
·VilaLalau

Sensação de insegurança
Moradores estão preocupados com uma situação que
se tornou frequente: a circulação de usuários de drogas
pela região na parte da noite e nos finais de semana.

Estabelecimento comercial foi arrombado. Página 19

Rio da Luz

Bagunça no cemitério da comunidade
Moradores reclamam que vasos e flores foram revirados.
Para eles, local foi alvo de vandalismo. Já para
representante da igreja, foi o vento que fez o estrago.
Caso virou polêmica. Página 23

Eleições no Vale
. -

·Candidatos apresentam
,

principais 'propostas
As indicações mostram o rumo adotado pelos pretendentes aos cargos de prefeito e vice em Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, quando forem eleitos. Com base nesse material,

serão elaborados os planos de governo, que serão apresentados à comunidade durante a campanha.
Páginas 4, 5 e 6

Candidatos e coligação da

região foram contestados.
Cecília Konell (PSD) teve
eandídatura questionada.

Daiana Constantino
Plenário, página 7

IRIANE PORTO/AVANTE!
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Economia

estagnada
De acordo com a prévia
divulgada pelo Banco

Central, a economia
teve em maio pequena
retração de 0,02%. Na

prática, isso significa
que continuamos
andando para trás e

corremos o risco de, nos

próximos meses, termos

crescimento negativo da
economia. Fica claro que
as medidas do governo,
até o momento, formam
insuficientes. Em 12

meses, o avanço foi de
1,39% mas, está ainda

sujeito a ajustes.

Reflexos
.

J

da crise

Novo

cO�Retidor ,

Pelo menos no papel,
a B&A Mineração -

associação entre o

'BTH Pactual e Roger <, .

Agnelli - tem todas as

condições para se tornar

um grande player no

mercado de mineração.
Iniciando com capital

.

de US$ 520 milhões,
o empreendimento
contará com UlTI dos

grandes executivos
do setor que fez um

excelente trabalho à
frente daVale e mais
a inegável força do
BTG. Não lhes faltam
conexões nos mais
diversos segmentos
deste mercado.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

PERÍODO
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Cartada de peso
OBanco Nacional de Desenvolvi

mento Econômico e Social (BN
DES) acaba de liberar R$ 342 milhões

para o desenvolvimento no Brasil de
novas versões do Ul; apontado como

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT imt 2,72%
OURO ,II//! 0,00%

US$ 102,570
US$ 1591,030

o "Fusca do século 21 ", que serão lan

çadas no País. Trata .. se de um veículo
subcompacto,

. mas que trás diver
sas inovações que o tornam bastante
atraente.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 2,0367 2,0372 f -0,12%
'tióL'j\R'TúlúSMO' (E'M"R'$)""'" "'''i�'9'5O'O

"""."

2';090'0'
". ".

:ii '�Ó>Ü30;�'
.................................................. . , , , .

EURO (EM R$) 2,5006 2,5024·t 0,67%
.................................................................................................................................................................. ,., ,

LIBRA (EM R$) 3,1787 3,1817 1t 1,23%

'Todos oiuem. de vender' algum.a coit;ar'.I:.
fl'!r,be"l ;tJ.",'" Sw,'.m�a",)

Juros ao consumidor
Apesar de todo O' esforço do governo e dos

bancos estatais, a prática a redução na taxa de

juros para o consumidor não está acontecendo
como previsto. De acordo com levantamento dão

Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac), as taxas

de juros ao consumidor reverteram a tendência
no mês de junho e atingiram 6,2% ao mês. Essa

,\
'é a maior taxa desde abril deste ano. A redução'
da Selic teve poucos reflexos para o consumidor,
pressionada pelo alto índice de inadimplência.
Ela faz com que os juros se torriem bem mais caros.

Nanete
Completa hoje 54 anos

de atividades uma

das mais tradicionais

empresas do setor têxtil
da região. Iniciou suas

atividades como uma

confecção, instalada na

Barra do Rio Molha e,

posteriormente, passou
a dedicar-se apenas à

produção e tingimento
de tecidos de malha .'

Itaivan
Uma das mais ativas empresas
do setor imobiliário da região

. completa amanhã, 28 anos de
atividade com muito sucesso.

Contabilidade
Neste domingo, a Gonçalves
Contabilidade comemora 29

anos. A estrutura estabeleceu
uma sólida presença
no mercad-o da região.

Data: 20. 07. 201.2 - Horário: 141130 às 17101,
Local: Centro Empresarial de lar-aguá do Sul

__

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Indústria catarinense
Com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento
Econômico (BRDE), a Federação das Indústrias (Fiesc)
lançou a publicação Desempenho e Perspectivas da
Indústria Catarinense. Ela traz uma pesquisa sobre
a previsão dos investimentos do setor para o triênio
2012/2014. O levantamento mostra que no ano passado, 51 %

das indústrias pesquisadas investiram conforme planejado
e, que neste ano, os valores serão maiores do que 2011.

43° Enconampe
Marcia Manoel da Silveira está a mil, às voltas com a

programação do 43° Congresso Catarinense da Micro e

Pequena Empresa. Ele acontece nos dias 9 a 11 de novembro.

Selic
De acordo com o previsto, o Comitê de Política Monetária (Capam)

.

do Banco Central do Brasil, reduziu a taxa básica de juros para 8%,
com corte de 0,5%. Essa medida continua levando o Brasil para
mais longe do topo do ranking das nações com os maiores juros
do mundo, pelo menos na teoria. O grande beneficiado é o próprio
governo que, com estas medidas, consegue reduzir a remuneração
paga pelos títulos da dívidado governo. Esse débito é um grande
problema, pois o valor do serviço já está muito alto. Por isso, parte
tem sido rolada mês a mês. Esse é um problema para o futuro

que o governo está conseguindo minimizar.

�

Mundial QUINA

Também, na segunda-feira,
completa dez anos de atividades
a Mundial Auto Mecânica.

SORTEIO N° 2941
05 - 17 - 32 - 53 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 777
02 - 03 - 06 -' 09 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Tomazelli
.

Neste domingo, fará 15 anos que Iaison Tomazelli

(in memoriamjfundava uma confecção. A empresa
fornece para algumas das maiores marcas fashion do

Brasil, focada no mercado de Private Label.
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Juntamente com as candidaturas, os partidos que
, " vão �sp�tar. as eleições tu

.

ciRais nesse I,�O ti-

�eram,;d,etegi$tíar �siJ?l�ps y�rno nQ'�ibu
Superior Eleitoral (TSE). A me ua serve pata que Q

eleitor cobre o que foi estipulado pelos concorrentes
aos cargos públicos quando forem eleitos. O site da
TSE (www.tse.jus.br) apresenta as propostas iniciais.
dos concorrentes da região doVale do ltapocu.

Os planos, embora muítasvezes não apresentem
uma objetiV,iaade das realizações, até porque não há
como detalhar um projeto de administração em CUí

to espaço de tempo, revelam um pouco do modo de

dentro do possível conversar com eles sobre as pro
p(>stas� Os meios eletrôníç de comunicação de hoje
Ifª,çf

'

I,' '!��Sq. apre�maç,:, t:� as d�a& �ar�esIJ!lara .' I:i
que dúvidas e rroca de sugestões sejam ãfin<rdas. I.

o

Âlém disso, os planos de
I

governo são referências
para a elaboração dos projetos de longa duração do go-
verno, através do Plano Plurianual (PPA). Ou seja, o can

didato eleito para o próximo mandato terá de colocar

n�PPAo que foiestabelecido no programa apresentado.
,

durante a campanha. Por essemotivo que a divulgação
e a atenção dos eleitores nesses projetos são necessárias

para que não haja surpresas durante o mandato.

I

can I ato eleito para o pro�U1o
mandato tera de colocar no Plano

Plurianual (PPA) o que foi estabelecido
no programa apresentado na campanha.

pensar das coligações sobre a administração pública.
"

Cabe ao eleito17 âRallsar as Ideias apresentadas e
.

�omparar as propostas. Mais que isso, o cidadão in
teressado em saber mais sobre os candidatos deve,

Cllarge

Aproximamo-nos da data
em que a OAB renova seus

quadros de administração cor

porativa; nos regimes demo

cráticos, é a oportunidade de

eleição livre,
-

para que novos

dirigentes recebam a outorga
do mandato eletivo. Todos têm
o direito de votar e ser vota

do, opinar livremente e eleger
seus legítimos mandatários.

Esse direito participativo
eleitoral é garantido pelas leis.

.

A forma democrática de votar

é direcionar nosso voto a uma

pessoa, que por suas qualida
des se faz digna de merecer

nossa confiança.
Dizemos isso para enfati

zar que a norma estatutária

que rege a OAB, autorizando
a eleição através de "chapões",
que nos nega o direito de ele

ger um representante único
e determinado, remonta ao

tempo das Ordenações,' que
garantiam às minorias man

ter-se no poder. Na verdade

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bons e inúteis

- triste verdade -, quando se

aproxima o pleito eleitoral na

OAB, lembramos que a norma

legal que nos rege, já preparou
para todos nós um "curralito",
em forma de chapa.

O sistema eleitoral corpo
rativo da OAB não é democrá
tico. Prova disso é que a situ

ação se mantém no poder há
mais de 20 anos.

Vemos com apreensão a

preocupação de colegas que,
heroicamente, defendem a al
ternância de poder, receberem
o rótulo de oposição, quando

.

desejamos o melhor para a nos

sa sofrida classe. A melhoria exi

ge a renovação.
Com absoluta segurança

podemos afirmar que enquan
to não tivernios a coragem de
alterar a norma estatutária,
que prevê eleições indiretas,
estará, infelizmente, assegura
da a vitória das minorias.

Há certos conselhos que são muito difíceis de se

rem seguidos, ainda que todos com eles con

cordemos. O diacho é pôr o conselho em prática,
vou dar um exemplo. Há pouco, estava lendo, pela
enésima vez, sobre dicas para que um candidato se

. dê bem numa entrevista de emprego. Aliás, o con

selho bem que pode ser dado a um candidato em

campanha, ou a um vendedor novato.

O conselho é o seguinte: - "Fale com clareza e

segurança". Só não vou dizer que o conselho é es

túpido porque não é. Mas é um conselho absolu
tamente impossível de ser seguindo por quem não
tem prática em falar com qualidade diante de uma

pessoa, seja quem for. As pessoas - em escandalosa
maioria - não cultivam o hábito de vestir suas pala-

I vras com a elegância que não raro procuram para o

corpo físico, com as roupas.
Falar com clareza é não deixar dúvidas na cabe

ça do ouvinte, e isso é decisivo em encontros rápi
dos como costumam ser as entrevistas para empre- .

go. O 'que pode ser dito, o que não deve ser dito, as

melhores palavras a serem usadas para facilitar a

clareza, os exemplos, será que alguém pode imagi
nar que essas habilidades podem ser improvisadas
com um mero conselho? Tolice. Essas habilidades

exigem longo tempo de prática.
E a outra questão é a segurança. Poucas, raras

são as pessoas seguras, mais ainda diante de urna

prova de avaliação oral. A segurança ao falar vem

do credo sobre o que dizemos, a pessoa não pode
ter medo, não pode vacilar sobre suas ideias, tem

que acreditar nelas como quem acredita na chuva...

Quem crê em suas ideias e pontos de vista, fala e,

não treme, não teme o que os outros vão pensar. A

pessoa se garante diante de suas ideias.

Do leitor

Eleições da OAB/Se

Os conselhos são bons, é certo, mas desnecessá
rios para quem tem boa prática de falar em público
e inúteis para quem não cuidou da fala até a hora de
dela necessitar com competência, a maioria, aliás...

Chuteiras
Alguns homens, homenzinhos, na verdade,

costumam chamar de' Marias-chuteiras as gurias
que se entusiasmam por jogadores de futebol. Mas

elas; mulheres, estão na delas. E o que dizer da his
teria dos "homens" que vão aos aeroportos espe
rar pela chegada de um novo jogador para os seus

clubes? Muito estranha essa histeria fanática deles,
muita "estranha" Aí tem!

Medalha
Ontem um amigo, jornalista esportivo, me per

guntou sobre o Brasil nas Olimpíadas. IiE aí, Prates,
quantas medalhas de ouro vamos faturar?" Bom,
ele perguntou e ouviu a minha "estranha" res

posta: - Penso que o Brasil só tem uma chance de

ganhar medalha de ouro, só uma. No quê? No fu-
. tebol. Aposto que o Mano vai quebrar o tabu nega
tivo' essa medalha vamos ganhar. De ouro, só essa.

Falta dizer
Psicólogos de família dizem que o "desencon

tro" entre os cônjuges no modo de educar os filhos
leva-os ao divórcio. Discordo. O "desencontro"
antecedeu o nascimento dos filhos, foi o desen
contro dos dois levianos, namorado e namorada,
que não viram um no outro que não ia dar certo a

relação. Um pensava para um lado e o outro pará
outro. Mas fingiram não ver o desencontro, esta

vam apaixonados, os abobados. Num namoro sé

rio, onde ambos se observam e se descobrem, isso
é evitado, o casamento, aliás, é evitado.

Reinaldo Pelizzaro
Jf!ale conosco

I
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REGIÃO

Verônica Lemus

Eleições 2012

propostas dos candidatos
são alguns dos temas trabalhados pelos
candidatos a prefeito e vice em suas pro

postas de governo, apresentados ao Tribu

nal Superior Eleitoral (TSE) no ato de regis
tro de suas candidaturas, no último dia 5.Educação, saúde, mobilidade, segu

rança, cultura, esporte e lazer. Esses

Proposições são esboços para planos de governo, mas já demonstram qual deverá sero rumo adotado por quem for eleito

JABAGUÁ DO SUL

Candidata a prefeita:
Cecília Konell (PSD)
Candidato a vice:
Alcides Pavanello (PSB)
Coligação: O povo
novamente . PRB /
PTB / PPS / PSDC /
PSB / PV / PSD

Candidato a prefeito;
Dietar Janssen (PP)
Candidato a vice:
Jaime Negherbon
(PMDB} Coligação
Nova Jaraguá - PP /
PMDB / �T / PC do B /
PMN / PHS / PDT / PT

do B I PTN / DEM

Condi ato a prefeito:
Moaei!\' ertoldi (P )
Candidata a vice

.
iura:

Oemarchi (PSDB)
Coligaçãa� araguá
Quer Mais· R / PSD

/ se

Mobilidade

• Construção de novas pontes:
Entre os bairros Rau e Amizade.
Entre os bairros Czerniewicz (rua Rio

Grande do Sul) e Centro (rua Epitácio
Pessoa). Entre o bairro Baependi
(rua Ney Franco) com o

Centro (rua Miguel Salai)
• Reconstrução da antiga ponte

metálica sobre o rio Itapocú
• Viabilizar estudos paro transposição

das passagens de nível da rede

ferroviária - Elevados
• Implantar o anel viário (vias de

entorno) para desviar o transporte
de cargos do Centro da cidade

• Elaborar projetos para a

implantação do VLT na extensão

da rede ferroviária entre Nereu

Ramos e Guaramirim
• Promoção do serviço de

transporte público de excelência

• Priorizar vias de integração
entre os bairros

• Manter e fortalecer um Grupo
Técnico Gestor paro trânsito urbano

• Criar condições para melhoria

do tráfego nos principait'
entroncamentos viários da cidade

• Rever os termos do contrato de
concessão de transporte coletivo e

assegurar a implantação do sistema

integrado de transporte coletivo
• Otimizar a frequência dos

horários do transporte coletivo
• Estabelecer novasdiretrizes para o

sistema viário central da cidade
• Reavaliar e otimizar os

estacionamentos públicos
nas áreas centrais

• Incentivar o transporte alternativo,
com a ampliação e adequação
de ciclovias e ciclofaixas e

ampliar a segurança

• Retomar as obras e conclusão
da ponte que liga os bairros
Rau e Amizade, bem como

da ponte na Barra do Rio Cerro,
próximo a Malwee

• Concluir as obras da ponte próxima
da WEG e do binário Rinaldo Bogo/
José Theodoro Ribeiro

• Melhorar a circulação do transporte
público, baseando-se nas

orientações e determinações cio
Plano Diretor de Joraguá do Sul

• Resgatar o debate sobre os trilhos de
trem no Centro de Jaraguá do Sul

• Proporcionar o alargamento e

infraestrutura para as estradas

do interior do município o fim

de viabilizar o escoamento da
. produção hortifrutigranjeira do

município e também o turismo

rural e de consumo de

produtos do campo

Educação

• Entrega de netbooks para todos os

alunos, a partir da pré-escola
• Instalação de Internet sem fio em

todas as escolas e centros de

educação infantil
• Instalação de lousa digital

em cada sala de aula
• Aquisição de produtos da agricultura

familiar dos nossos agricultores
para a alimentação escolar

• Distribuição de uniforme escolar

e kit de material escolar
• Formação continuada para todos

os profissionais da educação
• Construção, ampliação e reforma

de centros de educação infantil e

escolas de ensino fundamental
• Ampliação de projetos esportivos, -

culturais e de reforço escolar,
.

em cada turno, nas escolas

de ensino fundamental

• Promover uma educação de

qualidade, adequando às

instalações das escolas e

capacitando professores
• Ampliar os centros de educação

infantil e-as escolas da rede municipcl
de ensino para implantação do
atendimento e estudar formas de
adotar o turno integral

• Equipar as escolas municipais com

espaços alternativos de ensino,
como laboratórios, bibliotecas
e centro de artes e línguas

• Fortalecer o Programa de Bolsas

de Estudo para graduação
e pós-graduação

• Fortalecer a inclusão através do
ensino da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) e do atendimento às

crianças com necessidades especiais
• Apoiar o atendimento da Educação

de Jovens e Adultos (EJA)

• Der continuidade às políticas de

erradicação ao analfabetismo
estimulando o ensino de

[ovens e adultos
• Construir novas escolas em locais

onde a falta de vagas [ó não pode
mais ser suprida apenas com a

ampliação das unidades iá existentes

• Construir e viabilizar o pleno
funcionamento de novos Centros

de Educação Infantil, através de
recursos próprios e com parcerias

• Incentivar os programas de

integração escola/comunidade,
com o compartilhamento de
áreas de esporte e cultura

• Estudar a implantação de escolas
em período integral

• Incentivar a parceria com a

comunidade e sociedade civil

organizada, na elaboração e

execução de projetos
extraclasse e contra turno

No entanto, as proposições ainda são um

esboço dos planos de governo que serão

aprofundados a partir das visitas dos can

didatos à comunidade, para ouvir seus an

seios e suas necessidades.

Você pode acessar as propostas na ínte

gra no site do TSE, wwwtse.jus.br, na ses

são Eleições 2012, através da ferramenta

DivulgaCand2012. Veja as principais pro

posições dos candidatos da região.

Saúde

• Implantação de Pronto Socorro

Municipal 24 horas - UPA
• Conclusão do Pama do Ana Paula
• Construção de 5 postos de saúde
• Concurso público para contratação

de médicos para suprir a

demanda de consultas médicas
• Ampliação da cobertura da

Estratégia de Saúde da Família (ESF)
• Implantação do Centro de

Atenção Psicossocial infantil
• Implantar Unidade de

Acolhimento para usuários

de álcool e outras drogas
• Implantação de um centro de

Zoonoses
• Implantação do Programa

Melhor em Casa

• Priorizar a qualidade do
atendimento à' população

• Garantir à população acesso

gratuito aos medicamentos
essenciais e de uso contínuo

• Fortalecer programas de
atendimento à saúde básica

• Ampliar a oferta de consultas

especializados, exames e procedimentos
• Promover formação continuada

dos profissionais da área da saúde
• Apoiar as entidades voltadas à

recuperação de dependentes químicos
• Ampliar o Programa de Estratégia

da Saúde do Família
• Aumentar a cobertura do

Programa de Saúde Bucal
• Fortalecer o programa de controle

de zoonoses e animais peçonhentos
• Fortalecer o Conselho de Saúde

Municipal
• Otimizar a gestão do

atendimento à saúde mental

• Buscar fortalecimento e

estruturação do programo

Estratégia Saúde da família
• Implantar dois prontos atendimentos,

com serviço médico direto das 7h
- às 22h, com clínico geral e pediatra

• Empreender esforços com o

objetivo de melhorar a questão das
demandas reprimidas de consultas

• Viabilizar a construçõo e

funcionamento de novos postos
de saúde, com equipes completas

• Efetivar programas que visem

diminuir a lotação nos hospitais
• Viabilizar a contratação de quatro

médicos no Pronto Socorro

do Hospital São José, um

cirurgião e três clínicos gerais
• Reimplantar o consultório

odontológico emergencial 24 horas
• Viabilizar um programa de atenção

-

específica da terceira idade

Social e Segurança

• Conclusão do novo abrigo para

crianças e adolescentes em

situação de risco
• Construir um centro de formação

profissional e atendimento aos jovens
egressos do abrigo, e [ovens carentes

• Construção de abrigo para
mulheres vítimas de violência

• Construção de mais dois CRAS
• Ampliação da rede de atendimento

da Assistência Social
• Ampliação dos convênios com a

Polícia Civil, Militar e Bombeiros
• Ampliação do monitoramento por

câmeras de vigilância no município
• Fortalecimento na atuação dos

programas de combate ao uso de

drogas, de combate à violência.

doméstica, e combate à violência .

no trânsito, envolvendo
toda a comunidade

• Garantir a segurança como

um direito de todo cidadão
• Criar programas de prevenção

à violência urbana
• fortalecer os Conselhos

Comunitários de Segurança (Consegs)
• Integrar as ações de assistência e

desenvolvimento social rumo

à cidadania plena
• Garantir acesso à suplementação

alimentar a pessoas em situação
de risco social

• Priorizar iniciativas para o

atendimento à pessoa portadora
de necessidades específicas

• Fortalecer os programas municipais
de assistência social

• Ampliar os programas de atenção
à terceira idade

• firmar parcerias de

responsabilidade social

• Viabilizar a criação da
nova sede do Creas

• Ampliação dos CRAS existentes

e construção de novas unidades,
com infraestrutura para a

demanda das macrorregiões
• Valorizar os funcionários envolvidos

com a Secretaria de Assistência

Social, capacitando-os
de forma contínua

• Dçr ao Abrigo Provisório uma sede

próprio, com estrutura adequada
• Viabilizar sede Própria ao Centro

de Resgate Social
• Iniciar conjuqoçõo de esforços

entre sociedade civil e poderes
públicos para combater o tráfico
de drogas, consumo imoderado de

bebidas alcoólicas

e medicamentos
• Formalizar parcerias com a União

e com o Estado para elaboração e

implantação de projetos sociais

CuItw-a, esporte e lazer

• Incentivar as manifestações
culturais de todas as etnias

. existentes em nossa cidade
• Ampliar os projetos de

oficinas temáticas
• Ampliar os projetos culturais nos bairros
• Incentivar os projetos culturais

das entidades do nosso município
• Municipalizar o Estádio João Marcatlo
• Ampliar o apoio aos clubes de esporte

amador, com contrapartida social
• Realizar o paisagismo e

estacionamento no entorno da Arena
I • Criar novas academias ao ar

livre, disponibilizando profissional
capacitado para dar apoio às

pessoas que desejem se exercitar

• Realocação do Ginásio Arthur Müller
• Construir um grande centro de

treinamento de atletas do
Ginósio Arthur Müller

• Ampliar os recursos do
. Fundo Municipal de Cultura

• Fortalecer a biblioteca pública,
como pólo educativo e cultural,
descentralizando suas ações
para os bairros

• Promover as ações de preservação
e restauração de bens públicos de
valor histórico nas áreas urbana e

rural, e ampliar os iocentivos fiscais
.cos proprietários de edificações
tombadas para sua conservação

• Otimizar a utilização do complexo
esportivo Arena Jaraguá como

espaço adequado à prática das
diversas modalidades, inclusive

as adaptadas
• Reformar e revitalizar o espaço

do Ginásio Arthur Müller
• Democratizar o Bolsa Atleta

para manter atletas de alto
rendimento no município

-. Incentivar a ampliação e correta

destinação dos Recursos do
Fundo Municipal de Cultura

• Criar a Arena Park, com a

construção de área de lazer; pistas
esportivas e esportes radicais

junto a Arena Jaraguá
• Implantar em todos os bairros,

preferencialmente junto às

escolas, a polinucleação
dos equipamentos públicos,
viabilizando academias ao ar

livre, ciclovias e ciclofaixas, áreas
.

de esportes comunitórios, quadras
cobertas multiuso, incentivando·
assim a prática esportiva de várias

modalidades, de acordo com c

estrutura do bairro
• Resgatar o PEC (Programa Esporte e

Cidadania) e Segundo tempo
• Revitalização do Ginásio

Arthur Müller
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GUARAMIRIM

Candidato a prefeito:
Lauro Frohlich (PSD)
Candidato a vice:
Paulo Veloso (PSDB)
Agora sim Guaramirim
- PP I PT I PSC I PR I PSB
I PSDB I PSD I PT do B

Candidato a prefeito:
Nilson Bylaardt (PMDB)
Candidato a vice:
Marcos Treis (PDT)
Coligação: O trabalho
continua - PRB I PDT I
PMDB I PPS I PC do B.

Mobilidade

• Na BR 280, área industrial,
ligar a marginal da área
industrial até o shopping União

dando acesso a Corticeirinha
• Fazer ligação entre Jaraguá do Sul

e Guaramirim, via bairro Imigrantes
• Fazer ligação ,da comunidade

Vila Freitas até a Avenida
Carlos Izidio Carlos Peixer;

• Abrir a rua Guilherme Henrique
Wulf, desde a rua Antônio
Zimermann até o Mercado Viaduto,
utilizando o terreno da RFFSA

• Dar continuidade aos projetos
de pavimentação

• Construir ligação da rua João
Sotter Correo com a Genoveva

Pisetta, no Amizade

• Projetos continuados
de pavimentação

• Construir mais calçadas em parceria
com moradores, melhorando as

questões referentes à acessibilidade
• Construir ciclovias
• Acompanhamento constante das

demandas reprimidas em relação.
ao transporte coletivo

• Acompanhar os projetos
para duplicação da BR-�80

• Ponte ligando a Ilha da

Figueira a BR-280
• Executar o projeto de

esgotamento sanitário
• Mais praças e áreas de lazer
• Novo cemitério público

municipal e capela mortuária
• Ampliar a frota de máquinas

e caminhões

Educação

• Desenvolver ações pedagógicas
visando à inclusão, a permanência
e a aprendizagem do aluno

• Oferecer informática na escola,
para todos os alunos

• Ofertar atividades extracurriculares:

práticas esportivas, música,
teatro, dança, aulas de alemão
e de italiano, entre outras

• Ampliar a oferta de vagas na

educação infantil - creches para
todas as crianças necessitadas

• Implantar o programa de

valorização e capacitação
dos profissionais da educação
para fortalecimento das metas

da educação de qualidade

• Municipalização gradativa
do ensino fundamental

• Abertura de 400 novas vagas
nas creches já em 2013

• Continuidade dos repasses as

APPs (Associações de Pais e

Professores)
• Continuidcde do transporte

escolar gratuito também para o

ensino médio
• Projeto piloto para iniciação

da escola integral
• Parceria constante para

implantação dos cursos

profissionalizantes (Cedup,
Senai, Senac. .. )

• Elaboração do Novo Estatuto
do Magistério

Saúde

I

• Garantir consulta com médico

especialista com dia marcado
• Investir na modernização

dos equipamentos hospitalares
(captação de recursos

federais e estaduais)
• Reduzir as filas do Pronto-Socorro

(ampliação da equipe médica)
• Ênfase na prevenção
• ·Construir e equipar postos de saúde

dentro das normas vigentes (RDC),
até atingir o número de 8 postos
(Centro, Vila Amizade, Rio Branco,
Corticeira, Guamiranga, Avaí,
Imigrantes, Caixa d ' Água), para
atendimento médico e odontológico,
incluindo distribuição de medicação
e pontos de coleta de exame

Social e Segurança

• Mobilizar prefeitos da Amvali e

deputados visando aumentar o efetivo
da Polícia Militar e Civil e do Corpo
de Bombeiros na cidade e região

• Criar a Defesa Civil Municipal e

manter uma estrutura organizada
de trabalho para atendimentos
nas épocas de adversidades.

• Consolidar a assistência social
como política pública e direito social,
com a implantação do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS '

• Implantação dos Centros de
Referência da Assistência Social

• Implantação do Conselho Municipal
de Entorpecentes (Comen)

• Construção de 4 novas

unidades de saúde
• Implantação do ESF em todas

as unidades de saúde
• Unidade de saúde exclusiva para

as pessoas da terceira idade
• Continuar trabalhando para não

termos filas nos atendimentos
• Ampliação do pronto socorro do

Hospital Padre Mathias Maria Stein
• Viabilizar dentro das normas

da vigilância sanitária a

descentralização da coleta
de materiais para exames

de laboratório
• Implantação de Centro de

Atendimento Psicossocial. (CAPS)

• Apoio as reivindicações do Conselho

Municipal de Segurança (Conseg)
• Estruturação permanente da Defesa

Civil e apoio a criação dos
núcleos nos bairros

• Aumento do efetivo policial
(Militar e Civil)

• Apoiar o Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência e suas

reivindicações
• Criar projetos de prevenção às

drogas, trazendo o jovem e suas

famílias para um trabalho conjunto e

permanente de socialização, cultura,
arte, esporte e lazer, apoiando o

jovem, dando-lhe responsabilidades
e poder de decisão

CORUPÁ

Candidato a prefeito:
João Carlos Gottardi
Candidato a vice:
Everaldo Mokwa
Coligação: Agora é
a Vez do Povo:' PTI
PDT IPP IPR IDEM

Candidato a prefeito:
Luiz Carlos Tamanini
Candidato a vice:
Loriano Rogério Costa

Coligação: Viva +

Corupá - PMDB I
PPS I PSB I PSDB
I PC do B

Mobilidade

• Melhoria e ampliação da

distribuição de energia elétrica
e iluminação pública no

interior, e alargamento
das estradas municipais

• Viabilizar a criação de áreas

de lazer na área urbana, a

revitalização paisagística das
ruas centrais, e incentivar à

criação de novos loteamentos
• Pavimentação do acesso à Rota

das Cachoeiras, através de
recursos disponibilizados pelo
Ministério do Turismo, e ruas nos

bairros através do Programa 'Aqui
Eu Moro' com a contribuição dos

governos federal e estadual

• Implantação de um Plano de
Mobilidade, e construir um

novo centro administrativo, que

possibilitara ao cidadão de
encontrarem um só local todos os

serviços que o cidadão necessita
• Continuar adequando o Plano

. Diretor de acordo com as

necessidades do município
ob�ervando as normas

constitucionais, e manter parcerias
com empresas do município
para melhorar o aspecto
visual de Corupá

• Desenvolver projetos e viabilizar

parcerias visando o desenvolvimento
do município, e vicibilizar parcerias
para o melhoramento do trecho
urbano da BR 280

Educação

• Implementar a escola integral
de educação básica de maneira

gradual, através de projeto
piloto em convênio com o

Ministério da Educação
• Implantação do Programa 'Cidade

fi Digitai', dando acesso à Internet
f'. \
I} gratuita ao cidadão Corupaense
! .

· Melhoria na biblioteca pública
e criação do Registro Histórico

Municipal, e implantar Programa
Música nas Escolas, onde os alunos
terão acesso a aulas de música
com profissionais especializados

• Reforma e ampliação de escolas

municipais, dos centros de

educação infantil, e dos

ginásios esportivos escolares
. • Aquisição de livros para ampliar as

bibliotecas escolares, e de novos

equipamentos para ampliar as

tecnologias da educação
• Garantir o pagamento do piso

do magistério, valorização e

qualificação dos profissionais da

educação, e ampliar as parcerias
e convênios existentes com

entidades educacionais, para

promover a qualificação
-

profissional de nossa comunidade

Saúde

• Construir três novos postos de

Estratégia de Saúde da Família (ESF)
nos bairros Ano Bom, Bomplandt e

João Iozini, todos com sede própria
• Contratar mais médicos especialistas

(pediatra, geriatra, ginecologista,
cardiologista, otorrinolaringologista,
neurologista), e montar um centro

de atendimento especializado da
saúde, com incentivo à instalação
de laboratórios e centro de

imagem para convênios a

realização dos exames

• Implementar o saneamento

básico no município buscando
recursos nó governo federal,
e acompanhamento médico e

odontológico nos centros de

educação infantil

• Contratação de novas

especialidades médicas para
atuarem junto ao município,
e promover capacitações dos

profissionais para atendimento
de grupos específicos

• Ampliação e melhoria na estrutura

física nas unidades de saúde, e do

quadro clínico e aquisição de novos

equipamentos médico-hospitalares
para melhoria na qualidade do
atendimento aos munícipes

• Continuar com o programa de

ampliação dos medicamentos da
farmácia básica, e incentivo

prática de atividades físicas,
através de palestras e programas

Cultura, esporte e lazer

• Incentivo a biblioteca, autores,
escritores do município

• Novas aulas na Casa da Cultura,
inglês, informática, alemão, polonês

• Formalizar parceria com as

universidades para a contratação
de estagiários em educação física

que vão auxiliar nas escolinhas e

programas educacionais
• Dar condições de treinamento a

atletas com talento para atingir
o esporte de alto rendimento

• Promover a prática de atividades
físicas através de treinamento e

competições para os portadores
de necessidades especiais

• Construir um centro cultural (teatro,
cinema ...... )

• Ampliação continuado do acervo d
a Biblioteca Pública Municipal

• Dobrar a capacidade de
atendimento da Casa da Cultura

• Implantar o museu municipal
• Criar o programa bolsa ctleto
• Construção de dois novos

ginásios de esportes
• Buscar apoio financeiro da esfera

federal e estadual para construir

um Complexo Aquático e viabilizar
escolinhas de natação

• Apoior equipes esportivas que

representam o município em

competições externas

I

Cultura, esporte e lazerSocial e Segurança

• Cricçõo de Programa Municipal
de Incentivo ao Turismo Rural
nas propriedades do interior,
propiciando a abertura de

pousadas, roteiro turístico com

comidas típicas, áreas de camping
e a venda de produtos rurais

• Criação de espaço de lazer
e de cultura para os jovens
e adolescentes

• Modernização da cidade por meio

de projeto que incentive a parceria
entre o cidadão e a Prefeitura,
visando a urbanização do Centro
e bairros, com a construção de

calçadas, ajardinamento e passeios
adequados à mobilidade urbana

• Realizar eventos que mobilizem a

comunidade e incentive a prática
de esportes no âmbito familiar

• Fortalecimento do turismo com a

abertura e manutenção das rotas

turísticas já existentes, melhorar
o acesso aos pontos turísticos e

sinalização turística desde a entrada
da cidade até os pontos turísticos,
e promover a valorização do setor

de turismo através de investimentos

com o governo federal e estadual
• Apoio e incentivo a

empreendimentos de infraestrutura

turística, (hotéis, restaurantes,
e pousadas)

• Articulação junto ao governo
estadual para aumento de efetivo
das policias Civil e Militar, e

aprimorar a parceria com os

Bombeiros Voluntários de Corupá
• Parceria com o governo do Estado

para instalação de câmeras

n de monitoramento em pontos

! .'... estratégicos da cidade, com a

• participação da comunidade
• Melhorias na iluminação pública e

na sua monutençôo.iporo que o

cidadão possa transitar sem receio,
e reativa r o Conselho Municipal de

Segurança, com a participação de
todos os segmentos dos bairros

• Manter a parceria para ampliar
a :resença de policiais militares
e civis através de convênios com

o governo estadual
• Ampliação da vigilância eletrônica

com instalação do monitoramento

em outros pontos estratégicos do

município, e a viabilização de

parceria para substituição e

ampliação de viaturas
• Ampliação dos cadastros para

serviços sócios assistenciais

(Habitação, Bolsa Família), e

o incentivo ao primeiro
emprego de jovens carentes
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MASSARANDUBA

Candidato a prefeito:
Mario Fernando Reinke
Candidato a vice:
Armindo Sesar Tossi

Coligação:
Massaranduba

Crescendo com

Seriedade e Trabalho -

PMOB I PSDB / PSD

Candidato ti prefeito:
Odenir Deretti
Candidato a vice:
Davio leu Júnior

Coligação:
Competência
Juventude e Trabalho -

PP I PT / PR IDEM

Mobilidade
</,

• Continuar renovando a

frota rodoviária e adquirir
novos caminhões, tratores,
motoniveladoras, escavadeiras

hidráulicas, Pá carregadeira e

equipamentos
• Adquirir uma maquina de limpeza

urbana, para auxiliar na limpeza das

vias pavimentadas do município
,

• Promover o alargamento das
estradas Rurais deliqcçôo, ampliar
e promover melhorias no parque

de eventos do município, construir

uma nova garagem municipal e

revitalizar a praça e o entorno da
Prefeitura Municipal

• Ampliar a pavimentação no

perímetro urbano e rural,
compreendendo Primeiro Braço
do Norte, Grande Campinha,
Massarandubinha e outras

localidades
• Implantar Sistema de Galerias,

rede fluvial e esgoto ao longo da
rua IOde Maio (próximo à Praça
Guesser) e na região central (Victor
Bramorski)

• Executar alargamentos, aberturas,
conservação e revestimento das
estradas e acessos às propriedcides,
e viabilizar através da iniciativa

privada, transporte coletivo para as

comunidades do interior

Educação Saúde

• lmplontoçõo da coordenação
rnunicipcl de Educação Especial
com equipe multidisciplinar

• Ampliação de oferta de vagas

para crianças na Educação Infantil

(creche), construção de escola
de ensino fundamental no bairro
Patrimônio e aumento da rede
física e equipamentos para
o Ensino Fundamental

• Acesso à informática na Educação
Infantil, oferta de Formação
Continuada aos professores e

repasse de recursos para APP para

pequenos reparos e manutenções de

equipamentos e materiais

• Renovar a frota e ampliar o

Transporte Escolar Gratuito; cios

Estudantes Universitários e técnicos

para as cidades vizinhas, e implantar
eleição direta para diretores das
escolas municipais

• Promover um Fórum Anual De

Educação com especialistas
das mais diversas áreas do
conhecimento, com o objetivo de

discutir e propor soluções para os

principais problemas educacionais

do município
• Disponibilizar auxílio integral para

o transporte dos universitários, e

promover assistência aos alunos
com Necessidades Educativas

Especiais

• Construção do novo Posto de Saúde
Donato Petry na Comunidade

Massarandubinha;
• Implantar um Centro de

Especialidades Médicas na Unidade
Sanitária Centro, ampliação do
Posto de Saúde Danilo De Toffol
na Comunidade Braço Direito

e aumentar a frota de veículos

para um melhor atendimento aos

pacientes;
• Disponibilizar para as crianças de

2 a 12 anos a vacina da Gripe
Trivalente gratuita, e garantir todos
os pacientes, atendidos na rede

pública, a realização dos exames de 1

patologia clínica de graça,

• Concluir, equipar, fazer funcionar

o Hospital Municipal e Aumentar o

número de Médicos Pediatras
• Ampliar o Programa Saúde da

Família, com Médico, Enfermeira,
Técnico em enfermagem, Agentes
Comunitários de Saúde, Assistente

Social e Odontólogo
• Capacitar os Agentes Comunitários

de Saúde para ampliar os serviços
prestados à comunidade, e

disponibilizar uma viatura para as

pessoas que necessitam de cuidados

hospitalares especializados, dentre
eles quimioterapia, radioterapia e

hemodiálise

Social e Seg'1..uoança

• Criar e implantar a Secretaria de
Assistência Social, e o Conselho

Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência

• Implantar o Conselho Municipal
do Idoso visando ampla garantia
quanto aos seus direitos, adquirir um

automóvel para atender as crianças
participantes do Programa Crescer

com Atitude, e firmar convênios para

capacitação profissional das [crnllios
visando geração de renda

• Ampliar os serviços oferecidos pelo
Centro de Referência de Assistência

, Social (CRAS)

• Ampliar o convênio para aumentar

o efetivo civil e militar a fim de
bem atender o centro e o interior, e

construir, nos padrões exigidos,
o Destacamento para a Polícia

Militar, o Corpo de Bombeiros

Voluntários, Delegacia de Polícia
e o Conselho Tutelar

• Promover uma parceria entre a

Administração Municipal, a

Polícia Militar e a comunidade

para melhorar a Segurança
Pública através do Conseg

• Melhorar as condições de trabalho
da Polícia Militar através de novas

viaturas e instalações adequadas

Culttu"a, esporte e Ia.:;r.er

• Criação do Sistema Municipal
de Cultura, do Fundo Municipal
de Cultura, e de uma Fundação
Cultural, com otividcdes artísticas,

danças, músicas, banda
• Incentivo ao artesanato local com

exposições em locais públicos, das

cooperativas de trabalhos manuais

que utilize recursos locais: casca de

árroz, fibra de banana, palmeira
• Apoiar e resgatar nossos

clubes e associações e focar o

desenvolvi�ento nas modalidades

de futsal, futebol e voleibol

• Disponibilizar o acesso ao Centro

Esportivo Municipal em tempo
integral; transformando-o em um

complexo de turismo e lazer
• Construir junto ao complexo

esportivo municipal um amplo
'espaço de lazer com Parque para as

crianças, Pista de skate, Pista para a

prática de caminhadas, Quadra de
futebol de areia

• Construir novas quadras de esportes
e coberturas nas já existentes,
criar uma comissão de esportes,
composta por representantes de
cada modalidade e recuperar

urgentemente o campo de futebol
no Centro Esportivo Municipal

SCHROEDER

Candidato a prefeito:
Luís Aparício Ribas
Candidato Cf vice:
Vaimor Pianezzer

Coligação: Avança
Schroeder - PP I PMOB

/ DEM I PSD / PC do a

Candidato a prefeito:
Osvaldo Jurck
Candidato a vice:
Moacir Zamboni

Coligação: O Futuro
em Suas Mãos • PoT /
PT / PV I PSDB

Mobilidade

• Continuar e ampliar o programa
de pavimentação das diversas
ruas do município de Schroeder,
por meio de parcerias, e criar o

programa "Cidade sem poeira!
Um lugar melhor para se viver"

• Construir uma passarela na ponte
do acesso principal de Schroeder,
e iniciar a pavimentação da
Avenida dos Imigrantes

• Viabilizar a construção do terminal

rodoviário, a formulação do

transporte coletivo nos bairros,
,

e buscar alternativas para mais

horários de ônibus e valores

justos na tarifa do transporte

"

• Dar apoio à Regularização
fundiária, e implantar e revitalizar

as áreas de lazer, praças esportivas
e academias nos bairros

• Melhorar a estrutura das praças,

incentivar a prática e vendas de

produtos artesanais por meio da
Economia solidária, e dar apoio
as empresas locais e buscar
novas oportunidades na região

• Dar condições para construção
de casas populares, através de

programas de incentivos dos

governos Estadual e Federal,
e programa de melhoria e

manutenção das estradas de
acesso às propriedades rurais

Educação
.u,'ltiFm.

• Implantar os projetos: Jovem

Estagiário, Nossa Escola, Escola,

com, Empreendedorismo e

Educação Financeira, Família

Ativa e Aluno Guia
• Viabilizar a inclusão de crianças e

jovens com no ensino regular de

qualidade, e efetivar parcerias
com os governos estadual e

federal, bem como demais'
entidades da sociedade

• Ampliar oferta de educação infantil

(creche) para o atendimento de

crianças de O a 3 anos, e possibilitar
o acesso dos educandos as

unidades escolares por meio

de transporte escoar

• Ampliar atendimentos na rede

pública de ensino municipal, Centro

de Educação Infantil (creches) e

escolas de ensino fundamental
• Implantação de projeto

Empreendedorismo na Escola, em

parceria com instituições de ensino e

AClAS, e apoio ao 'Centro de Ensino

Técnico Werner Voigt, Senai
• Incentivo a práticas pedagógicas

e apoio a excursões didáticas
e culturais, modernização e

melhorias das salas de aulas,
com equipamentos tecnológicos,
e aquisição a curto prazo de

transporte exclusivo para alunos de
necessidades especiais

Saúde

., Estudar alternativas que

possibilitem a ampliação no

atendimento a saúde dos
cidadãos do município, e �onstruir
academias de soúde nos bairros

• Ampliar e construir postos de

saúde, aumentar o número

de médicos e melhorar os

atendimentos das pessoas que

precisam de auxilio médico
• Implementar e ampliar os

programas: saúde do recém

nascido, saúde da criança,
jovem saudável, saúde da mulher,
saúde do homem, saúde do

idoso, saúde mental, saúde do

trabalhador, saúde do agricultor
e saúde na escola

• Viabilizar o Pronto Atendimento,
'contratação de médicos especialistas
e humanização no at_endimento
universal e de qualidade para todos

• Fortalecer os movimentos religiosos
nas questões sociais, implantação
da Horta, medicinal, e fortalecer o

programa ESF (Estratégia Saúde
da Família)

, • Viabilizar parcerias entre governos,

estadual e [ederol, para tratamento

fora do domicilio (TFD), incentivar

Programas de Saúde Preventiva, e

elaboração de sistema logístico
para a distribuição de
medicamentos no município

Social e Segurança

í
• Ampliar as rondas policiais nos

bairros, ampliar o número de
câmeras de monitoramento no

município, e fortalecer o Conselho

de Segurança de Schroeder
• Atuar juntamente com o Conselho

Tutelar, Ministério Público, Policia

Militar e Secretaria da Saúde nos

programas sociais e nas redes de

apoio às famílias em maior

situação de risco

I
• Manter convênios com Bombeiros

I 'I Voluntários de Jaraguá do Sul e os

Bombeiros Voluntários de Schroeder, e

I ampliar o Programa Educacional

de Resistência às Drogas abrangendo
as crianças, os jovens e os pais

r
!

I
• Dar apoio e suporte na

atuação dos Conselhos de

Segurança Pública (CONSEG),
e criar convênio com

o Departamento Nacional
de Trânsito (DETRAN), para

implantação e fiscalização veicular
• Pleitear junto ao Governo Estado

o reforço efetivo das polícias Civil

e Militar, e dpoiar as campanhas
contra violência às crianças, os

idosos e as mulheres de Schroeder
• Melhoria da sinalização viária no

trânsito, e o convênio e apoio
aos bombeiros voluntários de
Schroeder

,

Cultura, esporte e Jazer

• Levantar o acervo de belezas
naturais existentes no município
que possam converter-se em

ponfos turísticos, e ampliar a

sinalização turística para melhor
orientar os visitantes

• Estimular o esporte e o lazer, como

forma de integração social e

promovendo a saúde, e viabilizar

, espaços esportivos e áreas de
lazer nos bairros da cidade

I) • Incentivar' as modalidades

esportivas como, canoagem, tiro,
bolão, bocha, futebol, ciclismo,
motociclismo, skate, capoeira,
torneiros de truco, canastra,
dominó e outros

• Criação da Fundação Municipal de

Esportes, Dar incentivo de práticas
esportivas nas escolas municipais,
e auxiliar ao desporto, através

da Bolsa Atleta
• Apoiar Amvali na implantação da

usina de reciclagem de resíduos na

esfera regional, valorizar a vocação
ecológica do município, é viabilizar
junto aos órgãos ambientais a

construção de Represas Artificiais
• Criação da Fundação Municipal

de Cultura, do Museu natural e

histórico, e adquirir um Palco
móvel alternativo para shows

e apresentações
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Contestações
em Corupá
Três pedidos de impugnação de
candidaturas e uma contestação
de coligação foram feitos na

87a Zona, que corresponde
ao município de Corupá. Os
candidatos a vereador pedetistas
Carlos Ricardo Welker e Altair
José Lorenzi, ambos da coligação
Junt-os Por Corupá, formada pelo
PDT -e PT, não teriam justificado
a ausência do voto nas eleições
de 2010 e 2002, respectivamente.
O terceiro pedido refere-se a

candidata a vereadora petista
Teresinha Tomanine Bierende, da

coligação PDT e PT, que estaria
menos de um ano filiada a sigla,
sendo que a exigência por lei é
de 12 meses de filiação em algum
partido para poder se candidatar.

Possibilidades
Já a contestação da coligação Todos

por Corupá, do PP e do DEM,
foi feita alegando que o partido
Democratas não havia formalizado
sua composiçãó provisória
até o dia 30 de junho, quando
aconteceram as convenções. Os

quatro pedidos de impugnação
partiram da coligação PSDB,
PPS e PC do B, que disputa a

proporcional no município.

Protestos em

Massaranduba

No Cartório de Guaramirim,
foram registrados dois pedidos,
um questionando. a candidatura a

prefeito do pepista Odenir Deretti
e outro do candidato a vereador
Geraldo Deretti (PR), ambos do

município de Massaranduba.
As contestações foram feitas

pela coligação Massaranduba
Crescendo com Seriedade e

Trabalho, composta pelas siglas
PSDB, PMDB e PSD.

Baiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Candidat�ra questionada
va, ao nomear irregularmente a irmã
Carmelita em 2009. Este ano, Cecília

conseguiu uma liminar provisória
suspendendo essa punição. Mas

não se sabe até quando esse recurso

terá validade. Apostar na candida
ta é como dar um tiro no escuro. Na

eleição passada, o marido de Cecília,
Ivo Konell, passou por uma situação
parecida. Ele conseguiu uma liminar

provisória para participar da disputa,
mas que foi cassada durante o pro
cesso. Foi quando Cecília teve de en

trar em .seu lugar.

Pr'oposições
de governo
As matérias das páginas 4,5 e 6

apresentam as propostas dos
candidatos da região. Todas
elas estão disponíveis no site do
Tribunal Superior Eleitoral, com

exceção da coligação encabeçada
pela candidata à reeleição Cecília
Konell (PSD). O próximo passo dos

partidos políticos é trabalhar com

base nesse material para elaborar
os planos de governo, que será

apresentado como material de

campanha à comunidade.

Pela revitalização
Entre as proposições da coligação do candidato a prefeito, o pepista Dieter

Janssen, está a reforma e a revitalização do espaço do Ginásio Arthur

Müller, em Iaraguá do Sul. A iniciativa atende o desejo da sociedade,
que em audiência pública realizada em 2011, já se manifestou a favor da

manutenção do imóvel. Diferente de Janssen, a cãndidata Cecília Konell

quer levar adiante a proposta da atual administração de demolir o espaço
público e construir no local um terminal urbano.
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Acandidatura de Cecília Konell

(PSD) teve um pedido de im

pugnação registrado no Cartório da
17a Zona, em Iaraguá do Sul. Reque
rente da contestação, o candidato a

vereador Anoar Batisti, do PC do B,
sustenta em documento que Cecília
está enquadrada na Lei Ficha Limpa
e por isso não pode participar dessa

eleição. O comunista lembra que ela
foi condenada em segunda instância,
perdendo os direitos políticos duran
te três anos após encerrar este man

dato, por improbidade administrati-

Decisões
A partir dasnotificações dos
candidatos que receberam

pedidos de impugnação
das candidaturas, eles terão

sete dias para se manifestar.

Depois o processo passa pelo
Ministério Público e será

julgado pela Justiça Eleitoral.
Mais sete dias serão necessários

para anunciar as decisões. Já
os candidatos e coligações
que não tiveram contestações
receberão a resposta sobre a

liberação de seus registros
no dia 5 de agosto.

IMÓVEIS -;-

ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00
Em Brasília
Um dos coordenadores de campanha da

coligação PP e PMDB de Jaraguá do Sul, o

vereador Jean Carla Leutprecht (PC do B)
vai aproveitar os primeiros dias de recesso

,

parlamentar, para tratar de assuntos de interesse

da cidade em Brasília. Lá o comunista vai reforçar
o pedido de doação de um novo piso para a

pista de atletismo no Ministério dos Esportes.
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l.. DIETER JANSSEN, candidato a prefeito pelo PP, em

entrevista ao OCp, sobre as responsabilidades do prefeito
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2. NATÁLIA PETRY, vereadora do PMDB, sobre o

projeto que prevê a proibição de aparelhos sonoros para
ouvir música no transporte coletivo do município.
A matéria foi aprovada na sessão de quinta-feira.
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3. JUSTINO DA LUZ, vereador do PT,
sobre a representação que entrou com o

pedido de investigação dos serviços.
prestados pela empresa Infrasul, contratada

pela Prefeitura de Jaraguá do Sul
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A í:lssinaturil da ordem. de senriço

d(m, rjm""oj@,?'l�b;:" do f,��:�,;�"ado ��iiig,:nifWf":il urn

·"�:m,'l!. �'":'1IU III"I!,#//'.' dfJ'''II, I/h"'tn ·.�'ltl �I)" IH;�'" 'll;;l, 1/("111, ":111 WIJ/''':tIt, ''':��·u "llllllll"O<':llh IDI'WII'1/,!ii !lh"� U/i"w,.� n!"'I�i/h'�lIn �;;:r"mi W'IU:;IIIIJ W/'''lt''lhJlll''!JI IJ nilWbiJmwl, .",j!1 %.tII' 1h"IPIIII;mllu (;� 1/j.:3fII dII.1P1I1 j({,,,n � �Inj I!IIl mi 'il'!fJ '&@ U.lh:tl

�Jal4a Ioda região .. Pfor isso 1"Ii!for'ço a

in11:wol"�,ân(�W�i '��,iíJ A,.rlu"l'waJ!IW'" \

4. FELIPE VOIGT,presidente da Arnvali
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Vereador Carlos Rutzen assume

o cargo de prefeito de Jaraguá
Nasceu em Indaial, no dia 24 de

março de 1902
..

Filho de Car

los Rutzen e Ana Hardt Rutzen. Em

15 de novembro de 1924, casou-se

com Helene Ehart, na cidade de Blu

menau. Tiveram as filhas Ingeburg,
Loni, Renate, Reintraudt e Carmen.

Muito jovem, exerceu a atividade de

aprendiz de comerciante na Casa

Comercial Schroeder, na cidade

onde nasceu. Na década de 20, pas-

sou a residir em Corupá, onde ad

.quiriu terras e casa de comércio.

No ano de 1947, foi candidato a

vereador pelo Partido Social De

mocrático (PSD) e
' Elegeu-se para o

quadriênio de 1947 a 1951. Assu

miu interinamente a Prefeitura de

Jaraguá do Sul de 14 a 31 de julho
de 1948. A partir de 31 de julho,
reassume o prefeito Waldemar

Grubba.

Casa Real

anW1ciava

promoção de

máquinasd�
costura. Jornal

Correio do

Povo, 14 de

juDto de1957

A IltÁ-QU/II
" i Of CUSTURA
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Baile das ValSas
Realizar festas, bailes ou domingueiras pra reviver os tempos mais

antigos parece saudosismo, mas faz com que muitos dançarinos e ex

'pectadores de outrora se sintam encorajados a retomar costumes já
suplantados por outras atividades. E isto acontece sempre, de tempos
em tempos. Em 1945, um grupo denominado Mocidade Iaraguaense
resolveu realizar um baile dedicado aos veteranos de salão, contando

com valsas vienenses no repertório. O baile intitulado "Baile dasValsas"

aconteceu no dia 14 de julho, no Salão Buhr.

I

Lunett! �zçOi: I C
Grupo Lunelll

AGORA
ESTAMOS TODOS

J·UNTOS

Os padres pioneiros que
moraram em Jaraguá

Desde a edificação das primeiras capelas
no final do século XIX, a comunidade católica

era assistida pelos franciscanos de Rodeio. As

capelas de Santo Estevão, Santíssima Trinda
de, Ribeirão Cavallo, Nossa Senhora do Rosá

rio (Molha), B. V. Maria (Barra Rio Cerro) eram

algumas que recebiam as visitas. Frei Lucínio.

Korte foi o padre que mais se embrenhou pe
los caminhos, nem sempre fáceis, entre Ro-

. deio e Jaraguá para realizar missas, casamen

tos e batizados. Nos registros da Paróquia de

Rodeio constam diversas informações sobre

Jaraguá escritas por ele, transcritas por Frei

Aurélio Stulzer, no livro "0 primeiro livro do

Jaraguá". A Paróquia de Joinville enviou em

1910 o coadjutor, Padre Ernesto Schulz, para
realizar os atos religiosos no distrito. Assim,
iniciava-se o processo de instalação da futura

paróquia. Ela foi instaurada em. 31 de julho
de 1912. Padre Ernesto Schulz foi quem regis
trou o primeiro batizado da futura Paróquia'
e o primeiro casamento. - Livro de batismos:

n- 1- Batismo de Emerenciana Sansão (San
son), filha de Domingos Sanson e Maria Por

to Sanson. Nascida em 16 de junho de 1910 e

batizada em 6 de agosto de 1910, na Capela
de Itapocuzínho. - Livro de casamentos: n- 1
- Casamento de João José Vidal e Maria Mar

cellina de Silveira, realizado em 19 de outu

bro de 1910 na Capela de Itapocuzinho. Em

outubro de 1911 chegam os padres Henrique
Meller e Pedro Franken. Eles substituíram

o Padre Ernesto Schulz, que foi transferido

para Jaguaruna.
Os padres Henrique Meller e Pedro

Franken iniciam as atividades e, um ano de

pois, 1912, criam a escola paroquial no cen

tro do Distrito. Segundo Emilio da Silva, em

seu livro "Um Capítulo na Povoação do Vale

do Itapocu", a escola iniciou em 12 de julho'
de 1912 na casa de Heínrich Marquardt. Ela

era alugada pelos padres. Consta que a fre

quentavam 36 alunos .

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO.

Padre Ernesto SchUlz .

permaneceu em Jaraguá
entre 1910 e 1911

Os primeiros funcionários

do Município
A emancipação política de Iaraguá, através

do Decreto 565, de 26 de março de 1934, trou

xe uma nova realidade para a administração
pública local. A partir deste momento, teriam

que ser contratados funcionários pelo muni

cípio para atuarem na Prefeitura e desenvol

verem as atividades pertinentes às funções de

contrato. Assim, em abril de 1934, iniciou-se

a contratação' de funcionários e manteve-se

no posto os que já atuavam como funcioná

rios de Joinville, na intendência de Iaraguá,
Os servidores eram:

• Jardelino Tristão Monteiro - secretário

municipal (até dezembro 1934)
• Renato Sans - secretário

(dezembro 1934 até 1944)
• Alfredo Moser - contador

(permaneceu até 1945)
• Guilherme Hãríng - Fiscal (até 1963)
• João Rumpf - zelador de cemitério (até 1942)
• Alexandre Kõehler - guarda municipal

(até 1963)
• Álvaro Batalha - Diretor de Higiene (até 1937)
• FrançaVosgerau - tesoureiro (até 1966)
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Casa de alvenaria sendo 02 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia, Bwc, churrasqueira, 01 vaga de

garagem. Entrada 50% + parcelas direto com a

construtora e saldo via financiamento b?ncário.
Foto meramente ilustrativa.
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Apartamentos no centro de Guaramirim, o ediffcio possui 3 tipos de apar

tementes com 2 e 3 quartos, excelente padrão de, acabamento com masJ;:a
corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de

festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$ 184.435,03 com entrada de

30%"4 30, parcelas mensais em cllb direto cof;Q a cO!1stm(ora, consulte oJí!ções
de pagamento em 60 e 90 meses.

Edifício localizado no centro de Jaraguá do Súl, com apartamentos de suite + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferenciado com, massa compa, lílminado de,

madeira, teta rebaixado em gesso, preparação para spin, sacada com churrasqueira,
Box para depósito nagaragem. Áreas sociais mobiliadas e decoradas. Apartir de

,

R$ 192:840,72 consulte as CGlndiç5es de pagament0.

Apartamentos NOVOS com suite + 2 quartos, acabamento diferendaqo, excelehte

localização, sacada com churrasqueira, área de serviço com sacada, opções com 1

0U 2 vagas dEi garagem. O Eidifício f'lbssúi naU de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, capta-ção de água da chuva, intemet coletiva, entre outros

benefícios. A�ende uma visíta para corjheoer o apartamento modelo decor-ado. Apar-
tamentos com valotes a"partir de R$215.67fl,66. Aceita financiamento bancário.

t
�
\
I

Res. Marina Frutuoso - Bonita I
ap,to C/i,,15 m2 de área ,útil, com,. Isuite + 02 quartos e demais

dependo Cozinha com "móveis
sob medida, sacada com chur- Irasqueir9;. Aceita financ;iÇlme[1t0

",il.J�_.

1�/nIt"1!l1llP.11

l&:fU�E",,()�
'�efa900 - panta LuZia ,.,Terrend,para aQrt�ultura �Pflíl aprox, 58,OQO m2 + QilIf.láo e fia\ià �v,

Vaiar: ConsuH:ij..nos.

-Ref. 2004 rrp Boa Vista � Terreno com 200,000 fn2. Valor: Consulte-nos.
- M 2020 - Bana -,t'én'eI1) de escuina t.JRúa WaItet' MãIqlJatdtq 560 fn2 - R$ 4$0.000,00'

- Ref. 2030 - Guaramirtm Próx. Weg Química - Terreno indjcom!. 0/5,253 mZ de frente BR
I

, • 280 - R$, 450,QOQ,00 .

Rei. 2001 -Ilha da Rgueira':' Terreno de 13.980m2.1'l$350.000,ÔO
Ref, 2Q24-yaragU�EsqUerdo- TerreQo d� 1.097,�m2, R$.330,0�0,OO

- Rei 2006 - CentrQ - terreno com 480m2, R$24Q,000,OO. "

Refi 2014 -Ilha
- Rei: 2008 - Chico de P

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CD OBILIÁRIA

ha
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

01 surre + 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,OOm2, 1 suite + 2 qtos, garagem para 2 carros, -_.... - BAEPENDI- Com surre +

Cód_ 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, murada, ótima localização residencial em rua astarada 02 quartos, sala com sacada,medindo com 470,OOm2, sendo 20,OOm de frente. e sem saída, toda documentação em dia, aceita finan- cozinha, banheiro, área de serviçoR$ 110.000,00 estuda propostas ciamento bancário, estuda propostas. R$ 340.000,00
�========.;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::=�

com chunrasqueira e 01 vaga de

L::;=================��=================9;: =================:::::::;::::::� garagem. R$ 650,00r:

ReI. 2002 _ APTO - ilHA DA
FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala com sacada, banheiro,
cozinha, área de serviço, 01 vaga
de garagem e chunrasqueira 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.
Rei. 2006 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 01 surre + 02

quartos, sala, sacada com chur

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

�;;;;;�;;;;;;�;;;;;;�;::::;;;::;;;;;;�;l
serviço com 02 vagas de garagem.

r-===============:;=, li R$1.600,00.
ReI. 2007 - APARTAMENTO
- CENTRO - Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01

vaga de garagem.R$ 720,00.
ReI. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 surre + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha com

mobilia, área de serviço, banheiro

social com 01 vaga de garagem.
R$1.200,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 sune + 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 lesta. R$1.500,00

PRONTA PARA MORA
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

Cód. 0166 - Centro - Casa nova, alvenaria com 250,00m2, t suíte
máster (Hidro), 1 suíte + 1 qto, sala em 2 ambientes, cozinha e

banheiros mobiliados, lavabo, gar. pI 3 carros, sacada, bela vista do
centro da cidade, sol da manha. R$ 999.000,00, estuda propostas.

CÓd. 2403 - Chico de Paula - Ap. cf 01 suite +

2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,OOm2 de área total, próx. Posto Marcolla-

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

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�

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

TEMOS ÓTIMAS OPÇÓES DE

SALAS COMERCIAS !!

Ret. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
ANA CRISTlN'A - Com suãe, 02

qtos, sala com sacada e chunras.,
bwc social, cozo (apenas bancada
de granfto 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 - Quitinetes - Centro -

Ed. Marechal Center - 01 qto., bwc,
sala e cozo conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro - Com

O;: otos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$700,00.
Não tem condomlnio, apenas taxa
de água.
ReI. 2019 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
ReI. 2025 - APARTAMENTO - Vila
Nova - Com 03 quartos, sala
com sacada, cozinha, área de

serviço, banheiro, com 01 vaga de

garagem.R$ 700,00.
Ret. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 surre + 02

quartos, banheiro social, sala com

sacada e Churrasqueira, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de

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

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 banheiros, mezanino com

banheiro. R$ 3.600,00.
Ret. 4005 - GALPÃO - Vila Rau
- Com 750m' de área térrea mais
mezanino para deposto 125m',
com 03 salas para escritório + 02
banheiros de 01 lavabo, cozinha.
Área externa com 3.600m', aberto
com 02 porta rolo para carga e

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

Planlão: 9135·8601
'>

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parci...oveis.co....br

dual@dual.i ...b.br
www.ual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 146 - CASA ALVENARIA - Centenário,
com 239m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.

Terreno com 448m2. R$ 400.000,00

Cód: 528 - APARTAMENTO -Ilha da Figueira,
com 100m2, 2 dormitórios sendo 1 suíte, 2

vagas de garagem. R$ 265.000,00.

Cód 175 - GEMINADO - Três Rios do Sul, com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno

com 224m2. R$ 135.000,00.

L·
J '

Cód: 110 - CASA ALVENARIA - Trfa Martins,
com 70m2, 3 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 324m2. R$ 110.000,00.

Cód: 74 - SALA COMERCIAL - Centro com

600m?, 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.

Cód: 171 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 49m2, 2 dormitórios, 1 banheiro. Terreno

com 435m2. R$ 125.000,00.

Cód: 173 - CASA ALVENARIA - Baependi, com

140m2, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem.
Terreno com 400m2. R$ 410.000,00.

LOCAÇÃO
Cód: 77 - APARTAMENTO - Vila Nova, com

3 dormitórios sendo 1 surre, 2 vagas de

garagem.Próximo a Amvali. R$1.000,00 _

+ cond.

Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com

3 dormitarias sendo 1 surre, 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.

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

R$ 80.000,00.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do
Sul, com 380m2. Próximo ao Mercado

Larissa. R$ 80.000,00.

Loteamento Schwarz - LOTE - Três Rios

do Sul, com 352m2. Próximo a Recreativa

da Celesc. R$ 100.000,00.

c
.

ALUGA

..

- ADMIN
3376 0015 - vendas@imobiliariabarrasu.c n

I
"

Apartamento na Feliciano Bortoline, Apartamento Prox. prefeitura, no bairroBela chácara com mui a área ... &:lI. ..
-

.....

Barra do Rio Cerro, suíte + dois dorm.,Vila Nova, dois dormitórios, uma vaga palmito nativo, plantaçã d e

sacada com churrasqueira, duas vagasle garagem, sacada com churraaquelreaascentes, área para se c nst

de garagem, 113,20 m2 área privativa, parede com massa corria e piso em e residência. 3km após o termtn

porcelanato, massa corrida e gesso. porcelanato, 57,12 m2 de área privativa 15 km da Malwee .. 107 mil m2

www.imobiliariabarrasu .c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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IIIV�M'III!�ff!iIJ4:nlifl,w:r' flIU# iIII,! lIir", "';;PII��' ,lili/li! :;:}I HlI;H'IJi�NI�fllaIJH!ílIII$lflpmtr#flfl1fflftffllH 'f!I/!i!l��I!fi:I/f!l,7Ií!rHIiPblql I I

__.;. LOCAÇAO RESIDENCIAL

DE

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova Yorl<, 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, Czemiewicz R$ 830,00
- Apto no Ed SaintTropez, centro, R$900,00

- Casa Com, Centro R$ 3'(xx),00
- Casa com 3 dorrnilDrios na Ilha da figueira R$1.300,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$5OO,oo
- Casa Rua POOro Roriano, Czemiewicz R$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,00
- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,00
- Casa 4 quartos, Nova Brasllia R$ 2000,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$900,oo
- Casa 3 qrts + suíte , Czemiewicz R$15oo,00
- Casa alv. 3 qrtos, Res/Com., 288m2, Nova Brasnia

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

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
II ?I/IH/!Il"lllfifl,lf1/1r# � ) 111,11111111'I�nl W ,�, J1"Hl hr. II�'I!I� ln,�m'IIII�II,II' )111#11 IN�I Illfhlllllll'J/ 'ijl',j! 'I/Iii I 1Ití/iIJ,III'�li!,', 1,1i' '

'" i' J
" "II'], I

�' LOCAÇAO COMERCIAL -

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasflia a partir de R$ 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

- Galpão Aw. Centro cf 300 m2 R$4.000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Rg. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1 000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

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

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

R$1200,OO

- Apto Rua Jose Teodoro Ribeiro,lIha da Rgueira, R$550,00
- 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$810,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir R$630,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$670,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- 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

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.
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MOTOR TURBODIESEL COM 163 CV

li RODAS DE USA LEVE ARO t6
• DIREÇÃO MJDRÀUUCA
-lIAVAS ELÉTRICAS
11 e-mNOlOIDlADU

I

TAXADE(l% A.M. ENTRADA+ 18xl'() t_.

• CÂMBIO MllUAlCOM 6 MARCHAS
• AlARME E IMOBtUZADOR no MomR
• RÁDIO CO CD PLAVER E MP3
• mMPUTADDR DE BORDO
li RODAS DE UGA lEVE «AIRSAS DUPLO
• DlREçio EtáRtCA -lR..cDNmCIONADO

COMPROMISSO NISSAN MARCH'

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

AMPLO PORT :-MAtAS
COM 449 LITROS.•

FABRICADOS o aR SlL.

• MOTOR COM 108 CV
• AR"CONDICIONADO
• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOSllIlIt-..• DIREçlO ElÉTRICA
• AtRBAS DUPLO

-----'-�--_.......-----�...........,-------�,

•

PROGRAMA �
direção especial �\

Consulte condições especiais.

SHIFT_the way you move

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

2. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier (2012/2013) 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 (Proflfama de
Fidelidade) ou (ij) 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 mlnimo
seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O
CPF/CNPJ do proprietário do veiculo usado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo

do comprador do novo veiculo. Este programa também é válido para vendas diretas. Promoção válida até
31/07/2012. Todas as condições de financiamento deste anúncio são válidas até 31107/2012 ou até quando
durar o estoque de 3· unidades por veiculo (com excessão do Nissan livina 1.6 MT) e estão sujeitas.a análise
e aprovação de cadastro. Frete inoluso. 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 concessionárias 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 veículos estão em conformidade com o Proconve �

Programa de Controle de Poluição do Ar por Velculos Automotores,

3) Nissan Tiida S 1.8 t 2/13

R$ 47.290,00 LSG R� 28.374,00 R$552,66 R$ 58,50 R$ 48.268,506) Nissan Uvina 1.8 S Ar'" 1 '2113 Não 0% 0,27% 3,35%36 0%

·ClImblo manu.l. '·Cllmbio automático.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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À VISTA

%
arn,

em30x

..

CITROEN
C3 PICASSO 2013
GL 1.5 FLEX START

A PARTIR DE R$

4 '990

A PARTIR DE R$

51.990'
%
amo

em30x

..

CITROENC3
GLX 1.4 FLEX 2012

A PARTIR DE R$

4.9, O
À VISTA

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2012

%

AVISTA

am,

em12x
CONFIRA T,l\\tviB�M
A VERSÃO CITROÊN
C3 AUTOMATIQUE.

GRÁTIS*
RODAS DE LIGA LEVE 15"

II•

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3x R$ 89,00 3xR$153,00 3xR$161,00 3 x R$153,00 3xR$153,00

AIRCROSS; C3 PICASSO 3xR$109,00 3x R$174,00 3xR$166,00 3xR$174,00 3 xR$174,00
.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CIT'ROÉn

t-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cltroén C3 Picasso GL 1.5 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 45.990,00 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 GLX 1.4 Flex 1·1/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 70% + 12 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. Financlarnento simulado para Pessoa Física. *Roda de liga
leve 15" grátis na compra do modelo: Citroên 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 reg.u armen e.
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VEíCULOS COM

REDUZIDO

JARAGUÁ DO SUL (47) 32740000
.. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1292, BAEPENDI

\.

MUDE A DfREçAo
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FACA REvtSOEs EM SEU VáCULO REGULARMENTE.
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
�I

FIAT UNO 2 PORTAS 2009

C\opcs.---1iW.'·.t",fI1181IMlfIlDIWllfJlf

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL PROMOÇÃO
RS 26.900,00

CITROEN C3 XTR 1.6 2007
COMPLETO COURO/ABSISON F.

Jetta 2.5 Triptronic

50.500,00
2008 - Preto - Gasolina - 58.000 Km - Ar-condicionado Digital, Dlreçáo .

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos,
Desemoaçador 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.

Sentra S Aut. 2.0

38.900,00
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, Piloto Automático, Freios ABS, Aír Bag Duplo.

VW PARATI 1,6 2006
COMPLETA. UBIII··19V1fJIII.WiWift••� ."UrmiJllitl.,ff;tlUI._

FORD TAURUS 3.0 1997
COMPLETO.!/lMIflilfW!l'fli/i'i!li!ii!!!I/llt_11HN,!IRIfIISkaaI!ltWiEK

r·-·
...... · .. ····-··-··-.. ·-·-··-·-··-·_·-·-"-···....-··-"-·--··-·-··_·_···-··· .. · .. -···-··-··-,,···..

·-_··-··-"-···lI vw FOX PRIME 1.6 2011

I VW FOX 1. O 4P 2007\2009
I vw GOL GIV 08\0009\06

I GOL GI/ COMPlETD 2009
MRATl 1.6 2006
GOlF 1.601\02\2012

I HONOA CIVIC EX 2006

I HONDA FIT 04\05\09
( SANOEIRO 1.62011

! SANDBRO 1.0 2009
.

I 1 PRISMA 1,4 2007
J I CORSA SEOAN 1,4 2008

I CORSA SEOAN 99\01\03\2010
I CORSA HATC 01\02\03\05\2007

i CORSA HATCH 1.8 2005
I MLlO 03\08\2010
! SI5NA 2005
! HIWX 98\2008 .

I S10 4X4 2.8 CO 2005
f FIAT IDEA ELX 2006
I C4 PALLAS GLX AT 2008

I C4 HATCH GLX 2010
I ECOSPORT 05\2007

II UNO 91\95\09\09\2010
._ .. _ .. __ .. _._ .. _ .. __.. _ _ .. ._,,_ _ .. _ .. _ .. ,_._._ .. _ � CEITA 02\D5\2008

I PEUGEOT 206 2005\2008
I PEUGEOUT 207 PASION 2010

I ESCAPADE 1.6 2010

� SCENIC 2005\2006
I PICASSO 03\07\07\2008

I FIESTA SEDAN 2008
.

FIESTA HATCH 2011
I lOGAN 2008

II Grv1\AGllE 1,4lJZ 2010
I CLlO SEDAN 2005

IHILUX SRV SW 3. I I CLlO HATCH 02\0512007\2010
I /AUT/COUR· I I WAJErA 2.5 2008
l .. ._._ .... ... _. __.. __ ......_J I ��������

II FIAi\ PUNTO ELX 2008
PEUGEOT 307 2004

I Grv1\ MONTANA 1.4 2008

I
COROLLA XEI AT 2007
CrmOEN C3 04\05\2006

I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005

I FORD KA 2004 II GM MERIVA 1.8 2004

I FORD F250 3.9 2002
\

II TAURUS 3.0 1997
PEUGEOUT 206 1.4 4P 2008 I I GOL CU 1996 I

L_�_����_j !._���.2.�_.����_ .. _. . . _j
PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 I

COMPLETO._ I
._ .. __ .. _._. .__ . __ ._ .. ._._._.. .. _ .. _.1

GM CORSA HATCH 1.02001
C/OPCS RLL.UJitJ.-ifjJ11111i_'liJifil1IlJI

Corsa Classic 1.0

18.800,00 City Ex11.5 AT
2006 .. Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desernbaçador
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, DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático, Câmbio Automático,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Bancos e.rn Couro, Computador de Bordo.19.500,00

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

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

59.200,00
N'ew Civic lx11.8 AT

207 Escapade 1.6

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

2009 - Cinz.a - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
.Travas e Espelhos Elétricos. Limpador e Desembaçador Traseiro, Faróis
de Neblina. Rodas de Liga-leve.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• NA Apliques contrata auxiliar de produção
feminino. Interessadas enviar curriculum

para napliques@gmail.com ou entrar em

contato pelo fone 3054-0058

• Contrata-se açougueiro com experiência e

referencia para trabalhar em supermercado
em Guaramirim contato (47) 9122-
7190/9623-8575/3373-4555

• Procuro emprego de motorista de caminhão

para entregas CNH categoria D, Tr: fone
9983-4393.Carlos

• Cuida - se de idosos a qualquer período do
dia ou local. Tr: 9101-1271

• Trabalho com serviços de corte e poda de
arvores. Tr: 9158-0019

• Contrata-se Vendedor Externo Interessados
deixar curriculun na Extinsul ou ligar 3275-
2205.

• Contrata-se Vendedoras. Paga-se bem.
Interessadas fazer contato pelos fones
3372-0013 - 3273-5673 - 9662-6777

• Procuro empregada doméstica para casal
que mora em São Paulo que saiba cozinhar
e possa residir em São Paulo. Tr: 3372-

1,490 Darci.

• Contrata-se moça para trabalhar no

atendimento de loja de informática no

horário normal e sábado ate meio dia Tr:
99782860

• Procuro Baterista e Guitarrista com

experiência e referencias, para banda de
baile. Tr: 3370-62351 9152-4375

• Ofereço-me para trabalhar como

carpinteiro. Tenho experiência. 8435-5023
I 9248-3309 Diego

• Trabalho de pintor na parte da manha,
falar com Jeanderson no (47) 8435-5203
na parte da manha.

• Precisa - se de eletricista automotivo para
trabalhar em Massaranduba. Tr: 9979-
3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-
2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40% de
desconto para deixar o seu cabelo ainda
mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr: 8884-1817

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-21831
3276-2100

• Plastltec Ind. de Plásticos está contratando
operador de máquinas injetoras com

experiência. Maiores informações pelo fone
3371-4232 e o email abaixo plastitecsc@
gmail.com

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:
3275-6258.

• Doação de 2 filhotes de cachorrinho,
macho, com 40 dias. Tr: 3370-09831
9927-3117

• Vendemse diversos moveis usados, por motivo
de mudança. Tr: 3273-52331 9147-3468.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na cor

azul marinho com ursinhos, da marca Angel.
Valara negociar. Tr: 3370-7160.

• Procura-se moça para dividir aluguel no centro
Tr: (47)9606-7785

• Renda extra, Procura - se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos para
desenvolverem negocio lucrativo.Trabalhando
a partir de sua casa. Aprenda a ganhar ate

R$ 600 reais (período parcial)ou acima de R$
2000 mês período integral ,negocio próprio cl
baixo investimento e alto retomo. Contato 47
8418-3292/9988-2844. bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$loo.ooo,oo. Entrada de

R$30.380,oo +135 parcelas de R$871,32. Tr:
com Valdir 8494-5911 ou 9270-3638. e-mail:

valdir@grupohb.net
• Vendo uma carretinha de Tobata antiga por R$

300,00. Tr: 3371-7593.

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem nenhum

arranhão, 6 meses de uso. Valor R$ 600,00
home teater magnavox com 5 caixas de som

R$ 200,00. Se levar os dois faço tudo por R$
750,00. Telefone: Falar com Marcele 9923-
9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada, perfeito
estado. R$ 350,ooTr: 47-3054-13511 9168-
7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada, perfeito
estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-13511 9168-
7441

• llmpressora HD -400 Fotos e colorida. R$
150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi novo,
pouco uso, c/vsor tela plana. R$ 350,00. Tr:

47-3054-1351/9168-7441

• Vendo Notebook Dell- Pentium dual core -

2,2OGHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB
Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile
Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, cl Bruno.
Tr: (47)3055-0085 13372-2772. Email:
brunorosa9O@hotmail.com

• Vendo monitor LCD 15 polegadas LG. R$
100,00. Tr:8433-7261

• Vendo câmera digital Sony W55 + cartão de 2 g.
R$120,00. Tr: 8433-7261

• 1 Bicicleta adulto fix azul semi nova perfeito
estado. R$ 200,00. Tr: 47-3054-1351/9168-
7441

• 1 Bicicleta de criança pix, azul, blomm. R$
140,00. Tr:47-3054-1351/9168-7441.1
Helicóptero de brinquedo a pilha que voa , novo.

R$150,00.Tr: 47-3054-13511 9168-7441.1

Chopeira luz plástica. R$ 50,00. Tr: 4.7-3054-
1351/9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145litros nova com

motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709 após as

16:00.

• Vende - se um freezer branco 500 I, reformado,
horizontal. Tr: 3372-3234 ou 9946-9866.

• Vende - se um freezer com gaveta, 200 L semi
novo por R$ 500,00 e um microondas 18 L
semi novo por R$ 250,00. Tr: 3275-4315 ou

9194-2435

• Vendo teclado Cássio para iniciantes. R$
200,00. Tr:3276-1410

• Vendo: conjunto PPU para solda oxiacetilênica.

VÇllor: R$ 1.300,00. Tratar com Rogério - Fone:
99032934

• Simulador de caminhada branco com monitor 4

funções, (Obs: pouco uso).R$ 200,00. Tr: 8425-

6491/3273-2098.

• Vendo bicicleta ergornétnca R$ 200,00.
Tr:3276-1410

• Vendo uma maca com escadinha, dois degraus,
mesinha 2 níveis com rodinhas e cadeira

giratória. R$ valor a combinar. Tr: 9682-2080

• Vendo um ar cond split 30.000 btus, semi -

novo R$ 2200,00. Tr: 9988-6649

• Vendo Ar cond Split 60.000 btus. R$ 2500,00.
Tr: 8402-5923

• Vendo uma empilhadeira manuall,60 de
alt 500 k. R$ 1200,00 e também vendo
um compressor de ar�ifO 15 BRj200 L

profissional Bravà. R$ 2200,00.Tr:3276-2ooo 1
8464-2080

• Vendo uma ovelha e um porco para abate. Tr:
3370-4924

• Vendo ljanelâo, mais 4 janelas e 2janelas de
banheiro com vidro, todas de madeira itaúba.
R$ valor a combinar. Tr: 3372-2738 ou 8876-
9964

• Vende - se padaria e mercearia em

Schroeder. Tr: 3275-0697.

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de
Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130
mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:
9181-9625.

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28
de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa em

local privilegiado(estoque, móveis, porta
antifurto, tv LCD, lustre, ar condicionado)
linda! R$ 25.000,00.Maiores informações
9644-4767.

• Vende-se mercado no bairro São Luis,
equipamento completo, incluindo açougue.
Valor a negociar. tratar: 337600821
91688116

• Vendo Apartamento cl 1 suíte + 1 quarto,
ambos mobiliados, exceto cama Box. Sala
de EstariJantar integradas, sacada cl
Churrasqueira, 1 bwc social, 1 vaga de

garagem, Cozinha/Lavanderia mobiliadas.
Area total: 96 m2, área privativa: 71 m2.
Condomínio Residencial Monise, próx. ao

CIRETRAN. Apart. fica no 7° Andar (último)
Edifício com elevador. R$ 185.000,00.
OBS: Não aceito imóveis ou carros na

negociação. Escriturado e livre para _

financiamento bancário. Tr: Márcio 47-
84056463 ou 3276-3083

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2 quartos
, cozinha completa e garagem com água
quente e sem condomínio. R$ 1200,00. Tr:
9134-5434. Rua Emma R. Bartel, 121 -

Baipendi. '

• Apartamento cl suíte + 1 quarto, sacada
cl churrasqueira, cozinha mobiliada. R$
149.000,00 (liberado para financio e FGTS).
Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial
Mont Vermont, 1 suíte + 1 quarto e demais
dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.
R$210.000,00. Tratar 9979-0650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2. R$ entrada + parcelamento +

financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq. Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área priv.+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e

banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr: 3371-
6021

• Aluga - se apartamento com 3 quartos R.
Max Wilhelm. Tr: 3371-6021.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. Tr:
3273-5233.

• Vendo Apto no Residencial São Luís. R:
Francisco Hruschka - São Luís, (próx.ao
Arroz Urbano) cl área de serviço, sacada cl
churrasqueira, sala de estar, cozinha, bwc,
3 dormitórios, garagem, área de festas,
playground, Apto 142. Área privativa: 63,37
m2. Area comum: 7,05 m2, garagem: 11,50
m2• R$ 145.000,00. Tr: (47) 9905 8809 ou

(47) 3275 2423

• Vendo Apto no Residencial Ilha Bela na

R: Leopoldo João Grubba, Centenário
(próximo ao DG da WEG) Sala de estar/
copa integrada, sacada c/churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 2 dormita rios. WC,
garagem, elevador, salão de festas, área
privativa: 61,23 m2, área comum: 11,07
m2, garagem: 11,50 m2• R$ 150.000,00. Tr:

(47) 9905 8809 ou (47) 3275 2423

• Vende-se apartamento novo no centro
a 5 quadras do calçadão, 2 quartos. 64
metros no valor de R$ 155000,00. Tr:
3371- 6623.

• Vendo um Apartamento Ed. Transatlântico
em Piçarras. 10 Andar, mobiliado. R$
550.000,00. Tr: 3371-14031 8414-1898

• Vende-se apartamento novo em Três Rios
do Sul, 2 quartos, 64 metros no valor de

120000,00 Tr: 3371-6623.

• Vende-se apartamento Rio Molha em

frente a Prefeitura, 56 metros, 2 quartos,
Residencial Vicenzi no valor de R$
135.000,00. Tr: 3371-6623.

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mt- cl
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mF, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no fone:
(47) 9977-9550/9989-6049

• Vende - se Casa Nova 100m2 no Firenze
terreno 370m2 murado R$135.000,00.
Tel: 9918-9996 ou 8443-3633

• Casa Nova com 135 m2, terreno 390 m2•

Porcelanato, água quente, laje inclinada,
moderna próx. UnerjjRau. R$ 275 mil.
8443-3633

• Vendo uma casa com 130 mF toda
murada, na Rua Irmão Leandro, Tifa
Martins (livre de enchente). R$ preço a

negociar. Tr: 9112-3311.

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84, R$
60.000,00. Escriturada. Esta alugada no

valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467/8455-
7810.

• Vendo sobrado nos fundos e casa na

frente, todo murado de alumínio, 300 m2,
toda de material no Bairro João Pessoa.
Tr: 9196-09551 9616-3092 com Cleni e

Jandir. Valor a combinar 1 troca com casa

ou chácara em Curitiba.

• Vendo 2 casas de alvenaria em Joinville

escriturada, rua calçada, ótimo local,
terreno com 300 mF. R$: 120.000,00.
Aceito veiculo com 50% do valor ou terreno.
Tr: 3273-7644/ 8812-7170

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mF, 4 quartos, sala, cozinha, garagem
para 2 carros e demais dependencias. R$
70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 8400-2172
(não é liberado para financiamentos)
.aceita-se carro ou propostas.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2 com
nascente, cachoeira, plaino pronto para
construir. H$ 110.000,00. Tr: 3376-0726.

• Vende-se uma locadora com ótima
clientela, ponto de funcionamento a

13 anos, mais de 3000 DVDs entre

lançamentos e catálogos. Preço imperdível!
aceito carro no negócio Tr: 9631-2588

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mF cada, sobre loja. Tr: no

horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim
com 18 mt2, ótima localização. Tr: 3373-
1900

• Vende-se um petshop completo, com

consultório veterinário, banho/tosa e venda
de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova, terreno
20 x 50 próximo RBN, R$ 600000,00 Tr:
3371-6623

• Alugo sala comercial 30 mP no centro,
prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal. Tr:
3275-2264

• Alugo kitinete peça única, com 30 m na

Rua: Ernesto Lessmann, 615. Vila lalau -

Jgua do Sul. R$ 300,00 + água e luz. Tr:

9976-56301 3635-4443.

• Alugo quartos. Tr: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e internet..
Tr:9123-5851

• Aluga - se Galpão com 300 mF mais
mezanino em Guaramirim. Tr: 3370-1607.

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial.
Em frente ao clube do Beira Rio, contrato

para 5 ancs, Tr: 9102-1212 com Elzira.

• Vende - se Terreno Rua: Hilário Floriani,
em frente ao Edificio Moradas da Serra na

João Planincheck, no Nova Brasflia, 450
m2 (15 x 30 mt) Contato pelo telefone 47
8818-3320

• Vende - se terreho na Vila Nova de
8.500 mt2 podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho
em frente ao 1.607, valor negociável.Tr:

.9102-1212.
• Terreno de 20 por 70 mts com casa de

220 mts,sala e cozinha dois banheiros
3 quartos e escritório, tudo murado com

portão eletrônico, jardim, garagem para
3 carros. Preço a combinar. Tr: 9969-
5540.

• '1ende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mP (doc. ok) cl varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino
do Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar
fones (11) 5560-1193/6657-0940
direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt2,
ideal para loteamento com frente de 50
mt2 situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto 1
3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 rnt-, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco Direto c.

propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone
8448-8644

• Vende - se área de reflorestamento de
12 anos, já possui madeira quadrada,
área plana de 50.000 mP próxima a Rio
do Sul. R$ 3328-3560 ..

• Vende - se terreno no centro de
Schroeder com 400 m2, prox. a prefeitura.
Tr: 8800-8800

• Vende - se terreno em Guaramirim,
bairro Beira Rio por R$ 75000,00. Prox.
ao centro. Tr: 9977-9550 1 9989-6049

• Vendo 02 Terrenos no Champagnat - R:
Irmao Leão Magno (15,75 x24, 00 m).
cada R$ 170 mil - tratar com Sergio Cyrillo
Bagattoli 9975-3940

• Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do
centro de Jaragua, com escritura, com

casa alvenaria aprox. 80 mts com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de

peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta.
Tr: 9118-5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de Itajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr: 8448-
8644

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio
Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.
Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio Cerro.
Ótimo pra construção de galpão. Tr:
9654-2206.

• Compra-se terreno nos bairros são
Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99 e

redondezas, R$ 50,00 a vista e o restante

parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck
n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,OO Tr: com Renate Fone 9137-
4701

• Vendo um terreno na Rua da Unerj, aprox.
400 rn-, Tr: 9922-1577

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca e

apreensão, documentos em atraso, ou já
apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho por um

novo,trabalhamos com todas os modelos
e atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 1
7813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e motos
com parc ou documento em atraso, pago a

vista. Tr: 9967-2770
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• Vende - se Celta vermelho 2010 completo
4 portas. Tr: 9962-3747 com José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-

1061/9163-8894. Com Almir.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-88941 3084-1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a

negociar. Tr: 9962-3584 (Obs: carro quitado
e documentos em dia).

• Vende - se Vectra 2007 Elegance, cinza

completo, ótimo estado. R$ 35.000,00. Tr:
3376-1060 ou 9157-6942

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas
com ar cond, R$ 11.500,00. Tr: 8425-6491

1 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• VENDE-SE Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga
Leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após 18h)
• Vende - se Corsa Classic sedan, 2010

com 18 000 km, prata, R$ 10.000,00
mais prestações (particular, não precisa
transferir) 3273-7644/8812-71701 7813-
4785.

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com DVD totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr: 8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008, Prata,
top de linha, rodas de liga, som e outros
acessórios. R$ 24.800,00. Contato: 9102-
9162 ou 3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x

R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Celta LS 2012, metálico, estado de zero +

60 x de 555,00, ou entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone:
3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr:
3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho -

Direção Hidráulica, Elétrica e Mecânica em

dia. Carro em bom estado de conservação.
Valor a negociar. Contato com Dany pelo
8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho, 4

p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4 pneus
novos. R$ 11500,00 sem troca. Tr: 3371-
1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação, 4

pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 91144135

cl Maicon
'

.

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas
gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro
elel trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00.3371-1634.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4

completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003

completo, 2 portas, manual, chave reserva,
bem conservado. R$ 15.900,00. Tr: 3275-
35381 9931-9410.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00. Tr:
3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége sedam -

air bag, som ... Etc.(carro particular, baixa km)
R$ 20.000,00. Tr: 3397-2050

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, cor

prata, completo. Ar Cond, Air Bag Duplo,
Direção hid, Vidros elétricos,Volante com

regulagem de altura,Controle som no volante,
IPVA pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:
8410-0000 Fabio.

• Vendo Renault Laguna2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone 47-
9975-2864

• Vende - se Gol g3, 1.0, 8v, básico, branco, ano

2001. Em ótimo estado de conservação, 4

pneus novos.R$ 12.000,00. Tr: 8452'()178

• Vende se Gol, g3, completo, prata, ótimo estado
de conservação. R$ 16.500,00. Tr: 3370-79941
9916-9619

• Vendo novo Gol g5 total flex 2012, 4 p,
completo, R$ 27.990,00. Zero de entrada, 60 x

R$ 775,00

• Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$ 5000,00. Tr:

92�2502/9644-2125

• Vendo novo Gol g5 total flex, 2011, 4p,
completo, R$ 25.990,00 zero de entrada + 60 x

R$ 720,00 ou entrada em ate 10 x no cartão de

credito, viabilizamos troca, metálico, IPVA pago
2012. Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fax 1.6 4P preto completo, ano

2004/2005 os itens são originais de fábrica.
Carro bem conservado. Valor: R$ 24.900., Fone:

91725331/32761265 Thiago

• Vende -se Voyage 2010 completo. R$
28.000,00. Tr: 3276-0850

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$ 10.800,00.
Tr: 3275.0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar cond,
direção e air bag duplo, 4 portas, branco. R$
9000,00 mais prestações, particular (não
precisa transferir) Tr: 3273-7644 1881271701
7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf 2004/2004 G3

prata completa em ótimo estado, 2 o dono,
24.500.00 Geferson 9104.()938

• Vende-se Parati 1.8,L ano 95, 3 dono, ótimo
estado de conservação, gasolina, farol de milha,
trava Multlock.R$ 11.500,00 quitada. Tr: 9151-
2805.

• Vendo Gol92 a álcool, motor CHT, todo original,
único dono. R$ 7.500,00. Tr: 8856-76601 3276-
0264

• Vendo um gol ano e modelo 2006, 1.0 com ar

cond, trava e alarme, 4 portas. R$ 21.000,00. Tr:
9921-9163.

• VOYAGE 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO + AIR BAG
+ ABS 2012, R$ 34.400,00, entrada em até 10
x sem juros no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, metálico, estado de zero, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• NOVA SAVEIRO 1.6 CIAR 2011, R$ 27.990,00,
metálico, estado de zero, entrada + 60 x R$
775,00 ou entrada em até 10 x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400

• Vectra Elegance 2011, completo, R$
42.830,00, metálico, estado de zero, entrada
em ate 10 x sem juros no cartão de credito, 60

parcelas fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012

pago. Tr: 3032-1400
.

• KOMBI STD 1.4 2010 R$ 28.990,00, zero de
entrada + 60 x R$ 798,00 ou entrada em até
10 x sem juros no cartão de crédito, Viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone 3032-
1400.

• Gol g3 2000, 4 portas, completo cl ar e dh, vidro

elétrico, travas, air bago ótimo estado,particular.
R$ 9.000,00 + parcelas sem juros. Tr: 3273-
7644 ou 7813-4785

• Novo uno vivace 20114 portas completo,
R$ 24.990,00, zero de entrada + 60 x R$
695,00 ou entrada + 24 x na taxa de 0,99%,
viabilizamos troca, metálico, estado de zero,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Novo Uno Vivance, 2012, 4p, completo. R$
25.990,00, zero de entrada + 60 R$ 720,00
ou entrada + 24 x taxa de 0,99 %, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA 2.012
totalmente pago. Tr: 3032-1400. I

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo
2002 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr: 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo da

FIPE. Telefone de contato: 9992-4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$ 3000,00. Tr:
3276-0850.

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00. Tel:
3373-4131

• Vendo sem troca Pálio 2006 flex 1.8 hlx,
completo com computador de bordo 4 p ,

branco, por R$ 20.500,00 (tabela FIPE R$
23,500) Tr 3371-1634.

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas, roda 16,
original, preto, completo.R$ valor a combinar.
Tr:3371'()134 19931-6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/Flex-
2oo7-Completo-vermelho. R$ 29.000,00. Tr:
8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY window,
vermelho, complete, roda 17, piloto automatic,
computador de bordo, banco de couro, ar digital,
sensor de estacionamento, retrovisor elétrico,
carro de destaque. R$ 37.000,00. Aceito carro

de entrada até R$ 8.000,00. Tr: 9103-077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 v. com ar

cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr: 9632-
5528. R$ 12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$ 9000,00 + 26

parcelas de R$ 533,00. Tr: 9988-6649.

• Palio Young 2001, 4 portas, verde escuro mrt,
ótimo estado. Particular. R$ 11.500,00. Tr:
3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo Yamaha Xl 600, ano 2004, azul. Em
ótimo estado com manual e chave reserva.

R$12.500,00. rr: 9926-1717

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Moto xr 200 branca ano 99 modelo 2000,
Ed rua ou trilha documentação em dia,
ótimo estado de conservação R$ 5000,00
Tr: 8452-0178. Com Marcos.

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano

2011.cor prata com apenas 4000
kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800
km originallPVA 2012/2013 "pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr: 47
9138-9592 cl Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander 250
ano modelo 2007, cor azul, em bom estado
de conservação, com baú lateral e traseiro.

Documentação em dia. Tratar 9132-6160
ou 8859-9378 após 18 horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.
Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342-
Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150 2011,
emplacada até 2013, preta. Valor R$
5.300,00, interessados falar com Cristiano
9653-7897.

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. 'Ir: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina,
roda de liga leve e tapete de alumínio. Lic.
2012 pago. R$l1.5oo,00. Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam, completo.
R$ 21.900,00. Tr: 3372-06651 3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 2012,
COMPLETA R$ 46.990,00, estado de zero,
entrada em até 10 x sem juros no cartão de
crédito + 60 x fixas, viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO 2012, R$
25.990,00, metálico, estado de zero, 60 x de

R$ 720,00, ou entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago.Fone 3032-1400.

• FIESTA SEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 30.990,00, estado de zero, entrada
em até 10 x R$ 850,00 sem juros no cartão
de crédito, 60 x fixas viabilizamos troca, IPVA
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor

_
a combinar. Tr:9168-7441.

.• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA

pago. R$ 8500,00. Tr. 3370-6910/8816-
4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com
ar condicionado, totalmente revisado e

emplacado. R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl
rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs, santo

Antônio, estribos capota marâíma, protetor de

caçamba, trava elétrica no tampão traseiro
e demais opcionais da Limited. Estudo troca

veículo de menor valor. R$ 60.000,00. Tr: 47
9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem conservada. R$
20.000,00. Tr: 8856-76601 3276:0264 a

noite.

• Ford kA 2003 írnage, preto cl rodas,
vidros elétricos, aerofólio, ótimo estado de

conservação. R$ 13.000,00. Particular. Tr.
3273-7644 ou 7813-4785

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul,
R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,
gasolina, roda de liga leve e tapete de
alumínio. Lic. 2012 pago. R$11.500,00.
Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,
completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-0665

1 3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX 2012,
COMPLETA R$ 46.990,00, estado de

zero, entrada em até 10 x sem juros
no cartão de crédito + 60 x fixas,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032-1400.

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

Venicius no telefone: (47)9990-
0601/(41)9866-7409.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO 2012,
R$ 25.990,00, metálico, estado de zero,
60 x de R$ 720,00, ou entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago.Fone I

3032-1400.

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 30.990,00, estado de zero,
entrada em até 10 x R$ 850,00 sem juros
no cartão de crédito, 60 x fixas viabilizamos

troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$
valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo,
IPVA pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-69101
8816-4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com
ar condicionado, totalmente revisado e

emplacado. R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• REPASSE Ford Fiesta 2006 4 portas R$
16.500,00 fino 100%. Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com 20 mil kl
rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio.estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

• Vendo F 4000, ano 75, bem conservada.

R$ 20.000,00. Tr: 8856-76601 3276-0264
a noite.

• Audi 1.8 ano 99, todo prata, 2 portas,
150 cv, com couro. Em ótimo estado,
revisado. R$ 21.000,00 particular. Tr:
3273-7644 ou 7813-4785

VOCÊ ESTÁ SÓ?
PROCURA NAMORADA (O)?

ALOCUPloo@BOl.COM,BR IJouE (47)3035-

7001/9104-7008 ATÉ 22Hi. fiÁ MAIS DE
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LE MONDE ClT OEN
/

11 ANOS ACELERANDO
Nessa quarta-feira, dia 11 de Criciúma, Itajaí, Lages, faturamento 4% maior em A chegada do novo Cítroên - Florianópolis (Ilha).

julho, a Le Monde Cltroên Jaraguá do Sul e Tubarão. 2012 sobre os R$550 milhões DS3 (foto em anexo), assim
E para comemorar essa

comemora 11 anos de
Nesse período, a Le Monde alcançados em 2011. como o lançamento do novo

importante data com seus

operações em Santa Catarina.
cítroên viu suas vendas A Le Monde comemora também

Citroên C3 e do Citroén DS5
clientes, a Le Monde estará

A primeira concessionária foi crescerem a razão de 35% nesses 11 anos de trabalho o
no segundo semestre desse fazendo uma promoção

aberta na cidade de Blumenau ao ano, atingindo em junho fato de conseguir atingir algumas
ano são armas extras contra inédita: toda a linha OKm

em 2001 com o objetivo de de 2012 a marca de 40 das maiores participações de
a concorrência crescente no Cítroên estará sendo vendida

implantar a marca Citroên no mil veículos Cítroên OKm mercado da marca Citroên no
segmento automotivo e que com taxa de juros de ZERO

estado, no mesmo ano em que comercia I izados, cansai ida ndo Brasil nas cidades onde opera.
fazem a expansão da empresa por cento ao mês, ou seja, em

a fábrica de Porto Real, no Rio a participação da marca Em Florianópolis, por exemplo,
seguir acelerando. Julho todas as concessionárias

de Janeiro, foi inaugurada. francesa em SC. a marca Cltroên tem o melhor A Le Monde pretende abrir do grupo estarão oferecendo

Depois, como forma de Hoje o grupo Le Monde opera market-share do país (4,5%) nos próximos meses
os veículos novos sem juros em

fortalecimento e expansão em 10 cidades de SC com quando comparada com as novas concessionárias em
diversos prazos de acordo com o

dos negócios, vieram estruturas comerciais e de outras 26 capitais estaduais
I cidades como Brusque e

modelo escolhido pelo cliente!

as concessionárias de logística, conta com 470 da Federação - é a capital da Rio do Sul e ainda uma Fonte: Depto de Marketing do

Florianópolis, Joinville, colaboradores e projeta Cítroênl segunda concessionária em Grupo Le Monde

U I
r

A5COUPE O IL
Lançado no mercado Entre os destaques de resposta dinâmica, já que motor e módulos de aquecidos, sistema de

brasileiro há cerca tecnologia está o sistema atua nas quatro rodas: se controle do amortecimento som Bang & Olufsen, e

de quatro anos, o A5 AVS (Audi Valvelift uma delas fica sem atrito, -, Audi Side Assist - que sistema Keyless-Go, caso

Coupé foi renovado System), que varia a o sistema desacelera um alerta o condutor sobre o cliente não adquira o

e foi anunciado pela abertura 'e fechamento pouco aquela roda para o, posicionamento de Pacote Advanced.

Audi na última semana das válvulas do motor, evitar que ela derrape. veículos em pontos cegos

em nosso País. O cupê alterando o desempenho Isso resu Ita em excelente e que permite a troca
O sistema de

esportivo bávaro estará erh baixas e altas tração para fazer uma de faixa mais segura -,

entretenimento MMI

disponível a um preço rotações. O novo A5 curva, por exemplo. computador de bordo (Multi Mídia Interface)

inicial de R$ 202,7 mil, Coupé também utiliza colorido e o sistema Plus, com sistema de

o sistema KERS de
De série, o esportivo vem navegação e comando

sempre equipado com o equipado com teto solar Keyless-Go (que permite

conhecido propulsor 2.0 recuperação de energia ao motorista abrir a porta
de voz ativo (o veículo

cinética aumentando
elétrico "Open Sky", interage com o condutor),

litro turbo FSI de 211 cv rodas de liga-leve de 18
e dar a partida sem a

de potência, associado ao
com isso a eficiência no chave). também é oferecido como

polegadas, alavanca de
consumo de combustível. opcional. A operação

câmbio S tronic de sete câmbio em couro, ar- A versão mais atualizada
Com isso, apesar do alto é intuitiva, por meio

velocidades. condicionado automático, do Controle de Cruzeiro
desempenho, o consumo do botão MM I com

A potência máxi ma do médio é de 14,2 km/I computador de bordo com Ada ptativo (Ada ptive
joystick ou controle por

motor a pa rece entre (cidade/estrada), ou seja, marcador de temperatura, Cruise Contrai), que
voz integrado. O MMI

4.300 e 6.000 rpm. 27,9% maiseconômico controle de cruzeiro, utiliza radares para
Navigation Plus inclui

O torque máximo é de que o 3.2 V6, que fazia espelho retrovisor interno manter o modelo a uma
uma tela em cores

35,6 kgfrn, entre 1.500 11,1 km/I entre cidade/ com função antiofuscante distância constante do ,

e 4.200 rpm. Com esse estrada. A emissão automática, vidros com veículo à frente, também
de 7 polegadas e de

aparato mecânico, o novo de C02 na utilização isolante térmico e volante está no pacote opcional.
alta qualidade, com

Audi A5 Coupé acelera combinada diminuiu de esportivo multifuncional, Se o sistema detecta a apresentação de mapas

de O a 100 km/h em 215 g/krn para 159 g/krn, em couro, com shift possibilidade de colisão em 3D e disco rígido para

ou seja, 26%. . paddles. na traseira do veículo à músicas e dados.
6,5 segu ndos, podendo

atingir uma velocidade O sistema quattro de tração Entre os opcionais, no
frente à uma velocidade Em qualquer uma das

máxima de 245 km/h. integral permanente está Pacote Advanced, há o
inferior a 30 km / h, o versões, com rádio

A versão anterior, com disponível como item de Aud i Drive Select - sistema equipamento irá executar Symphony de série ou

motor de 3.2 litros de 265 série e apresenta novo que possibilita selecionar
uma frenagem. MMI com sistema de

cv, tinha praticamente diferencial central e a o modo de condução Outros opcionais são navegação opcional, o

a mesma aceleração de função de vetorização de mais atraente para o espelhos retrovisores carro é equipado com
'.

O a 100 km/h, de 6,4 torque, que garante mais motorista, modificando externos eletrica mente sistema Bluetooth e Audi

segundos. tração, estabilidade e, características da direção, ajustáveis, rebatíveis e Music Interface.
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CARROSROCK
N' ROLL

Na data em que se celebra o Dia Mundial do Rock, selecionamos alguns carros que, de

uma forma ou outra, representam o espírito rebelde que sempre caracterizou um dos

gêneros musicais mais venerados do planeta

STRAS80URG GRANDES VANTAGENS

STRASBOURG
SEMINOVOS

VEíCULO
REXTON II RX 270 4X4 AUTO DIESEL ARtDH+VTEtÀBS+ABGtALtAUTOtEBDt4X4tAO+EBDtRODAtLDT+VV . 2010 118.00Q 108.000 ITAJAr
3008 GRIFF 1.6 AUTO ARtDHtVTEtABStABGtALtAOtCOUROtTETOtCOMPtAUTOtRODA 2011 89.900 85.000 JONI

IMPREZA HB 2.0 4X416V ARtDHtVTE+AltABGtABStCDtCOMPt4X4tFN:+RODAtlDTtVV 2011 69.900 65.900 SUBARU-FlN

FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 ARtDHtVTEtABStABGtCDtAOtAUTOtCOMPt4X4tRODAtLDTtVV 2009 66.000 64.000 SUBARU-FLN

SANTA FÉ GlS·2.7 V64X4 ARtDH+VTEtABStABGtAU10t4X4tAOtRODAtlDTtVV 2009 69.000 63.000 ITAJAr
307 cc 2.0 AUTO ARtDHtVTEtALtABStABGtCOMPtAUTOtRODAtCD+TETOtCOURO 2005 57.000 53.000 ITAJAr
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL ARtDH+VTEtAltABG+COUROtAOtRODAtVV 2005 49.990 46.090 ITAJAr
207 SW XS 1.6 AUTO ARtDHtVTEtALtRODAtCOUROtCDtAUTOtCOMPtLDTtVV 2011 44.900 40.900 BRUSOUE

307 PRESENCE PK 2.0 AUTO ARtDHtRODAtVTEtABGtABS+COMP+TETOtAUTOtDTtLTtAOtVRA 2010 42.500 40.500 JAC-ITAJAr
FOCUS SD GLX 2.0 AUTO ARtDHtVTEtABS+ABGtCDtAOtAUTOtRODAtDTtVV 2009 41.990 39.990 , ITAJAr
C4 FlAL.,LAS 2.0 GLX ARtDH+,RODAtVTE+ABSfABG+AUTOtCQMPtCDtALtRE+DT+VV+FN 2809 40.8QO 36.800 JAC-BRUSQUE

CIELO SD 1.6 ARtDHtVTEtABStABGtALtAOtCOUROtRODAtSENSORtVV 2011 39.500 36.000 JONI

RANGER XlS 2.3 CS 4X2 ARtDH+VTEtCOUROtAOtRODA 2009 39.800 35.900 ITAlAr
207 SD PASSION XS 1.6 ARtDHtVTEtRODAtAOtCOMPtSENStDTtREtVV 2011 38.500 35.700 RIS

ZAFIRA 2.0 ELEGANCE ARtDH+VTE+ABGtCDtAO+COMPtALtRODAtlDT+VV 2008 36.900 35.200 JAC-ITAJAr
SENTRA S 2.0 16V AUTO ARtDHtVTEtABGtCDtAUTOtCOMPtF\ODAtAOtDT+VV 2008 40.000 35.000 SUBARU-FLN

AGILE LTZ 1.4 ARtDH+VTEtAltCDtAQtRODAtLDTtVV 2011 35.900 33.900 JAC-BRUSQUE
VECTRA GT 2.0 ARtDHtVTEtABGtCOUROtCDtALtAOtRODAtLDTtVV 2008 36.900 33.900 ITAJAr
KANGOO EXPRESSION SPORTWAY ARtDH+VTEtAQtRODAtlDTtVV 2008 34.900 32.900 BRUSQUE

307 SD 2.0 FELlNE ARtDHtVTEtALtAOtABStABGtCOMPtALtCDtRODAtDTtVV 2008 34.500 31.500 JONI

FACE1.3 ARtDH+VTEtALtABS+ABG+AQtCD+COUROtSENSORtRODAtLDTtVV 2011 29.800 27.800 JONI

FOX PLUS 1.0 ARtDHtVTEtALtAOtLDTtVV 2008 29.500 27.500 JONI

HOG�AR XR 1.4 FlEX ARtDHtVTEtAQtPROTETOR 2011 29.500 27.500 . CHAPECÓ
XSARA PICASSO 2.01 ARtDHtVTEtALtCOUROtABGtAOtRODAtLDTtVV 2007 29.900 27.000 JONI

POlO SD 1.6 ARtDHtRODAtVTEtABS+COUROtDTtLT+AOtVRA .2008 29.900 .26.900 .
JONI

PARATI1.8 COMFORTLlNE ARtDHtVTEtAO+LDTtVV 2006 28.500 26.500 BRUSQUE

CIVIC W< 1.7 115CV .
ARtDHtVTEtABGtRODAtDTtALtCDtREtFN 2006 28.900 26.000 JONI

DUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL DHtAQ 2000 27.900 25.900 JONI

FOX 1.0 AltTEtLDT 2009 27.900 25.400 JONI

A3 1.8T 180CV ARtDHtRODAtABGtCOUROtVTEtABS+AUTOtLDTtCDtALtREtVRA 2002 26.800 24.300 JONI

GOL!" 2.0 COMFORLlNE ARtDHtVTE+COUROtRODAtAUTO+AL+DLTtRE+AQ+VV 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ
IDEA 1.4 MPI ELX DHtYTEtAOtLDT+VV 2006 23.900 22.400 JAC-ITAJAr
C3 GO< 1.616'11 Af'l,t-DHiViE.t'AQ+FlODAtlDTtW 2(')05 23.S00 , 21.900 JONI
SIENA FIRE 1.0 ARtDHtVTEtAQtDT 2007 22.500 20.500 JONI

PICANTO EX 1.1 ARtDHtVTEtAQtCDtRODA+LDTtVV 2007 21.900· 20.400 JAC-ITAJAr
206 SENSAT 1.4 AOtTEtLTtVRAtVV 2008 22.000 20.000 JARAGUÁ
CELTA llFE 1.0 4P AÂtVTEtALtAQtVV 2009 21.500 20.000 JAC-ITAJAr
GOL POWER 1.6 ARtDHtVTEtALtLDT 2005 21.900 19.900 JONI

CORSAYlB 1.0
.

AttAO/rE+lDT. 'I' 2004 20.900 j"" 19.100
'.

'i, JONI

UNO 1.0WAY AO 2009 19.900 18.200 BRUSQUE

FIESTA HB 1,0 lDTtVV
� 2008 20.000 18.000 INDAIAl

CLlO HB AUTHENTIQUE 1.0 ALtAOtTEtLDT 2008 18.900 16.900 JQNI

ASTRA SD MILlENIUM 1.8 ARtD�tVTEtAQtRODAtDTtGNV 2001 17.500 16.000 jNOAIAl
FIORINO 1.3 VV 2004 15.100 13.500 JONI

CLASSEA160 AR+DHtVTEtABS+ABGtAltAO+RODAtLDT+VV
.,

1999 13.500 11.600 :JONI

MEGANE RT 1.6 ARtDHtVTEtABr-:ALtAQtRODAtLDTtVV 2001 13.300 11.300

PALlQ ELX 1.0 C/GNV ARtDHtVTEtAltAQtRODAtlDTtVV 2000 12.900 10.900

ESCORT SW GLX ARtDHtVEtAQtLDT 10.500

KAGl1.0 AQ 10.500

KADETT GL 1.8 GNV DHtVEtALtAOtRODAtLDTtVV
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NOVO UNO
VIVACE

ASTRAHATCH
ADVANTAGE 2.0
2011 COMPLETO
AR-CONDICIONADO • DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS ELÉTRICOS • TRAVAS ELÉTRICAS
PINTURA METAUCA

'Astra Hlltch Advantage 2.010111, à vista, a partir de R$34.990 ou entrada de R$21.300 + 24x de R$696. Valor total do carro financiado R$38.004. Taxas de 0,98% a.m. ou 12,41% a.a. válidas para financiamentos em 24
parcelas, com entrada minima de 50% do valor do carro. CEl variável de acordo com o valor financiado. Condições válidas para financiamentos na modalidade coe pelo banco BV. ·'Uno Vivace 1.0 2P 11/12, à vista, a

partir de R$20.990 ou zero de entrada + 60x de R$585. Valor total do carro financiado R$35.100. Condições válidas para financiamentos na modalidade coe pelo banco BV, com taxas de 1,60% a.m. ou 20,98%a.a. Entrada!
financiamentos sujeitos à aprovação de crédito pela financeira. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 14nt12 ou enquanto durarem nossos estoques.
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KIASORENTO
10 em vendas entre'

os SUV's médios*.

I
V 01'EM I

, (IJ) VENDAS Ill"OER ENTRE
os SUVs

ABSOLUTO,
MEOIOS. J

*fonte: fenabrave. Kia Sorenta.
lider em vendas na categoria

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.

**Itens opcionais.

KIACERATO,
O sedã Que evoluiu.

A partir de

RS52.800

Sal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Show Room): 47 3435-0885

JOinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imporls
�i.podS:.m I��J

SI Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
_ Av. Preléito Waldemar (jrubba, 1346 - Baependi

www.kia.com.br

MamaGASf3IlI_aA dM8lf1lJAtIiII)MÂIQ
t],l41,OItiOU3(St, (I21i8,0Q) Dl:fUfMOAs:€JiDII1

....,,.._.AlS;

�I
11GJ,T.,.AlI,�'"

qp__:PARAJ'�NAS:VER5(tiS'S.558iS._; l'El'llS1l&A1l1t1,M
ciS,66l)/+ QlSDE;QémJ(QtP! ,8ANCO·....RJS1A� P.AIUt�,

Pre.o válido até 31/07/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para (erato cód.: E.221 para pagamento à vista. Garantia de 5 anos ou 100 mil ela n.··to de.kilômetros, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. gurança salva vidas;
/
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Chevrolet. Conte comigo. ��-:t:GMAC

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Pre ísão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Cha).leco
.....
1 ° 180

Temperatura
baixa
Sábado e domingo:
a massa de ar frio e

seco mantém o tempo
estável com sol em SC.

Temperatura baixa com

condição de geada nas

áreas altas do Oeste ao

Planalto e Alto Vale do

Itajaí.
Segunda-feira: tempo
instável com aumento

de nuvens e chuva em

SC por influência de um

.....
10 160

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Oeste 16km/h Nenhum vento

o 12h Vento não favorável Oeste 18k Ih
favorável,

o 15h Vento não favorável Sudoeste 18k�/h zero%
de possibilidade

o 18h Vento não favorável Sul 16km/h de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

umor

Sem enxergar
Depois de um mês do nascimento do seu filho, Manoel voltou na

maternidade, com o bebê no colo:
- Doutoire ... O que está a aconteceire? Meu filho já nasceu faz um mês e

nada de abrir o olho!

Depois de olhar para o garoto, que tinha cara de japinha, o médico diz:
- Seu Manoel... Eu acho que quem tem que abrir os olhos é o senhor!

f'

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.
I i.: I II \ I j. ,,'

'

NOVA 19/7

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

,;J'oinWlle
.....
90 200Mafr

.....
30 190

.....
90 210

AMANHÃ
MíN: 10°C

MÁX: 17°C

1

SEGU DA

MíN: 11°C

MÁX: 15°C

F

São Joaquim
... ..
00 150

-:
TERÇA
MíN: 13°C

MÁX: 17°C

'(ma
.....
60 190 CHEIA 3/7

Mantenha-se
aquecido

São Francisco do Sul
• Preamar
o Oh23: 1,2m
o 12h5B: 1,5m
• Baixamar
o 6h47: O,3m
o 1Bh32: O,6m

ttajaí
• Preamar
o 11h12:0,Bm
o 23h06: O,Bm
• Baixamar
o 6h02: O,3m
o 1Bh21: O,5m

Florianópolis
• Preamar
o 11h19: O,9m
o 23h13: O,Bm
• Baixamar
o 6h11: O,3m
o 1Bh51: O,5m

MINGUANTE 11/7

CRESCENTE 26/7

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés Imbituba

• preama'r
o 12h39: O,5m
• Baixamar
o 5h: O,2m
o 17h34: O,4m

1. Vaiar
2. Depressão entre montanhas I Refletor usado por fo

tógrafos e cineastas
3. Que perdeu o fio da da textura por rasgo ou fragilidade

do tecido
4. O instrumentista, cantor e compositor Gonzaga

(1912-1989), de "Asa Branca" I Número ímpar
5. Produzir, derivando de outra substância I Parenta co-

lateral
6. O trabalho de triturar até reduzir a pó
7. Deixar careca 6 II .�8. (Pop,) Loteria esportiva �.
9. As consoantes entre o l e o Q / Cosmético para colo- 7 i

rir cílios e superemos __-_-_-__-_- -_ ·e
10. Estado norte-americano cuja capital é Salt Lake City 8 i

J / O atrapalhado personagem Recruta das histórias

9

----------------- tem quadrinhos ª'
11. Que se esticou __-_-_--r--_- -_

..

{!

12. Pedra preciosa, que é usada principalmente na fei- 1 I) �
tura de camafeus I O pintor surrealista espanhol Sal- 1----1I--+--+--+--'--I----+--I---+---II �
vador (1904-1989) j ! i

13. Indivíduo que se dedica ao esporte sem interesse �
econômico. i

·1
13 II II �

����--�--�--�--�--��--��

HORIZONTAIS

VERTICAIS I
1. Capital do Togo, país africano / O de Qerlim foi uma

barreira física construída entre as Alemanhas Oci
dental e Oriental durante a Guerra Fria

2. Fertilizante I Aparelho usado para emissão e recepção
de ondas eletromagnéticas

3. Alimentar o recém-nascido com um uos tipos de

amamentação / Calçado munido de de rodinhas,
para rolar sobre pavimentos lisos, em esporte ou

lazer
4. Pomar de certas árvores da família das rosáceas, de

fruto aveludado e polpa doce / (Red,) Eqtãpe seis
vezes campeã

5. Colocar algo no lugar de onde foi tirado
6. Interjeição para mandar calar I Graduado, variado

(cores)
7. (Red,) Prédio de apartamentos com serviços de hote

laria / Imitar de forma destorcida
8. Volta em redor de algo / Mistura de cola de madeira e

vidro moído que os moleques passam na linha dos
papagaios para cortar as de outrem

9. Surra / Ave de crista carnuda e asas curtas e largas.

2 3 4 5 7 8 9

1 II

3

4

5

"OJll9 'IlSOl '6 ',oJa:} 'OjapOH '8 'repawal:l 'IJlldV'L 'OpllZ!l1l1tj 'lISd '9 'JOdal:l'�'
'llxaH 'lllDesStld 'Ir 'W!llld �1ll!aIV 'f: 'lllialUV 'oQnplf 'l '01nl/ll 'ílWOl 't'=SIV:JliH3A

10pllWV '!:� '!filO 'XJuQ
°Z � 'OPllS9Jal:l '�i 'OJaz '4Bln 'Oi 'lawJl:I êiNI/II '6 '1l38l01"S �lldeH "L 'waôllow 'S
'!lU 'lBjqO 'ç 'S211 'Sjnl "v 'oplly.SQa "I: '1ods '9111A 'Z �lldndv '� :SIVINOZmOI-l

oylnlos
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contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

, A Sociedade Acaraí recebe hoje mais uma

balada Flash Back Anos 80. A movimentação
_.........-. começa às 23h. O som fica por conta dos DJs

Paty Lems e Alex Frazon. Ingressos a R$ 10.

Mais informações: 9907 -1053 ou 8826-1455

r

L �a colab rativa
Esta semana, o Instituto Orbitato de Pomerode realizou um

sonho: o de abrir um espaço para comercialização de trabalhos

produzidos na casa e também que sirva para outros trabalhos

legais. A venda é sempre a parte mais difícil para quem produz
deforma diferenciada ao grande mercado. Processos artesanais,
pequenas tiragens, trabalhos muito criativos, novos, diferenciados,
longe do gosto do consumidor de 'mainstreãn são difíceis de serem

achados por quem quer comprar e de serem vendidos por quem

produz. Para o Orbitato, a loja completa um grande circuito que
promove o "encontro destes dois atores. É um espaço colaborativo,
onde além da convivência entre objetos de valor estético de

diferentes origens, promove o desenvolvimento e crescimento de

novos talentos e grupos de trabalho. Funcionamento: das 9h às

14h30. Agende uma visita QU entre em contato através do e-mail:
atelier@orbitato.com.br.

CELSO CASTELLEN /DIVULGAÇÃO

Via Twitter

"Tenho fortes tendências a odiar

pe?soas que postam algo no

Facebook que contenha a frase:

'Quem gostou compartilha"

Edinho Malvadeza (@edinhomalvadeza)

o Clube Atlético Baependi promove hoje a eleição da Rainha dos Estudantes de 2012.

A escolha ocorre durante a Festa de Férias (antigo baile), que começa às 23h com os DJs

Getelina, Conra, Carlos Fuse, Rodrigo K.ost e André Heat.lngressos antecipados: sócio R$ 15 e

não sócio R$ 20. Na hora serão cobrados: sócio R$ 15 e não sócio R$ 30.

Venda de ingTessos na secretaria do clube, Posto Mime (matriz e Reinoldo Bau]

Anos80 Feijoada
A Escola Maria Nilda Salai Stãhelín do rifa

Martins, convida para deliciosa feijoada neste

sábado, nas dependências da escola. Se você

ainda não souber onde almoçar, prestigie! A

renda será para melhorias da unidade.
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MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

• Sandra Regina
"Pacoça'da Silva é a mais

querida aniversariante
do domingo, 16.
Felicidades!

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves '

• Hoje à noite, na

London Pub, com a

participação dos D]
Macarrão e neni Wolf,
vai acontecer a mais
concorrida Balada dos
Anos 80. Festa imperdível
para quem viveu essa

década de ouro.

Stammtisch Pensando bem
"Não se preocupe! As coisas
são assim mesmo, uma hora dá
certo, outra não. Mas, do nada;
a felicidade-chega e você até

esquece que já deu errado um

dia. É só ter paciência e fé."

Procon neles
o colega Leo Pinheiros
comentou na coluna que
Gretchen admitiu que já gastou
R$ 500 mil com cirurgias
plásticas. Minha nossa! Será

que ela guardou as notinhas?
Pelo resultado, acho que dá

para pedir o reembolso. Sairia
mais barato ter comprado uma

carinha de "O Máskara".

Novo diretor
Com saída do meu amigo
Edinelson Max Góes,
que foi comandar outras

concessionárias da Volswagem
,

em Curitiba, assumiu a

diretoria da Caraguá Auto

Elite, em Jaraguá do Sul, o

empresário Mauricio Viel. Bola
branca

Somente esse ano, em come

moração à décima edição,
a Stammtisch Iaraguâ do Sul,
terá local, data e estilo dife
rente. O maior encontro de

amigos do Norte do Estado de
Santa Catarina vai rolar dia
Iode, setembro, no pátio do

Parque Municipal de Eventos.
A festa terá muitas bandas,
praça de alimentação, ener

gia elétrica para as barracas
e vários seguranças. Outra
novidade é que todos os par
ticipantes, inclusive os convi

dados, terão que ter uma pul
seira convite para entrar no

pavilhão. Caso contrário, o

ingresso será um quilo de ali
mento não perecível que será
doado a uma -entidade bene

ficente. Outra coisa: os grupos
que não cumpriram o esta

tuto no ano anterior foram
excluídos automaticamente.
Volto ao assunto.

• A massagista e.

manicure Edit Bertoldi,
do salão de beleza da
Maria, assopra velinhas
� corta o bourtieste
sábado. Parabéns e

tim- tim pra você.

Humor
Primeiro os Mais Velhos
O pai caipira fala para o

filho, também caipira:
- Fio! Põe a sela no cavalo
véio pra eu!
- Ah, pai. .. Mas por que ocê
vai com o cavalo véio?
- É que eu acho que nóis
tem que gastá as coisa véia

'

primeiro!
- Intão por que o senhor
não vai a pé?

Vodu neles!
"Vocês acreditam em alma?"
- perguntou todo arrepiado,
ontem, um candidato a

vereador. Ele está com medo
da macumba colocada na

porta da sua casa. Credo!

Que tal'!
Envie e-mail para
moagoncalvesênetuno.
com.br dizendo o horário e

local onde será realizado, na

próxima terça-feira, o jogo
.

, entre CSM X Corinthians e

concorra a uma camiseta

autografada do time de

Jaraguá. O mimo será
,

entregue no intervalo da

partida. Vai perder?

.. Hojea"partirdas'11h
da manhã, rola a 2a

Feijoada da Sociedade
.Ioão Pes�9a.

IUI
' J#'''I! ,;

,

. •Amarido Batista, o

Minhoca, comemora

'u t�oje, naloca dar
H1;

" �

Cilninanâ, ilhado õe
amigos, a idade nova.

Aviso
A dica é para quem interessar:
"Não se enquadra como

propaganda eleitoral

divulgação de opinião
favorável a candidato, partido
ou coligação pela imprensa
escrita, desde que não seja
matéria paga".

�
l' ,

LINDA A jovem Fernanda Bogo Marcatto,
toda bonita, curtindo os lugares da modaSuces'so

)

Quem anda feliz da vida com o

sucesso da coloração Inoa

(L' Oréal) em seu salão é a nossa,

amiga cabeleireira Nezita.

--

COMEMORAÇÃO Nando, comunicador da

Super Nova FM, recebe hoje coro de parabéns
Liberdade é

pouco. O que eu

desejo ainda não
tem nome.

Clarice LispectorCinto
o povo está tiririca da vida
com os preços altos cobrados

pelo gás de cozinha e até pelo
feijão brasileiro de cada dia. Se
continuar assim, ° 'povaréu' que
depende daquelas bolsas não

poderá mais se alimentar. Então,
será um Deus nos acuda!

DIVULGAÇÃO
Rua,Rn.:;(c'qpto'Qon\BS, 'l1Ui - G:.-ertti0
(Emfre-rttedl iV.e(duli.I.HrcKda"Raqué I)

:tttendim:elito das'1:8tl'âs(tJtydmmanhâ

CSItJPré-� .

CariD�·

Niver da
Cecilia
Por favor, não ousem

esquecê-la: a queridíssima
Maria Cecilia Rohling, da Inter

Imóveis, é a aniversariante
mais festejada de hoje. Ela vai
adorar saber que foi lembrada.
Parabéns! O meu desejo é

que você e toda família sejam
plenamente felizes.

Carag
� Auto Elit

A escolha perfeito -'7 ••"· !II
IreD8J-Pela hora

da morte
o preço do cimento, como

dizem os mais alarmistas,
está custando o olho da cara.

Saco comum já atinge quase
R$ 40. Incogitável, isso,
há duas semanas, quando
o produto vinha sendo
vendido até a 29 pratas.

Assados l.) C?relhados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

TIM-TIM
Maiara

, Utpadel
troca

.Idade
nova

neste
sábado.

Parabéns!

Dica de domingo
Conferir o Restaurante Park
Aurora. Comida deliciosa e

, ótimo lugar para relaxar. O saxofonista Ingo Rech movimenta,
'no domingo, o restaurante Bimbos
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Esta é minha última crônica nesta careca surrada. O Carlos Não saberei nunca

aqui: depois de cinco anos ficcionista escreve coisas
dizer adeus

.

ininterruptos, e quase trezentas pesadas, provocadoras, e de Afinal,

crônicas neste espaço, anuncio temas tristes, já o Carlos cronista só os mortos sabem morrer

minha precoce aposentadoria. sempre manteve o tom de Resta ainda tudo,

Sei que fiz pessoas rirem, conversa, de informalidade. só nós não podemos ser

chorarem, me odiarem, também A vida é feita de escolhas, e esta Talvez o amor,

dei boas dicas de livros, falei de é uma delas, sei que vou perder neste tempo,

todos os tipos de assuntos, devo o carinho de muitas pessoas,
seja ainda cedo

ter falado besteira algumas vezes· que me liam todos os sábados, Não é este sossego

também ... Mas me perdoem, o que me mandavam e-mails, que que eu queria,

Carlos que começou há cinco me encontravam na rua, e sei
este exílio de tudo,
esta solidão de todos

anos atrás não é mais o mesmo que vou sentir saudades disso

de hoje, minhas opiniões tudo, deste contato. Mas preciso Agora

mudaram, eu mudei, vocês neste momento de concentração
não resta de mim

o que seja meu

mudaram. Decidi abandonar e foco, para executar novos e quando tento

as crônicas por um simples projetos. Bom, sou péssimo
o magro invento de um sonho

todo o inferno me vem à boca

motivo: vou priorizar a ficção. em despedidas, então vou

. Sim, o Carlos ficcionista, que pedir ajuda para o escritor
Nenhuma palavra
alcança o mundo, eu sei

é muito diferente do Carlos moçambicano Mia Couto, com Ainda assim,

cronista, precisa de mais espaço esse "Poema da despedida": escrevo.

ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Joana revela para Rodrigo que o marido de Angélica trabalhava na constru

tora Prado Borges. Gracinha, Jacira e Tobias vão à praia. Kléber encontra Priscila

no calçadão. Fernando se recusa a retomar o trabalho na empresa. Dimas tenta

esconder o pânico quando Rodrigo conta que descobriu que Juca trabalhava na

empresa. Laura destrata Gil. Julinho não gosta quando Robson finge interesse

em Lals, Josué é abordado novamente por uma agência de modelos e Valéria

fica furiosa. Mauro encontra uma criança perdida na praia. Elisa reclama por Ro

drigo não contar sobre suas sessões de regressão com Beatriz. Dimas avisa a

Melissa que Rodrigo está prestes a descobrir a verdade sobre o setf'sequestro.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19R

Todos ficam impressionados com o novo visual das Empreguetes. Sandro

se incomoda quando Penha afirma que não é casada. Valda conta para Cida

sobre a decadência dos Sarmento. Tom orienta Chayene a aceitar um acordo

com Socorro. Rodinei é contra seu Messias não cobrar a dívida dos S�rmento.
Sarmento conta para Sônia que o escritório será fechado e que ele pode perder
seu registro. Humberto pede ajuda a Lygia para conseguir um emprego. Os gra

fiteiros da Borralho Crew gostam do vídeo feito por Liara. Cida conversa com Ela

no. Sandro tenta seduzir Penha. Conrado flagra Isadora tentando pegar dinheiro

em sua carteira e eles discutem. Rosário vai ao orfanato e se emociona com a

homenagem que recebe. Sandro pensa em inscrever Patrick em um concurso

de dança. Fabian aparece no orfanato e surpreende Rosário.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R

Max e Nina conseguem despistar Tufão. Carminha fala mal de Nina para

Ivana e Ágata defende a cozinheira. Leleco incentiva Tufão a se declarar para

Nina. No acampamento, Jorginho tem uma crise de sonambulismo e eai em um

precipício. Carminha e Max ficam juntos. Suelen questiona Roni sobre sua mãe.

Lucinda se nega a revelar para Nina onde escondeu o dinheiro. Pilar compra um

piano com o dinheiro de Cadinho. Suelen acusa Leandro de usar os sentimentos

de Roni a seu favor. Leleco vê Darkson tentando seduzir Tessália. Carminha con-
.

trata Lúcio para dar um susto em Valdo. Débora e Iran encontram Jorginho des

maiado. Cadinho e Verônica avisam Tufão sobre o desaparecimento de Jorginho.

* o resumo dos capíbdos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Minha última crônica

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este simpático cão

foi recolhido das

nJaS pelo Controle.
de Zoonoses e

está aguardando
um lar. Ele tem

aproximadamente � .•
um ano, é dócil e já
recebeu tratamento

f4

veterinário completo:
banho, castração,

vacinação antirrábica

e chipagem para

identüicação.
Os interessados

devem entrar em

contato com a'Clínica

Schweitzer, pelo
telefone 3275·3268�

Aniversariantes

14/7 Claudete Bussolaro Marcelo Pfiffer Tatiane C. Rubert Erna G. Emmendoerfer Luiz A. Dabi

Alberto Lux Delirio A. Schuartz Mareio L. dos Santos Victor Viergutz Fábio A. Tomellin Maciel Moisés Bachmann

Alcibaldo P.Germann . Edite D. Bertoldi Maria T. Alveskanis Fernando L. Miranda Marcilio Maas

Alexandre Hintz Lessa Eduarda Gonçalves Mauricio dos Anjos 15/7 Gabriela Basquiroto Maria Correa

Anderson R. Todt Franciele Sardagne
. Osmar M. Lennert Ademar Mader Geremias Lorencetti Natali B. de Vargas

Andriele R. Juthiski Herbert Stortz Rafael Piazera Adriano de Borba Dama Guilherme D. Garcia Paulo C. Cole ..

Angélica Salete Vieira Ivete S. C. Gehrke Renato C. Dias Anegreth H. Meier Halihina C. Franzener Petronio Ferreira

Anita Engel Izel I. Garcia Robert G. da silva Antoniella Ferreira Hildegard Bahr Rafael Pascoalli

Arthur Siebert Katiane Ap. Oberthür Rogério L. de Souza Caio A. Schmitz Iria Dalagnolo Rosali G. Correia

Áurea Lux Minei Klércio Anderson Adair Rosangela K. Feldt Carlos H. Noerberg Josimar Muller Rudnei Valdir Mass

Carlos Campestrini S. da Rosa Rosemeri Karsten Crstiano Chaves Josimari Gonçalves Terezinha S Gaedke

Cintia Cristina Teto Leticia D. Juliani Rosiléa Kraweski Eduardo Cardoso Karolyne M. de Souza Valéria T. Freiberger

Chruschelski Maiara Utpadel Silvio Leithold Erick William Luana Patricia Schulze

Lançamentos

D:
Ana Canas· Volta

Em junho, chega às lojas o

mais novo CD da cantora

e compositoraAna Canas:
"Volta". Esse é o terceiro
disco da artista e foi '

totalmente produzido por
.Ana e gravado em um sítio

emVargem Grande Paulista,
num clima agradável
em meio a flora e bichos

Inclusive, ao ouvir o disco
é possível ouvir sons de

grilos. O CD tem 16 faixas

e traz no repertório, bem

diverso, músicas inéditas e

regravações. A artista ainda

contou com a parceria de
Dadi na canção "Será Que
Você MeAma?" e nas faixas
"Ibdasás Cores" e '1\marAmor",
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Pes'quisa feita pelo setor de Inf�rmação e Análise do Mercado de Trabalho, vinculado

à Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Estado da Assistência

Social, Trabalho e Habitação d� Santa Catarina, mostra que as mulheres estão .

alcançando mais esp'aços no mercad� de trabalho. Um dos motivos dessa expansão é

a dedicação aos estudos e qualificação.
Saiba mais na página 3
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o s�greêlo Cla valorização.
• I

Recebi de um assinante das nossas mensagens semanais o seguinte e-mail:
,

. "Sou gestor da área de administração de uma multinacional Gostaria de sugerir o
.� li! "

,

,

/!' "

tema "valorização" para próximas edições do 'Motivação eSucesso. '.
.' ,

Como bomobservador, vejo as pessoas reclamando detudo. po relacionamento, da

empresa, do trabalho, dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, enfim, até delas

mesmas. Como transformar a palavra "valorização" em uma forma positiva de ver a

vida, a profissão, a família, os amigos, a empresa? Como a valorização do que temos

pode mudar a forma das pessoas encararem os desafios, as barreiras e a adversidade do

contexto e do cotidiano?
Acredito que a valorização é fundamental, que ela pode transformar e mudar o pon

to de vista negativo das pessoas.
Entendo que a valorização é uma escolha que podemos fazer para crescer, amadu

recer, desenvolver."

A mensagem é completa e não preci
saria de nenhum comentário adicional.

Como os estudos mais modernos e

das mais renomadas universidades do

mundo comprovam, a forma como ve

mos a realidáde é determinante para
a nossa felicidade e nosso sucesso. As

sim, como afirma o nosso leitor, se as

pessoas passarem a se concentrar mais

positivamente no que têm - saúde, f{J
milia, emprego, amigos, etc. - a dar

valor àquilo que são, aos seus relacio

namentos e às coisas que possuem, com

certeza serão mais felizes. E, sentindo

-se' mais felizes, as pessoas se sentirão

mais dispostas a participar, a aprender,
a estudar, a crescer profissionalmente,
enfim, estarão mais aptas a alcançar o

sucesso que tanto desejam e merecem.

Muitas pessoas me dirão que tudo isso

·Motivação
Em cursos online a motivação é ele

mento chave para que professores e alu

nos sejam bem sucedidos. Mais do que'
nunca, os estudantes devem saber que
estão trabalhando de maneira indepen
dente e que as responsabilidades de suas

tarefas são completamente baseadas ne

les. O papel do professor nesse momento
é motivar, cultivar, 'cobrar e orientar os

alunos para que seus trabalhos sejam en

tregues na hora, para que os debates em

fóruns sejam produtivos e não percam o

foco e para que os alunos tenham certe

za de que o aprendizado já está fazendo a

diferença em seu cotidiano.

é fácil de ser escrito e muito difícil de

ser vivido.
Mudar a nossa forma de pensar, de

ver a realidade, realmente não é fácil. É

preciso um grande esforço de vontade e

disciplina para não se deixar do'minar
pela negatividade, pelos "nãos" que a

vida nos diz e passar a prestar atenção
às oportunidades, às pequenas positi
vidades do cotidiano. Não é fácil pas
sar de _uma atitude de reclamação para'
uma atitude de gratidão e 'como diz o

I

leitor, não é fácil desenvolver um senti-

mento de valorização pelo que somos e

pelo que temos. Embora difícil, lembro

que é possível mudar o nosso modelo

mental e muitas pessoas conseguem vi

ver valorizando o que são e o que têm e

não o que não são e o que não têm.

Pense nisso. Sucesso!

Problemas
, .

técnícos
Não é possível fugir dessa situação:

quando um aluno tem problemas técni

cos com a ferramenta ou plataforma de

aprendizado ele irá recorrer ao professor
para ajudá-lo, Os educadores devem estar

capacitados para responder as questões
básicas e ajudar os alunos para que não se

sintam abandonados e desmotivados com

o curso e a plataforma. Problemas técnicos

são um dos principais motivos que levam

à desistência, por isso é importante que a

instituição de ensino também coloque à

disposição profissionais capacitados para
lidar com esse tipo de situação.

-,

EDUCAÇÃO VIRTUAL

Dicas para professores
se adaptarem a

educação online

Veja como proporcionar aos alunos o apoio
necessário para que ele possa aprender de forma

efetiva. Confira quatro dicas para professores de

adaptarem a educação online

FONTE de qualidade ao alcance de um clique,
quanto para formar uma comunidade

global de aprendizes. O papel do educa
dor dentro desse contexto é proporcio
nar aos alunos a segurança e apoio ne

cessários para que ele possa aprender de
forma efetiva e enriquecedora. Para isso,
confira quatro dicas que separamos para

que os professores se adaptem a educa

ção online:

Portal Universia

A educação online traz diversas opor
tunidades, tanto para trazer educação
de qualidade ao alcance de um clique,
quanto para formar uma comunidade

global de aprendizes.
A educação online traz diversas opor

tunidades, tanto para trazer educação

Comportamento Conhecimentos

onlineOs professores devem estar capa
citados para que sua conduta profís
sional seja a melhor e mais apropriada
resposta às perguntas dos alunos. Por

exemplo, se os professores respondem
os alunos com frases mal completa
das, com gírias, os alunos irão enten

der que esse 'tipo de comportamento
é aceitável em seus próprios trabalhos
também.

A dinâmica da educação online é diferen

te e exige que os professores saibam ensinar

além de suas .marérías tradicionais. Eles de

vem estar capacitados para auxiliar os alunos

com as ferramentas de ensino, indicar as me

lhores fontes e propor as lições de maneira

que seus alunos não se tomem alienados por

respostas prontas e compactas.

DIVULGAÇÃO

vmTUAL A dinâmica da educação online é diferente e exige que os

professores saibaln ensinar além de suas matérias tradicionais
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CENÁRIO

Mulheres no mercado de trabalho dêse
Resultado foi

diagnosticado em estudo

que analisou o perfil
dos trabalhadores e

trabalhadoras do Estado

FONTE

Secretaria de Estado de Assistência Social,

Trabalho e Habitação de Santa Catarina

Um estudo do setor de Informação e

Análise do Mercado de Trabalho, vincu

lado à Diretoria de Trabalho, Bmprego
e Renda da SST, indica que a população
feminina em Santa Catarina é maioria,
tem maior participação no mercado de

trabalho e apresenta níveis de escolari

dade melhores em relação aos homens.

O detalhamento das informações consta

na pesquisa "Gênero e trabalho em Santa

·Catarina - dados sobre os trabalhadores

e trabalhadoras do estado catarinense".

De 1992 a 2009, a taxa de participação
feminina saiu de 52,2% para 59,2%, o que

representa um crescimento de 7 pontos
percentuais. Em contrapartida, a taxa de

participação masculina decresceu em

4%, ao decair de 79,8% para 75,8%. Entre

as variáveis que estariam mais fortemen

te associadas ao aumento da participa
ção femínína no mercado de trabalho,
entre outros fatores, estão à elevação da

escolaridade feminina, a mudança no

perfil demográfico relacionado à redu

ção no número de filhos, a expectativa
.

de uma maior autonomia por parte da

mulher e uma maior necessidade ou dis

ponibilidade em contribuir para a D;lanu
tenção ou elevação da renda familiar.

MERCADO DE TRABALHO

A participação das mulheres no merca

do de trabalho segundo 'os setores econô

micos seguiu as linhas gerais antes traça
das. Praticamente em todos 25 subsetores

as mulheres tiveram taxa de crescimento

superior ao dos homens, na comparação
2010/2011, exceção feita à indústria de

produtos alimentícios e transportes e co

municações. Cabe ressaltar que ,apesar da

expansão feminina em todos os setores,
não necessariamente as mulheres desem

penham as mesmas funções dos homens.

De modo geral, como resultado consolida

do de 2011, as mulheres se concentraram,
sobretudo nos setores de serviços, com

37%; somente no ramo de serviços de alo

jamento e alimentação, em 2011, mais de

13% das trabalhadoras formais estavam

alocadas no setor.

A Indústria vem logo em seguida, com

33,2% das trabalhadoras catarinenses,
destaque para a indústria têxtil (14,3%).

1

FOTOS: DnnlLGAÇÃO

Salário

PANORAMA De modo geral, como resultado consolidado de 2011, as mulheres se

concentraram, sobretudo nos setores de serviços

-

NIVELADO A evolução do salário real de

admissão entre 2010 e 2011 mostra uma

persistência no diferencial de rendimento

entre os sexos

A diferença entre o rendimen
to médio mensal das mulheres e

dos homens em Santa Catarina

sofreu uma queda entre 1992 e

2009. No início da década de 1990,
a diferença aumentou de 39,7%
em 1992 para expressivos 48,2%
no ano seguinte. A partir de então,
a diferença de rendimentos dimi
nui e se manteve relativamente
estável a partir de 1998 - com

exceção do ano de 2003. Dessa

forma, em. Santa Catarina se veri

fica uma elevada desigualdade no

rendimento médio mensal, com

as mulheres recebendo mais de
um terço a menos do que os ho

mens, valei" superior ao verificado

para o Brasil em 2009 (29,2%).

Apesar da expansão das mu

lheres catarinenses no mercado de

trabalho formal, superando a taxa

de crescimento do emprego mas

culino, a evolução do salário real de
admissão entre 2010 e 2011 mostra

uma persistência no diferencial de
rendimento entre os sexos. Em

2010, as mulheres catarinenses

que entravam no mercado de tra

balho ganhavam, em média, R$
796,20 e, um ano depois, tal valor

'passou a R$ 819,68. Apesar do ga
nho real de 2,9%, a diferença em

relação aos homens se ampliou,
uma vez que os homens, que já
tinham um patamar médio su

perior, tiveram um ganho real no

intervalo de 3,8%.

Escolaridade

Em 2011, a maioria das ocupações celetistas geradas estava concentrada

nos estratos superiores de escolaridade (ensino médio-ensino superior), o

que mostra a manutenção de uma maior demanda por parte dos empre

gadores por mão-de-obra qualificada. As mulheres notoriamente possuem
maior participação relativa nesse segmento, tendência essa que se confir

mou no período 2010/11. Pode-se afirmar que as mulheres apresentam não

só uma maior inserção no mercado de trabalho, como também o fazem

com um maior nível de escolaridade.
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TATOS'e

Os três profissionais essenciais do seu networking
DIVULGAÇÃO

Quem são esses contatos e

como fazer essas redes? Publicado
no site Carrerbliss, Bharadwaj mos

tra três profissionais quepoderão te

ajudar a alavancar seu networking:

Rede é muito mais

que conhecer muitas
.

pessoas, mas SIm

conhecer quem

agrega valor à sua

vida profissional e

pessoal

Isso pode não parecer ne

cessário, especialmente para
o emprego. No entanto, quan
do conhecer pessoas de outras

áreas e conhecimentos, lem
bre-se de que vocês não têm

os mesmos conhecimentos,
isso é, o networking com ou

tras áreas poderá abrir outras

oportunidades e você terá mais.

cantatas, consequentemente.
Outra razão para diversifi

car sua rede de relacionamen
tos: você poderá precisar de

ajuda em uma área diferente,
por exemplo, profissionais que
saibam sobre marketing pesso
al e possam te ajudar a melho

rar seu desempenho pessoal e

profissional.
O que importa, na verdade,

é que eles sejam bons em suas

áreas e possam te agregar no

vas experiências.

Você não precisa explorar seu

sósia, mas uma pessoa que tenha
os mesmos interesses e experiên
cias parecidas com as suas. Isto é

vantajoso em duas formas: a pri
meira é que você terá urn amigo,
urn aliado que entenderá os altos e

baixos da procura de urn emprego.
Você pode compartilhar histórias
e apoiar uns aos outros quando
necessário. Segundo, você poderá
trocar informações de empregos,
de novas vagas ou outros contatos

na área em que atua.

Não se preocupe em ser com

petitivo -. se você estiver disposto a

encaminhar urna rede de contatos

que se adapte a outras pessoas,
elas provavelmente irão encontrar

urna forma de retribuir o favór.

FONTE

www.admtnístradores.com.br

uma boa rede de contatos é def"mida

por conhecer pessoas que agregam valor à sua Vida

profissional e pessoal

Já passou do tempo em que in

vestir. em um networking era ape
nas conhecer muitas pessoas. Hoje,
além de estratégico, uma boa rede
de contatos é definida por conhe
cer pessoas que agregam valor à
sua vida profissional e pessoal.

O co-fundador e CEO da Iacka
lope Iobs, Sudy Bharadwaj, afirma

que é como escolher urn time, que
junto a você, formarão urna equipe
que podem te ajudar a encontrar

melhores oportunidades de empre
go e entrar no mercado de trabalho.

Com o apoio de urn mentor, você será capaz de procurar urn emprego
de forma mais inteligente e sem problemas. Além disso, o mentor pode divi

dir sabedoria necessária sobre esta procura ou para as decisões na carreira. É
como urn consultor de investimento pessoal e profissional para o seu futuro.

Para achar este mentor, é preciso que você veja em alguém que tenha

urna carreira parecida com a qual você gostaria de ter. Pode demorar para
achá-lo ou, às vezes, achar mais de ao longo de sua carreira. Seja qual for o

caso, qualquer bom mentor será alguém que você respeite e que irá te respei
tar da mesma forma.

-

PREPARAÇAO

Resultado do Pré-vestibular'

da UFSC sairá em agostoraduação

l
l

"
/

o programa oferece mais

de 3 mil vagas para jovens
que estejam concluindo o

ensino médio em escola

pública

São oferecidas 3.200 vagas, distribuídas em

29 cidades do Estado.
A iniciativa é voltada para jovens que te

nham concluído ou estejam cursando o ter

ceiro ano do Ensino Médio exclusivamente
em escola pública; e para quem não esteja
cursando nem tenha concluído curso su

perior. Também é necessário ter disponibi
lidade para frequentar o curso de segunda a

sexta-feira, no respectivo horário de aula da
unidade do Pré-Vestibular escolhida pelo
candidato. Há uma equipe técnica pre
parada para fazer a seleção dos inscritos,
analisando a situação sacioeconômica e o

;

desempenho escolar por meio do histórico.
Sedes do Pré-Vestibular - Araranguá,

Balneário Camboriú, Biguaçu, Blurnenau,
Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó,
Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Floria

nópolis' Imbituba, Itajaí, Iaraguá do Sul, Io
açaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Na

vegantes, Palhoça, Rio do Sul, Santo Amaro

da Imperatriz, São Bento do Sul, São José,
São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê.

Mais informações, no site oficial do cur

sinho, no site da Secretaria de Educação, ou

pelo telefone: (48) 3721-8319�

JARAGUÁ DO SUL
'e; ....
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Tatiane Machado

Será divulgado no dia 7 de agosto o

resultado dos selecionados para o Pré
-Vestibular da UFSC em parceria com a

Secretaria de Estado da Educação (SED).
Os aprovados poderão conferir o resultado

no site http://www.prevestibular.ufsc.br.As
inscrições para o Pré-Vestibular da Univer
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
encerraram na última sexta-feira.

As aulas iniciam em 13 de agosto, indo
até dezembro, véspera dos vestibulares. A

proposta do projeto é oferecer, gratuita
mente, cursinho preparatório para o vesti

bular a estudantes da rede pública de ensi

no, auxiliando o acesso ao ensino superior.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESENTAÇÃO

Portfólio bem feito ajuda
na procura por uma vaga

Para conseguir um emprego, o profissional
precisa mostrar que está à altura da vaga em

questão e é nesta hora que um portfólio entra

FONTE
....................

delli, diz que o. portfólío é mui

to importante na sua área. "O
cliente não precisa ir até o. lo
cal da obra para conhecer um

projeto", diz. Segundo. ela, o

cliente, geralmente, pede para
ver o portfólio quando. está de

cidindo. se contrata ou não o

escritório. "Nós tínhamos um

portfólio em uni caderno, bem

bonito, com as mesmas letras,
mas é muito caro e desatualiza

rápido .. O que vingou mesmo

foi o portfólio do site." Para

Danielle, o documento é mais

uma ferramenta na hora de ga
rantir um serviço, porque a in

dicação. de outros clientes tem

www.carreirafashion.com.br

O arquivo de trabalhos e pro
jetos já feitos revela o. estilo. e a

experiência do candidato e aju
da a conquistar o. futuro chefe.
Ele é como um capítulo. ou ane

xo do seu currículo, só que às ve

zes é preciso contratar um dese
nhista para fazê-lo. Outra opção
é montar um site - mais fácil de
atualizar e também mais barato.

O que importa é que as duas for
mas são vistas com bons olhos

pelas empresas, pois demons

tram investimento na carreira.

A arquiteta Danielle Nicola-

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

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

Instrutor: Emílio Mufioz Moya

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

Instrut�r: Marcelo Bergamo

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

Instrutor: Rober José Alves Costa

Data: 31 de julho - das 19h às 22h

Palestrante: Anderson Tomasi

Todas as capacitações serão realizadas no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul

Catolicade
Salita catarina
Centro UmversJta'l€l

-�

Coat.biUd, .I��
���

_, t.,.,..".

Oportunidade para fazer

bons negócios

maispeso na sua área.
Para o especialista em ma

rketing pessoal Alexander Baer,
o portfólio é parte da estratégia
para alguém mostrar seu talento

no mercado de trabalho. "Não.
adianta ser o. melhor profissio
nal se for um eterno desconhe

cido", diz. Segundo ele, o por
tfólio deve -conter tudo. de bom

que já foi feito pelo. profissional,
como. os serviços, os projetos,
as monografias e os trabalhos
acadêmicos (boa opção pari! es

tudantes que estão ingressando.
no mercado de trabalho). Outra

dica é faz-er um portfólio dife
rente para cada vaga de empre

go ou cliente, assim como é bom
fazer um currículo específico.
para cada empresa que oferece

uma vaga de emprego.
Mas nem todo mundo. consi-

FEIRA

dera o portfólio algo tão essen

cial. Para a especialista em ma

rketing Nelise Zymberg, existe

uma questão ética à divulgação
de trabalhos já feitos. "É pre
ciso ter autorização para usar

imagens e marcas. Hoje, o que
considero importante mesmo. é

a referência, não o. material que
a pessoa está mostrando. Quem
é bom, é recomendado", afirma.

Ela diz que o portfólío não. faz

parte necessariamente do ma

rketing pessoal, que consiste

mais na forma como profissio
nal se apresenta. "Na entrevista,
isso vale mais do que o. currícu

lo. É quando a pessoa mostra

seu comportamentaL"

Feira que acontecerá em agosto reunirá

expositores de vários setores do

comércio e indústria

JARAGUÁ DO SUL
..........................................................

.

Tatiane Machado

A VIACREDI organiza para os

próxímos dias 3, 4 e 5 de agos
to, a Feira de Oportunidades no.

Parque Municipal de Eventos de

Iaraguá do Sul.
A feira tem como objetivo de

fomentar o desenvolvimento. 10.
cal e fortalecer o. relacionamen

to. entre os cooperados de toda

a região, criando oportunidades
para interação econômica entre

o quadro. social. Por isso, os coo

perados que participarem como.

expositores terão. a oportunída
de- de gerar negócios e contatar

clientes e parceiros.
Serão. ofertados produtos,

serviços, matéria-prima, máqui-

/

nas e equipamentos. O evento.

tem entrada gratuita .

A programação. reserva, ain

da, Uma agenda de formação
empreendedora e de negócios,
com cursos e palestras gra
tuitos, oferecidos em parceria
com o Sebrae.

Temas somo. gestão e aten

dimento ao. cliente estão. na

pauta. Além disso, o. Sebrae
também estará com seus con

sultares atendendo aos micro.

e pequenos empreendedores
que queiram esclarecer dúvi
das e receber informações e

orientações sobre o segmento.
Durante o. evento. estão. pro

gramadas apresentações artís
ticas locais e palestras abertas

ao. público. Os visitantes conta

rão com praça de alimentação. .

PortfóliO,

portafoglio,
portafólio...

Conforme o. dicionário Aurélio,
a palavra portfólío vem do inglês
portfolio, que por sua vez, vem

do italiano que tem o portafoglio
(algo. como. porta-notas, a carteira).
Existe no. português ainda a pala
vra portafólio, que dá nome a uma

pasta usada para guardar papéis,
desenhos, estampas e, por exten

são, para material de divulgação
comercial e profissional,

Façawn
portfólio
diferente para
cada vaga de

emprego ou

cliente, assim

como é bom

fazer wn cur

rículo especí
fico para cada

empresa que
oferece wna

vaga.

e atrações para as crianças.
A Feira de Oportunidades

é realizada de forma itinerante

pela Viacredi, há quatro anos, E

desde então. já esteve presente
em diversas regiões do. estado.

Mais informações pelo. tele
fone (47) 3372-1302.

Horário de trabalho

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

(47) 3055-0703

yazigi@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bernt Entschev

n
•

I

" A di� é ser transparente com o
• •

supenor e procurar organIZar a

rotina, de modo que, se um dia

realmente atrasar-se, isso não

será um problema.

t
ado

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Atraso no trabalho: mentir ou admitir?
Para algumas pessoas, o trânsito

sempre está "uma loucura'; o relógio
.

nunca desperta, a avójáfaleceu umas

três vezes e o organismo éextremamen

tefrágil- são tantas dores de barriga e

intoxicações alimentares que as outras

pessoasficam doentes só deouvir.

Desculpa é o que nãofalta:
o pneu quefurou, a pessoa que
precisou ir ao banco (e tinha muita

fila), a consulta médica em cima
da hora, a luz que acabou. Enfim.
A verdade nua e crua, que ninguém
quer admitir, é que, em grande parte
das vezes, os motivos dos atrasos são
negligência, irresponsabilidade e

desorganização.
Infelizmente, muitas pessoas tor

nam do atraso um hábito. Em alguns
casos, o profissional passa a conside
rar "normal"chegar dez, quinze ou

vinte minutos atrasado no trabalho.

O que ele esquece (além dofato de

chegar na hora), é que seus superiores
estão "de olho"e não aprovam esse

tipo de comportamento. É uma ques
tão de tempo para que ofuncionário

ECONOMIA

que sempre peca no quesito "pontua
lidade" receba um alerta do superior.

Em alguns casos, em empresas

cujas políticas de RHsão rígidas,
atrasosfrequentes podem implicar
em perda de beneficios concedidos

pelo empregador e até mesmo levarà
rescisão do contrato de trabalho por

justa causa, devido à incontinência

de conduta e mau procedimento. É
claro que, em situações como essa, a

empresa deve divulgar corretamente

seu manual de regras, políticas e

condutas para que ofuncionário seja
alertado antecipadamente e previna
o erro, ou sua recorrência.

Por mais que esse não seja o caso

de muitas empresas, o profissional
não deve vacilar. Atraso é associado à

desorganização, descaso e desmotiva

ção. Pontualidade não pode ser um

problema na carreira de ninguém.
Hoje em dia, o mercado de trabalho

já está competitivo o suficiente para
que os profissionais se permitam "dar
sorte ao azar" - ou seja, dar chance de

perder o emprego por conta de algo

que pode serfacilmente corrigido.

Corrigindo o problema
Se você possui dificuldade para

chegar ao trabalho no horário,
procure reorganizar a sua rotina e ser

rigoroso com horários. Se o problema
é acordar com o despertador, encon

tre outrasformas de levantar na hora

correta - como, por exemplo, pedir
ao cônjuge ou outrofamiliarpara
acordá-lo. Se o trânsito é intenso,
planeje-se para sair mais cedo de
casa. Se você é indeciso e demora a

escolhera roupa que usará, separe-a
na noite anteriorpara poupar tempo
no dia seguinte. Ésimples. Encon-

tre ofoco do problema e corrija-o.
Ninguém melhor que você para saber

o real motivo do seu atraso.

Acredito que um dos maiores

motivos de atraso dos profissionais
é o acúmulo de tarefas diárias.
Muitas pessoas se comprometem
a realizar mais coisas do que
realmente podem. Isso provoca um

efeito dominó e acaba atrasando

todas as atividades daquele dia
- e consequentemente as dos dias

seguintes também.Lembrando
que, além do atraso, esse tipo de

comportamento faz com que a

qualidade do trabalho diminua.
É preferível "dar conta" de menos

tarefas, porém com maior qualida
de e, é claro, dentro do prazo.

Além disso, outra dica que serve

para qualquer um é organizar à noi

te a sua agenda do dia seguinte. Ra

pidamente, repasse mentalmente ou

em uma agenda todas as suas tarefas
para poder organizar-se e cumprir,
no horário, tudo o que deveráfazer.

aplicado no ambiente corporativo.
A mensagem que deixo aos cons

tantes atrasados, portanto, é simples:
parem de se atrasar. Mais ainda, a dar

,

desculpas. Nunca se sabe quando real

mente será necessária uma ausência.

Equando esse dia chegar, sua credibi
lidade certamentejá estarágasta pelo
histórico de ausências e atrasos.

É claro que, em um ou outro

momento, o profissional terá que
se ausentar do trabalho ou chegará
atrasado por algum motivo relevan

te. As empresas também precisam
serflexíveis em relação a esses

imprevistos, desde que, obviamente,
não se tornem rotineiros. A dica é ser

A verdade sobre o atraso: contar

ou não contar?
Certamente vocêjá leu aquela

história do lenhador que alertava

falsa e constantemente "socorro,
um lobo!"para quefosse acudido e,

quando um lobo de verdade veio,
"

ninguém acreditou efoi socorrê-lo.
Resultado:foi comido. O exemplo
é simples, mas podeserfacilmente

transparente com o superior e pro
--. curar organizar a rotina, de modo

que, se um dia realmente atrasar-se,
isso não será um problema.

Finalmente, é importante
lembrar que pontualidade não é
uma virtude, mas sim uma obri

gação. Portanto, o profissional que
costuma chegar atrasado só tem a

perder com isso.

MicroeOlpreendedor CODl contribuições
em atraso pagará multa diária

Apartir do dia 17 deste

mês, as contribuições
atrasadas são cobradas

com multa diária de

0,33%, regida pela taxa

Selic mensal

FONTE

Portal Brasil

Os contribuintes individuais facul
tativos e empregadores domésticos
devem efetuar o pagamento da previ
dência, referenteao mês de junho, até

a próxima segunda-feira (16). Normal

mente, o pagamento da Previdência é

feito até o dia 15, mas, como neste mês

a data cai em um domingo, o' prazo
passou para o dia posterior. A partir do

dia 17, as contribuições atrasadas são

cobradas com multa diária de 0,33%,

regida pela taxa Selic mensal.

Quem recolhe sobre o salário mí

nimo (R$ 622) deve pagar R$ 124,40
referentes à alíquota de 20%. No caso

dos empregados domésticos, 12% se

referem à contribuição do empregador
e 8% à do trabalhador. Para os contri

buintes que optaram pelo plano sim

plificado de contribuição previdenciá
ria, a alíquota é de II%-sobre o salário

mínimo, o que significa uma contri

buição de R$ 68,42.
Para aqueles que recolhem acima

do mínimo, os percentuais são de 8%

para os que ganham até R$ 1.174,86;'de
9% para quem ganha entre R$ 1.174,87
e R$ 1.958,10; e de II% para os que ga
nham entre R$ 1.958,11 e R$ 3.916,20.
A alíquota do empregador é sempre de
12% em todas as três faixas.

Alíquota de 50/0
As donas de casa de famílias de

baixa renda (ou donos de casa) e o

empreendedor individual que contri

buem com a alíquota de contribuição
previdenciária de 5% sobre o salário
mínimo recolhem o valor de R$ 31,10.
O prazo para o recolhimento da con

tribuição das donas de casa também
na segunda-feira (16). Já o prazo para
o recolhimento das contribuições do

empreendedor individual é até o dia
20 deste mês.

As donas de casa recolhem o

valor de R$ 31,10

Auxiliar de
Produção.

Requisitos:
Experiência na área} 2º grau

completo

A empresa oferece benefíetos e

o salário à combínan

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A estratégia está diretamente

vinculada às competências
da empresa, e desdobra-se na

gestão de processos internos.Meio
em resarial

Alidor Lueders, Consultor· alidor@lueders.c:om.br

Estratégia requer Competências
Gerenciais

Na administraçõo e na gestão
empresarial, devemos reconhecer

que a mudança é uma constante e

ofuturo deveráalterar-secada vez

mais rapidamente. O importante
écontrolaras mudanças, sobre as

quais temos condições e deveres de

agir. Daía necessidade de buscarmos

a oportunidadequeexiste em toda

a dificuldade. Eépreciso apenas
coragem para enfrentar inconsis

tências e evitarfugirdelas, só porque
"dessaforma as coisas sempreforam

\

feitas': Por isso énecessário investir

na educação para o desenvolvimento

daspessoas.Aprende-se, não com a

apteseniaçõo de conclusõesfinais,
mas por meio deperguntas chega-se
a deduções que nos levam a respostas.

Sempre que pensamos que
temos respostas definitivas, o

progresso, a ciência e o melhor

entendimento deixam de existir, por
isso dever-se-á procurar continua

damente aprimoraro conhecimento

organizacional egerencial. Eo

estabelecimento de estratégias, com

envolvimento gerencial, cria o desa

fio e a motivação para as mudanças
e o desenvolvimento empresarial
que a empresa deseja.

A estratégia está diretamente
/

vinculada às competências da

AGENDA

empresa, e desdobra-se na gestão de

processos internos. Cada empresa
tem a sua tecnologia, experiência no

negócio e capacidade de aprendiza
gem e aformulação de estratégia se

impõe para o melhoraproveitamen
to dos recursos e identificar novas

oportunidades para o negócio.
Eofoco são a utilização eficaz

das "CompetênciasEssenciais';
quesão o conjunto de habilidades

e tecnologias que permitem uma

empresa a proporcionar um bene

ficio particularaos seus clientes. A

empresa identificando as suas com

petências terá melhores condições
para realizar investimentos e alocar

recursos em novos produtos e/ou

mercados considerados estratégicos,
visando transformá-los em vanta

gem competitiva.
A efetividade da organização

resulta da capacidade de alinhara

sua estratégia com as competências
da empresa, dentro da hierarquia e

equipes, considerando a sua cultura

e modelo degestão.
A questão que se impõe - quais

as competênciasgerenciais neces

sárias para atendera demanda

contida na orientação estratégica da

empresa?
As competências organizacio-

nais representam atitudes identifi
cadas como relevantes para a ob

tenção dealto desempenho de um

trabalho específico, e podem estar

vinculadas a resultados estratégicos
e organizacionais decorrentes de
metas estabelecidas para departa
mentos, equipes ou pessoas.

. Atividades queprimam pela
previsibilidade e repetição dificil
mente promovem o desenvolvimen

to de competências. A competência
sugere lidar com eventos inespera
dos, quepermitem oferecer respostas
a situações não rotineiras e impre
visíveis, promovendo a aprendiza
gem. Cabe à empresa identificar
a competência, validá-In efazê-In
evoluirconstantemente, estimulan

do a aprendizagem da autonomia e

o autodesenvolvimento.

Dever-se-á primarno desenvol

vimento e treinamento das compe
tências:

l)saber - relacionado ao conhe

cimento;
2)saberfazer - corresponde as

habilidades;
3)saberagir - vinculado a

atitudes.
Osaberésedimentado pormeio

decursose especializações, muitas

vezesforada organização, enquanto o

saber-fazeresaber-agirpodem derivar

do autodesenvolvimento dogestor, na

sua interaçãa comsuperiores, pares e

equipedoambientede trabalho.

Sinteticamente se apresentam os

fatores que se destacam no desenvol

vimento de competências:
-as competências estão associa

das ao desenvolvimento de concei

tos, habilidades e atitudes;
-demandam capacitação e se

traduzem na capacidade de mobili-.

zar recursos em desempenhos;
-produzem questionamentos

constantes;
-desencadeiam um processo de

aprendizagem individual, especial
mente ao autodesenvolvimento; e,

-São transferidas por meio de
relacionamento entre as pessoas.

Concluindo, deve-se considerar

quea missão, visão e cultura da em

presa são dinâmicas e refletem um

posicionamento da empresa no mer
cada e a competitividadeda empresa

dependedo potencialde desenvolvi

mento deprocessos epessoas, sendo

que os conhecimentos, habilidades e

capacidades se constituem de requi
sitos para quea empresa construa

vantagem competitiva ea aprendi
zagem organizacionalalavancaos

processos de mudança. Por isso, na

avaliação da empresa é importante
'levarem consideração os aspectos: a)
orientação estratégica - dedsões dos

integrantes da empresa que incidem

na competitividade do negócio, no

seu segmento concorrencialao longo

.
desua história; b) competências
gerenciais - conhecimentos, habili
dades ou atitudes necessáriasparaa

atuação do gestor; c) aprendizagem
organizacional- processos.coletivos,

quese baseiam na realidade e ações
sobre asituação que seapresenta.

O cenário competitivo exige
maiorprofissionalização da gestão,
e consequentementea necessidade

de desenvolvimento de competên
cias gerenciais (gestão comercial,
habilidades de negociação egestão
de relacionamentos), com clientes,
fornecedores, acionistas e comuni

dade. Ao assimilar o risco de cada

novo investimento, participando
da tomada de decisões estratégicas,
o nívelgerencial começa a com

partilhar um maiorcompromisso
e responsabilidade com ofuturo
da empresa, evoluindo da esfera de

atribuições do setor para a competi
tividade do negócio.

A reestruturação interna da

empresa exige que se encontrem

soluções mais racionais e menos pa
ternalistas, seja quanto a adequação
do quadro ou a redistribuição de

tarefas, sempre procurando a apren

dizagem pata um ambientesetorial

maisprodutivo e rentável.

Enfim, ofoco nos negócios
exige aprimorar continuadamente

o perfilgerencial no que se refere
as competênciasgerenciais e das

pessoas, tanto nos conhecimentos

específicos do negócio, quanto nas

habilidades e atitudes.

.
,

Saúde mental do trabalhador é tema de palestra
Eventoserá
ministrado pelo
especialista em

segurança do

trabalho, Carlos

Alberto Granado Dias

JARAGUÁ DO SUL
......................... ,

.

Tatiane Machado

A ACIJS (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul) promo
ve no próximo dia Iv de agosto

a partir das 19 horas a palestra
i� saúde mental do trabalha

dor, o desafio do século XXI",
ministrada por Carlos Alberto

Granado Dias, especialista em

segurança do trabalho.

O. evento que tem o número

de vagas restrito em 80 aconte

cerá no Cejas - Centro Empre
.
sarial de Jaraguá do Sul.

A palestra é gratuita parà as

empresas associadas à entida

de e para outros interessados o

valor do ingresso é de R$ 15,00.
Carlos oferecerá aos parti

cipantes, um panorama atual

das doenças profissionais que

mais 'estão afastando os traba

lhadores de seus ambientes de
- trabalho. E propor mudanças
comportamentais nas organi
zações com a intenção de mi

nimizar esse quadro.
Entre os temas abordados,

estão estatísticas, principais
causas da manifestação de de
terminadas doenças, os efei

tos que elas causam· na vida

profissional e pessoal e quais
as medidas preventivas que
as empresas e gestores podem
adotar.

O evento é destinado prin
cipalmente a profissionais li-

gados à área de segurança do

trabalho, empresários, mem

bros de CIPA, colaboradores' e

líderes que exercem atividades

de chefia nas organizações, e

interessados em desenvolver

conhecimentos nessas áreas.

Sobre o

Palestrante

Carlos Alberto Granado Dias

formado em Administração
Pública pela Unisul-Sf., atua

na área de segurança do traba

lho desde 1976, com ênfase em

treinamento e capacitação de
trabalhadores na prevenção de
acidentes e utilização correta

de equipamentos de proteção
individual.

Palestrante por mais de 25

anos, Ministrou' treinamen

tos para entidades entre elas

Senac-Sl; Fundação Alvares

Penteado-FAAP- São Paulo -

Sp, Congresso Estadual das Es

colas Técnicas Federais - se,
Associação dos Juízes Classis

tas do' Trabalho do Estado de

São Paulo-SP.
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Prazo para renovação do Fies é prorrogado
.
Universitários têm
até 31 de agosto para
realizar aditamento
online

JARAGUÁ DO SUL
............ . .

Tatiane Machado

Estudantes que utilizam o

financiamento estudantil para
pagar o ensino superior têm até
31 de agosto para renovar seus

contratos
.. O prazo foi prorro

gado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE).

A nova data é para contra

tos simplificados ou não, es

tabelecidos a partir de 14 de

janeiro de 2010, válidos entre

o segundo semestre de 2010 e

o primeiro semestre deste ano.

o O aditamento para contratos

do segundo semestre de 2012

pode ser realizado até 30 de

setembro, tudo através do sis

tema informatizado oficial do
Fies.

O documento afirma ainda
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que a partir do ano que vem,
as renovações serão feitas sem

pre nos três primeiros meses de
cada semestre de referência.

O MEC vem promovendo
mudanças no regulamento do

Fies, o que facilita o acesso à

graduação e aumenta o número
de alunos no ensino superior.

Procedimento

Os contratos do Fies devem
ser renovados semestralmente.
Nos aditamentos simplifica
dos, em que os alunos apenas
atualizam os dados pessoais e

o valor da semestralidade, sem

impacto no valor total do con

trato, basta entrar no sistema
e fazer a alteração. As atualiza

ções são analisadas pela Comis
são Permanente de Supervisão
e Acompanhamento (CPSA) da

instituição de ensino. Após a

validação da CPSA, o aditamen
to é processado.

Quando há alterações mais

profundas no contrato - como

troca ou alteração na renda do
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fiador, mudança no estado ci
vil do estudante ou impacto no

valor global -, o aditamento é
considerado pelo sistema como

não simplificado. Nesse caso, o

próprio sistema gera um docu

mento' a ser levado ao banco

para que o aditamento seja re

alizado.

Em 2010, foram implementadas
mudanças para facilitar a contrata

ção do financiamento. Entre elas,
o prazo de quitação, agora de três

vezes o tempo de uso do benefício,
acrescido de 12 meses, com 18 me

ses de carência após a formatura.
No caso de um curso com du

ração de quatro anos, por exem-

pIo, o estudante terá 14 anos e

meio para pagar, com juros de

3,4% ao ano, e pode financiar
100% da mensalidade. Além dis

so, estudantes de licenciatura e

de Medicina que atuarem nas re

des públicas de educação e saúde
amortizam 1% da dívida consoli
dada a cada mês de trabalho.

DIVULGAÇÃO

INCLUSÃO O MEC promove mudanças no regulamento do Fies, para
-

facilitar o acesso' à gTaduação
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Charlon Andre

Bergalm
e Jessica

Wackerhage
noivaram no

dia 7, com

direito ao

tradicional

pedido do noivo

aos familiares.

Felicidades!

Junior faz
. ,.

amversarao

neste domingo
e recebe

o carinho

da esposa
Lisiane, do

fUhoBryan,
amigos e

familiares.

"Parabéns,
amamos você!"

I

l�

Dirceu

Becke Jane

Scheinder Beck

comemoram

cinco anos de

casamento hoje.
Nesta data ela

também faz 33

anos de vida.

Quem envia um

super beijo é o

marido e a rIlha

Eduarda

Apequena
Glenda

Mariane

completou no

dia 13, um

mês de vida.

Na foto, ao

lado do mano

Gledson Jr.

O casal Nilson e

Cordi Baggenstoss
completa 50 anos

de vida conjugal
neste sábado.
Quem envia o

desejo de muitas

felicidades são os

rllhos, Clelio, Nevio

e Neumar Cilen�;
o genro Carlos, a

nora Gracia e os

netos André, Paulo,
Gustavo e Rodolfo

Henrique José Silva, de

apenas um ano, começa
a despertar o gosto pela
tradição gaúcha. Ele é

rllho de Adriane e Gilson

Silva, integTalltes do

Grupo de Dança Laços
de Tradição, de Corupá

A linda gatinha Yasmin

Baldassari Koepp é
a alegria da mamãe,
Ariana Baldassari

Pedro Henrique
Vieira completou seis

anos dia 13. Quem

deseja felicidades são os

pus Juliana e Rodrigo,
avós e padrinhos

1
i

Candidatas ao título de Rainha da 19a Festa Estadual do Colono.

A escolha ocorre hoje na Sociedade Centenário, no Rio da Luz 2, às 2lh.

A organização é da próp�a entidade, com Gilo Mathes e Isabel L. Ewald

Prendas do grupo de dança Laços de Tradição,
em momento de descontração, no Festfolk de

Blumenau, no dia 8

Parabéus para
Adalberto

Bauer. Ele

comemora63

anos hoje, com

muita alegria
ao lado da

esposa Loni,
rllhos e netos.

A família deseja
felicidades e

muitos anos

de vida!

Parabéns para Luiza

Cristina Burger. Ele

completou 16 anos no

dia 11. Os pais Marli

e Francisco, o irmão

Leandro,onamorado

Jeferson, amigos e

familiares desejam
felicidades e sucesso.

"Continue sendo esta

pessoa maravilhosa!"

Comunicado

Luci Tere$inha Marloch,

presidente da Associação
Musical Almirante Tamandaré

informa que a associação
desconhece o pedido de verba

que foi solicitado juntamente
com a publicação da foto da

banda na página 16, da edição de

quinta-feira, dia 12. Ela salienta

que não autorizou ninguém
a pedir recurso em nome da

mesma e que a associação só
usa o espaço físiéo da Escola

Almirante Tamandaré.
"
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Tirinhas

,

O hJQn'\& teLe 6
'RoBERVAL...

Cínema
PROGRAMAÇÃO DE 13/7 A 19/7

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. -13h (qua-sab-dom), 15h40, 18h20, 21h

CVl ÁRIES
.

I· Dia perfeito para agendar viagem ou passeio com

pessoas queridas. Desenvolva ou retome um hobby
para relaxar. No campo afetivo, não desperdice
tempo com discussões tolas. Cuidado com sua

possessividade ou poderá pôr tudo a perder. Cor; cinza.

� TOURO

U Astral benéfico para fazer viagem ou passeio. Aproveite
para colocar as conversas em dia com seus amigos,
mesmo aqueles que moram longe ou estão distantes
há algum tempo. Não deixe seu par em segundo plano,
envolva-o nas suas atividades. Cor: roxo.

II GÊMEOS
Ótimo dia para viajar ou passear. Areje a mente fazendo
contatos e conhecendo gente diferente. Isso será

importante para expandir conhecimentos e sua visão

de mundo. Cuidado para não se distrair demais e

deixar seu par em segundo plano. Cor: creme.

� CÂNCER
� Evite se expor, até mesmo aos seus familiares. Fique

longe de gente invejosa ou que adora fofoca. -É tempo
de colocar a leitura em dia Estará com bastante pique
para fazer planos cem o seu par. Saia de casa para se

divertir caso esteja só. Cor: pink.

YYk VIRGEM .

I I-V Dia favorável para passeios com familiares ou pessoas
da sua estima. Converse, troque ideias, analise a

opinião de cada um e faça seus próprios comentários.
No amor, abra-se ao diálogo, compartilhe sonhos e

aproxime-se da sua alma gêmea. Cor: pink.

..n.. UBRA
- Tire o dia para curtir pessoas que trazem bem-estar

para sua vida. Se receber um convite para sair, aceite!

Que tal entrar em contato com amigos ou parentes
distantes? Aproxime-se de quem ama e participe mais

ativamente de sua vida. Cor: vinho.

m ESCORPIÃO . .

111. Aproveite o dia para fazer uma viagem que há tempos
vem planejando. Esteja na companhia de verdadeiros Iamigos e se sentirá leve e feliz. Na vida a dois, I

....compartilhe ideias e desejos com sua alma gêmea e fi
vocês ficarão mais próximos. Cor: roxo.

to. /\ SAGITÁRIO
)<.

-

Dedique-se mais às pessoas de sua estima - saia com

os amigos, faça passeios ao ar livre com familiares ou

até mesmo uma pequena viagem. O importante é estar

rodeado(a) de pessoas queridas. No romance, não se

distancie de seu amor. Cor: vermelho.

V\_

CAPRiCÓRNIO
.

P Seja humilde, lembre-se de que sempre há .

. possibilidade de aprender com a experiência dos

outros. Então, troque ideias e observe os demais, mas

evite distrações. No amor, não faltará assunto para
conversar com sua alma gêmea. Cor: tons escuros.

� AqUÁRIO
.AAA Bom momento para aprender coisas novas e

interessantes. Saia para se divertir e conheça pessoas
com ideias diferentes das suas. Nos assuntos do

coração, saia da mesmice e convide a pessoa que ama

para um programa divertido. Cor: tons claros.

PEIXES
Dê atenção ao pessoal de casa, mas não se esqueça
de entrar em contato com parentes distantes. Caso
eles façam reclamações ou queixas, ouça-os com

paciência: eles podem precisar de auxilio. No romance,

restabeleça a confiança com o par. Cor: branco.
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Com qua�e duas décadas de atividades, à Itahran é referência no setor imobiliário em Jarit.guá de Sul e região

, .

IMOBILIARIA ITAIVAN
COMPLE'tA 18 OS NO MERCAI)0

,.., - "

ESPECIALIZADA EM VENDAS E LOCAÇAO DE IMOVEIS FOI FUNDADA EM 1994

Elisângela Pezzutti

1\ Imobiliária Itaivan iniciou

l"\.suas atividades em Jaraguá
do Sul em julho de 1994,
quando havia uma carência

de imóveis residenciais

no município. A empresa,

especializada em vendas e

locação, sempre primou por
um atendimento de excelência,
transparência e credibilidade

para permanecer no mercado

e atender as necessidades de

seus clientes. Após 18 anos

de atuação é atualmente uma

das mais conhecidas do setor

imobiliário e uma referência
em Iaraguá do Sul e região.
A empresa trabalha na

comercialização de imóveis
- prontos, lançamentos,

. loteamentos e na locação e

administração das unidades

-, contando com uma

equipe especializada para
cada setor, que está em

constante aperfeiçoamento e

acompanhando as mudanças
que ocorrem no-mercado

regionaL
O principal objetivo da Itaivan

é atender às expectativas de
-

seus clientes, investidores e

parceiros, disponibilizando
imóveis de qualidade para

suprir as necessidades de

habitação e ajudando a realizar

o sonho da casa própria.
A empresa oferece total

segurança ao cliente que
está fazendo seu primeiro
investimento em imóveis,
acompanhando todo o

processo de documentação e

registro.

FINANCIAMENTO

BANCÁRIO
Visando facilitar o

investimento em imóveis, a

Itaivan auxilia seus clientes na

obtenção de financiamentos

bancários, realizando todos

os cálculos de viabilidade

e a apuração de toda a

documentação necessária

exigida pelas financiadoras.

FINANCIAMENTO ATRAVÉS
DE CONSTRUTORAS

A Itaivan possui parcerias
com construtoras

que disponibilizam
financiamentos próprios
e auxilia seus clientes no

contato e negociação para a

obtenção de financiamentos.

TlMBALH& 60NJUNTO

Para atender as necessidades de seus clientes, a Itaívan possui
parceria com as principais construtoras e Ioteadoras da região.

A excelência no atendimento é o principal compromisso dos diretores

da empresa, Jean Dalmarco (E) e Itamar da Silva

.

.

.

.

Rua Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul I Telefone: (47) �055-34121 Visite nosso site ururui.itaiuan.com.br
I •

•

..

•
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onto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

2Scovardes
Na última quarta-feira, o

mandato do ex-senador
Demóstenes Torres' (sem parti
do - GO) foi cassado e não há
nada para comemorar, embora

alguns estejam alardeando que
o Senado Federal 'lavou a alma'
da sociedade brasileira.

Primeiro não há o que come

morar em um episódio onde fi
caram expostos a céu aberto, as

víceras da podridão represen
tada pela orgia existente entre

parte do poder público e outra

parte da iniciativa privada bra

sileira' que sem o menor pudor,
lançaram-se em um festival de

negociatas e artimanhas onde o
.

que imperou (e ainda impera),
é a corrupção e a falta completa
de escrúpulos e de ética.

Não há o que comemorar

sobre o trabalho feito pelo Se
nado Federal, que deveria es

tar envolvido com questões
relevantes que interferem na'
vida de milhões de brasileiros.
No período em que antecedeu
e que sucederá a cassação do
ex-senador Demóstenes Tor
res, aquela casa legislativa sim

plesmente puxou o freio de um

motor que já há muito dá pro
vas de que as engrenagens que
deveriam movimentá -lo estão

enferrujadas e corroídas.
Não há o que comemorar,

também, com o processo de

cassação do ex-senador Demós
tenes, uma vez que embora após
o término da votação (secreta),
alguns senadores tenham divul

gado seus votos na rede social, o

voto em segredo macula o pro
cesso de votação em si, uma vez

que fere. de morte a qualidade
dos mandatos que receberam
abertamente de toda a popula
ção que lhes direcionou o voto.

É inegável que o voto secreto

corresponde a um absurdo que
airida perdura no cenário polí
tico nacional, e que serve para
que inescrupulosos e medrosos

brinquem de esconde-esconde
com um assunto que é da maior

importância - a representação
do povo brasileiro.

Também não há o que co

memorar quanto ao fato de, dos
81 senadores existentes, ape
nas 56· senadores terem vota

dos favoravelmente à cassação
do ex-senador Demóstenes. E o

que dizer dos outros 25 senado
res (dos quais 1 estava ausente,
5 se abstiveram e 19 votaram

contra a cassação)? Neste caso,

poderíamos afirmar que, as

sim como diz o ditado "o que
incomoda não é o barulho dos

f'

maus mas sim o silêncio dos
bons", no processo de cassa

ção ocorrido, o que incomoda
é o fato de 25 senadores terem

se divorciado dos mais sim-

ples princípios éticos e morais.
Estes 25 senadores, evidente
mente, também não são dignos
dos mandatos que receberam e

que os colocou em tão elevado

posto político, assim como não

digno o ex-senador cassado.
Como se vê, não há o que co

memorar, só lamentar. De tudo
isto deve

.

ficar o exemplo de

que a sociedade, mais uma vez,

amparada por uma mídia que
cumpre o seu importante papel (

num Estado Democrático, pos
sui condições de realizar uma

assepsia no inóspito e fétido
cenário político nacional, onde
o que não falta é a realização
de maracutaias, corrupção de
todas as formas e estilos, jogati
na de interesses e ocultamento
dos arranjos, onde o item' que
mais se sobressai é a propina e

o assalto aos cofres públicos, em

detrimento da população que,
cada dia mais, mostra-se caren

te dos valores mais elementares

que dão suporte ao desenvolvi
mento do país.

Que todo este lamento sirva
de fundamentação para de que
nunca percamos nossa capao
dade de reflexão, ação e reação,
pois isto é o que importa e que faz
de um simples território, um país
digno. E país rico não é país sem

pobreza, como ostenta o governo
federal. País rico é país ético! .

AMIGO DE SANGUEr,

110,/'lt}.1 1: M;ljfll�Nn'!,�I,r

JARAGUÁ
Observamos constantemente na

. mídia chamadas para descores
de sangue ir com urgência doar

sangue, por os estoques de sanque
nos hemocentros estarbaixo, isto

geograficamente é crônico.Em
nossa região existem em torno de
250 mil habitantes, a média mundial
de doadores de sangue é de 2%
no Brasil é de 1 %. Observamos
em vários momentos diferentes, o

povo de nossa região ser solidário
_ em momentos de catástrofes.

Entende-se como possível chegar
a 3% de doadores,ou seja 7500
doadores fixos. Podemos dizer
com segurança que todos os dias

pessoas necessitam de sangue e

seus derivados, por motivo de ci

rurgia, acidentes, doenças diversas
como: no tratamento de quimio
terapia para o câncer, é comum

a diminuição de plaquetas e por
consequência a reposição enfim,
em uma doação pode-se ajudar
até 4 pessoas diferentes. Podemos
lembrar também que em breve o

Hospital e Maternidade fará cirurgia
cardíaca que aumentará o consumo

de sangue e seus derivados. Muitas
vezes estes são os momentos mais
difíceis de uma família, e realmente
tem grande dificuldade em sair
e procurar doadores para repor
sangue que seu familiar recebeu.
Por familiares muitas vezes não
encontrar doadores, a reposição
fica prejudicada.
Venha você também ser um doador.
O que fazer e quem pode ser doa
dor?

• Levar qualquer documento;
• Pode ser homem ou mulher,
desde que tenha boa saúde;

• Que não tenha hepatite;
• Que não seja usuário de drogas;
• Não esteja fazendo uso de

medicamentos;
• Ter entre 18 e 60 anos;
• Pesar acima de 50 quilos.

O agendamento é no Hemosc
entre 07:00h e 16:00h pelo
telefone (47) 3055-0454.
Horário de coleta: entre 7h e 12h.

Experimente, não vai se

arrepender. Que. Deus nos

ajude a ajudar o próximo.

Fonte :Loreno Pommerening - Gerente Assistencial HMJ

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.

Abertura de Vaga para Contratação
Vagas para ambos os sexos

senac

• Contabilidade
Consultoria Empresarial

&I!C/SC, n06269/0

Atuação Nº de Vagas ..
• ••. . . .

Orientador para área de
02 (duas) Jaraguá do Sul R$ 17,21 por hora

.

14 a 18/07/2012
___����� istra���':_o_çi��,��!Q�������_� . . .__ ._._ .. .. , .. _,__, ._ .. ... ._._.__ . ._.__._._. ._._

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site
www.sc.senac.br

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando à
. ordem classificatória.

Faça como manda a lei: .

Publique em jornal de grande circulação II.I,,,,-r..'''''�,''' .......

f

,,'

14k,

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por
enquadrar-se como jornal diário de grande circulação IQcal e regional.

Balanços, atas, editais, demais publicações legais..

(47) 2106-1919
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Vil L I u

Preocupação com 'a insegurança
Movimento de

usuários de drogas
durante a noite e

finais de semana

causam incômodos

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Dep�is de ser surpreendido
com o comércio arrombado

no ano passado, Ari Schreiber, 49

anos, se preocupa com a segu

rança dos moradores do bairro

Vila Lalau. Ele conta que teve o

estabelecimento comercial rou

bado. Os ladrões entraram pela
janela lateral do comércio e leva

ram mais de R$ 1 mil em merca

dorias e dinheiro do caixa.

Scheriber suspeita que usu-

APOIO: o (:olUmo DO POVO

árias de drogas, que costu

mam frequentar a região à noi

te, principalmente nos finais

de semana, tenham invadido

o estabelecimento. ''A região
deveria ter mais policiamen
to durante o final de semana,

período de mais movírnen
to", afirma o comerciante. Ele

conta que a Polícia passa pelas
ruas, mais chama muita aten

ção e dá tempo dos usuários

de drogas fugirem. Depois do

arrombamento, o comercian

te colocou grades nas janelas
para evitar mais prejuízo.

O motorista Ianuárío Kaze

chen, 46 anos, também lamen

ta a situação. Ele explica que a

região tem a presença de bêba

dos que fazem bagunça duran

te a madrugada. Ele conta que
tem dias que é necessário ter

cuidado ao passar pela ruaWal-

demar Grubba, pois são muitas

pessoas do lado de fora beben

do e invadindo a pista.
O capitão Aires Volnei Pilo

netto explica que pelo bairro

concentrar um estabelecimento

que promove festas, é inevitável

que exista maior movimento

durante os finais de semana. Ele

explica que existe um policia
menta mais efetivo aos fundos

da boate e que constantemen

te são realizadas apreensões de

drogas no local. "Na
.

semana

passada foi apreendida arma de

um traficante", destaca.

o bairro Vila Lalau

recebeu esse nome

em homenagem
ao morador Lallau

Rath. Tem quase

4,5 mil moradores.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PREJUÍZO Comércio de Schreiber foi invadido por

ladrões, que entraram pela janela e levaram dinheirCl

Movimento do trânsito causa

transtornos a moradores
O movimento intenso na rua

Wlademar Grubba também é

motivo de preocupação para os

moradores da região. A grande
quantidade de carros dificulta a

travessia de pedestres e ciclistas

da cidade. Segundo a passadei
ra MÁrcia Eing, 40 anos, o tráfe

go nos últimos anos aumentou

consideravelmente.

Ela lamenta a dificultada para
os pedestres no trânsito, e conta

que já fez o teste: cronometrou o

tempo que levou para ir até o ou

tro lado. da via, utilizando a faixa

de pedestre. "Param 25 minutos

para atravessai- a rua", afirma

MÁrcia. Para ela, são dois pro
blemas principais que dificultam

a travessia: a falta de respeito dos

motoristas com a sinalização, e a

grande quantidade de carros em

Iaraguá do Sul. .

O aposentado Mário Ersching,
60 anos, também reclama da situ

ação. Ele conta que costuma an

dar de bicicleta frequentemente e

sente dificuldade na hora de atra

vessar as ruas. "Tenho de prestar a

atenção em mim e ter cuidado re
dobrado com os motoristas", reve

la. O comerciante e ex-presidente
da Associação de Moradores,
Sebastião Decker, 51 anos, expli
ca que o problema no trânsito se

repete na cidade toda, e que são

mais graves em horários de pico:
às 7h, ao meio-dia e às 17h.

NJ.�ENÇÃO Aposentado Mario Ersching, 60 anos,

reclama do perigo causado pelo tráfego no bairro
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Campeonato Catarinense

Juventus em busca de gols epontos
Em dois jogos, tricolor
ainda não balançou
as redes adversárias,
o que pretende fazer
contra à Imbituba
neste domingo

JARAGUÁ DO SUL
......................................................

Henrique Porto

OJuventus entra em cam

po no domingo, às 15h30,
para seu terceiro compromisso
na Divisão Especial. O adversá
rio será o Imbituba, equipe que
em 2009 conquistou o acesso à
elite junto com o tricolor.

Ainda digerindo a derrota
diante do Concórdia, o elenco

espera enfim marcar os primei
ros gols e conquistar a primeira
vitória na competição. "Preci
samos continuar jogando des-

ta forma, que os gols e as vitó
rias sairão", acredita o zagueiro
Charles. "Falta tranquilidade no

último passe e na finalização,
mas treinamos para melhorar",
afirma o capitão Rogério Souza.

Pingo tem dúvidas para es

calar a equipe. Recuperado de
lesão, Remerson disputa vaga
no meio com Giso. Também
existe a possibilidade dos dois
atuarem juntos ou Giso voltar
ao ataque. O meia Max não se

recuperou de um problema no

joelho e está fora da partida. O

zagueiro Peixoto pode aparecer
como opção no banco.

.

O Iuventus deve ir à campo
com Wanderson; Paulinho, Ale
mão, Charles, Mareio Goiano;
Gregori, Anderson 'Pedra, Ro

gério Souza e Giso (Remerson);
Thiago Henrique e Kiko. "Res

peitamos o adversário, mas não

podemos mais perder pontos",
conclui Rogério Souza.

SELEÇÃO Com 20 gols no Catarinense, atacante
Gabi vai defender a Seleção Brasileira Sub 17

IRIANE PORTOIAVANTE!

BOLA NA REDE Capitão Rogério Souza (colete)
acredita que os gols sairão contra o Imbituba

Almeida
Ainda vinculado ao Gua

ratinguetá (SP), o volante ca

nhoto Almeida se apresentou
ontem no Iuventus, O tricolo

já solicitou o registro do atleta

junto à CBE mas ainda depen
de da liberação de sua docu

mentação pelo ex-clube.
Yvanilton Raimundo de Al

meida Costa é maranhense de
Codó e tem 28 anos. Começou
na base do Vasco (RJ) e rodou

por diversos clubes, sendo o

Iraty (PR) onde permaneceu
por mais tempo. Em 2008 fe

parte do grupo que recolocou o

Corinthians na Série A do Cam

peonato Brasileiro.
"Recebi a proposta e liguei

para dois ex-companheiros em

outros clubes, o Mareio Goia
no e o Giso, que me ajudaram a

tomar a decisão de vir para cá",
comenta.

Primeiro jogo da decisão no domingo
Em busca do bicampeona- ria, duas vitórias das caçado-

'to estadual, o Olympya recebe renses, ambas por 8 aO.
o Kindermann no domingo, "Vamos jogar com amor

pelo primeiro jogo da decisão
-

e raça. Não vai ser fácil, mas

do Campeonato Catarinense acho que temos condições de
de Futebol.Feminino. É a ter-

_'

surpreender e ganhar", acre

ceira final entre as equipes, em dita a goleira Grasi. "Temos a

seis anos de competição. sensação de dever cumprido
A missão do 'Time de Me- e vencer seria extraordinário,

ninas' não é das mais fáceis. O mas é muito difícil", reconhece
adversário - conhecido como o técnico Polenta.
Fúria do Contestado - está in- . Ele terá o time completo à
victo no certame e sofreu ape- sua disposição, mas confessa .

nas um gol até aqui, Nos jogos ter duas duvidas na escala
válidos pela fase classificató- ção. Porém, não as adianta. A

partida inicia às 13h, no João
Marcatto, na preliminar de
Iuventus e Imbituba. Outra

motivação para o grupo foi o

anúncio que a jovem atacante
Gabrielle Jordão Portilho, au

tora de 20 gols no campeonato,
será convocada para defender
a Seleção Brasileira Sub 17.

Olympya recebe
o Kindermann no

domingo, às 13h, no

estádio João Marcatto.
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Olympya
Davi contra Golias, assim podemos descrever a partida
entre Olympya e Kindermann no domingo. Enquanto
o nosso 'Time de Meninas' se divide entre o trabalho e

a bola, a 'Fúria do Contestado' investe pesado para ser

uma das melhores equipes do Brasil. Mesmo com tanta

diferença de estrutura, vale a nossa torcida para Polenta
e suas comandadas. Afinal, também temos talentos como

a atacante Gabi, de apenas 17 anos, que será convocada
para a Seleção Brasileira da categoria. Chegue mais cedo
ao João Marcatto no domingo e torça por nossas meninas!

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

�

E preciso calma

Quem acompanha o futebol na Sportv, sabe que o catarinen
se Carlos Eduardo Lino é um dos melhores comentaristas

da emissora. Natural de Concórdia, ele comentou a partida de

quarta - feira para uma rádio local. E rasgou elogios à equipe
treinada por Pingo. Disse que se trata de uma equipe bem trei

nada, que prefere o toque de bola aos chutões, com uma ótima

dupla de zaga e com um ataque rápido. Penso igual a ele. E digo
.

mais. Esse time é como uma locomotiva e na hora que engre
nar, ninguém vai conseguir segurar. Acredite, torcedor!

Americanos
o Jaraguá Breakers deu
mostra que não estará para
brincadeira no Torneio
Touchdown. Trouxe dois
americanos para reforçar
o grupo na competição
nacional. Salvo engano,' o

único atleta estrangeiro a

defender uma equipe da

cidade, foi o colombiano
Carlos Saá, no Iuventus de
2010. Parabéns para a Casa
das Piscinas, que acreditou e

investe no projeto.

BufJalos
Por falar em futebol
americano, o Corupá Buffalos
estreia hoje no Campeonato
Brasileiro. Será contra um

velho conhecido, mas não
deixa de ser uma boa opção
para o fã de esporte que
deseja acompanhar um evento

diferente no fim de semana.

A partida será no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
que promete estar ainda mais
bonito com a previsão de

tempo ensolarado.

Pedreira
o torcedor que ligar o radinho para acompanhar a partida entre CSM/Pré-Fabricar e São
Caetano, pode se preparar para fortes emoções. A equipe adversária é daquelas 'dura na queda',
principalmente quando joga em casa. Passa uma falsa impressão de fragilidade, que já fez
Joinville e Marechal Rondon - por exemplo - de vítimas.

São Paulo

United oferece R$ 82
milhões por Lucas

a Manchester United ofereceu R$ 82,4 mi-
.

Ihões pelo passe do meia-atacante Lucas, do
São Paulo. De momento, a divisão dos direitos
é O que emperra a negociação. A. proposta
inglesa é de 33 milhões de Euros, mas o São
Paulo quer 30 milhões de Euros livres para o

clube. Ainda nesta semana-a Inter de Milão
havia oferecido R$ 62 milhões pelo jogador.

Internacional

Zagueiro Juan pode
pintar na equipe

Depois de contratar o uruguaio Forlán, o

Internacional está próximo de anunciar o

acerto com zagueiro Juan. Ele deve chegar
segunda-feira em Porto Alegre, para concluir
as negociações. a defensor viria sem custos

ao Colorado, nos mesmos moldes da nego
ciação com Forlán. Por outro lado, o atacante

Leandro Damião deve deixar o clube.

Campeonato Brasileiro
,

Loco Abreu liberado para sua estreia
Agora é oficial. Neste sá

bado, o atacante Loco Abreu
estreia com a camisa do Fi

gueirense no jogo contra o

Atlético-MG, às 18h30, no Or
lando Scarpelli.

Depois do técnico Argel Fu
cks adiantar que o uruguaio
estaria entre os 11 titulares
e escalá-lo no coletivo de

quinta-feira, o nome de Loco
Abreu apareceu no Boletim

Informativo Diário da CBF. As

sim, ele ganha condições legais
pára atuar.

a contrato de Loco Abreu é
de empréstimo do Botafogo ao

Figueirense até 31 de dezembro
dê 2013. A data do registro, nes

ta sexta-feira 13, tem um tom
de superstição. a número favo
rito do uruguaio é justamente o

13, que estampará as costas da
sua camisa no clube.

Com a confirmação de Loco

Abreu, o Figueira está escalado
com duas estreias para enfren
tar o Atlético-MG - além do ata

cante, o volante Fabiano Silva,
ex-Ioinville, fará a sua primeira
partida no clube.

A escalação titular terá Wil
son; Coutinho, Fred, Anderson

Conceição e Helder; Fabiano
Silva, Doriva e Almir; Caio, Júlio
César e Loco Abreu.

FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE JULHO DE 2012 1211 ESPORTE

DR.BRUNO B.GOBBAT'Q
Ortopedia e Trau matologia 1 O tbro e Cot e

CR!.\'[..sC 15.190

Clínica AIp a

Rua Marina Frutuoso, 244, Centro

GA
CLASSIFICAÇÃO (TURNO)

P J V E D GP GC SG A%

3"RODADA

13/07
A. Tubarão 2xO Caxias*
15/07
10:30 Biguaçu x Hercilio Luz
15:30 Juventus x Imbituba
15:30 Porto x XN de Indaial

18/07
20:30 Guarani x Concórdia

Coi. Times

s Irnluillulílal 4- 2 1. 1. !1] j[ OJ 1. 66.1%>,
s B®J<lÇ1llI 2 2 (1] 2 !1] Q OJ (1] 33,.3%.
71 XV! de lnmi'aC 1. 2 OJ 1. :IL O 1 -1. 1.6"f0k
8 JIlJillentlllS 1. 2 O 1 :l!. o 1. -1. 1.6,.71%
9J Caxias 1. 3 O 1. 2 1 5 4- 11.1%
1.0 lPooo O 2 (1] O 2 O 2 -2 0,0%

*encerrado após o fechamento da edição

Classifi_càdbs para a semifinal

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO 9" RODADA

14/07
P J V E D GP GC SG A 18:30 FigueirensexAtlético-MG

18:30 Corinthians x Náutico
21:00 Ponte Preta x Coritiba

15/07
16:00 Bahia x Flamengo

.1 16:00 Cruzeiro x Grêmio
16:00 Intemacional x Santos
16:00 Botafogo x Fluminense
18:30 Palmeiras x São Paulo

i: 3
_

6ft�% 18:30 Vasco x Atlético-GO

i 'i 5O,Q% 18:30 Sport x Portuguesa

12 1 ,50,0%
12 1 .50.0%

15 ·641,1%
lO.

_

-2 �$7 .5%
10 i -5 )33,3%

8 8 1 5 2 7 7 O 33.3%
8 8 1 5 2 8 10 -2 33,3%
7 8 2 1 5 13 16 -3 29,2%

8

9 Flamengo
10 Ponte Preta
11 Náutico
12 $�rt
13 �:l!tlfguesa
14 Santos

15 Figueirense
16 Coritiba
17 Bahia 7 8 1 4 3 6 10 -4 29,2%
18 Palmeiras 5 8 1 2 5 7 10 -3 20,8%
19 Corinthians 5 8 1 2 5 5 11 -6 20,8%
20 Atlético-GO 2 8 O 2 6 4 15 -11 8,3% Rebaixados para série B

LUIZ HENRIQUE/FFC
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Ordem de serviço é assinada
Esta primeira etapa
deve ficar pronta em

120 dias e obra será
executada pelo Dnit

GUARAMIRIM

Elisângela Pezzutti

Aassinatura do contrato e da
ordem de serviço do proje

to para construção do viaduto
de Guaramirim (BR - 280/ SC-

. 413) foi realizada ontem, na

sede da Associação dos Municí
pios do Vale do Itapocu (Amva
li). A reunião, conduzida pelo
presidente da entidade, prefei
to Felipe Voigt, de Schroeder,
contou com a participação do
deputado federal Mauro Ma
riani, deputado estadual Carlos
Chiodini e de representantes da
empresa Azimute Consultoria
e Projetos de Engenharia - An
tônio Carlos Ramuski e Edson
Nery-, entre outras autoridades.

O prazo de execução da or

dem de serviço é de 120 dias e

o valor do investimento é de R$
149.524,.00, custeados somente
com recursos da Amvali. Após
a execução, a empresa contra
tada aprovará o projeto junto
ao Departamento Nacional de
Infraestrutura dos Transportes

(Dnit).
O deputado Mauro Mariani

observou que, depois da dupli
cação da BR-280, a obra do ele
vado de Guaramirim é a segunda

.

mais importante da regi�o. O de
putado Carlos Chiodini destacou
que a construção do elevado vai
melhorar significativamente a

mobilidade urbana, desafogan
do o trânsito no local.

O presidente Felipe Voigt
acrescentou a importância desta
obra para todos os municípios
da microrregião e informou
que há uma emenda parlamen
tar no valor de R$ 20 milhões e

que a bancada está determina
da a,buscar este recurso para
investir na execução do viaduto
de Guaramirim. "É um inves
timento de suma importância
para nós", declarou Voigt.

Depois da

duplicação da

BR-280, esta é
a obra mais

importante
para a região.

M�f�llro Ma,riani�
depu.tado federal

FABIO MOREJ

Trevo na entrada de Guaramirim e que dá acesso a outros
mturlcípios fica engarrafado após as 17h. Elevado deve resolver problema

Mobilidade urballa

Reivindicação já é antiga
O funcionário de um posto de gasolina que

fica à beira da BR-280, Renato Fernandes Nunes,
56, comentou que a construção de um elevado
no viaduto já é uma reivindicação antiga. "Eu
moro aqui perto e depois das 17h, é uma difi
culdade para atravessar essa rodovia, o movi
mento é demais e vai até perto das 21h. Além do
incômodo, há muito perigo de acidentes", diz.

Na opinião do motorista de caminhão Fabian
de Aguiar, 36, morador de Piçarras, a obra v,

desafogar o trânsito. "Hoje, ao meio-dia, demo
rei uns dez minutos para atravessar. Se algur
motorista não dá a vez, você se cansa de espera]
E esse movimento intenso também é perigoso'
comentou, completando que passa pelo Ioca
uma vez por semana.

IMAGENS DE ARTE IAZIMUTEIAMVAl

INVES1.�IMENWl'ljO Construção do viaduto (ilustrações) se� custeada com verbas da União, através de emenda de R$ 20 milhões
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Vandalismo ou foi a força do vento?
Moradores reclamam

que vasos e flores
foram revirados
no cemitério da
comunidade

Nilson Antonio

Todos os dias quando a zela
dora Ingrid Leitzke, 54 anos,

retorna . do trabalho ela olha
para o cemitério, na Rua Pastor
Albert Scheneider, no Rio da
Luz, para matar a saudade do
marido que faleceu em agos
to do ano passado. Na tarde de

quarta-feira, em torno das 16h,
ao fazer o tradicional percurso,
ela percebeu que alguma coisa
estava diferente no túmulo. "Es
tranhei quando passei e não vi
nenhuma flor", contou Ingrid..

.

Para saber o que estava

acontecendo, ela entrou no ce

mitério. "Estava tudo revirado.
Nem acreditei no que vi", rela
tou. A zeladora diz que foi bus
car a nora para mostrar o que
havia acontecido.

A nora, Adilei Leitzke, 38

anos, disse que nunca viu algo
semelhante nos 14 anos em que
reside na região. "Os vasos esta

vam derrubados e as flores foram
retiradas", afirmou. Segundo ela,

MARCELE GOUCHE

CENÁRIO Vasos ainda permaneciam jogados no chão jW1to aos jazigos

o cemitério é bastante visitado
e o que aconteceu durante a

semana causou muita revolta
em alguns moradores.

Ingrid contou que durante
a noite quase não dormiu de
vido a indignação que teve ao

ver a situação do local. "Acre
dito que todo mundo se sente
mal ao ver vandalismo nos lo
cais onde as pessoas queridas
estão enterradas", relata.

Em busca de alternativas
para não se repetir fatos se

melhantes Ingrid comunicou
ao presidente da Comunida
de da Igreja Luterana Cristo
Salvador, Rogério Baungar
ten, para que seja tomada al

guma providência. Entretan
to, Baungarten avaliou que, o

que aconteceu, não foi ato de
vandalismo. "Acredito que foi
o vento que fez isso, porque

Show que não aconteceu

Compradores terão os ingressos ressarcidos
. Fãs do grupo Capital Inicial

começaram a receber o reem

bolso pelo valor dos ingressos
do shaw, que deveria acontecer
em março na Arena .Iaraguá. O
ressarcimento iniciou no dia
IOde julho e vai até junho de
2013. As parcelas variam de R$
32 a R$ 500, conforme a quan
tidade de ingressos comprados
por cada cliente.

A empresa promotora de
eventos está disposta a pagar
R$ 1 mil por mês e fez o acor

do com os 146 clientes lesados
para a devolução do dinhei
ro. O Procon, que abriu um

processo administrativo por
descumprimento de oferta,
acompanhou o processo e está

atento aos pagamentos.
"Abrimos o processo no dia

11 de junho, e a empresa ofere
ceu o acordo no mesmo dia. As

pessoas aceitaram receber ape
nas o valor do ingresso e agora
elas começam a receber esse di
nheiro", declarou a advogada da
Prefeitura, Rosilea Krawulski.

Roberto Luiz Trapp foi um

dos que teve a feliz surpresa.
"Quando tirei o' extrato nem

sabia que dinheiro era aque
le, pois eu só esperava receber
em setembro", contou. Ele foi
reembolsado em R$ 37, relati
vo ao ingresso que a filha Sté
fani comprou para ir ao even

to. Ela iria com outras duas

amigas, que ainda esperam o

ressarcimento. .

O Procon havia dividido
os clientes em grupos, e as 12

pessoas que receberam em

julho, as primeiras a serem re

embolsadas, deveriam receber
o pagamento só em setembro.
"Houve uma troca O importan
te é que a empresa continue fa-

_

zendo os pagamentos mensal
mente", opinou Krawulski.

Caso a empresa descumpra
o acordo e não respeite o pro
cesso administrativo aberto no

Procon, os clientes lesados po
derão ainda recorrer a Justiça
e entrar com processos civil e

penal, por estelionato. A repor
tagem não conseguiu contato
com os organizadores do show

todo o cemitério foi atingi
do", relatou

A' auxiliar administrativo
Cássia Leitzke, 33 anos, não
acredita nesta versão. "Foram
retiradas as flores de dentro
dos vasos e o vento não faz
isso", disse. ·Para ela, um ven

to normal não poderia ter fei
to tanto estrago. "Teria de ser

um tsunami", ironizou.
A saída, apontada por

Massara,ndllba

Motodclista
. morre

Um acidente ocorrido na noite
de quinta-feira, por volta das 21
horas, no bairro Guarani-mi
rim, em Massaranduba, tirou
a vida do motociclista Elias
Alves de SOUZ<l, 35 anos. Ele
teria colidido na traseira de um

caminhão estacionado, quando
trafegava pela rua Padre Silvio
Micheluzzi. A vítima foi socor

rida pelos bombeiros. Devido
à gravidade dos ferimentos -

politraumatismo e hemorragia
interna - ele foi transferido para
o Hospital São José de Iara-
guá do Sul, mas não resistiu e

.

morreu. Essa foi a quinta vítima
fatal de acidente de trânsito re

gistrada esse ano no município
de Massaranduba.

Cássia, para evitar novos atos

de vandalismo é cercar o local.
"Parece-me que já teve em

presários que se dispuseram a
.

fazer isso, mas ainda não acon

teceu", disse. Além de cercar o

cemitério, ela comentou que o

acesso ao local deveria ser tran
cada durante a noite.

Baungarten disse que há

poucas alternativas para serem

adotadas. IIJá foi pensado em

colocar um guarda para fazer
a Vigilância, mas não temos re

cursos para pagar o salário des
ta pessoa", explica.

No momento, a medida

que será adotada, segundo ele,
é relatar o acontecido a Polí
cia Militar e solicitar para que
sejam feitas rondas periódicas
nas- redondezas. Até ontem, o

caso não havia sido encarm

nhado à polícia.

Acredito que �oi o

vento que fez isso,
porque todo o

cemitério foi

atingido.

Rogério Baungarten,
presidente da

, Comunidade da Igreja
Luterana Cristo

Salvador

Trânsito

Atropelada
na faixa

Uma jovem, de 18 anos,
foi atropelada enquanto
tentava atravessar, na faixa
de pedestre, a rua Walter

Marquardt, em Jaraguá do
Sul, ontem de manhã. Com
ferimentos no tórax e dores
no braço esquerdo, a vítima
foi levada ao Hospital São
José, e passa bem. '
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