pinhais - PR,
área de 500 m2 todo reformado,

com todas as instalações (
açougue, panificadora, quatro
caixas) no valor R$240.000,00,

aluguel baixo. Tratar com
Venicius no telefone: (47}9990-

0601j(41}9866-7409.

VENDE-SE
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FINA ÇAS

o que fazer com o

fundo de garantia?
A legislação
trabalhístano Brasil
é bem generosa
com o trabalhador,
mas é bom usar

bem os recursos

vindos da rescisão

FONTE

Carreiras.empregos.com.br

Depois da notícia vem aquele
frio na barriga. E agora? Perder o

emprego nunca é fácil, mas no

Brasil as leis trabalhistas são um

alento na hora do acerto de con

tas. Quem ficamais de seis meses
tem direito além de férias, déci
mo terceiro e fundo de garantia,
a mais seis meses de seguro de

semprego. Sem dúvida é uma

mão na roda e um belo estímulo

ANALISTA FISCAL/CONTÁBIL
Vivência na área,

ANALISTA FINANCEIRO
Vivência com contas à pagar, receber, conciliações
bancárias. Formação Superior Completa ou
cursandoAdministração ou Ciências Contábeis. .

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência na função.
ARTE FINALISTA
Vivência com Corei Draw, Photoshop e AutoCAD.

ASSISTENTE DE ENGENHARIA
Vivência em confecção e costura. Cursando
Superior ou Técnico em Confecção/Têxtil,
ASSISTENTE DE LOGíSTICA

ASSISTENTE DEQUALIDADE
Vivência com ISO, 55, CCQ.

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na função,
AUXILIAR DE PCP
Desejável vivência na área têxtil.
CONSULTOR DEVENDAS
Para atuar com vendas deTransportes,

COMPRADOR
Vivência na função.
EXPEDIDORDEMALHAS
Vivência com expedição de malhas, conhecimento
em cores, enfesto, etc.

RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel.

VENDEDOR EXTERNO
Para atuar em Jaraguá e região,

ANOS

na hora de recomeçar.
Mas o que fazer com todos

os benefícios? Lembre-se que ao
.

ser dispensado por uma empre
sa você vai ganhar uma pequena
boladinha de dinheiro, mas é im

portante se planejar até arrumar
outro emprego.

Segundo especialistas em fi

nanças' omelhor é sempre poupar
despesas até voltar à estabilidade.
Deixe o dinheiro na poupança ou
em outro fundo de curto prazo,
dessa forma você não sofre a ten

tação de gastar e ainda aproveita
para deixar o dinheiro rendendo.

Outra dica é investir na sua

recolocação. Assinar sites de em

pregos, incrementar o networking
em eventos e participar de tudo o

que te convidam: uÉ importan
te estar presente, apertar mãos

e olhar nos olhos. Um bom ne

tworking se constrói no mundo

real. A internet é importante, mas
apenas paramanter contatos, não

COORDENADOR DE ENGENHARIA
Vivência na função. Formação em Engenharia
Mecânica ou áreas afins, possuir registro.
GERENTEDE LOJA
Vivência com coordenação.
líDER DE CORTE
Vivência no ramo têxtil (corte, talhação, enfesto)

LfDER DE REVESTIDORA
Vivência com revestimento de borracha.

SUPERVISORA DE COSTURA
Vivência na função. Necessário conhecer as
máquinas de costura,

ANALISTA DE SISTEMASfTI
Vivência com sistema Systêxtil. Formação completa
ou cursando na área.

AUXILIAR TÉCNICO
Cursando ou Completo Técnico em Mecânica,
Eletrotécnica, Eletromecânica,Mecatrônica.

ELETROTÉCNICO
Disponibilidade para viagens,
ELETRICISTAMANUTENÇÃO/lNSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e
NR-10.

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL

FERRAMENTEIRO
Vivência na função,
FRESADOR CONVENCIONAL
Vivencia na função.

para fazer novos", diz Paulo Perei
ra de Azevedo, coaching e espe
cialista em Recursos Humanos.

É sempre bom lembrar que o

seguro desemprego é apenas por
tempo determinado. Além disso,
agentes do governo estarão 'sem

pre em contato oferecendo vagas
e ficando de olho para saber se

você não está se aproveitando
indevidamente do seu benefício.
É importante não se acomodar,
perder tempo pode significar fi
car obsoleto num mercado rápi
do de dinâmico. Então bola pra
frente e invista no seu futuro.

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

INSTALADOR DE TELECOMUNICACÕES
Vivência em instalação de antenas de IV por
assinatura via satélite,

MECÃNICO DEMANUTENÇÃO
Vivência emmanutenção preventiva e corretiva.

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA

OPERADOR E PROGRAMADOR
DE CENTRO DE USINAGEM
Irá operar e programar a máquina de centro de
usinagem portal, comando FANUC.

PROGRAMADORGENEXUS
Vivência na área.

PROJETISTA ELÉTRICO
.

Vivência em.AutoCAD.

PROJETISTAMECÃNICO
Vivência com projetos. Conhecimento em Solíd
Works e normas da Petrobras

.

SOLDADOR /MONTADOR

TÉCNICO ELETRÕNICO
Irá atuar com montagem e manutenção de
relógios digitais.
TÉCNICO EM INFORMÂTICA
Vivência com suporte e assistência.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings e
centrais de refrigeração.
TÉCNICOQUíMICO
Vivência na área têxtil.

TORNEIROMECÃNICO
Vivência na função.

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

capacitacao@apevi.com.br

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO

VALE DOITAPOCU

1

Data: 16 a 19 de julho - das 19h às 22h

Instrutor: EmílioMufiozMoya

MAR PEQ "-'- AS CRi �S lVPRESAS

Data: 16a 19dejulho-das 19hàs 22h
Instrutor:Marcelo Bergamo

GESTÃO DEVISUAL DE LOJA
Data: 16 a 19 de julho - das 18h30min às 22h15min.

Instrutor: Paulo Roberto Kroich Gomes

ParceriaSebrae-Apevi

AS EMPRESAS E OS RISCOS TRABALHISTAS

CÁLCULOS E CUIDADOS

Data: 30 de julho a 2 de agosto - das 19h às 22h

Instrutor: Rober JoséAlves Costa .

WORKSHOP "OTIMIZAÇÃO DAPRODUÇÃO E SERVIÇOS"
Data: 31 de julho - das 19h às 22h

Palestrante:AndersonTomasi

Local de realização das Capacitações: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul

..,.Católica de
Santa Catarina

.

Centro Universil;irio

mAGlos EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.

ADMINISTRAÇÃO
MARKETING

ENGENHARIA ELÉTRICAOU MECÃNICA
Atuação na área comercial, vendas.

ESTAMPADOR/PREPARADOR DEPASTA
Vivência em máquina MHM e preparação de pastas.

LAVADORDE VEíCULOS
Necessário possuir habilitação AS ou B.

MOTORISTA/CONFERENTE
NecessárioCNH C.

OPERADOR DECALDEIRA
Necessário possuir curso e vivência na função.
REPOSITOR DE lOJA
Para atuar em Supermercado.
SERVENTE DE PÂTIO

TALHADOR

TECELÃO
Vivência com tear circular.

OPE.RACIONAIS

ALMOXARIFE
Conhecimento com informática.

AJUDANTE DE DEPÓSITO
Para atuar com carga e descarga na Barra do Rio
Cerro.

AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E OBRAS
Iráauxiliaro pedreiro em atividades de
manutenção civil e hidráulico.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivência na função.
AUXILlAA DE TINTURARIA
Vivência na função.
BALANCEIRO
Conhecimento com informática. Para atuar em
Nereu Ramos,

TINTUREIRO

VENDEDOR INTERNO

AÇOUGUEIRO
AUXILIAR DEMECÃNICOMANUTENÇÃO
CONFERENTE /OPERADOR
DE EMPILHADEIRA
Vivência na função. Disponibilidade para atuar
ernCorupá.
PADEIRO

ZELADOR

CAIXA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

COZINHEIRA
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Ana Laura Kekes

completa oito anos hoje.
QuemmandaWI1 beijo

especial com amor são os

pais Josiane e Adilson e a

irmãMaria Helena

.. . ".

prnnelrO aruversano

do garotinho Felipe
FogIiatto. Seus pais
Paulo e Filomena e o

irmão Pablo desejam
saúde e felicidades

Parabéns ao
casal Bertoldo e

Maria Bartel que
co�pletam 68

anos de casados
neste domingo.
Uma celebração
ocorre na 19Teja São
Sebastião, às 9h30.
A família deseja
votos de felicidade e

amor ao casal

Guido Leopoldo
Schroeder Braga está
comemorando wn ano

de vida no dia 9. Quem
oferece os parabéns são
os avós, todos os dindos
e a família Schroeder

�
Q pequeno João'Vitor

completou dois aninhos .

no dia 6. Os pais
Cristiane e Maykon
desejam felicidades e

muita saúde, sempre

A grande viagem do

"Inquieto da Lua".
Há oitenta anos, ele embar

cou em um trem chamadoVida!
Ele não pode ser o maquinis
ta, mas tem sido um divertido

passageiro. Sentou-se próximo
à janela e tem desfrutado das

paisagens que o tempo tem lhe
oferecido. Quando decidiu des
cer na estação onde a esperan
ça lhe acenou, não hesitou. Desembarcou nela junto com os seus

sonhos. Os sonhos tornaram-se realidade junto corri uma grande
mulher, a Ivone, que passou a dividir a poltrona neste trem. Um

eterno apaixonado pelo futebol, vive lembrando grandes emoções
do Baependi e do Flamengo. Queridos pais, Ivone e Alberto, de

sejamos que a viagem de vocês continue pormuitos quilômetros
mais e que seja inteiramente de Primeira Classe.

Beijos. Família Taranto. Iaraguâ do Sul, 7/7/12.

toei

"O tempo é muito
lento para os que
esperam. Muito

rápido para-os que
tem medo. Muito

longo para os que
lamentam. Muito
curto para os que
festejam. Mas, para
os que amam, o

tempo é eterno." É a

mensagem que Daian�
de Moura oferece ao
amado Wesley Beft"art
pela comemoração
do primeiro ano de

I namoro, no dia 9.

Grad. Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnológica em Redes de Computadores

,

SEU HISTÓRICO ESCOLAR DO
ENSINO MÉDIO GARANTE A SUA
VAGA NO MAIOR GRUPO DE ENSINO

SUPERIOR DE SANTA CATARINA

GRUPQ

.RIASSELVI
Admíntstracao - Finanças I Administraçdo - Marketing I Adrnlnistraçao - Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo I Ciências Contábeis I Design - 'Moda I Direito I Engenharia Civil

Engenharia de Produção I Engenharia Qufmica I Psicologia I Publicidade e Propaganda
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Tirinhas

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 6/7 A 12n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20

16h, 18h40, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 15h40, 18h20, 21 h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Leg. - 14h, 16h30
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. � 18h50
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h10
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h
• GNC 3
• O �spetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30 J 6h1 °
19h,2h50

ç

SHOPPING GARTEN JOINVILLE
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h1 0, 16h20
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. -19h10, 22h
• GNC 2
• Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h40, 15h40,
17h40

• Sombras da Noite - Leg. - 19h40, 22h1 °
• GNC 3
• A Era 'do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h15
• GNC 4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h20, 16h,
18h50,21h40
• GNC 5
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30, 16h1 0,
19h,21h50
• GNC 6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -14h15, 16h30, 18h40, 20h45

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h, 16h
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 19h, 22h
• CINÉPOLlS 2
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 12hA, 15h,
18h,21h
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20, 18h30, 20h40
• CINÉPOLlS 4
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 14h20, 17h1 0,
20h, 22h50B
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional-14h10, 16h30, 18h50, 21h20'
• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h20, 15h30, 17h45, 20h05
• Sombras da Noite - Leg. - 22h15
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 12h20A, 14h35, 17h, 19h20, 21 h30
A - Somente sábado (7) e domingo (8).

, B - Somente sexta (6) e sábado (7)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h10,
16h20

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 19h10,
22h
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 15h40, 17h40,
19h40, 21h40
• GNC 3
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 13h30, 19h
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 16h1 0, 21 h50
• GNC 4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h, 15h, 17h, 19h20
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h15
• GNC 5
• Madagascar 3: os Procurados - Dub. - 13h50, 15h50,
17h50

• Sombras da Noite - Leg. -19:50 22:10
• SALA VIP
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 16h10, 21 h50
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 13h30, 19h

Em "O EspetacularHomem-Aranha" Peter
Parker é um jovem tímido e estudioso, que
inicou há pouco tempo um namoro com

Gwen Stacy, sua colega de colégio. Parker vive '

com os avós, May e Ben, desde que foi aban
donado pelos pais, Richard eMary. Um dia
ele encontra uma misteriosa maleta que per-

.

tenceu a seu pai, que o leva até o laboratório
do Dr. Curt Connors na Oscorp. Peter está em
busca de respostas sobre o que aconteceu com

os pais, só que acaba entrando em rota de co
lisão com o alter-ego de Connors, o Lagarto.

SusanaWerner
reclama de paparazzi

De férias no Rio de Janeiro, SusanaWer
ner publicou em seu Twitter uma reclama

ção da perseguição dos paparazzi. Ela tem
sido fotografada constantemente. 'Tive que
faltar a aula de SUP hoje, estou com vergo
nha de aparecer nos sites de fofoca todos os

dias, cruzes. O pior é que meus filhos estão
em casa loucos para irem a praia e não dá,
né? Os caras estão em todos lugares", escre
veu amulher do goleiro Júlio César.

Van Damme diz que
era um "mau ator"
Jean-Claude Van Damme admitiu que

era um "mau ator" na época em que reali
zou "O GrandeDragãoBranco" (1988), filme
que alavancou sua carreira. O ator está no

elenco de "Os Mercenários 2", com estreia
noBrasil dia 31 de agosto. "Eu acho que com
aquela onda do caratê, eu cheguei na hora
certa. Foi mais pelo destino do que pelami
nha qualidade de atuação. Eu era um mau

ator, cata, masmeu coração estava lá", disse.

Xuxa obtém liminar eontra Record
'.

ARecord estáproibida de veicular imagens deXuxa
Meneguel sem roupa depois de decisão da 16a Câma
ra Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Se não cumprir
a liminar, a emissora serámultada em R$ 1 milhão. A

apresentadora abriu o processo depois de aparecernua
no quadro "Incríveis transformações de famosas", do

Programa do Gugu. A atraçãoutilizou fotografias dé'Xuxa
feitas no fimda década de 80 para a 'Playboy, 'Status' e

'Ele Elas'.A questão não é a forma como ela aparece, mas
o conteúdo em si, que foi retirado de seu real contexto.

CamiIa eMcConaughey
esperam 3° filho

O atorMatthewMcConaughey e a mo

delo brasileiraCamilaAlves, que se casaram
em junho, esperam a chegada do terceiro
filho. Foi a própria Camila quem divulgou
hoje a gravidez através do Twitter. "Feliz

aniversário, América. Mais boas notícias:
Matthew e eu esperamos nosso terceiro fi
lho. Que Deus o abençoe". Eles estão juntos
hámais de seis anos e têm dois filhos: Levi,
de quatro anos, eVida, de dois anos emeio.

Natalie Portman fará
casamento íntimo
A atriz Natalie Portman optou em se

casar com o noivo Benjamin Millepied
em uma cerimônia bastante simples .. A
cerimônia vai ser realizada para 60 pesso
as no dia 5 de agosto, naCalifórnia. Nata
lie nem estaria preocupada com o vestido

que vai usar. Vale lembrar que o casal já é

pai de Aleph, de um ano, e se conheceu
durante as filmagens de Cisne Negro, que
rendeu aNatalie o Oscar deMelhorAtriz.

Horóscopo
CV') ÁRIES

.

1 Não se intrometa no que não diz respeito a você. O
.

dia pede descanso, mas sem perder a conexão com a

realidade. Cuidado com decepções entre suas amizades!
Valorize o romantismo na união. Um programa divertido
deverá aproximar você e o par. Cor: rosa.

TOURO
Cuide da sua vida pessoal e valorize a discrição em
todos os seus gestos. Não permita que os seus amigos
se intrometam nos assuntos de família: resolva tudo

sozinho(a). Faça valer os compromissos assumidos com
sua cara-metade. Cor: vermelho.

II GÊMEOS
Cuidado com mal-entendidos junto aos amigos ou
parentes. Agir com calma será a maneira mais eficiente
de enfrentar os conflitos. Desabafe com a pessoa amada
e peça conselhos. Caso você paquere alguém, valorize a
sinceridade. Cor: tons escuros.

();:; , CÂNCER
� Bom dia para passear, especialmente em um local que

deseja ir há tempos. Mas não faça alarde: junte apenas
as pessoas queridas e vá se divertir! A sinceridade é
uma virtude: valorize isso�a vida a dois. Na hora da
sedução, expresse o que sente. Cor: laranja

11 LEÃo
UL Melhor não confiar cegamente em suas amizades. É

grande o risco de se tomar alvo de inbigas. Procure
também não abrir sua vida para qualquer um ou pode
alimentar a inveja dos outros. ° astral a dois estará
envolvente. Sedução protegida. Cor: lilás.

YYh VIRGEM
'

I 1-':' Seu maior desafio será não misturar as diversas áreas
da sua vida. Se tem problemas para resolver em casa,
evite comentar com os amigos. Na área sentimental,
convide sua alma gêmea para um passeio romântico.
Isso vai fortalecer a união. Cor: branco.

..n. UBRA
- Hoje, você estará com pouca disposição para cuidar

de suas responsabilidades. Aproveite o dia para
descansar, faça algo que ajucle a�Iaxar a mente e
a recarregar suas energias. Mas, não deixe de dar a
devida atenção à sua cara-metade. Cor: azul.

m ESCORPIÃO .

'
"

.

I

.•'
.

II L. Esqueça as obrigaçõ�� hoj�..vá.a feStas, 'reuniões com
pessoas de sua estima ou saia para se distrair. Mas
cuidado com excessos, principalmente com bebidas.
No campo' sentimental, invista em momentos de
diversão e não vai se arrepender. Cor: cinza.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Mantenha distância das obrigações, reserve este
dia para relaxar. No contato com pessoas de sua

estima, não permita que pequenos mal-entendidos se
transformem em discussões. Nas questões afetivas,
aposte no diálogo e tudo vai se resolver. Cor: azul.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Mantenha a discri�o para não se tomar alvo de

pessoas invejosas. E um bom dia para se divertir com

amigos e familiares. Na relação afetiva, esclareça
mal-entendidos com uma conversa franca e aumente
a cumplicidade com sua cara-metade. Cor: bege.

...v\A AQUÁRIO
.� É tempo de selecionar suas amizades e os locais que

frequenta. Fique de olho em suas finanças ou poderá
ficar no vermelho. Diversão garantida ao lado dos
mais jovens. A dois, abra-se ao diálogo e conheça as
necessidades do seu amor. Cor: creme.

PEIXES
Acredite no seu potencial para realizar seus sonhos,
mas cuidado para não se iludir com altas expectativas.
Evite cobranças mostrando seus talentos e suas

habilidades. No setor emocional, não faça promessas
se não possa cumprir. Cor: tons escuros.
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Preparando o terreno

para você crescer.

Começou a segunda fase do Programa Terra Boa. Na primeira etapa foram 270 mil toneladas de calcaria.

Agora, são 200 mil sacos de sementes de milho que já estão à sua disposição.
Secretaria de Estado
daAgrlculWra
edaPesca
wwwagrioultura.sc.gov.br

.
.
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01!!ltO rle
Romeo Piazera

Júnior, advogado

sta

Maracutaia diplomática
Durante os anos de 2006 a

2010, o Ministério das Rela

ções Exteriores (MRE) expediu 328
passaportes diplomáticos, que de

.

forma resumida, são emitidos em
favor de pessoas e/ou autoridades

que, de umamaneira ou de outra,
possuam capacidade de represen
tação do Brasil perante as nações
estrangeiras, evidenciando-se, as
sim, o interesse do país na expedi
ção de tais passaportes.

.

Até aínenhumproblema. Ocor
re que, nunca como antes na histó
ria deste país, o Ministério Público
Federal (MPF) apurou que, dentre
os 328 passaportes diplomáticos
expedidos, encontravam-se 7 su

postamente expedidos em flagran
te ilegalidade e imoralidade, uma
vez que não eyidenciada a situação
de relevante interesse nacional.
Entre os beneficiados com o pas
saporte diplomático encontravam
se quatro filhos do ex-presidente
Lula, e três netos. Ora, que absurdo!
Só no Brasil isto acontece mesmo!
Vivemos em um país onde o ca

.
suísmo e a maracutaia ganharam
contornos diplomáticos! E é bom

que se diga que a concessão destes
verdadeiros absurdos diplomáti
cos ocorreu já no final do segundo
mandato do ex-presidente.. bem
no apagar das luzes, a poucos dias

Dele deixar o Palácio do Planalto,
como é típico acontecer com todos
aqueles que temem que suas falca
truas sejammostradas à sociedade.

Alguém poderia informar qual
o interesse do País na expedição
de passaportes diplomáticos a

filhos e netos de ex-presidentes?
Obviamente que ninguém em

sã consciência poderá encontrar

justificativa, nem legal, nem de
ordem moral. Aliás, nem mesmo

um demente poderia encontrar

justificativa para tal absurdo! Só
mesmos os aplicados renegados
petistas para promoverem esta

verdadeira aberração diplomática.
Não é demais registrar que den

tre as pessoas que são elencadas
pela lei, como aptas para o recebi
mento do passaporte diplomático,
não se encontra entre essas pesso
as "filho maior e não dependente
de Presidente daRepública".

Por isto·mesmo é que a Justiça
brasileira, dando mais uma mostra
da sua total utilidade, equilibrio e

qualidade, ao determinar nesta se

mana que o sr. Luiz Cláudio Lula da
Silva - filho do ex-presidente Lula,
devolvesse o passaporte diplomá
tico ilegalmente recebido, andou
muito bem. Disse o magistrado fe
deral Iamíl R. J. Oliveira, da 14aVara
Federal do Distrito Federal que "o

VENDE-SE
Supermercado em Pinhais - PR, área de 500
m2 todo reformado, com todas as instalações
(açougue, panificadora, quatro caixas) no valor
R$ 240.000,00, aluguel baixo. Tratar com Veni
cius no telefone: (47) 9990-0601/ (41) 9866-7409.

I passaporte foi expedido apenas três
dias antes do término do mandato

. do ex-presidente, o que de simesmo
revela que a concessão foi um ato

revestido da maior sem-cerimônia,
por isso que impõe-se a sua suspen
são, por ora, por vício de legalidade
e por falta do mínimo de moralida
de, conferindo-se um tratamento

I absolutamente antirrepúblicano
ao filho do ex-presidente, tendo o

Ministério das Relações Exteriores

praticado ato em absoluta confusão
de interesses públicos (" ... em fun

ção do interesse do País") com inte
resses pessoais, neste caso de quem
ocupava cargo público (no MRE) e

.

quis agradar ao antigo chefe.
Nota 10 para oMinistério Públi

co Federal, para a Justiça brasileira
e para a sociedade. Nota O (zero)
para o filho do ex-presidente, para
o ex-presidente Lula (que é um co

lecionador de notas zero), e tam

bém zero para o ex-ministro das

relações exteriores Celso Amorim,
que imaginando ter agradado o

ex-presidente e chefe, deu um tiro.
no próprio pé, ignorou a legislação, .

achou que o Palácio do Itamaraty
fosse o quintal da sua casa e trans
formou um documento oficial e

respeitado - o passaporte diplo
mático -, em moeda de troca e de

afago domais baixo nível.

,.�I. !
. I

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 111/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 9/7/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 20/7/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraqúá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃo" N°: 110/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AUXILIAR DE FLOCULAÇÃO PARA TRATAMEN
TO DE ÁGUA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 9/7/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 19/7/2012 14H
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

l·IO'.;I'lT'!�\, r ;�.IJ..p,TrR�·ll.nl,t:I',:

JARAG1JÁ
Com a chegada do inverno, o número de

pessoas que portam infecções respirató
rias por vírus costuma aumentar. Um dos
fatores que contribui para esta situação é
a tendência das pessoas de se aglomera
rem, o que facilita a circulação de vírus e

bactérias. Em agosto de 2010, com base
nos dados epidemiológicos registrados,
a Organlzação Mundial da Saúde (OMS)
declarou á pandemia como encerrada.

Entretanto, continuam ocorrendo casos,·

podendo ocorrer surtos localizados. Algu
mas medidas são importantes a ajudam a

prevenir o contagio pela influenza:
• Medidas simples de higiene pessoal são
ações fundamentais para evitar a contami

nação por influenza.
• É importante higienizar as mãos com

água e sabão, com frequência, principal
mente depois de tossir ou espirrar, após

MEDIDAS PARA
EVITAR A GRIPE H I N I

usar o banheiro, antes de comer, antes de
tocar os olhos, boca e nariz.

• Também é recomendável que as pessoas
evitem tocar os olhos,· nariz ou boca após
contato com superfícies;

• Usar lenço de papel descartável e proteger
a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

• Não compartilhar copos, talheres ou obje
tos de uso pessoal;

• Para diminuir a chance de disseminação;
evite locais com aglomeração;

• Mantenha os ambientes bem ventilados;
• É importante que o ambiente doméstico

seja arejado e receba a luz solar;
• Suspenda, na medida do possível, as
viagens para os lugares onde haja casos

da doença;
• Procurar assistência médica se surgirem
sintomas que possam ser confundidos com

os da infecção pelo vírus da influenza tipo A.

Fonte:'Ministério da Saúde

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Compromisso com a

Comunidade. Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio
do Correio do Povo publica matéria sobre temas importantes relacionados à

saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.
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Casos de Homicídio
• Jaraguá do Sul
• 12 de [eneiro: Joel Lemes, de 41

anos, foi encontrado morto numa casa do
\
bairro Santo Antônio. A Polícia Militar infor-
mou que a vítima tinha" cinco perfurações
de faca no peito e duas nas costas. Na casa

moravam dois homens, com quem a vítima
estava bebendo na noite anterior a morte.

O principal suspeito continua foragido.
• 26 de fevereiro: O motorista de

ônibus do Líder Club, Walter Silva Monteiro,
de 44 anos, foi assassinado com dois tiros.

O acusado, de 18 anos, foi detido e enca

minhado ao Presídio.
• 7 de merçe: Jorge Baater, de 55

anos, e Sivaldo Stenger, de 45 anos, foram
baleados no bairro Garibaldi. O acusado,
de 45 anos, permaneceu no local e foi pre
so em flagrante.

• 19 de rnerçe: Um acerto de contas

é a provável causa da morte de Alexandre
Rosin, de 22 anos. Ele foi assassinado com

cinco tiros, no bairro Estrada Nova. Um sus

peito, de 18 anos, foi preso. Outro envolvi
do continua foragido.

• 7 de abril: José Adriano da Silva

Barbosa, de 20 anos, foi morto com dois
tiros na cabeça, no bairro Estrada Nova. A
Polícia Militar prendeu o suspeito do crime.

• 11 de abril: Lucineri Gonçalves da
Silva, de 22 anos, foi morta com dez faca-

das, em casa, no bairro Estrada Nova. O

ex-companheiro, de 25 anos, foi preso e'

teria confessado o crime por ciúmes.
"

• 31 de maio: Aline Zapora, de 16,
foi morta com 36 facadas desferidos-pelo
companheiro, Mauro Sérgio Santos Nasci

menta, 21 anos. Ele foi morto pela PM, de
pois de tentar agredir policiais com a faca.
Crime ocorreu no bairro Vieira.

• Guaramirim
• 23 de maio: Dorneles Machado

Antunes, 41 anos, foi morto com um tiro na

nuca, depois de ser rendido por dois assal
tantes. Os acusados, de 24 e 26 anos, foram

perseguidos e capturados pela Polícia Militar.

• Corupá
• 18 de março: Um motociclista teria

disparado contra um veículo, com três ocu

pantes. Ana Erineia da Silvei, de 32 anos, e

o companheiro Adilson Foqoso; de 22 anos

morreram no local, no Centro de Corupá.
Um adolescente foi acusado pelo crime.
Dias- depois se apresentou à polícia.

• Schroeder
• 29 de [unhe; Dois homens de 20

anos são acusados de matar a pauladas
João Pedro Grinn, de 47 anos. Eles foram
presos e confessaram o crime.
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Turismomovimenta a região
Hotéis e pousadas
da região se

preparam para
,

superar o numero
de visitantes do
ano passado

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Com a aproximação das fé
rias de julho, o setor de tu

rismo começa a esquentar em
Iaraguá do Sul. Hotéis e pousa
das da região se preparam para
uma temporada de turistas e

visitantes. O período de descan
so, acompanhado por eventos

atrativos trazem turistas de di-

Tureck Garten

ferentes localidades. Segundo
dados da Secretaria Municipal
do Desenvolvimento Econômi
co e Turismo, o setor tem maior

movimentação econômica nos

meses de inverno e dezembro.
A coordenadora comercial

do Hotel Vale das Pedras, Juliana
Dutra, espera um crescimento
de 20% de clientes no inverno
desse ano em comparação ao

ano passado, quando a ocupa
ção foi de 65%, e representou
1.272 clientes. "Estamos com pa
cotes especiais para essas férias.
Para quatro diárias para casal, o
valor promocional é de R$ 1.520.

Criança até 10 anos tem corte

sia", detalha. A coordenadora
ressalta ainda, que nesse valor
está incluso, o café da manhã,
almoço, jantar, o uso completo
da estrutura do hotel e a parti-

Localizados às margens da BR 280, o
conforto e tranquilidade são o foco
do Hotel e Restaurante Tureck Garten,
em Corupá. A estrutura conta com 38

apartamentos. É mais uma opção de lazer
nas férias. A hospedagem atende cerca

de 120 visitantes, além de casamentos e'
f"

eventos empresariais, o hotel ainda conta
com piscina, trilha, pomar, pedalinho e

lagoas para pesca. Durante a estadia, é
oferecido aos turistas visitas às cachoeiras
de Corupá e ao Seminário. Os preços para
reservas variam de R$ 94, para uma pessoa
e R$ 210 para família com até quatro
pessoas. Os interessados devem fazer
contato pelo 3375-1482.

cipação na recreação tanto para
adultos quanto para crianças.
A coordenadora comercial do
Ribeirão Grande Eco Resort,
Cristine Menezes, diz que no

período de 13 a 29 de julho a ex

pectativa é superar o atendimen
to de 2011. Segundo ela, aMeta é

ocupar 100% dos quartos.
Em Corupá, município que

também tem força atrativa de tu
rismo na região, a auxiliar admi
nistrativa do TurekGardenHotel,
Mirian Behenke, revela que em

julho, os quartos ficam lotados.
Ela conta que devido ao evento

Bananalama, este ano, em uma

das áreas de festas foram coloca
das 16 camas amais para atender
os trilheiros. Nesse período, a ex
pectativa é de lotação dos quar
tos, superando a atendimento do
ano passado.

www.ocorreiodopovo.com.br

Perfil

'Movimento turístico
.

díversífícado
Segundo o especialista em Turismo da Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Fábio Silva, o movimento turístico no mu
nicípio se destaca nos períodos de férias, mas o setor tem

grande representatividade durante todo o ano, devido as

empresas da região. Sobre amotivação da vinda desses tu
ristas a Jaraguá do Sul, Silva explica que 46,50 % vêm a la
zer, 32,52% a negócios, 4,35% participam de algum evento
e o restante, 16%, por outrosmotivos particulares.

Durante o ano de 2011, os postos de informações'
turísticas do município realizaram 3.686 atendimentos.
Desse total, 56,42 % foram de turistas de outras cidades
de Santa Catarina, 25 % do Paraná, 8,85 % de São Paulo,
3,42 % do Rio Grande do Sul e os outros 6,32 % foram

provenientes dos outros estados e de outros países .:
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Equilíbrio deixaa decisão sem favorito
,

Em uma final inédita,
Operário eBrandenburg
entram em campo
com campanhas
praticamente idênticas

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Uma, final sem favorito.
Assim pode ser definida

a decisão do 30° Campeona
to Varzeano de Futebol, entre
Operário/Rotabela/Sipar e

Supermercado Brandenburg/
Dutra Água. Dado o equilíbrio
apresentado até aqui pelas
equipes (confira abaixo), fica
impossível prever quem levan
tará o Troféu Rotabela Trans
porte Executivo.

A grande decisão do even-

Rubro-negro
Operário

Representante da localidade
de São João, o Clube Recreati
vo Operário é o atual cam
peão da segunda divisão da
Liga Jaraguaense de Futebol.
Disputou onze jogos neste
Varzeano, dos quais venceu
Sete (64%), empatou três

,

(27%) e perdeu apenas um
(9%). O ataque rubro-negro já
marcou 25 gols (2,2 por par
tida) - nove com Douglas - e

sofreu treze (1,1 por partida).

to promovido pela Fundação
Municipal de Esportes acon

tece na tarde de hoje, a partir
das 13h30, no João Marcatto.
Inicialmente, Amizade/H Bor
dados/Móveis Boeing eAtlético
Independente "X' duelam pelo
terceiro lugar. Na sequência, às
15h30, inicia o duelo pelo título.

No Operário, o técnico Tar
cisio Peche terá o desfalque do
artilheiro Douglas, expulso na

semifinal. Por outro lado, con
tará com o retorno de Dione,
que cumpriu suspensão.

No Brandenburg, o treinador
Sandro Brandenburg comemora
o retorno de três atletas suspen
sos, que não atuaram na semi
final. Em contrapartida, perdeu
Iefe, expulso contra o Amizade.

Em jogo também um tabu:
desde 2006 não há uma repeti
ção no campeão, fato que pode
ser. quebrado pelo Branden
burg oumantido pelo Operário.

Auri-negro
Brandenburg
Um dos três representantes
daVila Lalau na competição,
o Brandenburg Futebol Clube

ç' faturou seu único título do

Campeonato Varzeano em

2009. Neste ano, o auri-negro
somou as mesmas sete vitó
rias (64%), três empates (27%)
e uma derrota (9%) do Ope
rário. Porém, marcou 35 gols
(3,1 por partida) - oito com o

veterano Dutra - e também
sofreu treze (1,1 por partida).

REVELAÇÃO Atacante Gabi já marcou 20 vezes e

briga pela artilharia do Campeonato Catarinense

IRIANE PORTO/AVANTE!

G'ER,AÇÕES Caberá ao jovem goleiro Patrick, do
Operário, segurar o veterano atacante Dutra

Artilheiro

Marquinhos
Até o momento, o artilheiro
do 30° Campeonato Varzeano
de Futebol é Marcos Gabriel
Fernandes Oliveira. Atleta
da equipe Néki, Marquinhos
balançou as redes adversárias
por treze vezes. Porém, seu
esforço não foi o suficiente
para manter os campeões de
2010 na briga pelo título desta
temporada. Ainda pode ser

alcançado por Mineiro, do
Amizade, que soma dez gols.

Premiação
Seismil reais
O 30° Campeonato Varzeano
de Futebol distribuirá uma
premiação de R$ 6 mil em di
nheiro. O time campeão rece

berá a quantia de R$ 2,5 mil,
além de troféu e medalhas. O
vice terá direito a R$ 1,7 mil,
o terceiro colocado a R$ 1 mil
e quarto a R$ 800, além de
troféus e medalhas. Também
haverá premiação ao artilhei
ro, equipe mais disciplinada e

.

defesamenos vazada.

�xpectativas
Para a decisão, Tarcisio Pe

che - treinador do Operário
- afirma que não mudará a for
ma de sua equipe atuar. "Joga
remos no 4-4-2, como fizemos
durante todo o campeonato",
diz. Já Sandro Brandenburg,
garante que sua equipe jogará
para ganhar e lamenta a ausên
cia de Iefe, "Irá fazer falta", diz.

As equipes não se enfren
taram nas fases preliminares,
o que traz um ingrediente de
mistério a mais para a decisão.
"Isso ajuda, porque nenhum
dos times conhece a forma de

jogar do adversário. Daí a par
tida fica mais emocionante",
pensa Peche.

"Conheço pouco do time
deles e por isso creio num jogo
igual, onde o favoritismo é de
les, que jogam há mais tempo
juntos", .despista Brandenburg.

Campeões
13equipes

• Atlético (93, 94, 00, 02, 05 e 07)
• Kiferro (95,97,99,01,03 e08)
• Santa Luzia (83,84,86 e 89)
• Vila Lenzi (85,87 e90)
• Santo Antônio (88 e 92)
• Amizade (06)
• Beira Rio (96)
• Brandenburg (09)
• Caxias (04)
• Corinthians (11)
• Néki (10)
• Tranze o Pé (98)
•Vitória (91)

Campeonato Catarinense

Olympyaprecisa vencer e 'secar'
É tudo ou nada para o

Olympya na tarde de domin
go. Às, 15h, o 'Time de Me
ninas' recebe o Avaí no João
Marcatto, com duas missões:
vencer seu adversário e torcer
contra o Taurus, que simul
taneamente recebe o Kinder
mann, em Ioínvílle.

Com 18 pontos na classifi
cação geral, o Olympya detém
a segunda melhor campanha
do Campeonato Catarinense
de futebol feminino até aqui,
atrás apenas do líder e invicto

Kindermann (27 pontos), que
faturou o turno e já tem vaga
garantida na final.

O regulamento prevê que o

campeão do turno e ado retur
no decidam o título. O Taurus
ainda tem chance de chegar à
final, como campeão do retur-

. .

no, mas para ISSO precisa ven-
cer a 'Fúria do Oeste', que não
sofreu nenhum gol até aqui na
competição. Por isso a torcida
do Olympya contra as rivais
joinvilenses.

Para o jogo de domingo, o

técnico Polenta aposta suas

fichas no ataque formado pela
revelação Gabi e a veterana

Marise, que juntas marcaram

trinta vezes. Com 20 gols, Ga
brielle Jordão Portilho disputa
a artilharia com Patrícia, do
Kindermann, que tem 26. No
turno deu Olympya, por 2 a 1.

Olympya e Avaí" será
no domingo, às 15h,

no JoãoMarcatto, com
entrada franca.
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Olympya
Vale o seu apoio ao 'Time
de Meninas' contra o Avaí.
Elas podem chegar a mais
uma final de Campeonato
Catarinense. Por falar na

competição, sempre é bom
lembrar que ela acaba se

subdividindo em duas: uma
onde o Kindermann reina
absoluto e outra onde as

demais equipes lutam para
saber quem enfrentará as

caçadorenses ria final.

Promoção
Querganhar uma camisa oficial da CSM/

Pré-Fabricar?A colunaAvante! - em parceria
com a CSM - irá sortear uma camisa zero
bala' entre as pessoas que forem ao jogo na

noite de hoje, tirarem uma foto na

Arena laraguá e enviarem para o e-mail

redacao@avanteesportes.com. Simples assim!
O vencedor será divulgado na coluna de

terça-feira, junto com sua foto.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Umjogão
Oque dizer desta final de CampeonatoVarzeano? Desde que

acompanho a competição, nunca vi tamanho equilíbrio
entre os adversários em uma decisão. As campanhas são prati
camente idênticas, salvo por um detalhe: o Brandenburg ano
tou dez gols a mais que o Operário durante a competição. Em
meio a tanto equilíbrio, esse diferencial ofensivo do Branden

burg pode fazer toda a diferença, apesar do técnico Sandro - de
forma inteligente - jogar o favoritismo para o adversário.Vai ser
um jogão. Disso todos podem ter certeza!

Juventus
O elenco do Moleque Travesso esteve em União daVitória na noite de quinta-feira.
Foram fazer o dever de casa e acompanhar a partida envolvendo dois adversários
da Divisão Especial: Porto e Concórdia. E as informações que obtive com o amigo
Luciano Queiróz, do portal Pantera do Vale, são animadoras. Ele garante que o

Concórdia não é tão forte quanto parecia. Inclusive, assistiu aos melhores momentos

entre Iuventus e Atlético Tubarão e garantiu que temos plenas chances de vencer no

meio-oeste na quarta-feira.

CLASSIFICAÇÃO 7aRODADA

30/06
Coi. Times P J V· E : D ! GP GC SG' A% Cruzeiro 2x3 São Paulo

Náutico Ox2 Fluminense
, Vasco 3x2 Ponte Preta

I 01/07
A% Portuguesa OxO Santos

Coritiba 2x3 Sport
Bahia 1x1lntemacional

Palmeiras 3x1 Figueirense
Grêmio Ox1 Atlético-MG

Flamengo 3x2 Atlético-GO

11;07
19:30 Corinthians x Botafogo

Copa Kaiser
O JJ Bordados entra em campo neste domingo, às 15h30, quando recebe o São Bernardo pela
quarta rodada da Copa Kaiser de FutebolAmador. O Vermelhinho está invicto, com duas

vitórias e um empate. O lo Braço, de Massaranduba, também entra em campo. Encara o

Botafogo de Pomerode, no mesmo dia e horário, no estário Erich Rode.

'''','11

Yo

-7 33,3%
15° 7 7 -1 33,3%
16° Figueirense 7 7! 1 ! 4 , 2 ,7 9 -2 33,3%
17° Palmeiras 5 7 1 2 4 7 9 -2 23,8 x,

18" Santos 5 7 O 5 2 3 5 2 23,81

19" Cormthians 4 6 1 1 4 3 7 -4 22.2'

20" AtléticoGo 2 7 O 2 5 4 14 -109,5 Rel)alxaclos pala Sene B

DIVULGAÇÃO

UFC 148

Arenavai tremerno
deserto deNevada

Principal luta do 'card' está programada para hoje à noite,
em Las Vegas, com Anderson Silva e Chael Sonnen

boca dele", afirmou o brasileiro alguns
dias atrás ..

Em agosto de 2010, Silva colocou
Sonnen na lona, durante o UFC 117.

Mesmo assim, o americano desdenha o

rival. "Ele (Anderson) é um bom lutador
zinho. Eu sou um atleta de nível mundial
e existe uma grande diferença. Eu não

vou fazer reverencia a ninguém e não me

escondo atrás de um personagem como

ele e outros caras fazem 'oh meu pai dis
se isso e isso.' Meu paime disse para ven
cer'" provoca.

A Rede Globo exibe luta, mas não ao

vivo. Por questões contratuais, a trans
missão na TV aberta terá um atraso de
30 minutos. O horário previsto para a

disputa é 23h, mas pode- sofrer altera
ções com o desenrolar das demais lutàs
do 'card'

DAREDAÇÃO

O octógono da MGM Grand Garden
Arena vai tremer na noite de hoje,

quando Anderson 'Spider' Silva e Chael
Sonnen estiverem frente a frente para
disputar a principal luta do 'card' do UFC
148. Inicialmente prevista para o Brasil,
a disputa acabou indo parar no meio do
deserto de Nevada, mas precisamente
em LasVegas.

Um lugar quente para receber tama
nha rivalidade. Não é de hoje que Silva
e Sonnen se estranham e a rixa já avan

çou para o campo pessoal. "Sonnen é
a escória do esporte. Ele não merece

estar no UFC. Tem problema com a

justiça. É um imbecil. Vou quebrar a cara
dele. Vou arrancar todos os dentes da

RIXA Süva e SolUlen ficam frente a trente neste sábado

TODAS AS LUTAS DO UFC 148

CARO PRELIMINARCARO PRINCIPÂl
• Peso-leve (até 70,8kg): Gleison Tibau x

Khabib Nurmagomedov
• Peso-leve (até 70,8kg): Melvin Guillard x

Fabrício Morango
• Peso-médio (até 84,4kg): Costa Philippou x

Riki Fukuda
• Peso-leve (até 70,8kg): John Alessio x Shane Roller
• Peso-leve (até 70,8kg): Rafaello Oliveira x

Yóislandy Izquierdo

• Peso-médio (até 83,9kg): Anderson Silva x

ChaelSonnen
'

• Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Forrest Griffin x

Tito Ortiz
• Peso-médio (até 84,4kg): Cung Le x Patrick Côté
• Peso-meio-médio (até 77,6kg): Dong Hyun Kim x

Demian Maia
• Peso-pena (até 66,2kg): Chad Mendes x Cody McKenzie
• Peso-pena (até 66,2kg): Ivan Menjivar x Mike Easton
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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