
Evento

Macarronada da solidariedade
Neste, sábado ao meio-dia, no estacionamento do Shopping
Breithaupt acontece a ga edição da "Macarronada Solidária".
Serão servidos três tipos de massas, por R$ 20. O dinheiros
será repassado para entidades de Iaraguá do Sul. Página 19

Liga Futsal
A despedida de Banana
Partida contra o Marechal Rondon na segunda-feira será
a última do técnico João Carlos Barbosa no comando da
equipe CSM/Pré-Fabricar. De férias no Brasil, Banana
retorna ao seu clube no Kwait. Página 22

Ficha Limpa

Entidades opinam
sobre lei em vigor

JIJIgadOS
Na região, parte dos

registros de candidaturas
já foi analisado pela
Justiça Eleitoral.

,

Representantes de instituições locais aconselham o eleitorado a fazer o voto da

limpeza nas eleições municipais de outubro. Será a primeira vez que políticos
condenados por improbidade em segunda instância não poderão participar do pleito.

Páginas 6 e 7
.

Daiana Constantino
Plenário, página 4

MARCELE GOUCHE
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Empresa temurnaposição
consolidadano disputado

iI '
i' 'm�rCÇl�i�VreWohal." ,

19U.aria,
fpaRcelal'
Uma lei do estado da
Califórnia detonou uma
:.;vertladeh�a,batáJh,a enttf€f

'

"I'

os EUA e a França. A
norma simplesmente

uçãp
tê de

, 'm'eu
I ,r,;,�t7;! I

'"",

o , ,ons'ider
cruel. Os franceses
,

'eaçam retalhar
é coméçarUma

I

campanha contra os

vinhos'californianos.
No meio disto estão os

apreciadores. A França
responde pela produção
de 70% do produto

',R
no mundo e consome

internamente 75% do

que produz.

• •

SOCiaiS
I

,�'
Conforme estudo da
Burson-Marsteller, 87%

evidentemente, urna
grande vantagem. Esse
mesmo meio pode ser

utilizado para apresentar
a versão da empresa
e/ou suas desculpas.

� I J J I I i I

www.ocorreiodopovo.com.br
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Reservas COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ... -0,76%
OURO ft 0,03%

US$ 107,740

US$ 1585,100
........................................................"; .

OBanco Central do Brasil divul

gou o volume das reservas inter
nacionais. Elas somaram, no final de

2011, US$ 352 bilhões. O crescimento

foi de 21,9% em relação a 2010. Se no

ano passado não faltou ingresso de ca
pital estrangeiro, o cenário deste ano

émuito diferente. Por isso, as cotações

do dólar semantêm em torno de R$ 2,
principalmente por causa das inter

venções do Banco Central. A institui

ção comercializa parte das reservas

sempre que precisamanter o câmbio
sob controle. Espera-se para este ano
uma redução nas reservas cambiais
do País.

Sem linha
A proibição de

comercialização de novas
linhas por parte de três
das maiores operadoras
de telefonia do país -

Claro, Tim e Oi - não

chega a ser uma decisão

inesperada. Poderia se

estranhar que a líderVivo
não tenha entrado na lista.
O Brasil já chegou à marca
de 256milhões de linhas
de celular e os aparelhos
estão incorporando
cada vez mais funções e

sobrecarregando a rede
existente. O resultado foi
uma acentuada queda
na qualidade do serviço
prestado e o aumento nas

reclamações Portanto,
a iniéíativa daAnatel é
muito boa para o interesse
dos consumidores e

atende os objetivos do
governo que espera
pelos investimentos
que permitam que os

turistas esperados para
2014 e 2016 possam
falar com seus países de
origem. Em SC, apenas a
comercialização da
Claro foi afetada.

Tudo certo
A Sonetti Alimentos comunica à comunidade

jaraguaense que o incidente ocorrido na última q�arta
feira teve pequenas proporções, sem provocarmaiores

perdas ou alteração na rotina da empresa. A Sonetti

comunica ainda que em breve inaugurará sua nova sede,
com modernas instalações, espaços ampliados, para
oferecer ainda mais qualidade aos seus clientes.

DMJLGAÇÃO

Fenpar e ini Cooper
Sempre a frente do que é tendência em
modernidade e design, a Fenpar trás para Jaraguá
uma exposição exclusiva dos carrosMini Coopero
Em parceria com a Top Car, concessionária
Mini Cooper em Florianópolis, Blumenaú e

Chapecó, os carros estarão expostos na Central
de Decorados Fenpar até 31 de Julho, e estarão
disponíveis inclusive para test drive.

Artama
Tradicional fabricante
de equipamentos para
movimentação de cargas
completa hoje 46 anos.
Em diversas decisões,
a direção se adaptou às

mudanças no mercado. Por
isso vive uma ótima fase.

Novas notas
Na segunda-feira o Banco
Centrallança novas
cédulas de R$10 e R$ ,

20. As notas entram em

circulação no mesmo dia.

I
I

,t II

I.,OTEIUA.S
QUINA
SORTEIO N° 2947
08 -,26 - 48 - 66 - 71

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 780
03 - 06 - 07 - 08 - 10
·13 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 24 - 25

Corte de juros
A ata do Copom sobre a última
reunião que definiu a redução
da taxa básica de juros para

, 8% aponta para a tendência de
cortes menos drásticos no futuro
imediato. Isto tem uma forte

razão, porque a taxa anual de

inflação continua em torno dos
6%. A diferença entre a mesma e

a taxa básica chegou em torno

de 2%, que é a taxa real. A alta,
em relação aos juros negativos
dos países desenvolvidos, é
muito baixa para os padrões

,

brasileiros. Portanto, a

margem de manobras do
BC fica cada vez mais
condicionada pela inflação.

Destaque
AMalwee conquistou o prêmio
Empresa CidadãADVB/SC
2012, na categoria preservação
ambiental. O projeto vencedor
foi "Garrafas PET: o lixo que virou
moda na Malwee." O prêmio
será entregue no dia 16 de

agosto, em Lages. As roupas com
PET produzidas pela Malwee
são fabricadas a partir de duas
composições: uma 90% algodão
e 10% poliéster. O material PET,
que é a chamada "meia malha",
é usado na criação de diversas

coleções o ano inteiro. Uma outra
linha usa a composição de 50%

algodão e 50% poliéster reciclado
na produção de moletons para a

coleção de inverno da Malwee.

Televendas
-

As técnicas de negociação
por telefone é tema de curso

promovido pelaApevi. Acontece
de 27 a 30 de agosto, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Apesar do avanço de outras
formas de comercialização, o
telefone continua sendo um

poderoso instrumento que
pode trazer ótimos resultados
quando for bem utilizado.
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lei da Ficha Limpa ainda é um mistério para os

, leitc;>rys.:l(ntelhor PQstuIa'l?ara:�vitm.:, vqtos em
'f "':','," I, .,0

_,', _

' ,'"

"cap.didatos:que estejam com lirabopreso" em alguma
pendenga judicial é a informação.

Cabe ao principal personagem da campanha elei
toral a decisão de escolherum concorrente aos cargos
de prefeito ,e vereador que preencha os requisitos de
ética, hQnestida�e� compro�,iss? e re�pei�o ás leis e

o'se�Qo"súblico fi principafuiei]te,rtenba�a
tura que apresente na prática todos esses príncíptos,

As informações sobre os currículos dos
candidatos, o que fizeram em suas atividades pro-

I

A quàlífícação do voto
eleitor para se qualificar para o voto.

, HWélf dás ,boas �ç@es dGs' íUo�ântes � a escolhã as
opões dos candidatos atràvés.da postura .do das ..

'

carte. Depois de analisar os candidatos ele pode.
descartar das preferências aqueles nomes que
não se enquadram dentro da sua própria ética de
encarar o penoso desafio daadministração pública.

'

O voto consciente
1
é aql:J;e gue dá o seguinte

recª,d0; i�não aos ganbos de 8't08"; "não à ç{frrup�\,'
çãd',"lrião à hipocrisia", (fnão alta de capacitaçãô",
"nãoao egoísmo", "não ao desrespeito às leis" e "não
ao autoritarismo".

o voto consciente é aquele que dá
o seguinte recado: "não aos ganhos

,desonestos", "não à corruP9ão", "não à
�

b'pocrisia", "não à falta de capacitação".

,Charge
o SE:NHOR. P5DILt
PRA FICAI< LONeE.
'OA$O�S!
A(d:>AA.,.e PEçO,
?AL"

Do leitor

Creche não é depósito
T i o artigo enviado pela sra.

LLuciane Bortolini sobre as

creches. Não trabalho na rede

pública de ensino e não fui
ofendida nem tomo as dores de

ninguém.
É fato e de extrema impor

tância que nossa cidade provi
dencie mais vagas para a edu

cação infantil. Além de mais
funcionários qualificados, me
lhor estrutura, maior valoriza

ção do profissional da educação
infantil.

No entanto sou obrigada a

questionar: É certo que uma

criança fique (em média) 313

dias, das o8h: 30min até ás
19horas na escolinha?

Sou professora de educa

ção infantil. Sei da importân
cia da família presente na vida
da criança, sei dos benefícios

que a companhia dos pais traz

para o desenvolvimento infan
til. Creche não é mais deposito

de criança. Há muito deixou de
ser apenas assistencialista e está
assumindo e praticando sua

real função: ser um espaço que
garanta um atendimento de

qualidade, que favoreça o de

senvolvimento e a formação das

crianças. O trabalho do educa
dor tem função complementar
ao papel educativo da família.

Sugiro à autora do artigo re

fletir sobre a qualidade de vida!
Por que não adotarmos

horários flexíveis de trabalho,
rodízio de funcionários, meia

jornada? Minhas idéias talvez

sejam utópicas.Mas entendo de

educação infantil. Seus filhos

precisam da presença de vocês
também.

Será que não é hora de evo

luirmos e encontrar uma ma

neira de conciliar trabalho e

qualidade de vida?

Tanymara Paganelli

COlupartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Desenha, por favor!

Dia destes, o Boni fez uma frase numa entrevista

para a Ana Maria Braga que me deixou pensan
do. Claro que a leitora e o leitor não me vão perguntar
de quem estou falando, que Boni é esse, claro que não.
Boni só houve um, foi o sujeito que junto com oWalter
Clark fez aTVGlobo aparecer no mapa. Essemesmo.

Conversando sobre programação de televisão,
índices de audiência, essas coisas, Bani disse que
- "0 que precisa ser explicado não dá audiência".
Bah, na mosca! E sabes por que o que precisa ser

explicado não dá audiência? Porque a massa da
audiência de televisão não tem "alcance", não pega
o que não for ilustrado, desenhado ... E isso envol
ve gente com diploma na parede. Claro, diploma
não encurta orelha.

Tem razão o Bani, se você precisa traduzir
o conteúdo de uma frase na tevê QU de um

quadronumdadoprograma,écertoqueaaudiência
será pífia, o pessoal vai cair fora, a cabecinha curta
vai só até ali...

.'

Não vamos longe, essa frase do Boni faz lembrar
aquela outra, aquela que dizemos aos amigos, brin
cando: - Entendeste ou queres que eu desenhe? Essa
frase é um desdém a quem a ouve, mas é dita como
brincadeira. Sabemos que as pessoas de cabeça es

treita "gostam" de ler livros de poucas linhas em cada

página e de preferência com gravuras, desenhos.

Quase um gibi. De outro modo cansa, aborrece, faz
dormir... Encurtando a conversa, os programas de
televisão precisam ser cadavezmais "comun itários",
e assim fica difícil tirar do barro a quem deseja subir.
Não será pela programação da tevê que essa pessoa
vai achar a escada. O que acontece, isso sim, é que
o pessoal que faz televisão não está disposto a in
vestir em qualidade, mas em números de audiência.
Dá nisso que anda por aí.

Jornal
Li na Folha "A forte expansão do crédito no

governo Lula aumentou a capacidade de con

sumo da população mas parte dos consumido
res se endividou além da conta...

" E aí aparece
o relato de um tal de Severino "biscateiro" que
diz que hoje tem dois carros e quatro computa
dores, mas admite que se encalacrou, deu um

passo maior que a perna...
" Claro, ele não disse

que deve estar a mil, sem sono, brigando com a

mulher e fazendo biscates como a cara dele, coi
sa típica dos endividados. Governo Lula, heim!,
deu a corda para os iletrados se enforcarem.

Folgado
Diz um consultor de carreiras no jornal: - "Es

tau cansado de ouvir gente dizendo: - Eu quero
termuito dinheiro, quero bombar, ter fama, palco,
mas eu quero também todo dia pegar meu filho
na escola, quero almoçar com ele, e às 17h desli

gar o celular...
" Em outras palavras, o parvo, ele ou

ela, quer ser bem-sucedido na vida profissional
e viver ainda assim grudado nas coisas caseiras ...

impossíveL Quem conseguir escreva um livro, vai
ficar rico. Muitas mulheres ao casar fizeram essa

opção, essa, pelo lar. Hoje
II

separadas e sem nada -

vendem bugigangas de porta em porta...

Falta dizer
Ninguém nos dá um destino, nos fazemos o

"destino" pelas nossas escolhas. A mulher pode
até abandonar os estudos e o trabalho ao casar,
mas o resultado dessa escolha não será destino,
será escolha. ,E é possível dar certo, ter sorte, tan-,

to quanto o é ganhar na Mega-Sena sozinho ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira,· nelson@ocorreiodoPovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
':, Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
: ' •Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380· 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30

,r/ • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povó Ltda
Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Novidade
marca história
As eleições municipais de 2012
terão um ingrediente inédito.
Será o primeiro pleito em que
a Lei da Ficha será aplicada no
Brasil. A novidade lança desafios '

à Justiça Eleitoral para que a

legislação seja cumprida. Para
reforçar a seriedade com que o

tema deverá ser tratado pelos
juízes eleitorais nesse processo, a
presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, ministra Cármen
Lúcia Rocha, esteve sexta-

feira no Estado confirmando o

suporte do STE aos juízes que
terão um grande volume de

questionamentos de candidaturas
para avaliarem e decidirem.
Nas páginas 6 e 7, a opinião de

representantes de classes de

Jaraguá do Sul sobre o tema.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)

Adendo
Os vereadores da oposição
em Jaraguá do Sul devem ir
além do pedido de informação
que requer a lista dos cargos
comissionados, efetivos,
gratificados e os nomes de
seus ocupantes, e mais a

relação dos servidores que
estão remanejados em áreas
diferentes daquelas para as

quais prestaram concurso

público. Devem ser solicitados
também os nomes dos
conselheiros municipais.

Bandeira
No primeiro semestre

legislativo jaraguaense do ano,
á busca pela transparência no
trato com a informação pública
foi evidenciada. Os vereadores
devem bater nessamesma
teclaapós o recesso.

c'

www.ocorreiodopovo.com.br

IenáriO
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Registros julgados
os juízes eleitorais das Comarcas

da região já julgaram parte dos

registros de candidaturas. Até o fim
da tarde de sexta-feira, em Jaraguá
do Sul, foram feitas 32 aprovações do

.

total de 169 pretendentes ao Legisla
tivo. Ainda aguardam análise os no

mes dos concorrentes damajoritária:
Cecília Konell (PSD), Dieter Ianssen
(PP) e Moacir Bertoldi (PR).

Em Guaramirim, dos 82 registros de
candidaturas para a disputa proporcio
nal, apenas dois esperam ser julgados.
Já os dois candidatos àmajoritária, Nil
son Bylaardt (PMDB) e Lauro Frõhlich

(PSD), receberam as aprovações.
No município de Schroeder, dos

68 candidatos, apenas um teve. regis-

tro indeferido, o da candidata Irene
da Silva de Ávila (PSDB). Os demais
foram aprovados. Os concorrentes

ao Executivo Luís Aparício Ribas

(PMDB) e Osvaldo Iurck (PSDB) tive
ram suas candidaturas deferidas.

Em Massaranduba, dos 41 candi

datos' somente três aguardam julga
mento. O restante foi deferido.A can

didatura de MárioRenke foi liberada
e a do candidato Odenir Deretti (PP)
aguarda análise.

Em Corupá, os 57 candidatos a

vereador e os postulantes ao cargo
de chefe do governo municipal, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) e João Car
los Gottardi (PT), esperam pela ava

liação eleitoral.

FABIO MOREIRA

Lançame to
Na sexta-feira à noite, ocorreu a festa de lançamento de campanha
da coligação "O Povo Novamente", que tem como candidata a

prefeita Cecília Konell (PSD) e a vice Alcides Pavanello (PSB).

Pela transparência
A aprovação da Lei de Acesso à Informação este ano significou um
avanço na democratização dos dados públicos governamentais
- mesmo que os municípios ainda estejam engatinhando nesse

processo de disponibilização das informações. Para o eleitor atento,
deve contar pontos o carididato que prezar pela transparência.

Correção
A sigla correta do partido que integra
a coligação "Iaraguá quer Mais", do
candidato a prefeito Moacir Bertoldi,
é PR e não Pp, como saiu na página
7 da edição de ontem. Diferente do

que está no site do TSE, os valores
dos gastos de campanha com os

candidatos da proporcional do
PPS, PDT e PMDB de Guaramirim

correspondem ao total para todos os

candidatos, e não para cada um -

como a reportagem informou ..

No vermelho
A saúde é uma das áreas mais

problemáticas em Iaraguá do Sul. A

reportagem do OCP abordou essa

semana as dificuldades 'enfrentadas pela
população. Quando não faltam postos
nos bairros, faltammédicos nas unidades
existentes. É um problema crônico, mas
que os postulantes ao cargo de prefeito
terão o desafio de propor soluções.

A semana

'São investimentos
necessários para fomentar

o desenvolvimento
eco:nôIIlic() ela rcoiã,.o,b"" .

facilitaI1do o escoamento da

produção, diminuir riscos
de acidentes,melhorar
a. mobilidade urbana',

. VALDIR COBALQUINI, secretário do Estado
da Segurança Pública, esteve na plenária da Acijs
da última segunda-feira, confirmando as obras de
melhorias para as rodovias SC-413 e SC-416.

I/If.lft'lnical1/f'nirlhlfdiJ Unli! rno(;ã/rJ'"

de apelo ,ao secw�etág"io de
Desenvolvimerlto Regional
lio Tironi e o secretário
de Educaç,ã,o, Eduardo
1)(�sc.hanll:1ffi!5p!p pl'Qi;!d�nd'r:)
l'nfc;ln'(::�I'�i�S, i���"W"�a f!�!il(L�:O�i"i®,S

2. NATÁLIA LÚCIA PETRY, vereadora do PMDB

'Ainda não recebi nenhum
"PeCf ']" rio', ·rlelll,(�'''� I{-�' ,�; ,r.,�, �/1<�'"1·(J ,..�

.t) �.I �.,;t .. I�.- .1 , ,. , .".' '''-� ,) 'I..,,· ,} �.."' .�. 0... �.l() •

Mas quando receber, a
.solicitação será respondida

sem problemas',
3. LlO TlRONI, secretário de Desenvolvimento

Regional, sobre a discussão levantada

pela vereadora Natália Lúcia Petry
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OCasa de alvenaria sendo 02 dormitórios, sala,

cozinha, lavanderia, �WC, churrasqueira, 01 vaga de

garagem. Entrada 50% + parcelas direto com a

construtora e saldo via financiamento bancário.
Foto meramente ilustrativa.
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Plantão de Vendas

9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409

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

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E
TRANQÜiLO. FINANCIÁVEL. Terreno de

esquina - R$ 95.000,00

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

GAR. R$ 198.000,00

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

Loteamento Versalles - edificado com casa
de madeira sendo 02 quartos,cozinha,

banheiro.Terreno com 420m2•
RS 130.000,00

Ref.5oo1- ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - Terreno
Comercial com 1200 m2 (30X4O) . Contendo
01 Casa de alvenaria com 78,4Om2 sendo 03
quartos,Q2 BWC,Sala,Cozinha,Lavanderia.

R$ 668.000,00

Ref. 1018 - casa de alvenaria sendo 02 dormi
tório,sala,cozinha,lavanderia,bwc,churrasque
ira,Ol vaga de garagem. Pagamento entrada
de 50% + parcelas.direto com o construtor
e saldo via financiamento bancário. FOTO
MERAMENTE ILUSTRATIVA. R$175.0oo,oo

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

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

Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

REF.l013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM
382M2 SENDO 1 SUiTE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SALA, ESCRITóRIO LAVANDERIA, ÁREA ElE
FESTA COM LAVABO, GAR. PI 04 CARROS + CASA DE
ALVENARIA COM +OU- 70M2. ACEITA APTO COMO

PARTE DO PAGAMENTO. R$ 400.000,00

li

Ref. 2016 - BARRA DO RIO MOLHA -

APARTAMENTO COM 56M2 SENDO 02

QUARTOS,SALA,COZI N HA, LAVAN DE RIA,
01 VAGA DE GARAGEM. R$ 147.000,00

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

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

Cod 11019 Apartamento
Bairro Vila Lalau com 01 suíte
+ 02 dormitórios e demais

dependências.
Valor R$ 770,00

Cod 13005

Galpão Bairro

Baependi

com àrea de

1.411m2 + 03

bwc

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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6.304- TERENO COM 522,20M'.
R$86.000,00

RIO CERRO

6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. COM DOR
MITÓRIO, SALA ESTAR, COPA/COZINHA, ÁREA
DE-SERViÇO, CHURRASQUEIRA, PISCINA, BWC

E GARAGEM. R$ 215.000,00

6.331- BAEPENDI

APTO COM UMA

SUiTE, 2 DOR-

MITÓRIOS, SALA!
COPA, COZINHA

MOBILIADA, AR�A
.

DE SERViÇO, BAN
HEIRO E GARAGEM.

ÚLTIMO ANDAR.

R$165.000,OO -

ACEITA

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIOS, SALA,
COZINHA/COPA, 2 BWC, ÁREA DE SERViÇO,

CHURRASQUEIRA. R$200.000,00

I

www.parcimoveis com.br

3371·
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

,.,

LOCAÇA0
CASAS:

BAIRRO: CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT, WTE 120 -02 QTOS, SI. cozo
BWC, LAVEGAR R$ 450,00.
BAIRRO: VILA LENZI, RUA AFONSO NAGEI.
N" 64 - 01 SUITE, 02 QTOS, 02SLS, cozo BWC,
LAVEGARAGEM. R$ 1.100,00
BAIRRO JGUÁ 99: RUAOSCARSCHNEIDER,N"
301 - 01 SUITE, 01 QTO, SI. cozo BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO: JGuA 99 -RUA RI 103 - 02QTOS, SI.
cozo BWC, LAV EGARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO: VILA LENZI -RUA ROBERTO MAR

QUART, N° 164- 02QTOS, SI. cozo BWC, LAV
EGARAGEM. R$ 690,00.
BAIRRO: NEREU RAMOS -RUA GENNARO

SARTI, N" 118- 02QTOS, SI. COzo BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO: AMIZADE - RUA ROSA BALSANEL
LI, N"52 - 03QTOS, SI. cozo BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 900,00.
BAIRRO: AMIZADE - RUA FERDINAN

DOKRIEGER, N" 185 - 01 SUÍTE, 02QTOS, SI.
cozo BWC, LAY, CHURRASQUEIRA E GA
RAGEM. R$ í.zoo.oo
BAIRRO: VILA NOVA -RUA FREDERICO
CURT VASEI. N"122 -04QTOS, SI. cozo BWC,
LAVE 02GARAGENS. R$ 970,00.
BAIRRO: VILA NOVA -RUA FREDERICO
CURT VASEI. AO LADO

.

N°652 -02QTOS,
SL, cozo BWC, LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$
600,00
BAIRRO: RIO CERRO II -RUA GERHARDT

ROEDER, N" 69 -02QTOS, SI. cozo BWC, LAV
EGARAGEM. R$ 570,00
BAIRRO: ilHA DA FIGUEIRA -RUA EDMUN
DO GEOERG, N" 40 - 02QTOS, SL, cozo BWC,
LAVE GARAGEM. R$ 700,00
BAIRRO: ilHADA FIGUEIRA -RUAMANOEL
DOS SANTOS,N"5oo -02QTOS, SI. cozo BWC,
LAVEGARAGEM. R$ 6OO,oo
BAIRRO: TRÊS ruos DO NORTE -RUA ROD.

MUNlCIPAL, N"282 -02QTOS, SI. cozo BWC,
LAV EGARAGEM.R$ 380,00
BAIRRO: AMIZADE -GUARAMIRlM - RUA

ARNOIDO BETONI,N" 65 - 03QTOS, SI. cozo
BWC, LAV EGARAGEM.R$ zooro
BAIRRO: GUAMIRANGA -. RUA OLANDA
PETRY SATLER, N° 210 - 03QTOS, SI. cozo
BWC, LAVEGARAGEM. R$ 650,oo

APARTAMENTOS:
BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE LACERDA,
N" 310 -, 02 QTOS, SL, cozo BWC, LAY, SACA
DA CI CHURRASQUEIRA GAR R$ 6OO,oo -

EDIF. STA.LUZlA
BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE LACERDA,
N" 373 - 02 QTOS, SI. cozo BWC, LAY, SACA
DA CI CHURRASQUEIRA GAR. R$ 650,oo
-EDIF. FERREITIlI
BAIRRO: CENTRO - RUA MAL DEODORO
DA FONSECA, N" 1369 - 04 QTOS, SI. cozo
BWC, LAY,GARR$ 600,00 -EDIF.MANNES
BAIRRO: CENTRO -RUA CANOINHAS, N°
130 - 01 SUlTE, 02QTOS, SI. cozo 02BWC, LAY,
GAR. R$ 880,00 - EOIF. DNA.ILDA
BAIRRO: CENTRO - RUA EXP. GUMERCINO

DASILVA,N°600-Ol SUITE,02 QTOS,SL, cozo
BWC, LAY,CHURRASQUEIRAGAR R$ 850,oo
-EDlF. JULIANA
BAIRRO: CENTRO -RUA MARlA BARDIN
LENZI, N" 400 - 01 SUITE, 02 QTOS, SI. cozo
BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR R$
75O,oo-EDlF. GOMES
BAIRRO: CENTRO -RUA CABO HAR
RY HA.DLICH, SIN -01 SUlTE COM

CLOSET,02QTOS, SI. cozo BWC, LAY, 02
GARS. R$ i.zoooo EDIF. VlLLE DE SOLElL
BAIRRO: CENTRO - RUA NELSON NASATO,
N° 46 - 02 QTOS, SI. cozo BWC, LAY, SACADA
CI CHURRASQUEIRA GAR R$ 6OO,oo -EDlF.
FERREITII
BAIRRO; CENTRO- RUAAMBROSIO PINTER,
N° 69 -FUNDOS -02 QTOS, SI. cozo BWC,
LAVE GARR$9OO,oo
BAIRRO: CZERNIEWlCZ - R. FRANCISCO
TODT, N° 960 - 02 QTO, SI. COzo BWC, LAY,
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR R$
620,00 EDIF. GUlLHERME
BAIRRO: CZERNIEWlCZ - R. FRANCISCO
TODT, N" 960 - 01 QTO, SI. COzo BWC, LAY, E
GAR R$ 480,00 EDIF. GUlLHERME
BAIRRO: CZERNIEWlCZ - R. PAUW BEN
KENDORF, N ° 230 - 01 SUITE, 02 QTOS,
SI. cozo BWC, LAY, CHURRASQ. GAR R$
1.100,00 -EDIF. O4lLHAS
BAIRRO: VILA LENZI, RUA MARlA UMBE

LINADASILVA,N" 5OO-1QTO,SI.COz. BWC,
LAV.R$420,oo
BAIRRO: TIFA MARTINS' -RUA 766, AD
ELAIDE TOFFOL -rpT.CORUPA -2QTOS, SI.
cozo BWC, LAV EGAR.R$380,oo
BAIRRO: TIFA MARTINS -RUA JOSE NAR

WCH, N" 1606 -02QTOS, SI. cozo BWC, LAV
EGARR$ 410,00
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO -RUA DAS

NEGOTTI COM 2

DORM., 2 BWC,
COZ., SALA DE

ESTAR/JANTAR

CONJUGADAS,
SACADA, LAVAN-
DERIA, DEP. DE
EMPREGADA.

ÁREA PRIVA-

CERE]EIRAS,SIN -02QTOS, SI. cozo BWC,
LAVEGARR$ 470,00 EDIF.WEDMANN
BAIRRO: BARRA DO ruo CERRO -RUA FE
LICIANO BORTOLINI, N"1l6O -01 SUlTE, 02
QTOS, SI. cozo BWC, LAY, CHURRASQUEI
RAGAR R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL
BAIRRO: JGuA 99- R. OSCAR SCHNEIDER,
N" 301 -02QTOS, SI. cozo BWC, LAV E GAR
R$48O,oo.
BAIRRO: VILA NOVA -RUA OSWAillO
GLATz. N° 40 - 02QTOS, SI. cozo BWC, LAV E

GARR$ SOO,OOEDIF. JARDIMDASMERCEDES
BAIRRO: VILA NOVA -RUA PEDRO GON

ZAGA, N" 178 -02QTOS, SI. cozo BWC, LAV E

GARR$ 800,00EDIF. PREMIER
BAIRRO: AMIZADE -RUA ARTHUR GUINT

ER, N"225 -02QTOS, SI. cozo BWC, LAV E

GARR$ 500,00- CONO. AMIZADE
BAIRRO: AMIZADE -RUA ROBERTO ZIE

MANN, N" 1121- 02QTOS, SL, cozo BWC, LAY,
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GARR$
630,oo- RES. CHEVALLIER
BAIRRO: VILA LALAU -RUA WAillEMAR
GRUBBA, N° 277 -01 SUÍTE, IQTO, SI. COZ
MOBILlADA, BWC, LAV E GAR.R$ sooro
EDIF. VENEZA
BAIRRO: BAEPENDI- RUA REINOIDO BAR

TEI. N° 727 -OI SUÍTE, IQTO, SI. cozo BWC,
LAY, EGARR$ 750,00 EDIF. BARTEL
BAIRRO: BAF.PENDI -RUA GEORG NIJ;:
MANN, TORRE DINAMARCA -02 QTOS,SI.
coz, BWC, LAY, E GAR.R$ 600,00 EDIF. EU
ROPA
BAIRRO: lLHA DA FIGUEIRA-RUA JOS! T.

RIBEIRO, N°3695 -02QTOS, SI. cozo BWC,
LAY,SACADA Cf CHURRASQUEIRA E GAR

R$600,oo
BAIRRO: lLHA DA FIGUEIRA -RUA GUlL
HERME BEHLING, -01 surra 02 QTOS, SI.
cozo BWC, LAY, CHURRASQUEIRA GAR. R$
750,oo -EDIF. CLAUDEMONET
BAIRRO: lLHA DA FIGUEIRA -RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO, N" 1014 -02 QTOS, SI.
cozo BWC, LAV EGAR R$ 590,0
BAIRRO: JGuA ESQUERDO -RUA ADDOLA
RATADALRI PRADI,N° 126 -2QTOS, SI. COzo
BWC, LAVEGAR.R$550,oo
BAIRRO: JGuA ESQUERDO -RUA WAL

DOMIRO SCHMITZ.N" 160 -2QTOS, SI. COZo
BWC, LAV EGARR$550,oo
BAIRRO: VILA LENZI -RUA MARCELO BAR

BI,N° 314 - 2QTOS, SI. COZo BWC, LAV EGAR.
R$440,oo

.

BAIRRO: VlLA LENZl - RUA FRANCISCO
ZACARIAS LENZI, N° 500 - 2QTOS, SI. COZo
BWC,LAVE GAR.R$410,00
BAIRRO: CENTENÁRIO -RUA ALFREDO
CARLOS MbTER,N" 137 -IQTO, SI.COlo BWC,
LAVEGAR.R$450,oo

.

BAIRRO: CENTENÁRIO -RUA LEOPOIDO
JOÃO GRUBBA, N"31 -IQTO, SL, COZo BWC,
LAY, SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR
nssoaoo
BAIRRO: CENTENÁRIO -RUA HENRlCH
LESSMANN, N° 421 -OlQTO, SI. COlo BWC,
LAVEGARR$ 400,00
BAIRRO: VILA RAU -RUA CARLOS HRUSC
KA, N"72 -3QTOS, SI. COZo BWC, LAY, SACA
DACI CHURRASQUEIRA EGAR.R$ 760,00
BAIRRO: VILA RAU - RUA PREFEITO JGSE
BAUER, N 93 -lQTO, SI. COZo BWC, LAV Jõ:
GAR.R$ 430,oo
BAIRRO: VILA RAU - RUA EUGENIO BÉR
TOIDI, N" 218 -2QTOS, SI. COZo BWC, LAV E .

GARR$ 420,00
BAIRRO: VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCIS
CO DA COSTA, N"250 -2QTOS, SI. COZo BWC,
LAVEGARR$61O,oo

KITlNETE
BAIRRO -SÃO LUlS -RUA FRANCISCO HR

USCHKA, WTE 148 -SÃO LUIZ - 01 QTO E
COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUlS -RUA FRANCISCO HR
USCHKA, N° 916 -lQTO, SI. COZo BWC, LAV
EGARR$ SOO,OO
BAIRRO -ESTRADA NOVA -RUA JOSE PICO
LI, 510 -01 QTO ECOZ JUNTO, BWC. R$ 280,oo
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS
ZENKE,N" 224 - 01QTO, COZ E BWC. - R$
soooo
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARlA UMBE
UNA DA SILVA,N" 700- 1QTO, SI. COZo BWC,
LAVR$420,oo

TERRENO:

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA
FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASACOMERCIAL -RUAMAXWILHEIM,W
258 -03 QTOS, SI. COZ, BWC, LAV E GAR.
R$1.800,oo-1ooM2
SALA COMERCIAL 18

GUILHERME DANCKER,N° 161 - 34 M2 -

R$440,OO
SALACOMERCIAL-Av'MAR.DEODORODA
FONSECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,oo

.,
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

«>. ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

�. Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade: .

"

3 suites I ]. galfageR1lS I C.ómpleta área sodala enmegVJ�- IDobmaoa e decotada
-

Entrega em

Setembro.

/
�-�,.",," ,� �.._.._......

. Localização ..çentral: .-

RuaFlorianópolis I-Jaraguá do sul-se
.

www ..edi1icJomanhattan.net

Vendas:

WVS!w.reaiseGCOm.br

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-,

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

i Casa Rua Gotllob Enke, Rau 3
quartos, suíte, churrasqueira

R$1200,OO

iI'ffl!!mll!'I!'!f'I1III!fI1f!!f!!t!ffIIff!;rnffn��umll!flNTl!ill;,"iil'lpifl;;nllll:f'i!i�j 111fJf t;;qj{1,1flilifl,lflHrWíl�'�{fmt'l �1Jf,�"II/!iIi''HfJI'if' '1,111/'��11ffi!!ri' :tllffl'lj I', "'Hf:'fI/!!"' [r'(;hffl :
- LOCAÇA0 RESIDENCIAL-,

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

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$930,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
,- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2!?00,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1200,00
- Ed. Fragatta, jaraguá Esquerdo R$680,00
- Ed. Tulipa, Centro R$1040,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00
- Ed. D'ltalia, Czerniewicz R$ 830,00
- Apto no Ed Saint Tropez, centro, R$900,00

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
Ji.'!f!!."pm�"'liff�f! N�J WIIIilWIf,Jlfj!lfllqFI ���IJ rJi"fmj;iJjllJj";!,'�' _W, 'h/1f'if;/' l'rlillilb1/( p,;,,'!!iln;" n"t"lfr:rw

' ;'l"' '.' '11II!'11' '!j It!'J1!'i/ "

- lOCACÁO COMERCIAL ___;"
,.

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasnia a partir de R$ 1.200,00
Salas RO Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2, R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
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$530,00
Sala cml, Amizade cl 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cl aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2• À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cl 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cl 97m2 R$ 1435,00

.

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 550,00
- Ed.·Lilium, Vila Lalau R$400,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasãa R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasãa R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00

- Residencial D' Angelis ,Vila Nova,R$1 000,00
- Residencial Novo Horizonte,Vila Lenzi, R$1000,00
- Ed.Dona Virginia ,Centro, A partir de R$950,00
- Apto Rua Jose Teodoro Ribeiro,lIha da Figueira, R$550,00
- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- 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$700,00 .

- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Lilium, Vilél 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$520,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$ 780,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Nostra, Agua Verde R$ 650,00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cl 1.400 m2, Centro R$ 4,000,00

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,oo
- Casa Rua Pedro Floriano, CzerniewirzR$ 900,00 ,

- Casa no Rau, 3 quartos R$1200,00
.

- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts, Czemiewcz R$9OO,00
- Casa 3 qrts + suíte , Czemiewicz R$1500,OO
- Casa alv. 3 qrtos, Res/Com., 288m2, Nova Brasnia
R$2700,00

-, Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,OO
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa mista 4 quartos na Barra do Rio Molha, R$970,00

SALA COMt::tu;IAL - NA AV.
MARECHAL - DEODORO ct 813

M2• 10 GARAGENS.
VALOR: CONSULTE-NOS

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

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

Segunda a Sexta: lOh às 22h • Sábado lOh às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 o

s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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NOVO UNO VIVACE 4P
2012 COMPLETO

GOLG54P
2012 COMPLETO CARRO�TOS

COM:

Ar_condicionadoV
Direção hidráulica /"

Vidros elétricos V

Travas elétricasV

Pintura metálica

·UnoVlvace 4P 11/12, à vista, a partir de R$25.490 ou entrada de R$4.000 mais 60 parcelas de R$599. Valor total do carro financiado: R$39.940. *"Gol G5 4P 11112, à vista, a partir de R$27.690 ou entrada de R$5.000 mais 60 parcelas de R$630. Valor
total do carro financiado: R$42.800. Condições válidas para financiamentos na modalidade coe pelo banco BV, com taxas de 1,60% a.m. e 20,98% a.a. TAe E IOF não inclusas. **"Entrada parcelada em até 6x sem juros válida somente no cartão de
crédito e limitada ao valor de R$10.000. Entrada/financiamento sujeitos à aprovação de crédito pela financeira/adm. do cartão de crédito. Fotos ilustrativas. Ofertas válidas até 21nt12 ou enquanto durarem nossos estoques.

c:
o

i
õ
...
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MOTOR �URBODIESEL COM 183 CY

• RODAS DE LIGA lEVE ARO 16
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• TRAVAS ELÉTRICAS
• AR"CONDlCIONADO

BONUS DE ATÉ
( )

R$3.0002

,NISS.AN! MARCH

VENHIA CONHECER
O CARRO ELEITO O

MELHOR
COMPACTO 2012

• CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
II ALARME E IMOBIUZADOR DO MOTOR
II RÁDIO COM CD PLAVfI EMPS
• COMPUTADOR DE BtlRDO
• RODAS DE LIGA tEVE II AlRSAS DUPID
• mREÇÃO EmRlCA • AR-aJHmCJtlNAIJO

COMPROMISSO NISSAN MARCH

CÂMBIO
AUTOMÁTICO

AMPLO PORTA-MALAS COM 44' UlROS.

FABRICADOS NO BRASIL.

-1I01DR.1.a
• .-m1lJJClOJWJO
-IIDRfJI1IlVÀ lU 4 PORrAS
ffJRlUlOS EI.ÉJIICOS

II mREÇioebllCA
• AlIUGDlR1l

• MOTOR 1.8 18V COM 126 CY
lODOS OS ITEN! DA VERSÃO 1.6 E MAIS:
• RÁDIO COM CD P1.AYER E MP3
II RODAS DE USA LEVE
• GRADE CROMADA
·ALARME

�,
PROGRAMA '�\direção especial �

Consulte condições especiais.

,

GARANTIA

CONOtÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICAS, TAXISTAS E PCO.

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

SHIFT_thewayyou move
Rua Presidente Ep�ácio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

2. Na compra do modelo zero-qullômetro da Nissan Frontier (2Q12/2013) o cliente obterá bônus
no valor de R$ 3 1'1111 sé colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação; (i)
Nissan importado, diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no país (Programa de Fidelidade)
O!J (ii) picapes (4x2 ou 4�4) 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

'<!J (contados da data da emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O CPF/CNPJ
do proprie1ârio 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 até31/07/2012. Todas
as condições de financiamento deste anúncio são válidas até 31/07/2012 ou até quando durar o estoque de 3
unidades por veiculo (com ercessão do Nissan Uvina 1,6 MT) e estão sujeitas a aflálise e aprovação de cadastro.
Frete incluso" Para todos os financiamentos, tarita 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 del'ilitos de fabricação ou montagem
de peças, Para obtermais informações, consulte o illanual de gatalltia, Imagensmeramente ilustrativas, Acessórios
não inelusos. Estes veiculas estãó em conformidade com q Prceonvs - Proqràma de Controle de Poluição do Ar
por Veículos Automotores.

R$47.290,00 LSG R$ 28.374.006) Nissan Livina 1 ,8 S AT" 12/13- 36 R$ 552,66Não R$ 58,50 R$ 48,268,50'0% 0% 0,27% 3,35%

'Camblomapual. "CAmbio aublmáfico•.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

49.9901
%

À VISTA

• ÁR-CONOICIONADO • RODAS DE LIGA LEVE 16"
• CD/MP3 PLAYER COM COMANDO NO VOLANTE
• AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • FARÓiS DE NEBLINA
E MUITO MAIS!

II,

.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC4 3xR$121,00 3 x R$ 185,�0 3 x R$ 166,00 3 x R$ 185,00 3 x R$ 185,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 30 parcelas
com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET
da operação em ��a de nossas loj��. Crédito, sujeito aaprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simu.lado Faça revisões em seu veículo regularmente.para Pessoa Flslca.· Ofertas validas ate 31/07/2012 ou enquanto durarem .os estoques. Imagens ilustrativas.
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

GOL G4 4 PORTAS 2009

cOMPlETo·�lllIl'III�llll

! BMW 1301 3.0 SPORT 2008
j iflliiilifl!!kRlil!l"lIDHliCOMPlETA·q.11lli!Ji!m1 !III' ,••1l.__ .. _._ .. _ .. _. __ ._ .. _. __ . ._._.__ ._._.__._

www.enla.toveiculos.co..�b ..

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

FORD TAURUS 3.01997

COMPlETO·.U"iI.lml

GM CORSA HATCH 1.02001 I
CIOPCS RLL./fll1f/_8101u.ifllfll jWlUli!Ji__M.YWI

-.-._---_._-......_._ ... _ .._-_._�_ .........._-_]

PROMOÇÃO
RS 38.900,00

VW/BORA 2.0 2009 • COMPLETO
TETO/COURO DVD.

r--"·
......_·_·__·_"_·_ .. _·_·_·_.. _ ..__ ·__·_·_-_ .._-_·_ ..

_-_·_'''-''lI vw FOX PRIME 1.6 2011

I VW FOX 1.O 4P 2007\2009
i vw GOL GIV 08\08\0006
I GOL GV COMPlEfO 2009
I �RAT11.6 2006

.

I GOlF 1.601\02\2012

'I" HONDA ClVlC EX 2006

I HONOA rrr 04\05\09
i SANDEIRO 1.62011
: SANOBRD 1.02009

J I PRISMA 1.4 2007
_ I CORSA SEDAN 1.4 2008

í CORSA SEDAN 99\01\03\2010
I CORSA HATC 01\D2\03\Ú5'2007

'I' CORSA HATCH 1.8 2005
PALIO 03\08\2010

I SIENA 2005

I HIWX 98\2008
I S10 4X4 2.8 CD 2005

I I FIAT IDEA ELX 2006
I I C4�S GLX AT 2008

,
.

fi
.

' I I C4 HATCH GLX 2010
.

'. - ...

I I

_:::��"ii1ii����ii�::::J [ �Fi��=�10
l I PEUGEOT 206 200612008

_.

II I PEUGEOUT 207 PASION 2010

II ESCA�OE 1.62010
SCENIC 2005'2006

II ! PICASSO 03\07\07'2008
I FIESTA SEOAN 2008

I I FIESTA HATCH 2011

li lOGAN 2008

: GM\ AGILE 1.4 lJZ 2010
i i CLlO SEOAN 2005

IHllUX SRV SW 3.0 2008 COM
..PLETAII CLlO HATCH 02\0612007\2010

I II-�" '"'"'1!ilíj.'l:1II;,//� I VV\i\.JETA 252008/AUT!COURO.�I,',,: '"" IMB_HIM JI i VECTRA 0006\2008."._.- ... """._-,_._.,,-_.,,._ .._ .. _._-,,_._ .._-,,_._- .... _ .. _.. I
i GM\ ASTRA 04\2008

.

i FIA1\ PUNTO ELX 2008
i PEUGEOT 307 2004

I GM\ MONTANA 1,4 2008

I COROUA XEI AT 2007
CITROEN C3 04\0612006

I!. GM ZAFIRA ELEGANCE 2005
FORD KA 2004

i GM MERlVA 1,8 2004
! FORD F250 3,9 2002

I: TAURUS 3,01997
PEUGEOUT 206 1.4 4P 2008 i GOL CU 1996

_�M��!O �;��;�J�2���tJ l�SC9����9��_���� , J
PEUGEOT 207 PASSION 1.4 2010 I

COMPLETO.[' ,,", ""�'":�" :'i,;' ::IfI� I
" __ ,_,_,_,,_,,�_.__ .._,_, ,_. ._. __ .__ ,,.l

Lancer GT 2.0

87.000,00
o KM - Preto - O KM - Gasolina - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Kit Multimídia com GPS, 9 Air Baq's, Freios Abs, Teto
Solar, Câmbio Automático + Câmbio Borboleta, Bancos em Couro, Piloto
Automático.

Zatira Elite 2.0 Aul

44.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Airbag' s.

Palio Celebratioo
Fire Flex 1.0

19.500,00
2007 - Vermelho - 4 portas - Vidros Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro e Aquecimento.

.

Fiesta Halch 1.6

28.900,00

Bora Mi 2.0 AT

39.500,00

2009 - Preto - 42.000 Km - Ftex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desemcaçador Iraseso.

Fax 1.0

28.500,00

2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Etétricos, Desernbaçador
Traseiro, freios ASS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CD Playet

Sieoa E11.0

29.000,00
2009 - 4 portas - Preto - 43,850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e
DesernbaçadorIraselro, Faróis de Neblina.

2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros 'e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, 'Desemoaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.
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• NA Apliques contrata auxiliar de produção • 1 ComputadorWjndows 256 rnhz, semi • Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto 9102-1212. • Vendo uma Cherokee ano 97, completa
feminino. Interessadas enviar curriculum novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$ cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00. com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
para napliques@gmail.com ou entrar em 350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441 Tr: 3273-5233.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira 1061/9163-8894. Com Almir.
contato pelo fone 3054-0058 com 794 mP (doc. ok) cl varias arvores

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core • Vendo um Apartamento Ed. frutíferas, perto da escola, mercado, Weg, • Vendo um Gol2 portas, ano 2004. R$
• Contrata-se açougueiro com experiência - 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 Transatlântico em Piçarras. 10 Andar, parque aquático e a menos de 10 mino 14.000,00. Tr. 9163-889413084-1061
e referencia para trabalhar em GB Placa de vídeo integrada - ONbord mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371- do Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,supermercado em Guaramirim contato - Móbile Intel(r) 4 series Express. R$ 1403/ 8414-1898 fones (11) 5560-11931 6657-0940
(47) 9122-7190/9623-8575/3373- 950,00, cl Bruno. Tr: (47)3055-0085 direto com proprietário confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a

4555 1 3372-2772. Email: brunorosa90@
• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP negociar. Tr. 9962-3584 (Obs: carro quitado

hotmail.com 1 Helicóptero de brinquedo cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644 • Vende - se terreno com 18.750 mt- , e documentos em dia).
• Procuro emprego de motorista d� a pilha que voa, novo. R$150,00.Tr: 47- ideal para loteamento com frente de 50

• Vende- - seVectra 2007 Elegance, controlecaminhão para entregas CNH categoria mP situado na Rua Ano Bom, área plana,
O, Tr: fone 9983-4393.Carlos 3054-1351/9168-7441.1 Chopeira luz

em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto de som no volante, cinza completo, ótimo
plástica. R$ 50,00. Tr: 47-3054-13511

1 3375-1152 Rose depois das 21:00.
estado. R$ 32.000,00. Tr. 3376-1060 ou

• Cuida - se de idosos a qualquer período 9168-7441.
• Vende-se casa em Schroeder por R$ ,

9157-6924
do dia ou local. Tr: 9101-1271

• Vendo uma betoneira 145 litros nova 125.000,00 com 50 mP, aceita - se
• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal
para loteamento, com frente 75 mt

• Vendo um corsa super 97, branco 2 portas,..,

• Procuro empregada doméstica para com motor, Valor a combinar. Tr: 9243- financiamento habitacional, tratar no com ar cond, R$ aasoooo. Tr. 8425-6491
casalque mora em São Paulo que saiba 9709 após as 16:00. fone: (47) 9977-9550/9989-6049 situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:

13273-2098.3375-2286 Roberto ou 3375-1152 comcozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:
• Vende - se um freezer branco 500 I, • Vende sé casa alvenaria no Jaraguá 84, Rose depois das 21:00. • Vendo uma Blazer completa - GNV. R$3372-1490 Darci.
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234 ou

.

R$ 60.000,00. Escriturada. Esta alugada
• Vende - se terreno 2500 mP plaino no 14.500,00. Tr. 3371-6968

• Precisa - se de eletricista automotivo 9946-9866. no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 1
para trabalhar em Massaranduba. Tr: 8455-7810. Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376- • Vendese Corsa iO MPR - 97 Ar quente,
9979-3737.

• Compro uma maca de estética usada. Tr: 0726 Desembaçador, Insulfilm, Roda de uga
3275-4315. .• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua

• Terreno na praia de Itajuba, R$
Leve. Preço pra fechar negócio: R$

• Atelier de costura Marlene, faz reformas 84, 130 mP, 4 quartos, sala, cozinha, 9.000,00 à vista. Entrar em contato com
de roupas. Contato: 3275-4315 OU

• Procuro pessoas que queira vender Raco
garagem para 2 carros e demais 10.000,00 entrada e saldo parco Direto c.

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após 18h)
9194-2435 (MARLENE) cosméticos, paga se boa comissão. Tr:

dependências. R$ 70.000,00. Tr: 3371- propriet. Fone 8448-8644
3275-4315.

8885 ou 8400-2172 (não é liberado • Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, R$
• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas

• Quarta-feira da beleza com Vitor
• Procuro um guarda roupa usado para para financiamentos) .aceita-se carro ou 28.000,00 escriturados 300 m2 fone cor verde perolizado, Ar condicionado,

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40%
doação.Tr:3275-4315 propostas. 8448-8644 travas elétricas, alarme, chave geral, cd com

de desconto para deixar o seu cabelo DVO totalmente revisado. R$ 13.000,00
ainda mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr: • Vendo uma ovelha e um porco para • Grande oportunidade Vendo um lote no somente venda. Tr. 8313-6088.
8884-1817 abate. Tr: 3370-4924 perímetro urbano, com 21,146 m2, 6 do

centro de Jaragua, com escritura, com
• VendoGM Prisma Maxx i4 2008, Prata,

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha .• Vendo Loja Papelaria e Presentes, • Vendo uma chácara de 50.000,00 mP
casa alvenaria aprox. 80 mts com água top de linha, rodas de liga leve, som e outros

residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866 estabelecida a 27 anos no centro de com nascente, cachoeira, plaino pronto
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de

acessórios. R$ 24.800,00. Contato: 9102-
• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130 para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta.

9162 ou 3370-1155 com Rafael
mil. Tr:( 47)9995-8465 0726.

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-21831 Tr: 9118-54741 9662-0895 • Celta Spirit 20114 Portas completo R$
3276-2100 • Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:

• Vende-se terreno na praia de Itajuba 22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x
9181-9625.

R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2. Tr: R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28 • Alugo sala comercial com 80m2, na Rua 8448-8644 juros no cartão de crédito, viabilizamos

de agosto Centro, loja perfumaria, Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado troca, Ip."tA 2012 totalmente pago. Fone
• Vende - se um terreno com casa mista, 3032-1400... .

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr: cosméticos, acessórios, loja completa Brasão) - no Rau. Tr: 3273-2119
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio3275-6258. em local privilegiado (estoque, móveis, '. Aluga-se 2 sala comercial no centro de Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.

• Celta LS 2012, metálico, estado de zero +
porta antifurto, tv LCD, lustre, ar

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr: no Tr 9114-8095. 60 xde 555,00, ou entrada em até 10 x
condicionado) linda! R$ 20.0oo,00� horário comercial: 3375-1004 sem juros no cartão de crédito, viabilizamos
Maiores informações 9644-4767. • . Vende se um terreno 7.522 mt2 Rio troca, Ip."tA 2012 totalmente pago. Fone:

• Vendem-se diversos moveis usados, por
. • Aluga se sala comercial em Guaramirim . Cerro. ótimo pra construção de galpão. 3032-1400.

motivo de mudança. Tr: 3273-52331 com 18 mP;-ótima localização. T�: 3373- Tr: 9654-2206.
• Vende-seMontana Sport 2007 R$9147c3468. 1900

.
• Compra-se terreno nos bairros são 27.500,00 Tr. 91577525 Neto

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

•. Vende-se um petsnop completo, com tuíz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
quartos, cozinha completa e garagem . consultório veterinário, banho/tosa e e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

• Vendo ou trocoMontana Made Off roud,
cor azul marinho com ursinhos, da marca

com água quente e sem condomínio. R$ i8 prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr.
Angel. Valor a negociar. Tr: 3370-7160. venda de animais. Tr: 478492-7060 restante parcélado. Tr: Dito 9912-3610

1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R. 3276-0826 ou 9973-5960.
• Procura-se moça para dividir aluguel no Bartel, 121 - Baipendi. • Vende-se casa comerciá I Vila Nova, • Vendo terreno 368,40m2 com 22,80

•

.

VendoOpala Cupê 1982 - Vermelho-.

terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
'

de frente, matrlcula n° 61.445 podecentro Tr: (47),9606-7785 • Apartamento cl suíte + 1 quarto, sacada 000,00 Tr: 3371-6623" , ser financiado. Rua Henrique Fuck Direção Hidráulica, Elétrica eMecânica em
• Renda extra, Procura - se pessoas cl Churrasqueira, cozinha'mobiliadâ.. n° 182, (lateral da Roberto Seidel),

dia. Carro em bom estado de conservação.
dinâmicas e empreendedoras, maiores R$ 149.000,00 (liberado para financi. e • Alugo sala comercial 30 mt2 no centro,

.
bairro Seminário, Corupá SC. Valor Valor a negociar. Contato com Dany pelo

18 anos para desenvolverem negocio FGTS). Tr: 9159-9733. CrecI14482. prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.
R$55.oo0,00 Tr: com Renate Fone 9137- '8408-8384

tucratívo.Trabathando a partir de sua . Tr: 3275-2264
4701 • Vendo um CorsaWind, ano99, vermelho, 4 p.

• VENDE-SE Apartamento 304 no
casa; Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais Residencial Mont Vermont, 1 suíte -+ 1 revisões de R$19OO,OO reais, 4 pneus l1(MX;.(penodo parcial)ou acima de R$ 2000

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem. R$115OO,00sem troca. Tr. 3371-1634
mês penedo integral .negocío próprio No Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar
cl baixoinvestimento e alto retorno. 9979-0650 com Clesio.

• Alugo quartos .. Tr: 3275-4315 com • Vendo um Astra sedan 2000, prata,
Contato 47 8418-32921 9988-2844. Marlene.

• Compro Carros e Motos de todas as completo, ótimo estado de conservação, 4
bernestaredlnneíroâyahoo.com.br • Apartamento cl 2 quartos +sacada cl

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e marcas, financiados ou de consorcio, pneus novos. R$ 17.500,00. Tr. 91144135
,

Churrasqueira, área de festa, áreas de 53 c/Maiconmesmo com prestação atrasada, busca e• carta de crédito contemplada á 65 m2• R$ entrada + parcelamento+
.

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

para compra de imóvel. Crédito financi. Tr: 9159-9733. Creci 14482. 2131 com Sandra. apreensão, documentos em atraso, ou já • Vendo um CorsaWind, 96, preto, carro
R$100.000,00. Entrada de apreendido. Tr: (47) 9696-3566. particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr.
R$30.380,00 +135 parcelas de

.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2
' Alugo quarto para pensionistas, Centro. . 3397-2050.

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou qtos sac.c/churrasq. Só manhã seg R$ 300,00 livre de água, luz e internet.'
• Troque seu volante que esta velho por um

Tr:9123-5851 novo.trabalhamos com todas os modelos • VendoVectra gIs, 2.2, no GNV, preto, ano9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net piso de frente 56 m2 área privo+garagern e atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 1 2002, em ótimo estado de conservação. Tr.
• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem

R$125.000,00 8443-363. • Alugo uma casa grande na Rua Walter 7813-4785 9102-9254
nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor • Apartamento com 2 quartos, sendo um Breithaupt, n 110 Comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira
• Ta financiado? Eu compro carros e motosR$ 600,00 home teater magnavox com mobiliado, cozinha e área de serviço

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212 com parc ou documento em atraso, pago5 caixasde som R$ 200,00. Se levar os mobiliadas, vaga de garagem, aceita
com Elzira. a vista. Tr: 9967':;'770dois faço tudo por R$ 750,00. Telefone: financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.

Falar com Marcele 9923-9418 Tr:9159-9733. Creci 14482. • Compra - se automóvel 2010,2011 ou
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,

2012, com financiamento, ou parcelas ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada, • Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos, atrasadas, transfere. Tr: 3370-15501 Tr: 3273-7644 ou 7813-4785
perfeito estado. R$ 350,00Tr: 47-3054- sala dois ambientes, sacada com

• Vende - se terreno na Vila Nova de' 9929-8922 TIM 18811-O769 CLARO • Vende - se Peugeot 206 1�0 16 válvulas1351/9168-7441 churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$ 8.500 mt2 podendo ser desmembrado gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro
• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,

170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.
em 5 partes - imóveis no alto com vista elel trava manual insufilm, mp3, etc. R$

perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054- • Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212. 15.500,00. 3371-1634.
1351/9168-7441 banheiro. R: MaxWilhelm, 837. Tr. 3371-6021 • Vende - se um terreno na Vila Nova, de • Vende - se Celta vermelho 2010 completo 4

,

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
• llmpressora HD -400 Fotos e colorida. R$ • Aluga - se apartamento com 3 quartos 6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho portas. Tr. 9962-3747 com José. completo 2009/2010 R$ 26.990,00. Tr:
150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441 R. MaxWilhelm. Tr: 3371-6021. em frente ao 1.607, valor negociável.Tr: 9966-4909.
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• Vende - se um Peugeot 206, ano 2003
completo, 2 portas, manual, chave
reserva, bem conservado. R$ 15.900,00.
Tr. 3275-3538/9931-9410.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v

ano 2004, cor prata, completo.
Ar Cond, Air Bag Duplo, Direção
hid,Vidros elétricos,Volante com

regulagern de altura,Controle som

no volante, IPVA pago.Sem troca.

R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000
Fabio.

• Vendo Renault Laguna
2000/2001 Completo. Valor R$
14.000,00. Fone 47-9975-2864

• Vendo Renault 2006,1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc,

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

• Gol g3 2000, 4 portas, completo
c/ ar e dh, vidro elétrico, travas,
air bago Ótimo estado, particular.
R$ 9.000,00 + parcelas sem
juros. Tr: 3273-7644 ou 7813-
4785

• Vende - se Gol g3, 1.0, 8v,
básico, branco, ano 2001. Em
ótimo estado de conservação, 4
pneus novos.R$ 12.000,00. Tr:
8452-0178

• Vende se Gol, g3, completo, prata,
ótimo estado de conservação.
R$ 16.500,00. Tr: 3370-7994/
9916-9619

• Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$
5000,00. Tr: 9213-2502/ 9644-
2125

• Vende-se Fox 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/
88127170/ 7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa
em ótimo estado, 2 o dono,
24.500.00 Geferson 9104-0938

• Novo uno vivace 2011 4 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 2012
totalmente pago. Tr:·3032-1400.

• 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

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

• Vendo um Stillo 2003,1.816
válvulas, roda 16, original, preto,
completo.R$ valor a combinar.

Tr:3371-0134/ 9931-6391 (oi)
• Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-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.

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

.

12.500,00. Tr: 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 c/ 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

1502011, 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. Tr: 3370-
1161.

• Ford kA 2003 image, preto
c/ rodas, vidros elétricos,
aerofólio, ótimo estado de

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

7813-4785

• 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/
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,
viablllzamos 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. H$ 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

portás R$ 16.500,00 fino 100%.
Tel: 3373-4131

• Eco Sport 2009, completa com

20 mil kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Umited 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 opclonals da

Umited. 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: 8856-7660 / 3276�0264 a

noite.

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl,
banco de couro, único dono.
R$ 53.000,00. Tr: 8402-
5923.

• Vendo Trailer Turiscar

Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para
Ford Curie modelo alta, (1,40
m altura interior). Semi -

nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-
1926.

• Vendo som automotivo, sub
Pioneer 12 polegadas 160

rms, caixa dutada, 4 69 inorr,
módulo Boss 1600 wats +

fiação. R$ 500,00. Tr: 8422-
1926.

• Vende - se Jogo de molas
cortadas para Gol Gl, G2,
G3 ou G4 Fica na altura de

-

2 dedos do pára-lama. Valor:
R$ 80,00. Tr: 9943-4172

• Vendo Carreta Random ,LS
Graneleira 2002, trucada.
Com pneus em ótimo estado.
R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264
a noite / 8856-7660.

• Vendo 4 meia nove pyonner
novo _p.qr,,300 reais. Tr: 47
3376-4050 com Nilmar.

• Vendo uma Pampa, ano 92.
R$ 5.500,00. Tr: 3370-0719/
9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65,
6 cilindros, 3 dono toda

original, na cor azul,
restaurado. Ótimo estado de

conservação. Tr: 3375-2136.
R$ 20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor

prata, ano 2011, completo,
com cambio automático e ar

digital, 8 air bago Tr: 9609-
1179.

• Vende-se Santana 2001,
2.0, 4 portas, completo
(vidro elétrico, direção, ar
e alarme) em ótimo estado
de conservação.Valor: R$
16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú.
Aceito propostas. Tr: 9213-
2502 / 9644-2125.

• Vendo caminhão Fiat
lveco truck no chassi, 15
toneladas, ano 81. Bom de
mecânica. R$ 30.000,00,
aceito propostas, troco,
financio. Tr: 3370-1550/
9929-8922 tim / 8811-0769
claro.

·PARATI CL 1.8 MI, 97/97,
Cor Cinza, Placa final 5.
Avista R$ 12.000.00 ou

entrada R$ 4.000+assumir
o financiamento. Fone (47)
3379.1342 - Ivo ou Joatan

(Estuda Proposta)
• Vendo um Fusca branco,
1500 c, ano 1972, reformado,
esta impecável. Tr: 3372-
3234 ou 9946-9866. "

• VENDO! Fusca ano 1972,
totalmente restaurado, na cor

beje, bancos de couro, 1.500
cilidradas. Valor a combinar,
interessados lnbox, falar com
Juvenal pelo fone 3372-3234
ou 9946-9866

• Vendo Ranger 2006,
prata, diesel, completa.R$
56.000,00. Tr: 3376-4611 ou

9277-0356 com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 -

preto completo. Com sensor

de estacionamento dianteiro
e traseiro .. Fechamento
automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00.47
9937-0655 - com Elizabete

• 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

JImperdível
Cttroén Gran C4 Picasso
* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

R$ 75,000.0 I
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e a carros mais ven I os no

semestre e crente oria

•

De acordo com o sita da Revista
Auto Esporte, a Mini está prestes
a lançar o novo Mini Gooper Cou
pé, revelado em junho e que está
sendo apresentado no Salão de
Frankfurt, no mercado brasileiro.

A versão cupê do hatch retro che
ga ao Brasil no final de outubro nas

versões Cooper e Gooper 8.
A primeira versão do modelo

será equipada com um motor 1.6
litro 16V aspirado a gasolina que

entrega 122 cv, com preço estima
do de R$120 mil. Já na versão es
portiva "8", o Goupé será empur
rado por um propulsor 1.6 turbo
de 184 cv de potência No entanto,
o preço saltará para R$l40 mil.

Para o ano que vem a Mini
reserva uma versão ainda mais
apimentada para o cupê. O
Cooper Coupé com o kit John
Cooper Works desembarcará
em nosso país com um forte

motor 1.6 litro capaz de gerar
211 6V de potência, associado
a uma transmissão manual de
seis velocidades. Estima-se
que o preço deverá ficar na

casa dos R$ 160 mil.

Entrada

WI Gol-126.557 unidades
Fiat Uno (Mille e Novo Uno) -118.715

Sedã compacto

Chevrolet Cobalt - 31.257 unidades
Honda City -11.433

Station wagon grande

Renau� Grand Tour - 6.280 unidades
WI Jetta Variant - 705

Picapes grandes

Chevrolet 810 -17.784 unidades
Toyota Hilux -14.375

Hatch pequeno

WI Fox e CrossFox - 70.014 unidades .

Ford Fiesta - 57.190

Sedã médio

Toyota Corolla - 26.197 unidades
Honda CMc - 21.744

MonoCab

Honda Fit -14.935 unidades
Fiat Idea - 11.029

Furgões

WI Kombi -12.372 unidades
Fiat Ducato - 4.946

•

Hatch médio

Fiat Punto -15.726 unidades
Ford Focus -10.473

Sedã grande

Hyundai Sonata - 2.m unidades
Hyundai Azera - 2.411

GrandCab

GM Zafira - 2.990 unidades
CitrOOn Xsara Picasso -1.666

Furgões pequenos

\

Fiat Fiorino - 6.911 unidades
Renau� Kangoo - 2.489

o

Sedã pequeno

GM Corsa SOOan (GIassic) - 49.937 unido
WlVoY'dPfl- 42.788

Station wagon médio

Fiat Palio Weekend - 9.260 unidades
VW 8pace Fox - 8.970

,

Picapes pequenas

Fiat 8trada - 52.748- unidades
WI Saveiro - 30.748

,SUVs

Renau� Duster -18.109 unidades
Ford Eco8port -14,.613
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KIASORENTO
1c em vendas entre
05 SUV'Smédios*.

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

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.77� mm.

**Itens opcionais.

KIACERATO,
O sedã Que evoluiu.

A partir de

RS52.800
Cód.: €.221 �AVJSTA

Pre;o válido até 10/07/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Cerato cód.: E.221 para pagamento à. vista. Garantia de 5 anos ou 100 mil
kitômetros, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

www.kia.com.br

HOl'OR·GASGIJNAZAl 'GÃHBtOAl1JDMÁl1CD,
(114'tvJOU3Sl(Z1'8� 0E6HARO'1ASOlM

'J'RO(AS'5Sq:UaKJlUS

otFAC.IIlADEPMA1WG.ARESUSVERS6es s.s.58,SJ658 TéTOSOlARDUPlO
ESJi60 +AJUSTEEI.iÉTRItOPARABANCDHOmRJSTA*'" PANORÂMICO"

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja Centro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
www..powerimports.com.brfL.

. cl,r"l
.

.
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j
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E oddadão quem ganha com a lei
.

.

Entidades locais opinam sobre a legislação que terá validade pela primeira vez nas eleições municipais deste ano

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

No mínimo, a Lei da Ficha Limpa é positiva
pelo seu aspecto social. Essa é a análise de

seis entidades jaraguàenses sobre a proposta,
sancionada ainda em 2010 pelo então presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse ano será a

primeira vez em que a legislação valerá para os

candidatos das eleições municipais. Fruto de

mobilização popular, o projeto reuniu mais de
1,6 milhão de assinaturas pelo Brasil e foi a pres
são dos eleitores que garantiu a sua legitimidade
e constitucionalidade.

Com a lei em
.

vigor, a inelegibilidade se

tornou um pré-requisito para quem quer se

candidatar a cargos políticos no país. Assim,
o histórico ético de um candidato passa a .ser
imprescindível para conter a corrupção. Mas

apesar da polêmica, é consenso que, indepen-

o eleitor tem que saber da vida do candidato,
conversar com colegas e pessoas mais bem

informadas para fazer uma análise dos candidatos.

Neivor Bussolaro, presidente da CDL

MARCELE GOUCHE

:nEfO J)(') I·'()

dente da lei, amelhor forma de excluir os maus

políticos, em um regime democrático, ainda é a
consciência do eleitor.

A Lei da Ficha Limpa também age sobre as de
mais esferas públicas emovimenta projetos com
plementares nos Estados e municípios. Hoje,
mais de 40 entidades brasileiras exigem o cum-

/

primento damesma legislação para nomeações
de cargos públicos. Em Jaraguá do Sul, tramita
ná Câmara de Vereadores um projeto de lei que
aplica as mesmas exigências para os cargos co
missionados do Legislativo e Executivo. Amaté
ria, já apreciada pelas comissões permanentes,
espera ser colocada em votação.

Desse modo, o surgimento da Ficha Limpa.

criou um processo irreversível. "Houve um deba
te. A sociedade percebeu que quando ela foca al

guma coisa, e reage, as coisas acontecem", disse a

diretora do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE), Iovita Iosé Rosa.

CDL - Uma forma
de selecionar

"Altamente positiva" é a avalia

ção do presidente da CDL, Neivor
Bussolaro, sobre a Lei da Ficha Lim

pa. "Foi uma conquista da socieda
de civil organizada. Veio do seio da
sociedade, de baixo para cima e não
o contrário". Para o empresário, a lei
é.de suma importânciapara "penei
rar" os candidatos, para que somen
te assumam aqueles com idoneida
de e caráter. "Para quem quer chegar
lá em cima, esteja preparado e tam-

OAB - Órgão tem dois pontos de vista
, .

Segundo informou o presidente da subseção
de Jaraguá do Sul, Raphael Rocha Lopes, a OAB
em Santa Catarina está dividida. Para a entidade,
o ponto polêmico é a legalidade e a constituciona
lidade da lei. "Ela permite interpretações para dois
lados do ponto de vista legalista".

O maior argumento contra, segundo Lopes, é
o princípio da irretroatividade da lei penal, que
diz que uma nova lei não pode agravar a situação
de alguém em face de um ilícito já cometido. En
tretanto, no aspecto social, a lei é uma quebra de

paradigma. IiÉ uma maneira de acordar o cidadão

bém para evitar que seu serviço seja
atrapalhado por aqueles que só que
rem derrubar (o eleito)".

Para um voto consciente, Busso
laro reforça a importância da boa

informação. "0 eleitor tem que sa

ber da vida do candidato, conversar
com colegas e pessoas mais bem in
formadas para fazer uma análise dos
candidatos". Conhecer o serviço que
o candidato já prestou no passado
também é outra orientação.

para que analise a vida pregressa dos candidatos".

Segundo ele, esta seria uma solução simples
que dispensaria a necessidade de uma lei como
essa. "Existem sites com informações disponíveis,
como o do Tribunal de Iustíça e o do Tribunal Re

gional Eleitoral". Além disso, o advogado chama

atenção para os perigos da venda de votos. "Que
o eleitor não troque seu voto por promessas ou

presentes, porque é aí que começa a corrupção.
Aquele que aceita é o primeiro corrupto. Depois
ele não vai poder cobrar um comportamento ético
(de quem for eleito)".

Que o eleitor não

troque seu voto

por promessas ou
.

presentes, porque
., .,

e ar que começa a

corrupção.
Raphael Rocha

Lopes, presidente
do OAB

EDUARDO MONTECINO
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UJAM - Instrumento
de comparação

Como o resultado de um

movimento social, a Lei da Fi
cha Limpa é parâmetro p�ra
determinar ao eleitor quem
deve ser votado e quem não

deve, disse o vice-presidente
daUjam, DionMedeiros. liMas
tem que cuidar para não fazer

julgamento antes de o candi
dato ter sido condenado pelos
juízes eleitorais", ressalvou.

Na hora de votar, além da
busca pelas informações a res

peito dos candidatos, o pre
sidente da entidade também
falou sobre a importância de

.

votar em quem está à frente
da comunidade, lutando pela
cidade. "Não votar naqueles
'candidatos que aparecem só
de quatro em quatro anos".

FABIO MOREIRA
.

menda que o cidadão se oriente
e busque mais informações tam
bém sobre as propostas. "Dos
candidatos que o eleitor conhece,
que escolha aquele com quem
tem mais afinidade em relação às
ideias, e que não troque seu voto

por qualquer benefício, imedia
to ou futuro", disse. Além disso.
o pastor também recomendou
às pessoas que procurem votar

sem se prender tanto na questão
partidária. liA ideologia partidá
ria, em nívelmunicipal, não afeta
tanto quanto as propostas do pla
no de governo", disse o religioso.

De acordo com o pastor Da
niel Andréas Port, a Igreja Lute
rana vê com bons olhos a Lei da
Ficha Limpa, entendendo que
é um instrumento necessário
e que qualquer pessoa de bom
senso quer ver a sua aplicação.
Para o religioso; a decisão de
não votar em quem possui um

_ passado comprometedor é uma
conduta que já vem acontecen

do naturalmente, sobretudo em

municípios menores, onde os

eleitores têm mais chance de co

nhecer os candidatos.
No entanto, o pastor reco-

IgrejaEvangélica Luterana �.
'.

Eleitormais orientado

Igreja Católica -

Valorização do correto
Segundo o padre Diomar Romaniv, a Ficha Lim

pa também é fruto da Igreja Católica. Em 1996, a
Campanha da Fraternidade tratou da questão políti
ca. Como lema "Justiça e paz se abraçarão", o objeti
vo foi incentivar a formação política dos cristãos para
exercerem sua cidadania para a construção de uma
sociedade justa e solidária. E neste ano, a Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) escreveu a

cartilha "Eleiçõesmunicipais 2012 - Cidadania para a
democracia", recordando o sonho de construir uma
sociedade melhor, justa e ética. "Jesus Cristo tinha o

sonho de um reino em abundância, e a forma de o

construirmos na terra é votando com valores justos e
morais". Para o religioso, o voto consciente é impor
tante, pois é dessa forma que o cidadão escolhe quem
serão seus representantes no governo municipal.
Além disso, o padre também· recomendou que elei
tores tenham consciência dos projetos partidários, já
quemuitos votam apenas no candidato, esquecendo
que ele está inserido em um partido ideológico.

MARCELE GOUCHE

Mas tem que cuidar Contabilidade
para não fazer

julgamento antes
de o candidato ter
sido condenado

pelos juízes.
Dion Medeiros, vice
presidente da Ujam
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Memórias
.do ale
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A falta de. transportes
em Jaraguá do Sul

Em julho de 1934, os empresá
rios locais reclamavam da falta

de transporte para as mercadorias,
paradas na' Estação Ferroviária da
cidade. Os produtos ficavam arma

zenados por mais de quinze dias

antes de serem despachados. Ques
tionava-se se seria por desleixo do

agente local ou da direção da Estra
da de Ferro. O chefe do tráfego era

o sr. Alfredo Ferreira, pessoa muito
bem quista pelosmoradores locais.

Em julho de 1945, o Posto
Rubini ammeíava os serviços

Sociedade de
Atiradores Frobsin
Fundada em 5 de julho

'de 1931, a Sociedade de Ati
radares Frohsin, na locali
dade de Ribeirão Grande da
Luz, registrou os estatutos

no mês de maio de 1934. Os
documentos haviam sido

aprovados em assembleia
realizada em fevereiro da

quele ano. A sociedade ini-
ciou com 45 sócios. A direto-

1 ria era formada por: Carlos

Spredemann (presidente),
Augusto Geisler (tesourei
ro)' Ricardo Kreutzfeld (se
cretário). Em 1938, a entida
de mudou a denominação
em razão da Campanha de

Nacionalização. Passou a ser

chamada de Sociedade de
Atiradores Ribeirão Grande
da Luz. Mesmo assim, as

atas continuaram sendo re

digidas em alemão até 1940. ��

AGORA
ESTAMOS' TODOS

JUNTOS
•

Lunenâer �z.�Z-

A.Ca'sa da Cultura
daSCAR'

Com terreno de 26.261mZ doado pela administração pú
blica em 1983, a Sociedade de Cultura Artística criada em

1956 passa a construir a primeira sede, na Rua Amazonas. A

construção deveria abrigar a escola de música, coral, escola
de pintura, além de estimular diversas atividades artísticas. O
prédio, com uma área de 1000 m-, contava com 14 salas de
aula, reuniões, salão'de exposição e anfiteatro para 150 luga
res. Assim, no dia em 21 de julho de 1986, era inaugurada a

primeira sede da SCAR, na Rua Amazonas. A entidade per
maneceu nesta sede atémaio de 2003, quando foi instalada a

nova sede na Rua Jorge Czerniewicz.
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Antiga sede da SCAR

(,
- �
Grupo Lunelli "

I
,

ElDde
,�

21 dejli1bo
de 1928

1 - o Governador do Estado
esteve em visita ao Distrito, no
dia 16 de julho. Ele inspecionou
as estradas danificadas pelo lon
go período de chuvas. Ordenou

que fossem realizados os devi
dos encaminhamentos para re

construção da Estrada Jaraguá
Rio do Cerro. Solicitou ainda um

'aplainador' para a referida via.

2 - O desaparecimento de
malas' do correio de Indaial pre
ocupava as autoridades poli
ciais, pois se tratava de dinheiro

registrado. Por fim, foram pre
sos o estafeta e o coletor federal

daquele distrito, que já estava

atuando no Rio de Janeiro.
3 - Kopmann Irmãos re

queriam na Intendência a bai
xa dos impostos da carpintaria
movida a motor.

'Inauguração do Museu M1.II1icipal '

e do Arquivo Histórico
A ideia nasceu da perseveran

ça em preservar a memória do

município, na pessoa do sr. Emilio
da Silva, pesquisador da história
local e fotógrafo. Ele, juntamen
te com o sr. Amadeus Mahfud,
prepararam a Exposição do Cen
tenário do Município, em 1976.
Muitos documentos, fotografias e

peças foram doadas. Para que esse

legado histórico fosse preservado,
o prefeito em exercício, Eugênio
Victor Schmõckel criou, em 12 de

agosto de 1971, através da Lei nO

321, o Museu e o Arquivo Munici
pal de Jaraguá do Sul. As estrutu
ras eram vinculadas à Biblioteca
PúblicaMunicipal. Porém, na prá
tica, nada foi efetivado.

o Arquivo
Mesmo sendo criado em

1971, as atividades iniciaram

em junho de 1984. Nesse ano foi
contratada uma auxiliar admi
nistrativa para iniciar ,a organi
zação dos documentos. Outros

profissionais passaram por este

órgão. Atualmente, a estrutura

conta com dez funcionários.
O Arquivo Municipal teve a

primeira sede no segundo andar
da Estação da Rede Ferroviária,
naAvenida GetúlioVargas. Em 20
de julho de 1987 a estrutura foi
transferida à antiga estação férrea
(depois depósito de cargas), jun
tamente com oMuseuMunicipal,
que era inaugurado naquele dia.
Em 1996, foi feita a mudança do
acervo do Arquivo Histórico para
a sede alugada na Rua Ida Bona

Rocha,101.
.Em 30 de julho de 2010, nova

transferênciapara a estrutura loca
lizada da ruaWalter Marquardt, nO

1725, onde permanece. Em 1991, o
órgão passa a ser chamado deArqui
vo Histórico de Jaraguá do Sul e, em
1996, é denominado Arquivo His
tórico EugenioVictor Schmõckel,

o Museu
O Museu Municipal foi mon

tado primeiramente na Estação
de Cargas. Depois de um período
fechado, em 2001 foi transferido

para a antiga sede daPrefeitura, na
Praça Ângelo Piazera, onde per
manece até os dias atuais. O imó
vel possui salas temáticas,' além
de exposições. Atende ao público
com sete funcionários. A primeira
denominação foi criada pela Lei
n° 1163/1988, com a referência:
Museu Municipal Emilio da Silva.
Em 20010 nome foi alterado,para
MuseuHistórico de Iaraguá do Sul
Emilio da Silva.
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HOJE

T • o Sul
Ca as

e Região... a 14° 26°
6° 17° .. •

7° 18°
...
10° 25°

MíN: 11°C
-,

MÁX: 27°C
r> ... 10°C
..... .. • 11027°
90 190 7° 22°

Nublado Chuvoso Trovoada Geada
.. ...
9° 19°

PI vi 'â ev ..ntos a. a � .. á
• 9h Vento não favorável Oeste .7km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Oeste 8km/h
favorável.

zero%• 15h Vento favorável Noroeste 6km/h de possibilidade
• 18h Vento favorável Noroeste 6km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Fonte: Epagri e Tempo Agora

i uel
este

.....
90 19°

ha ecó
...
110 190

Tempo para O

fim de semana
Hoje tempo estável com

predomínio de soL Pode
ocorrer formação de geada
fraca especialmente noMeio
Oeste, Planalto. Domingo, sol
com aumento de nuvens em
todas as regiões catarinenses,
devido à atuação de uma
massa de ar frio. Temperatura
em pequena elevação
durante o dia. Segunda-
feira aberturas de sol com
aumento de nuvens e

condições de chuva à tarde.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

-.

'Encontro furado
Um sujeito está num barzinho no seu primeiro encontro com uma garota
conhecida pela Internet. Decepcionado com os dotes da moça, quando
ela pede licença para ir ao banheiro, chama o garçom, entrega-lhe um
papel com um número de telefone e pede para que ele lhe ligue dentro de
cinco minutos. Assim que amoça volta, o celular.do rapaz toca, ele atende,
balbucia algumas palavras e diz com ar entristecido:
- Lamento, tenho de ir... minha avó acaba de falecer!
- Puxa que bom! - responde amoça, aliviada. - Se demorasse um

pouquinho mais, seria aminha...

o
IftS
c.>
::s
-

O
cn

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.

São Joaquim
...
3° 12°

Casaco
leve para
.o tempo
agradável
de hoje!'" U

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 4h53: 1,4m • 3h34: 1,1m
• 17h54: 1,8m • 16h36: 1,2m

MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 9h28: 0,1m • 11h: 0,1m

Tábua
• 22h02: 0,1 m • 21h28: 0,4m

NOVA 19/7 das marés Itajai Imbitub -

• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• 3h19: 1,1m • Oh41: 0,6m
• 16h17: 1,1m • 15h49: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 10h27: 0,2m • 10h02: Om
• 21 h01: 0,4m • 22h38: 0,3m

HORIZONTAIS
1. O compositor austríaco Joseph (1732-1809), mestre de

Mozart e Beethoven 1

2. Cidade do estado da Bahia, na região de Serrinha .

3. Mulher que não foi batizada / Precede o nome do frade .2

4. A 6a consoante do alfabeto! Central Brasileira de Notícia
5. Doce de consistência macia, feito de clara de ovo, açú- S

care coco

6. O paládio, entre os químicos / Confederação Nacional 4

da Agricultura e Pecuária do Brasil/O escritor norte-
-americano Mandino (1923-1996), de "O Maior Ven- 5
dedor do Mundo"

7. Gruta pequena I Casca tênue 6
8. Extensão de praia, geralmente à beira mar
9. A cantora Caymmi, da MPB I Pertencente àquele no- 7

mem

10. Relativo a versículo cantado antes do salmo, na liturgia 8
católica

11. Tribo indfgena que habitava territórios hoje pertencen- g.
tes ao Espírito Santo e ã Bahia

.

12. Amuleto / Ato de assumir a responsabilidade jurídica 10
de obrigações de outrem

,

13. (Med.) A sigla da proteína cuja dosagem no corpo aju- 1'1
da no diagnóstico do câncer de próstata / O Barroso

I

(1903-1964), compositor de "Aquarela do Brasil". 12

7:3 4 5 (3 :82 9

II II II II

II
II

" II
II

II II
"

II
II

VERTICAIS
1. A cidade espanhola de uma famosa corrida de touros

/ As iniciais do poeta português Pessoa (1"888-1935)
2. Animal de pescoço longo e carapaça chata, encontrado

em rios e lagoas rasas J Registro de fatos históricos
memoráveis

3. O Horrível personagem viking de histórias em quadri
nhos / Pode ser de ninar

4. Estrela de pequeno volume e luminosidade relativamente
traca I Pequena cidade paranaense, próxima a Umua
rama

5. (Ingl.) Símbolo de jarda I Correio Aéreo Nacional! A
sílaba que se repete na fofoca

6. As letras que separam o C e o G / (Pop.) Mulher que se

julga ou é julgada irresistível
,

7. Elemento de composição: forpor, 'entorpecimento I A
, bailarina Maria, fundadora da Escola de Dança do Tea
tro Muinicipal, em 1927

8. Um luxuoso bairro carioca I O pintor e escultor russo,
radicado no Brasil, Segall (1891-1957)

9. Claro e evidente / Os extremos do ... lobby.

13
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contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

Pericó na se Gourmet
A Pericó Vinhos participa até hoje, em
Blumenau, da 2a SC Gourmet - Mostra
Brasileira de Delikatessen, Queijos,
Vinhos e Gastronomia. O evento valoriza
e divulga os produtos gourmet para os

canais de revenda e consumo de alimentos,
além de consolidar Santa Catarina como

um excelente pólo da enogastronomia
nacional. Em sua primeira edição, em
2011, participaram 80 marcas e 13 mil
visitantes. A mostra ocorre paralelamente à
19a Festitália, evento que celebra a cultura
italiana no norte catarinense. No estande
da Pericó serão apresentados especialmente
os produtos da safra 2011, ano em que os

vinhedos chegaram à sua s« safra, com
excelente qualidade das uvas na produção
de vinhos e espumantes com sabores e

aromas únicos. Entre os destaques, estão
Basaltino PinotNo ir, Taipa Rosé e Cave
Pericó RoséBrut. SC Gourmet está no
Parque Vila Germânica, das 15h às 22h.

o Focinhos Carentes é um grupo de amigos reunidos com o intuito de ajudar
animais abandonados, tratando-os e encaminhando-os para adoção. Eles
não são um abrigo e não têm nenhum vínculo governamental, político ou
empresarial. Se você puder colaborarcom a causa, sua ajuda é sempre bem
vinda. Acesse facebook.com/focinhoscarentes e colabore!

Rock corupaense
A banda Kravan anuncia que passou a ter novamente

apenas integrantes de Corupá, com Fábio Cardoso no
vocal, DioneiWalter no baixo, Fábio Lima na bateria e

Ricardo Vicenzi na guitarra. A banda já tem novos shows

agendados, toca pela primeira vez na capital catarinense
e também em Jaraguá do Sul, Rio Negrinho, Santa Cecília
e Guaramirim. Para conhecer mais sobre o grupo, acesse:
Orkut: banda Kravan, blog bandakravan.blogspot.com ou

através do e-mail kravanhardrock@gmail.com.

Literatura
o escritor Carlos Schroeder

preparou uma lista com 30 blogsl
sites/links essenciais de literatura
em inglês, espanhol e português
para o blog do Instituto Moreira
Salles, mas você também/pode
conferir aqui: http://migre.
me/9YozG. Ótimas opções de
leitura para o fim de semana.

Via Twitter

"Não deixe aTim perceberque
você quer ligar para alguém:'
Via @Vazadaquiiii

ARQUIVO PESSOAL

Itamar e Márcia da Silva, leia-se Itaivan ImobiIiária, acompanhados da ,

. filha Franciele, do genro GuStavo e dos netos Peter e Raica, embarcam para
uma missão no dia 22, para a cidade do 'Cabo, na África. Lá, atuarão como

missionários, enviados pela Casa de Oração e pela Miaf. A foto mostra o culto .de
I

envio que aconteceu no dia 15, realizado pelos pastores Osni eMargrit Muller
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Coral
�mo adorofestas, principalmente quando se trata de incentivo à cultura, gosto de es

utarpresente, participar ou simplesmente apoiá-la com aminha mídia.Por isso regis
tro hoje, com muito carinho o jantar Dançante em prol da CulturaAlemã, que acontece
dia 28 de julho, na Sociedade Vieirense. Promovida pelo Coral da CulturaAlemã, a festa
contará com a presença do GrupoMusical JS.Agende-se!

ri t
Na segunda-feira, Angelina Joana Gneilpel
Schmitz - mãe do nosso amigo Ramiro Schmitz
- faz aniversário. Ela é uma das queridas da
cidade. Como sempre, cercado de homenagens
de parentes e amigos pessoais.

·Votórinho
Um dos nomes cogitados para fazer
um número expressivo de votos

para vereador é o empresárioVitório
Lazzaris, conhecido entre os amigos
como" Sambarilove".

.
� ,

C QUETEL O casal proprietário da Casa das Pi$cirias e patrocinador
do Jaraguá Breakers, Leonardo Matoso e Adriana Rodrigues, com

Michel Kiyama da Revista Nossa, ontem durante concorrido coquetel

Clima exótico
. Umamaneira exótica de
comemorar a semana do

Amigo: levá-lo ao Restaurante
Villa, onde o serviço
de iguarias típicas vem
embalado por sons exóticos.

La®h�s, porções especiais e bebidas nobres

473370-2214
Rua ProcópioGomes, 116 - Centro
{Em frente � ver-dureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

Dica de

·domingo·
Reunir a família e conferir
o Restaurante ParkAurora.
Além do delicioso Buffet o
local é aconchegante
rodeado pela natureza.

Be�a Catar3na

Dia do

amigo
De cpração quero
agradecer os telefonemas e

mensagens pelo Dia do Amigo,
celebrado na sexta-feira.

Moa Gonçalves
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Filho
precoce

Pensando bem
"Quando a porta da felicidade se fecha, outra
porta se abre". Porém, estamos tão presos àquela
porta fechada que não somos capazes de ver o
novo caminho que se abriu.

GRANDES VANTAGENS

o filho de 7 anos chega
para o pai, que lê o
jornal de domingo,
e diz:
-Paime da um

cigarro?
O pai espantado diz:
- Meu filho?! Desde

quando você fuma?
O garoto
naturalmente

responde:
-Acho que desde que
perdi a virgindade.
O pai quase tendo um
infarto pergunta:
- Masmeu filho,
quando foi isso?
E o moleque de saco

cheio responde:
- Ah! Sei lá pai, eu
estava bêbado.

Ca 9 áAutoE·e
A escolha perfeito

moagoncalves@netuno.com.br

ur= R DO
Par« UlhDu 1)ecididLu!

Aviso
Para quem possa interessar,
em Jaraguá do Sul ainda
não é possível haver 2°
turno. Copiou?

Café
colonial
Hoje a partir das
15h, a Confeitaria
Bella Catarina,
movimenta mais
um delicioso Café
colonial. Aliás', um
dos mais aplaudidos
da região.

Brechó
Acredite! Em Paris, na
França, estão vendendo
roupa a quilo - coisa de
'terceiromundísmo', se fosse
no Brasil, principalmente. •

UXlXO
Dizem por aí que o

número de lotações
clandestinas

praticamente
dobrou nos últimos
anos em Jaraguá.
Pode haver revolta
de taxistas.

TheWay.
Para quem quer curtir a noite com
estilo, hoje tem grande apresentação
da dupla Eddy & Gil, o number one da
Woods e de quebra o show com Michele
Reich. A festa começa a partir das 22h,
na TheWay. Mesas e camarotes estão

esgotados. Vai perder?

Coletivo
Pelo meu iPhone fiquei sabendo que
moradores do bairro Ana Paula estão
esperando rnais de uma hora pela
passagem de um ônibus que serve o

bairro, nos finais de semana. Se for
verdade a empresa anda pisando
feio na bola com a comunidade.

NIVER Marlene N1Ules Kiyma
ainda recebendo cwnprimentos
pelo niver comemorado dia.20

Rua Barão do Rio Branco, 41 - Cenlro

Fone (47) 3371-2552

IDADE NOVA Angelina
Joana Gneüpel Schmitz

festeja nova idade seguncm,:.
feira, dia 23. Mil vivas!

I h

,

Aterrissou, ontem, na
.

redação, o gourmetMarilIo}
,

do concorridoRestaurante
Galo Londrino.

II fi 1

IIAPPy Ana AntW1es e camüa
Rossi curtem as delícias
da Cozinha Madalena

• Corri essa, fui!

STRASBOURG
SEMINOVOS

ITAJArREXTON " RX 270 4X4 AUTO �IESEL AR+DHtVTEtABStABGtALtALJTOtEBO+4X4tAOtEBDtROOAtL.OT+W .2.010 ·118..0.00 108.00.0
3.0.08 GRIFF 1.6 AUTO . ARtDHtVTEtABStABGtALtAOtCOUROtTETOtCOMPtAUTOtRODA 2.011 89.90.0 85 . .0.00
VELOSTER 1.6 AUTO""" AR+DHtVTEtALtABStABGtCOURO:l-TETOtCOMPtAUTOtROOAtCO 2012 82.9.0.0 77.9.0.0
IMPREZA HB 2 . .0 4X416V ARtDHtVTEtALtABGtABStCDtCOMP+4X4tFNtRODAtLDTtW 2.011 69.9.0.0 65.9.0.0
SANTA FÉ.(jL.� 2.7 V6,4X4,. .4iRtDHtVTEtABStABGtAU"f0.J;4X4tAQtROOAtLOTtW 2.0.09 69 . .000. 64·.0.00
C4 PALLAS GLX 2 . .0 AUTO ARtDHtVTEtABStABGtAOtCOUROtCOtCOMPtAUTOtRODAtDTtW 2.011 54.5.0.0 5.0.5.0.0
1302 . .0 ARtDHtVTEtABStABGtCDtTETOtAUTOtCOMPtAOtROOAtLDTtW 2.010 52.99.0 49.19.0
L2DD HPE SPORT 4X4 DIESEL ARtDHtVTEtALtABGtCDUROtAOtRODAtW 2.0.05 49.99.0 46 . .09.0
JETIA 2.5 20V AUTO ARtDHtVTEtABS+ABG,j-GOUR.OtTI3.TO-+,AUTOtAQtOOMfI+ALtROOA. 2.0.07 46 . .0.0.0 43 . .0.0.0
3.07 PRESENCE PK 2 . .0 AUTO ARtDHtRODAtVTEtABGtABStCOMPtTETOtAUTOtDTtLTtAOtVRA 2.01.0 42.5.0.0 4.0.5.0.0
FOCUS.SDGLX 2.0 AUTO ARtDHtVTEtABStABGtCOtAü+AUTOtROOAtDTtW 2.0.09 41.99.0 39.99.0
2.07 SW XS 1.6 AUTO ARtDHtVTEtALtROOAtCOUROtCDtAUTOtCOMPtLDTtW 2.011 42.5.0.0 38.5.0.0
STILO SPORTING1.8

'"'

AR+DH+VTEt�['fABStABG+CO!l/1PtT8fOtAQtCOtRODA+LDT+W·' 2.0.09' 40.9.0.0
.

�7.DDO
CIELO SD 1.6 ARtDHtVTEtABStABGtALtAOtCOUROtRODAtSENSORtW 2.011 39.5.0.0 36 . .0.0.0
RANGER XlS 2J CS 4X2 ARtDHtVTEtCOUROtAOtROOA 2.0.09 39.8.0.0 35.9.00
SENTRA S 2 . .0 16V AUTO ARtDHtVTEtABG+CDtAUTOtCOMPtRODAtAOtDTtW 2.0.08 39.9.0.0 35.9.0.0
2.07 SO PASSION XS te ARtOHtVTEtRQDA+AOtCOMPtSENStOTtREtW 2.011 .38.5.0.0 35.700
ZAFIRA 2.0 ElEGANCE ARtDHtVTEtABGtCOtAOtCOMPtALtRODAtLDTtW 2.008 36.9.0.0 35.2.0.0

,VECTRA GT zo AIiltDHtVTEt.A.BGtCOUROtCDj"AL+AO+�OOAtlDTtW ' 2008 36.9.0.0 33190.0
3.07 SO 2 . .0 FELlNE ARtDHtVTEtALtAOtABStABGtCOMPtALtCOtRODAtDTtW 2.008 34.5.0.0 31.5.0.0
KANGOD EXPRESSION SPORTWAY ARtDHtVTEtAUtRODAtlOTtW 2008 29.9.0.0 27.9.00
HOGGAR XR 1.4 FLEX ARtDHtVTEtAOtPROTETOR 2.011 29.5.0.0 27.5.0.0

·XSARA PIC�f)SO 2.01', "liillJ!i!li![;:' ,AB;l:OHiI-\lTE*l\1>fGQtJRQ",AeG�AO+BOOAt�QJ-tW:.I i':lrJi"f;,qiiH!6."IiÚj�QQ7, ",::ll:!).90Q'lflt !,e�"D,O.o· il(i,h 1.I��J.QÍlII'
POLO SO 1.6· ARtDHtRODAtVTEtABStCOUROtDTtLTtAOtVRA 2.0.08 29.9.0.0 26.9.0.0 JONI
FACE1.3 :.. " À8tDHtVfEtAltABStABG;l-AOtCDtCOUrlO:tSENSOBtROQAtlOTtVV 2.011 �29.50D 26.5.0.0 vON!.
PARATI1.8 COMFORTLlNE ARtDHtVTEtAOtLDTtW 2.0.06 28.50.0 26.5.0.0 BRUSOUE
;ÇIWIQ �'l�i� .�.1 fiftll/{ i!i�:\1Q}ffli/l{ml!.tíM:,)N�!jJH�'i/Jf3.�f,i.�G\P8BOÃi:�j(,@AJ:,�CfJfBç"iiffi.H·, ��i' g(i),06 i""!2�!W0 �1�{�,0bG/':·· imI�®NI ,I

FOX PlUS 1 . .0 ARtDHtVTEtALtAOtlDTtW 2.0.08 28.9.0.0 26 . .0.0.0 JONI
'[)UCATO-15:FURGÃ02]fOII;SEl Dl"l+AQ ""'" ,,", '.,,2000 -=27.900 25:9.0.0 .•:'JONI.,
FIT LXl 1.4 ARtDHtVTEtALtAOtlDTtW 2.0.04 27 . .0.0.0 24.5.0.0 JARAGUÁ

IGGLP'2"o'eOfYIF(:ijR�IN�rr!{'lr,' 'uw'i:tllil+(lH+vrE�ecrw"iaO:fAOtl�itlOTotA�+OI!!T;;'RE+AQ+Y'(_::;n··rp'lmr;WlrI,1ffl!I"',{iI:'!lQf:J1' '.;�;k�6.000f#ir; i12.5;�OO ·,11 1 1; n�A"A�l:JA"It::N
FOX 1..0 - ALtTEtLDT 2.0.09 25.9.0.0 23.5.0.0 JONI
N f811811C'( ARtDHt80.DAtIlBGtCOUÃ()iYtEtAB5+AUTO-lilDTtrOI;):tAbtREt'/BAú 2.00.2 -_ • .24.500. 22.�OD "JJQ!\II
IDEA 1.4 MPI ELX DHtVTEtAOtLDTtW 2.0.06 23.9.0.0 22.4.0.0 JAC-ITAJAí
eH GLX 1 ;W1ôV""' ·M$OHtvrE+�Q1I30(i)AtLb.t:tyV"' ""� '1<'.1(:::."

,

'O; ,. 20Cl& '" '2_p:900 'i �� ,90.0 :ru.Ot'J1
PICANTO EX 1.1 ARtDHtVTEtAOtCDtRODAtLOTtW 2.0.07 21.9.0.0 2.0.4.0.0 JAC-ITAJAr
.GOl PQW6a.J:6 .A�tºtbNT�te"L.tJ"DT,' i ,1,200� m�9.QOQ ,1:ê,.9PO" ,·",..il�IÕ.Jj4.1 i,',. ;,'
CORSA HB 1..0 ALtAOtTEtLOT 2.0.04 19.5.0.0 17.5.0.0 JONI
UNO 1..0 WAY Aq" 2009 18.5.0.0 16.5.0.0 BRUSOUE
ClIO HB AUTHENTIQUE 1..0 AltAOtTEtLOT 2.0.08 18.1.0.0 16.1.0.0 JONI
"ASTM SQ,Mll1.EMtJtv11"S:',,,m ;AR%0H;lrVt'EfAQtRQPAtOT�G� , ;d�OAIAl:ir'l
CELTA SPIRIT 1 . .0 ALtAOtTEtLDT JAC-BRUSOUE
2.06 SENSAT 1.4 AOtVEtDT BRUSOUE
MEGANE RT 1.6 ARtDHtVTEtABGtALtAOtRODAtLDTtW· INOAIAL
PALIO EO(:J:W QVGNV

'

1\Fi:tDH'I'WE'l-AL-!'/l:OtR0DA+I'.IDTi-W ii, :. .' ·�ONI i'·

CLASSE A 16.0 ARtDHtVTEtABStABGtALtAOtRODAtLDTtW JONI
ESCORT SW GLX ARtDHtVEtAQtLDT JONI
KA GL 1 . .0 AO JONI
SANTAt"1A 1.8MI AFt+OHtVE+AQ+RODAtDT

.

JONI
FIESTA HB 1 . .0 GL W JONI

ITAJAí
ITAJAí

SUBARU-FLN

...ITNAf ,

ITAJAí
SUBARU-ITAJAr

ITAJAí
.JONI

JAC-ITAJAí
ITAJAí

BRUSOUE
JARAGUÁ

JONI
ITAJAí

SUBARU-FLN
RIS

JAC-ITAJAí
FfAJAí
JONI

BRUSOUE
CHAPECÓ

.1.2001 ,'1f7.50D .I'i.:rrM00
2.0.06 16.5.0.0 .

15 . .0.0.0
2.0.08 16.4.0.0 14.9.0.0
2.0.01 13.3.0.0 11.3.0.0

2.000 'fiIiri'�2.9DO .

·(:11:).9.0.0
1999 12.5.0.0 1.0.6.0.0
1998 11.5.0.0 10.5QO
2.0.02 11.9.0.0 1.0.5.00
1997 10.3.00 9:.0.0.0
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frutada dos narguiles, vindo dos cafés,
é constante. Os homens sorvem café
ou chá de hortelã enquanto fumam.
Do mercado vinha o cheiro adocicado
de especiarias. Lá coisas exóticas como
sabonete de óleo de oliva e louro e

remédios à base de casco de tartaruga e

chifre de cervos.

Algo do mundo ocidental também:
casas de erotismo. Discretíssimas -

quase um segredo. Na escada com
carpete vermelho, senti o doce cheiro
de perfume. Sob a luz negra e um globo
central, espelhos brilham. Um grupo de

Aniversar-antes
21/7 Elio Lange Mário Papp Aliria Mader Irma Matias Sell Maria M. F. Freiberger
Alexandre Ribeiro Eloi da Costa Junior Rose M. Salomão Alisson Silva

, Janete Terezinha Krahn Mateus Schultz
André dos Santos Germano Kuester Rudilson Schmelzer Anelise Hofelmann Juliano da Silva Regina Cunha

Antonio M. Bezerra Gerta Lauvin Sandra C. Wutke Antonio Rosa Neto Leandro Isberner Richard G. A. Volkmann

Antonio Marcos Nil Gilberto Da Silva Taciana dos Santos Bruno P. da Silva Leonardo Persch Roseliane Bobalo

Avelino A. da Silva Guido Franke Teima V. Petry Décio Konrath Luciana.Schneider Jailini Lisboa

CARLA THOMSEN Heinz Giese Thamiany M. Tomelin Deise Adriana Bonete Luciane S. Ruskaweski Valdir Krutsch

Carlos Alexandre Giese Ida L. Morch Vera L. Hermann Drieli Prestini Lucilia Buzzarello Vaimor V. Nicholetti

Caroline A. Kyama I nacio Piske Waldemar Bassani Edmar Porath Lucio José da Costa Vanessa P. Machado

Claudinei Volpi Jeniffer M. Grandberg Wilhilm Wortmeyer Elise Ossowsky Luis C. Padilha Vanessa R. Hinteregger
Cristian Schnneider '

Julia P. Adriano Willy Baumann Elvira Maestri Luiz Borges Vilma Tavares

Darci V. Ferri Lara J. D. Alves da Costa Gabriella Kusz Márcia Draeger Viária Mahnke

Dolores L. Longo Lavinia Anbres 22/7 Geraldi E. da s. Correa Margot Santos

Dulce Urbim Lavínia Vanzuita Xavier Alexsander M. Beltron Ginai D. P. Kopp Maria Cecllian. Peters

Elieser B. Bolduan Lucinei Blank lolanda Michels Maria F. Grest

.

Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Em meio a estrondos, explosões,
correrias, nuvens pretas de

fumaça, prédios quase caindo por
causa das bombas, valas comuns de

pessoas mortas nessa guerra civil, está
Damasco, a capital da Síria. Damasco

é inesquecível. Nomomento, por toda
a Síria existem confrontos, Damasco
não está fora. É a cidade mais antiga
continuamente habitada no mundo.
Fala-se em seis mil anos. A cidade

já foi ocupada por egípcios, gregos,
romanos, árabes, europeus, turcos e,

novamente, árabes. A parte antiga da
cidade é cercada por uma muralha.
Lá dentro; os bairros muçulmanos,
judeus e cristãos, mesquitas, igrejas
e mercados. Circulando pelas ruas,
muitas casas antigas em madeira

pareciam cair sobre minha cabeça.
Provavelmente algumas dessas caíram
com as explosões. O cheiro da fumaça

Nov Ias
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Rodrigo se sensibiliza com a revelação de Tobias. Elisa implora para Jacira

não contar a verdade para Tobias e Rodrigo e protegê-Ia. Gracinha tem sua

primeira aula de inglês com Cris. Gil, Beto e Pedro trabalham com modelos no
-

estúdio. Jacira e Tobias resolvem se separar. Carmem e Zé terminam de arrumar

a nova birosca. Tati incentiva Jáqui a fazer brigadeiros. Clara e João olham as

fotos que Gabriel e Beatriz enviaram de sua lua de mel. Zilda e Francisco dis

cutem, enquanto esperam os netos. Elisa ouve Teresa aconselhando Rodrigo a
não se casar sem antes conhecer melhor a noiva. Jair pede para Gracinha torcer
para que ele consiga o. emprego na portaria do edifício São Jorge.

CHEIllS DE CIIIlRME • GLOBO· 19R
Fabian se desespera com a matéria de Eloy. Sandro faz o dever de casa

de Patrick para que o filho possa ensaiar. Samuel afirma que �ão ajudará
Alana. Chayene diz que foi abandonada por Fabian e se faz de vítima' para a

imprensa. Conrado pensa em Cida. Rodinei, Niltinho e a Borralho Crew inva

dem a entrevista de Sarmento. Sônia chama Brunessa para ajudar nas ven
das da Galerie. Penha leva Alana ao colégio e Samuel finge não ver as duas.

Rodinei é levado para a delegacia. Heraldo estranha o clima entre Dinha e

Inácio. Rosário se irrita com Branca. Rodinei é preso e Liara se desespera.
Sandro arma apostas para o concurso de dança e fica com o dinheiro arre

cadado. Sônia sofre com o fracasso nas vendas da Galerie. As Empreguetes
entram na Galerie para fazer compras e Cida exige ser atendida por Sônia.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 21R
Lucinda vai à casa de Carminha. Tufão estranha o fato de não conseguir

falar com Carminha e Nina por telefone. Max vai ao encontro de Lucinda e con

fronta Nilo. Janaína questiona Lúcio sobre o seu envolvimento com Carminha.

Lúcio diz a Janaína que Nina não trabalha mais namansão. Em Cabo Frio, todos
saem para caminhar, menos Tufão e Jorginho. Leleco e Muricy ficam para trás,
discutem e acabam se beijando. Jorginho lembra de seu acidente. Leleco e Mu

ricy combinam de guardar segredo sobre o breve reencontro amoroso dos dois.

Zezé e Janaína desconfiam do desaparecimento de Nina. Carminha repreende
Janaína por se opor aos serviços que Lúcio presta para ela.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

\

* O resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.
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Amelhor cidade dos últimos

tempos da última semana
cinco garotas acuadas num canto, outra

acompanhava um senhor numa mesa
e duas no palco dançavam músicas
românticas árabes - similar às nossas
músicas bregas. As garotas usavam
longos vestidos em cores claras,
com uma enorme abertura lateral,
decotados na frente e atrás. Amaioria

das moças eram loiras, algumas tinham
cabelos tingidos de negro e fumavam
sem par�r. Poucas possuíam aquela
beleza de encher os olhos. O garçom
serve araque e deixa sobre a mesa uma

cesta de frutas com bananas, laranjas
e maçãs. É pra comer enquanto bebo e

assisto as garotas, diz o garçom. Ahhh

Damasco, seu cheiro, suas histórias
milenares, seus jardins de romã, sua

gente agradabilíssima, como será que
estás? Tenho muito pensado em você.

Espero que você saia logo dessa coisa

de louco que é a guerra-

IUgo do mundo
ocidental também: casas de
erotismo. Discretíssimas

• quase um segredo.

aD-ma Envie a foto do seu animalzinho para
contatcéabeatrízsasse.com.br ou encontre um

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

Madona é de

porte médio e tem

apro�ente
um ano. É calma

e muito dócil. Já
recebeu tratamento

veterinário completo
e espera uma
família que possa
,lhe acolher. Está

para adoção na
Clínica Schweitzer e

informações podem
ser obtidas pelo
telefone 3275-3268

Horóscopo

T
ARlES
Cumpra as responsabilidades assumidas
com o pessoal de casa. Isso evitará
aborrecimentos mais tarde. Aposte na
moderação ao longo do dia para não
comprometer sua saúde. No relaciona-
mento amoroso, vai valer a pena investir
no romantismo. Cor: preto.

� TOURO

Busque a companhia dos seus famili-
ares. Dia perfeito para se dedicar a um
hobby: aproveite as horas livres para se
divertir e proporcionarmomentos felizes
aosseus amigos e familiares. Coloque
paixão e alegria em b.Jdo o que fizer! Cor:
marrom.

II GÊMEOS
Não permita que seus amigos interfiram
nos assuntos de casa. Aposte na
discrição se precisar comentar qualquer
problema que vem enfrentando. No lar,
faça com que cada um cumpra suas

obrigações. Clima benéfico para aparar
arestas a dois. Cor: branco,

f50
CÂNCER
Bom dia para esclarecer divergências no
serviço. Diminua a distância entre você e

seus familiares, aproxime-se de amigos
e pessoas de sua estima. Nos assuntos

afetivos, terá energia de sobra para
contar e ouvir segredos. Cor: lilás.

ól
LEÃo
Fique longe de inbigas. Cuide dos S!;1US
assuntos pessoais e dê atenção especial
às finanças. Se você sonha em adquirir
um bem material de maior valor, comece
a planejar essa compra e faça um pé-
de-meia. Dedique-se mais ao seu par.
Cor: laranja.

rt\)
VIRGEM

Aproveite suà vitalidade física para
praticar esportes ou atividades ao ar
livre. Coloque suas ideias em ordem e

comece novos projetos pessoais. Mas
mantenha a discrição habitual sobre sua
vida. Faça um passeio divertido com seu

amor. Cor: amarelo.

..o.. UBRA

Evite ficar em evidência Mantenha
distância de falsos amigos e pessoas
oportunistas para não se prejudicar. Faça
b.Jdo o que estiver ao seu alcance para
dar conforto às pessoas do seu convívio.
Não deixe de dar carinho ao seu amor.

Cor: amarelo.

m.
ESCORPIÃO
Selecione melhor suas amizades:

Imantenha aquelas que realmente são

importantes e afaste-se dos invejosos.
Aproveite a companhia das pessoas que
trazem bem-estar à sua vída Hoje, sua
familia e sua cara-metade vão querer
mais atenção. Cor: preto.

X'
SAGITARIO
Mantenha a discrição para afastar os
olhares de pessoas invejosas. Você pode
receber o merecido reconhecimento por
seu desempenho. Na união, mantenha a
pessoa amada sempre por perto. Cultive
a paixão no contato com sua alma

gêmea. Cor: laranja.

')o
CAPRiCÓRNIO
Mantenha a discrição sobre sua
vida. Cuidado para quem conta seus

planos, pode atrair a inveja das pessoas
próximas. É um dia para selecionar
melhor as suas amizades. Nos assuntos
do coração, deixe o par à vontade, sem

! 1,
fazer cobranças. Cor:marrom.

,A.'Y\ AQUÁRIO
,A.'Y\ Integre-se mais com as pessoas e res-

peite as vontades delas. Nada de impor
os seus pensamentos aos outros. Um
clima de romantismo e paixão vai fortal-
ecer a sua relação afetiva.Aproveite a
boa fase do romance. Cor: preto.

* PEIXES

.�
Não convém se expor sem necessidade,

I
evite conflitos e guarde seus pensa-
mentos. A diversão tomará conta do
astral nos momentos de lazer. No campo Jafetivo, a relação passa por uma boa lifase agora: aproveite! Cor: azul-escuro.
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Ser demitido não

é um momento

fácil para o

profissional,
que pode ficar
desestimulado

e duvidando de

seu potencial.

,
'

Esta semana o Cad'erno

Talento e Sucesso traz dicas

de como dar a volta por cima

sem deixar se abater com essa

situação momentânea.

Página 4
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E AGORA?

A hora de encarar a demissão
CON'IKILE SUAREDEtunidades sem ter certeza do

que quer encontrar.
Conta-se que, ao ser rejeita

do por um time pela primeira
vez, MíchaelAír" Jordan - é, o
do Chicago Bulls - trancou -se

no seu quarto e ficou remoendo
a tristezapor 18 horas seguidas.
Isso permitiu que ele encaras

se a rejeição de forma objetiva,
e se sentisse tão mal com ela

que isso o ajudou a criar uma
casca para a próxima rejeição.
Permita-se sentir o luto da per
da de emprego, mas não pare
na tristeza. O mundo ainda não
acabou.

porém, evite dispersar sua reser -

.

va financeira em atividades que,
muitas vezes, não são necessárias.
O aprimoramento é válido, mas,
se desejar fazê-lo, procure por ca
pacitações realmente importantes
para a sua área de atuação. Tam
bém tenhamuito cuidado no mo
mento de planejar as contas. Faça
o possível para saber se não sen

tirá a ausência do dinheiro mais
tarde.

Consultores contam como os

profissionais podem se recolocar no
mercado de trabalho com mais facilidade

Não fique constrangido em

pedir indicações. Seu novo cargo
não cairá do céu e; muitas vezes,
as melhores oportunidades vêm

por recomendação. Se ampliar
sua busca, terá mais chances de
encontrar uma vaga. Afinal, mes
mo que você não seja indicado

por alguém, as pessoas saberão

que está à procura de emprego e,
se elas virem uma oportunidade,
pensarão em você.

"Tenha em mente que a de
missão pode ser a chance para
um recomeço. Reflita sobre o ca

minho profissional que vinha se

guindo e decida se está satisfeito
com ele. Explore possibilidades e

tente um novo cargo quando tiver
certeza do que deseja para o seu

futuro", recomenda Danilo Cas
tro, diretor da Page Personnel.

tamente em que melhorar, para
não passar pela mesma situação
no emprego seguinte. Também

Ser demitido não é um mo- não crie tumulto ou inimizades
mento fácil para o profissional, .

na hora da rescisão. É sempre
que pode ficar, desestimulado e importante manter sua rede de
duvidando de seu potencial. No contatos profissionais saudável",
entanto, como nem sempre osmo- explica Roberto Picino, diretor
tivos para a rescisão do contrato de da Page Personnel, empresa de
são relacionados à incompetência, recrutamento especializado em

é preciso que o funcionário conhe- profissionais de suporte à gestão.
ça as razões de sua demissão. O consultor selecionou algu-

"Para não ficar à mercê da mas dicas para facilitar a busca

imaginação, não guarde dúvidas. de emprego e deixá-lo mais pró
No momento dá' demissão, per- ximo da recolocação:
gunte por que está sendo man

dado embora. É seu direito saber
o motivo, para ter consciência
exata do que levou seus superio
res a abrirem mão dos seus servi

ços. Assim, saberá se a causa da
demissão veio da empresa ou do
seu desempenho e saberá exa-

·FONTE
..............................

www.administradores.com.br

APROVEITE PARA
REFLETIR

Por que perdeu o empre
go? O que poderia ter feito para
garanti-lo? Qual é o seu maior

potencial? Que perfil profissio
nal gostaria de ter? Qual cargo
ou empresa é compatível com
tal perfil? Na busca, você preci
sará ter consciência do seu dife
rencial, para deixá-lo à vista dos

empregadores. Visão de futuro
também é essencial para ir dire
tamente atrás do que deseja, ao
invés de ficar procurando opor-

PREPARE-SE PARAAS
OPORTUNJDADES

Reveja seu currículo, atua

lize-o com informações perti
nentes à sua área de interesse
e procure dicas de como ob
ter sucesso em uma seleção
ou uma entrevista. Quando a

chance surgir, . esteja pronto
para consegui-la.

CONTROLE OS
GASTOS

O momento é de economia.

Aproveitar o tempo livre e a pers
pectiva

.

de um novo cargo para
fazer cursos é o impulso natural,

Tambemnão
crie tumulto ou
inimizades na

hora da rescisão. É
sempre importante
manter sua rede
de contatos

profissionais
saudável.

DNULGAÇÃO

ria.
o co ecímento leva longe.
a prática, a Pós-Graduação.

Senac te leva além.
Roberto Piemo,
diretor da Page

Personnel
,I
I
l

/

voe!OUAO O DO MUNDO.

VÁZIGI RECRUTA
Pessoa para trabalhar
na área de vendas.

..

S-G UACÃO SENAC 2012
,.

Ge enda e t de Projetos
SeguTança da Infonnação
C tr e GestãoTributária

GovemançadeTecnologia da Infonnação

Paramais infonnações acessewww.sc.senaC.bT

Horário de trabalho
Segunda à sexta 13h às 22h

Sábado 7h30 às 12h

l (47) 3055-0703
yazigi@netuno.com.br

,

JUSTIFICATIVA E direito do tra-
balhador demitido, saber o motivo,
para ter consciência exata do que

levou seus superiores a isso

Contrata-se PROGRAMADOR de computador
em Sistemas de Gestão, p�ra Ja��ªu� ��n�ut.Interessados ..enviar ••.C'I:. , .. rh@ª.istel11ªªQcia.çºI11.�lJr{ i ii·
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DICAS

Saiba pedir aumento de salário
sem se prejudicar.

Muitos profissionais acham que estão ganhando menos do que merece pelo trabalho desenvolvido na

empresa. Mas .como provar que merece um aumento?

FONTE
.......................................................................

www.portalangels.com

Ter uma remuneração justa
e de acordo com as responsa
bilidades é o desejo de muitos

profissionais. Mas, nem sempre
isso acontece. E tendo realiza
do um bom trabalho, o funcio
nário pode .pedír um aumento

para o seu chefe.
Para isso, o primeiro passo

é verificar se o salário está real
mente defasado 'em relação ao

mercado de trabalho, e se cole

gas de profissão estão ganhando
mais. Se a resposta for positiva,
o funcionário pode iniciar a con -

.

versa dizendo para seu chefe que
outras companhias oferecem re

muneração melhor para o mes

mo cargo e que a empresa pode
.

lhe perder.
Verificar se a situação da em

presa também comporta solici

tações do tipo é outra dica im

portante. Se a companhia está

passando por um momento de

REQUISITOS

prejuízo, com baixa nas vendas,
por exemplo, pode não ser a me

lhor hora para questionar o che
fe sobre um bônus no salário.

A estrutura da empresa tam
bém precisa ser levada em con

sideração' uma vez que algumas
possuem um programa rígido de

remunerações e fica difícil abrir
uma exceção. Aguarde ao menos

um ano de empresa para solici
tar o aumento, para que seu de

sempenho possa ser avaliado.

Segundo especialistas �
inapropriado mentir para o

superior dizendo que teve uma

proposta de outra companhia.
Ele pode negar o aumento e

o funcionário ficará em uma

situação constrangedora por
que, na verdade, não tem outro

lugar para ir.
Evite dizer que leva trabalho

para casa ou termina tarefas
nos finais de semana. Ao con

trário do que os contratados

objetivam isso pode sinalizar

que não sabem gerenciar o

tempo no serviço.

DIVULGAÇÃO

DISPONIBILIDADE

Para que o aumento de salário tenha uma

justificativa, o trabalhador pode colocar-se a

disposição para assumir mais tarefas em seu

trabalho ou perguntar ao chefe o que deve fazer

para conquistar o almejado aumento salarial. Se

a empresa oferecer alternativas como pagar um
curso de idiomas ou contribuir com as despesas
de combustível de carro, o ideal é aceitar, uma
vez que o funcionário não irá gastar esse dinhei
ro e poderá economizar.

Aparência émais
importanteque indicações
Pesquisa indica que na hora de buscar por
um emprego é mais importante ser bonito do

que ter uma indicação

FONTE

noticias.universia.com.br

Se você está procurando por um

emprego, infelizmente, ser bonito(a)
conta mais do que suas referências.
Portanto, se você tiver que priorizar
um, dê mais atenção à sua aparência.
O estudo foi realizado pelo diretor de
pesquisas da Universidade de Iqra,
no Paquistão, Dr. Muhammad Imtiaz
Subhani.

Há diversos fatores que influem
na contratação de um funcionário. A

pesquisa investiga e interroga a con

tribuição da atração física e as refe
rências de um candidato para que
ele seja escolhido pela empresa.

As referências incluem empregos
antigos, indicações de chefes e de

qualquer outro que tenha trabalha
do com o candidato.

Os resultados da pesquisa clara-
'

mente confirmam que a aparência,
é o que mais importa quando uma

empresa vai contratar alguém, não
importa para qual posição ou nível

hierárquico.
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Bernt Entschev

I
II

I

Há duas maneiras básicas e
essenciais de conhecer novos

profissionais e estabelecer
novos contatos: eventos

e redes sociais.

. redacao@ocorreiodopovo.c,om.br

Networking: A arte de manter contatos vivos
, .

CENTROWEG recebe inscrições para
cursos de aprendizagent

Há alguns assuntos que,
como dizem, nunca saem de
moda, e falar sobre networking é
um deles. Pode parecer estranho
deixar o termo no gerúndio. O
"ing", na verdade, deveria ser
entendido como um processo
contínuo pelas pessoas. Isso sig- _

nifica sair do "netuiork" (a rede
de contatos de trabalho, subs
tantivo) para o "netuiorking"
(um trabalho constante de troca
de informações com contatos

chave, ação contínua).
Mas por que bater nessa tecla

novamente?Algumas pessoas
têm confundido o processo de

'

networking com a singela troca

de cartões. Porém, mais impor
tante do que ser um colecio
nador de cartões, de todos os
tamanhos, variedades e segmen
tos, é saber o que será feito com

esses contatos. Gerar negócios?
Estabelecer uma parceria? Tro
car ideias, cases?

Troca defavores?
É preciso lembrar que uma

network bem feita replica ideias,

QUALIFICAÇÃO

, informações e conduz inclusi-
ve a outros contatos (de 2°e 3°
graus). Vou enumerar algumas
dicas abaixo para a coleta destes
contatos e o que é possível fazer
com eles depois.

Há duas maneiras básicas
e essenciais de conhecer novos
profissionais e estabelecer novos
contatos: eventos e redes sociais.
Antes de explica-los, uma com
paração: os eventos proporcio
nam a possibilidade de estabe
lecer contato pessoal. Isso limita
um pouco o número de contatos

feitos por evento, mas é deveras
mais profundo. Na rede social

pode-se fazer uma quantidade
maior de 'contatos, porém o im

pacto é bem menor nas relações ,

criadas - afinal, a impessoalida
de eletrônica ainda não foi solu
cionada, e dificilmente superará
um dia o contato face a face.

Sobre os eventos: frequente
diversos tipos de evento, com di

ferentes entidades e tipos de pro
fissiopais. Émuito importante
trocar cartões, sim, mas o folloiu
up (contato de acompanhamen-

Javens com idade a partir de 16 podem
'

se inscrever em algum dos 7 cursos
ofertados

JARAGuÁ DO SUL

Tatiane Machado

o CENTROWEG está com

inscrições abertas para os cur

sos de aprendizagem com um e

dois anos de duração. As inscri
ções podem ser feitas ·até o dia
03 de agosto no Recrutamento
daWEG, na Rua Henrich August
Lessman, 90 - Bairro Centená-

rio, das 10h às l1h30 e das 14h às
15h30 e plantão as terças-feiras'
das 17h às 20h. Os interessados
também podem se inscrever no
Museu WEG, localizado na Av.
Getúlio Vargas, 667 - Bairro Cen

tro, das 9h às l1h30 e das 13h30
às 16h30. As inscrições são gra
tuitas e é preciso apresentar a

carteira de identidade e CPE
Os cursos de aprendizagem

to pós-evento) é essencial no 'que
diz respeito a mostrar interesse
em continuara fazer negócios
com esse profissional.

O LinkedIn, rede social vol
tada exclusivamente a intuitos

profissionais, pode ter toda a
impessoalidade que qualquer
contato via internet possui, mas
facilita muito a prospecção ao
possibilitar a busca de pessoas
por segmento, profissão, empresa,
cargo e outros filtros aplicáveis.
Essa rede social tem sido cada vez

mais utilizada por consultorias

para buscar profissionais, é gra
tuita (para os serviços básicos),
porém, deve ser utilizada como

uma ferramenta de apoio.

Abordagem
Ir direto ao assunto, tan-

to na rede social quanto em

um evento, pode não soar tão
bem para alguns profissionais.
Começar conversando sobre
assuntos neutros, notícias sobre
o segmento e até curiosidades
sobre outros assuntos interes
santes e relacionados à área de

são destinados para jovens que
tenham a partir de 16 anos e es

tejam cursando ou tenham con

cluído o ensino médio. Essa é
uma oportunidade de conseguir
o primeiro emprego em uma das
maiores empresas do Brasil.

Com duração de um ano, os

cursos de aprendizagem são na

área de Usinagem e Montagem
Eletrônica. Já os cursos com du

ração de dois anos são de Mecâ
nica de Ferramentaria, Mecânica
de Manutenção, Eletrotécnica,
Eletrônica e Química. Os interes
sados em participar dos cursos

precisam necessariamente mo-

atuação da pessoa são sempre
,

indicados. É bom lembrar que,
apesar de todos terem interesses
em fechar negócios, existem, sim,
certas "conuenções sociais': Por
isso, um primeiro contato com

um "quebra-gelo"muitas vezes é
mais indicado.

Uma dica para o follow up,
em ambas as situações, é incluir
um gancho na mensagem para
que a conversa continue. Isso

"obriga" o outro a responder al
guma pergunta e é uma manei
ra de manter a conversa viva.

Apesar disso tudo, com o

tempo podemos acumular um
belo catálogo de cartões, ou cen

tenas de contatos na rede social
e e-mail. Por isso, outra dica
bacana é elaborar uma tabela de

networking, elencando os profis
sionais por ordem de relevância.
Feito isso, programa-se um tem

po por dia ou por semana para
dedicar-se à rede de contatos.
Nessa tabela, você determinará
quem deve receber mensagens
com maior constância até os que
requerem contatos esporádicos.

rar em Jaraguá do Sul ou região.
Através de aulas diárias, pa

ralelas ao ensino médio, me

ninos e meninas têm a possi
bilidade de se preparar para o

futuro profissional desenvolven
do competências técnicas.\

O CENTROWEG está locali-
zado no Parque Fabril I daWEG
em Jaraguá do Sul. Possui uma
área construída de 2550 m-, 20
laboratórios, 6 salas de aula e 15

profissionais de ensino.
Os participantes receberão

,

uma ajuda de curso, bolsa de
estudos entre os melhores alu
nos, participação dos lucros da

Mantendo-se na mira dos
headhunters

Para aqueles que desejam
estar na mira dos headhunters,
o networking é mais do que
essencial para ser chamado a

novas oportunidades profissia
nais. Para isso, é preciso fazer
de tudo um pouco: participar
de eventos, conhecer novos

profissionais, trocar favores, ter
uma boa reputação, ter o perfil
profissional atualizado nas

redes sociais profissionais e,
,

muito importante, cadastrar
-se nos mais diversos sites de
consultorias e empresas. Na
maior parte das vezes, não
ser o selecionado para uma

oportunidade é comum, mas,
mostrar-se receptivo com a

consultoria, além de ter um

perfil profissional competitivo
conta muitos pontos para que
a "mira" continue em você em

processos semelhantes.

Envie sua dúvida, suges
tão ou história para coluna@
debernt.com.br

empresa, vale transporte, alimen
tação, assistência médica e odon

tológica' material didático gratui
to e ao final do curso, receberão
certificado emitido pelo SENAI.
Os alunos passam 80% do tempo
em atividades práticas, mostran -

.

do suas habilidades em relação ao

conhecimento adquirido. Nossa
escola também se destaca porque
quando os alunos se formam nos

cursos, eles são encaminhados

para vagas relacionadas ao curso

nas várias unidades da empresa.
Mais informações pelo site

www.weg.net e pelo telefone (47)
3276-4000.
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Temos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

Janaína Chiaradia. Advogada e Professora • http://janainach.blogspot.com.br

Mafiosa_ente no poder
"Eu vou fazer uma proposta, que ele não poderá recusar... (Vito Corleone)".

A coluna de hoje se inspira na obra
tio Poderoso Chefão'; romantizada

porMario Puzo, que nos brindou com
um dos personagens mais célebre da
literatura, o mafiosoDon Corleone.

Confesso que tanto o livro, quanto
o filme dirigido porFrancis Ford Cop
pala, sempre fizeram parte da minha
trajetória cultural, certamente pela
descendência, visto que, a história se

passa no contexto herdado no berço
da Itália. A própria melodia tema do

filme provoca emoções inigualáveis.
Em meios a favores, os laços de de

pendência acabam se fortalecendo, o

poderaflorando a cada vitória e afigura
do patriarca dafamília se destacando.

Não havia limites ou leis que im

pedissem as disputas, inicialmen
te com certo intuito moral de fazer
justiça com as próprias mãos, vindo

posteriormente a se-vincular com as

artimanhas dos ilícitos.
Emboscadas daqueles que se

apresentavam como aliados, ou de
outros que não escondiam seu desa

feto, assassinatos, ofensas, e a cobiça
pelo sonhado poder, fazem do cená
rio dessa obra uma envolvente trama

que a todos encanta.

Infelizmente as artimanhas ilus
tradas no livro ou nas telinhas do

cinema, não se limitam a ficção.
Diariamente nos defrontamos com

cenas de corrupção, de crimes pra
ticados por aqueles que detêm ou

buscam dinheiro e posições de des

taques, de ofensas aos princípios mo-

1. ANDRÉ GUSE BARBI, histo
riador, atuante em Iaraguá do Sul,
mago da literatura, faz constar que
"O primeiro filme da trilogia, retra
ta de maneira fria e crua como agia
a máfia siciliana em Nova York nos

anos 40. Década onde os conflitos
armados chegaram ao apogeu com

o holocausto. Teve-se início tam

bém a Guerra Fria onde aumenta

ram as tensões diplomáticas entre

os Estados Unidos e a União Sovi
ética. Mas o filme é sobre máfia?É
sobre violência? Guerras?É sobre
família?Acho que não.É sobre amor.

Amor que um pai tem pela sua famí-

rais e éticos que deveriam inspirar a
. boa governança.

Alguém já conseguiu esquecer os
numerários escondidos em peças ín
timas dos representantes eleitos pelo
povo? Descobriram qual o verda
deiro veredito para as barbaridades

praticadas contra os bens de todos os
cidadãos brasileiros? E as eleições se

aproximando?
É hora de conscientização elei

toral, de buscarmos melhorar nossa

representação, e contribuirmos com

um país melhor.
Não devemos nos conformar com a

máfia que nos dias de hoje, direta ou

indiretamente, vem se apropriando do
poder, das direções da sociedade, do
controle de nosso patrimônio, e aceitar
um simples "nãofoi bem assim'; ou "eu
não falei dessa forma'; ou pior "eu não
sabia, era só um coleguismo profissio
nal'; e a troca de cadeiras com os mes

mos interesses pessoais.
A Constituição Federal elenca

como objetivo fundamental uma

sociedade livre, justa e solidária (art.
3°), a legislação penal combate a cor
rupção, os crimes contra as finanças
e administração pública, temos a lei
da ficha limpa, e ainda parece que
não é o suficiente. Sempre há uma

virgula que pode mudar a interpre
tação par.a aqueles desprovidos do
bom senso e de integridade.

Nem precisaríamos de legisla
ções tão numerosas e volumosas, se
as cenas propícias dos filmes mafio-

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

lia e a esperança que ele vê em um

dos seus filhos. É considerado por
muitos críticos um dos filmes mais

importantes da história do cinema.

Seja em seus personagens fortes ou

em seus diálogos e citações que são

quase épicas, Poderoso Chefão atin

ge um patamar que nenhum outro

filme atingiu ainda."

2. FELIPPE ROMEU MANCINI,
empresário vindo de SãoPaulo, apai
xonado pela obra, em meio a vários
comentários destaca que ('A história'
ainda conta que em seu discurso
durante sua defesa, Iimmy Frattiano

sos se contentassem com as historias
relatadas pelos ilustres escritores. O
ideal seria uma sociedade alimenta
da com fundamentos de justiça, de
bondade e de crescimento comum.

Enquanto isso, na sala da justiça, [a- .

zemos a nossa parte, cada um com a
sua contribuição.

A paixão pela família, o respeito
. pela aliança firmada e a honra pelos

. alicerces divinos, essas sim, são par
ticularidades expressada por Puzo,
e que deveriam servir de inspiração
para o crescimento em geral.

Recomendo a leitura e "sessão pi
poca" a todos, pois tiO Poderoso Che

fão" estreado por nobres atores, em

especialMarlon Brando e AI Pacino,
meus prediletos, e digno de nossa

apreciação.

emocionado e diante do juiz alegou
que estava sendo condenado por ser
Siciliano e sendo assim a corte teria

que condenar também todos os des
cendentes de Italianos inclusive os

parentes do próprio juiz. Alegou que
sofria descriminação e perseguição
por ser estrangeiro. A combinação
entre a Cultura Popular e o Direito,
forma uma terceira arte muito pecu
liar e cheia de mistério!!!! Na verda

de, na atualidade, a história da Máfia
estámuito mais presente da vida real
do que do cinema!!! Parabenizo O
Correio do Povo e a Dra. Ianaína pela
iniciativa do Blog!!!"

,

"', I
'

• PROCURO EMPREGADA DOMESTICA para
casal. que mora em São Pculo que scíbc cozinhar

.

e possa residir em São Pulo. Tr: 3372-1490 Darci.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I CARREIRA I FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE JULHO DE 2012 VV'íi\7w�m:,tJrTelodopovaGJJ,m"br

DILEMA

Como lidar com os recém

chegados na empresa
o ritmo acelerado de contratações e

promoções traz, um desafio a mais ao dia
a dia: como lidar comosnovos chefes e
os colegas recém-cheoadosj
FONTE

exame.abril.com.br/carreira

Desde o ano passado, a taxa

,de desemprego no Brasil está
abaixo de 7%. O que significa que
o ritmo das contratações está
acelerado. Você já deve ter per
cebido isso andando pelos corre
dores da empresa. Hámuitos no
vos colegas chegando de outras

companhias, o que exige jogo de
cintura e flexibilidade dos cola
boradores mais antigos para li
dar com situações do dia a dia.

Por exemplo: explicar a dinâ
mica do trabalho, cooperar com
os recém-chegados para preser
var o desempenho do grupo e

colaborar com eles para cumprir
suas próprias metas. Essa reali - '

dade é ampliada se considerar-

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na área.

ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na área, ramometalúrgico.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência com contas a pagar, receber, conciliações
bancárias. Ensino Superior completo ou cursando
Administração ou CiênciasContábeis.
ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Vivência na área. Formação completa em Comércio
Exterior. Desejável conhecimento em Orawback
Necessário conhecimento em inglês.
ANALISTA DEMARKETING

. Vivência na área para atuar no Marketing e
Comercial. .

ANALISTA DAQUALIDADE
Vivência na área, ramo mefalúrgico.
ANALISTA TRIBUTÁRIO
Vivência em análises de tributos federais e
estaduais; análises de classificação fiscal de
produtos e interpretação de leis tributárias.
ARTE FINALISTA
Vivência com Corei Draw, Photoshop e AutoCAD.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-
Vivência com lançamentos de notas fiscais e com
5PEED FISCAL.
ASSISTENTE DAQUALIDADE
Vivência com 150,55, CCQ.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na função.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Cursando Ensino Superior em Ciências Contábeis.
AUXILIAR OE PCP
Desejável vivência na área têxtil.
CONSULTOR DEVENDAS
Para atuar com vendas deTransportes.

mos os estrangeiros que têm vin
do ao Brasil para trabalhar e os

novatos que foram promovidos
recentemente. Corno se sair bem
nessa tarefa de "anfitrião corpo
rativo"? a melhor dica é saber se
colocar no lugar do outro (leia
mais ao longo da reportagem).

"Ao fazer, isso, o funcionário

antigo identifica as dificuldades

que os novos enfrentam e, ao en

tender suas necessidades, con

seguirá ajudá-los' melhor", diz
Denise Fleck, professora de es

tratégia e organizações e coorde
nadora do mestrado. do Coppe-.
ad, na universidade Federal do
rio de Janeiro. Essas boas vindas
são determinantes, pois definem
corno será o relacionamento no

futuro.
"Embora o discurso seja de

COMPRADOR
Vivência na função.
ESCRITURÁRIO FISCAL
Vivência com registros de notas fiscais, livros fiscais,
apuração de impostos, declaração imposto de
renda de pessoa jurídica, DIME e SINTEGRA.
EXPEDIDOR DEMALHAS
Vivência com expedição demalhas, conhecimento
em cores, enfesto, etc.
RECEPCIONISTA
Para atuar em hotel.
VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Vivência na área de vendas.
VENDEDOR EXTERNO
Para atuar em Jaraguá e região.
VETERINÁRIO
Vivência na função.

OJIRDaA(Ã81
COORDENADORDE ENGENHARIA
Vivência na função. Ensino Superior em Engenharia
Mecânica ou afim. Possuir registro.
GERENTE FINANCEIRO
Vivência na função.
LíDER DE CORTE
Vivência no ramo têxtil (corte, talhação e enfesto)
LíDER DE REVESTlDORA
Vivência com revestimento de borracha.
SUPERVISORA DE COSTURA'
Vivência na função. Necessário conhecer as
máquinas de costura.

1tODS
ANALlSTABI
Conhecimento em SQL e na ferramenta Qlikview.
ANALISTA DE SISTEMASITI
Vivência com sistema Systêxtil. Ensino Superior

respeito às diferenças, na prática
tudo muda. respeitá-las é o cami
nho para construir bons relacio
namentos com quem chega", diz
Ianaína Ferreira Alves, coordena
dora e pós-graduação do Ibmec,
escola de administração no rio de
Janeiro. Veja a seguir corno lidar
com os novos chefes e com os co

legas recém-chegados.

Chefe novo

chega ao setor
Corno agir: Não seja resisten

te. Mostre-se aberto às mudan

ças e disposto a encarar a nova

aventura ao lado dele. Essas são

posturas recomendáveis quando
um novo chefe assume. "Desape
gar-se do que já foi feito, ter to
lerância, apoiar as modificações
e ajudar o gestor na avaliação de
riscos são atitudes positivas", diz
Claudia Klein, da consultoria ca

rioca Argumentare Desenvolvi
mento Organizacional.

completo ou cursando na área.
ANALISTA DE SUPORTE / TI
Vivência com suporte a usuários, monta!Jem
de computadores, formatação e instalaçao de
programas e redes de computadores.
AUXILIAR TÉCNICO
Curso Técnico em Mecânica, Eletrotécnica,
Eletromecânica ou Mecatrônica.
AUXILIAR MECÂNICO/MANUTENÇÃO
ELETRICISTA MANUTENÇÃO/INSTALADOR
Vivência na função. Desejável CursoTécnico e NR-lO.
ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
FRESADOR CONVENCIONAL
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras,
portões eletrônicos, telefones e internet.
INSTALADOR DE TELECOMUNICACÕES
Vivência em instalação deàntenas de iV por
assinatura.

'

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DEMANUTENÇÃO
OPERADOR DE PRENSAHIDRÁULICA
OPERADOR E PROGRAMADOR
DE CENTRO DE USINAGEM

.

Irá operar e programar a máquina de centro de
usinagem portal, comando FANUC.
PROGRAMADOR GENEXUS
Vivência na área.
PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência em AutoCAD.
PROJETISTA MECÂNICO
Vivência com projetos.Conhecimento em Solid
Works e normas da Petrobras.

�
APEVI

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

capacitacao@apevi.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

Data: 30 de julho a 2 de agosto - das 19h às 22h
Instrutor: Rober JoséAlves Costa

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

ORKSI

Data: 31 de julho - das 19h às 22h

Palestrante: Anderson Tomasi
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Palestra:Atrair, Conquistar eManter Clientes
Palestrante: Lidiane Laurinda

Data: 31 de julho - às 19h30min.
Local: Paróquia São Judas Tadeu

BairroÁguaVerde - próximo ao PostoMarcolla

EVENTO GRATIJITO!
rr, OAD T SR·

Data: 6 a 8 de agosto - das 19h às 22h
Instrutor: Darcísio Knoch

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Catóticade
Santa Catarina
CentroU�RO

SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICO ELETRONICO
Irá atuar com montagem e manutenção de relógios
digitais.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função -

TÉCNICO QUíMICO
Vivência na área têxtil.
TÉCNICO SEG. DOTRABALHO
Vivência na função
TORNEIROMECÂNICO
Vivência na função.

CAMAREIRA
COSTUREIRA
ESTOFADOR
Vivência na funçêo,
EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.
ESTAMPADOR/PREPARADOR DE PASTA
Vivência em máquina MHM e preparação de pastas.
JARDINEIRO
Vivência na função.
MOTOBOY

OPERADOR DE CALDEIRA
Necessário possuir curso e vivência na função.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Vivência com empilhadeira a gás. Desejável curso
na área.
REPOSITOR
Para atuar em supermercado.
SERVENTE DE pÁno
TALHADORA
TECELÃO
Vivência com tear circular.
TINTUREIRO
ZELADORA

ESTÁCiIOS

ADMINISTRAÇAo
MARKETING

ALMOXARIFE
AJUDANTE DE DEPÓSITO
AUXILIAR DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE MANUTENÇAo E OBRAS
Irá auxiliar o pedreiro em atividades de
manutenção civil e hidráulico.

'

AUXILIAR DE PRODUçAo·
Para atuar em diversos'balrros.
AUXILIAR DE TECELAGEM
Vivência na função.
AUXILIAR DETINTURARIA
Vivência na função.
BALANCEIRO
Conhecimento com informática. Para atuar em
Nereu Ramos.

CAIXA

VAGAS URGENTES
COORDENADOR DE

ENGENHARIA

Formação Eng. Mecânica, conhecimento em
SolidWorks e inglês tluente.lnteressados,
encaminhar e-mail para sllvia.gregg@

grupometa.com

.( ,� •

.(

"

<
'.

,

www.grupometa.com
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PROGRAMAÇÃO DE 20/7 A 26/7

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Valente - Dub. - 13h40, 15h35, 17h30, 19h25, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20 16h, 18h40
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 21 h20

,
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A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança,
de [araguá do Sul, promove até domingo a 28a
Kolonistenfest - Festa do Colono. • Hoje a festa
inicia às 13h com a disputa do Rei e Rainha'da festa
entre os associados; às 14h, reabertura da 9a Feira

-

Agroindustrial com desfile da SociedadeAliança,
escolas e grupos damelhor idade, acompanhados
pela BandaMensagem que em seguida anima soirée;
no Pavilhão IIB", apresentação do Grupo Folclórico
Grünes-tal; das 15h às 17h, tarde da criança com
diversas atrações; também às 15h, início do Tiro
Chumbinho, concorrendo amedalhas para o público
em geral; às 19h, Pavilhão ''Pi', jantar típico alemão; às
21h30, apresentação dos grupos folclóricos: Grünes
tal, Grupo Folclórico de Pomerode,Alpen Bach e

apresentação daRainha e Princesas da festa; 'às 23h,
baile com a Banda Santa Cruz, (RS); DJMário Junior e
Alex eWilliam. • No domingo, .a programação inicia às
9h30 com o desfile das sociedades e carros alegóricos,
acompanhados da BandaMensagem; às 10h30, show
com Tal's Buan (lançamento de DVD); às 11h, início
do Tiro Chumbinho; às 11h30, show comMagali
eWanderli e almoço típico; às 14h, soireé com a

banda Santa Cruz; apresentação do Grupo Folclórico
RegenwaldeTanzgruppe; às 14h30, BandaMensagem;
às 17h, apresentação do Grupo Folclórico Grünes-
tal; às 18h, Banda San Rafael e encerramento do Tiro
Chumbinho; às 22h, encerramento da festa com a

tradicional colheita dos produtos expostos no salão.

Haverá no local: parque de diversões e passeios de trole.
OBS.: Acesso livre para quem estiver com traje típico
alemão. Endereço da Sociedade: RodoviaWolfgang
Weege - SC 416 - km 18 - Rio Cerro 2. Informações:
seralianca.com.br ou 3376-0146.

A Sociedade deAtiradores Ribeirão Grande da Luz, de

Iaraguá do Sul, promove neste final de semana, a sua
tradicional Festa de Rei e Rainha com baile. Os festejos
iniciarão às 18h com a concentração na sede social
dos sócios, convidados e simpatizantes, e posterior
busca às 18h30, dasmajestades" Sr. Egon Kreutzfeld
e Sra. Gisela Kreutzfeld, sob o comando da Sra. Gisela
Kreutzfeld. O baile terá início às 22h e será animado -.

pela BandaVersalles. Endereço da Sociedade: Estrada
Ribeirão Grande da Luz, s/n°. Bairro Rio da Luz 1.

Informações pelos telefones 3055-8739 ou 9923-8327.

Dia 24 de julho, véspera de feriado, a Sociedade
RecreativaDesportiva 25 de Julho, de Jaraguá do Sul,
promove o seu baile de aniversário. Animação da
bandaDanúbio Azul, com início às 22h30. Endereço da
Sociedade: Rua BertaWeege, n- 3.280; Bairro Jaraguá
99. Maiores informações: 3376-1003 / 9902-3515.

Errata
O curso técnico de habilitação em música é uma

produção independente, e não da Scar como publi
camos na edição de quarta-feira. Mais informações:
cursotecnicomusicascar.blogspot.com

. overno de Santa Catarina realizou um diagnóstico
completo de nossas rodovias, viu o que precisava ser

feito, foi atrás dos recursos e, agora, acaba de lançar os
editais de licitação. Serão RS 3 bilhões em obras por
todo o Estado. Tudo para trazer mais segurança para

quem dirige e respeito com quem produz. É úm grande
-

pacto pelo desenvolvimento. O Pacto por Santa Catarina.

Governo de Santa Catarina. Trabalhando com

responsabilidade. Prestando contas a você.

-
DEINFRA

Secretaria de
Estado da
Inlraesbulura Gouerno do Es/tJdó

SANTA CATARINA

)(
o
>
o
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c:
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Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,,_;5!.;;.J

No dia 30 de junho, na recreativa da Duas Rodas
Indu�trial, aconteceu a Feijoada Unicred, que

contou com a presença da diretoria da cooperativa,
a equipe da agência de Jaraguá e cooperados.
A animação ficou por conta do Vadinho Silva

. ,

i'!;,
. ."�

Os gêmeos Augusto e Artur estão completando seu

1o ,aninho. Os pais Darlei e Claudiana e a mana

,Bruna Friedel agTadecem a todos que oraram e

, ajucJa,ram quando mais precisaram. Também aos

padrinhos, avós, amigos e familiares. Aos médicos
e aos pastores Marlon e Rosangela e a toda equipe

.

e pastor da Maternidade Jaraguá

'Parabéns aos

gêmeos Victor'
e_Gabriela, que' "

,

.' completaram
um ano dia 20.

A fam.ília deseja'
que Deus

lhes abençoe
sempre!

Parabéns,
Márcio, pelo

. '.

aDlversano

comemorado
,

hoje. "Que
Deus lhe

abençoe.
com muita

paz e saúde!
Com muito
carinho de
sua esposa!"

ii'

�i·
Amãe Patrícia Bublitz,
a Oma Eltrida Bublitz e

o pai NoriWackerhager
parabenizamWesley
Charles Bublitz, que
comemora 14 anos no

dia 25 de julho. Desejam
saúde 'e felicidades.
"Parabéns, CJ.lhão!"

A gatinha ·Tábata
Elisa Hermann está

completando 3 aninhos
.

hoje. Seus pais Márcio '

'e Márcia, o irmão
Eduardo, os padrinhos
Isael, Cristiane, Denise
e Fabiano desejam para
esta prbicesamuitas

felicidades

www.ocorreíodcpoee.com.br

Shoila Busarello e LUiz Fernando Giovanella
casaram-se no dia 16 de junho, em Rio dos' Cedros,
e recepcionaram convidados no Atlético Guairaeas,
em Timbó. Na foto, os lioiv()s com os padrinhos

Os futuros pais "

Ademar e Adrianà
M. Schiessl estão �

,

muito felizes
com o oitavo mês
de gestação da

'

primeira ::fllha
, A1ice� desejando
que Deus abençoe
e 'ilUmine sua'
vida. 'Mce� já te ,'"
amamos muito!"

AOmaMarIi
B. Millnitz
também

está muito
'

ansiosa com
a chegada da
primeira neta
Alice, pedindo
que Deus dê
muita saúde
e que ela seja
muito feliz!

Na foto, o'grupo do S.C. Jaraguá com parte dos alunos que participaram
da manhã de confraternização na Apae de .Jaraguá. A visita foi uma

maneira de retribuir a visita que os a1unQS da entidade já haviam feito
ao grupo de jogadores no campo do Botafogo. Todos os jogadores

saíram satisfeitos pelo carinllol recebido de todos da Apae
•
..
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 31/07/2012. Na Ford o seu Ford Fiesta Rocam já vem com upgrade. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta

campanha os catálogos FAE3, FBE3, FDC3, SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consutados através do site www.ford.com.br , nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta

promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 31/07/2012 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades, Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista.

Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. OBB3) a partir de R$ 51,900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.012,10) e saldo em24 parcelas de R$ 990 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento
da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52,772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 04/07/2012 a partir de 0,30% am e 3,68% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 2012

Flex (cat. EFA2) a partir de R$ 49.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,88% a.m. e 11,09% a.a, 50% de entrada (R$ 24.950,00) e saldo em 48 parcelas de R$ 669,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo

tarrras, custos e impostos (IOF), Valor total a prazo de R$ 57.062,00, Custo Efetivo Total (CET) calcuado na data de 25/05/2012 a partir de 1,08% a.m. e 13,77% a.a, pormeio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços
'de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito, O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as

despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusó no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

·MORETTI
Jara.guá do Sul

(47) 3274.2800
�. CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regUles metropol�anas: 4001-48581 Demais localidades: 0800 n.Z 4858,

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
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Ponto de Vista
Romeo Piazera
Júnior, advogado

Alma penada no STF
Está chegando o dia (2 de

agosto) em que o Supremo
Tribunal Federal (STF) começa
rá o julgamento dos acusados
de terem orquestrado e parti
cipado (como protagonistas e

não meros coadjuvantes), do
maior esquema de corrupção
como nunca antes visto na his
tória deste país, e que foi bati
zado de mensalão.

A sociedade brasileira sem

pre teve um respeito quase que
reverencial pelos ministros do

. STF, que além de serem possui
dores de notável saber jurídico,
sempre procuraram pautar suas
condutas com ética, moral, im -

.

parcialidade e extremo rigor téc
nico balisador das suas decisões.

Ocorre que esta mesma so-

ciedade não consegue mais en

. xergarno conjunto dosministros
do STF a casa de leis máximas e

de exímios juristas que sempre
qualificou nossa Corte Suprema.
É o ditado popular que se repe
te e aqui tem total pertinência
- quando uma (ou mais) maçã
apodrece em um balaio, talvez
seja questão de tempo para que
as outras sejam contaminadas.

O ministro Dias Toffoli, indi
cado pelo ex-presidente Lula no
apagar das luzes do seu segun
do mandato, não representa a

seriedade que sempre pautou
a conduta damagistratura bra-

sileira. Piloto cego que nunca

voou, hoje é um dos coman

dantes do Iumbo que é o nos

so Poder Judiciário. Batedor de
bumbo em bandinha de coreto

de cidade pra lá de interiorana,
hoje se vê maestro de uma.Or

questra Sinfônica. Não lhe falta
a soberba, pois que pelo sim

plérrimo fato de ter sido advo

gado do PT, aceitou e se sujeitou
a ocupar um assento que por
certo sabe ser muito maior do

que o ocupante.
Toffoli aceitou ser ministro

quando os conhecimentos não
lhe garantiram um cargo de juiz,
pois que reprovado' em dificíli
mo certame. Qual a diferença?
Para ser juiz há a necessidade de

aprovação em concurso, malgra
do nosso sistema possibilite o in

gresso na carreira por outras por
tas, enquanto que para tornar-se
ministro, basta ser obediente a

um presidente que acrescenta

à verdadeira herança maldita o

descrédito que bate às portas do
poder Judiciário.

Todo homem (emulher) tem
uma história, com a qual é forja
da a identidade pessoal de cada
um. É o que guardamos em nos

samemória e são os nossos pró
prios marcos históricos. Toffoli
teriamarcos pessoais?Amenos
valia de um reprovado em con

cursos para juiz o leva hoje,

como ministro do STF, a sentir
tamanha gratidão por quem lá o
colocou, passando por cima do
Direito, da Ética e daVergonha?
Ao que parece, sim.

De uma clareza absoluta,
um advogado que defendeu

por alguns anos acusados não

pode - nem deve - ser o juiz dos
mesmos. Não se trata de evitar a

declaração de um voto conheci
do. Quem defendeu os acusados
não pode condená-los enquanto
juiz. Para isto existe o impedi
mento que julgadores honestos
declaram nestas situações. Tra
ta-se de prese�ar o Poder Judi
ciário, de resguardar a Suprema
Corte e de proteger a cidadania.
Em outras palavras, o honesto,
ético, probo e inteligente, deve
também ter vergonha na cara!

É pouco provável que apelar
para a consciência pessoal e o

respeito aos pares, faça Toffo
li erguer a coluna e se manter

ereto. A sua história pessoal já
demonstra isto.

Toffoli está a um passo de
transformar-se em uma alma

penada vagando pelos corre

dores do Poder Judiciário, sem
provocar sustos, como um fan
tasma de Canterville. Há uma

diferença em relação àqueles
. fantasmas de Canterville: To
ffoli nunca terá paz e nem tam

'pouco o desejável respeito.

----_._----_._._._._-_._._----j

IJornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

Apres'entação rim Francisco

A Hora do Ronco - Das 07:00 as 09:00 h
Humor e irreverencia na sua manhã

Manhã Show - Das 09:00 h as 12:00 h

Apresentação • Iran Guerra

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

Apresentação· Jaque Rebouças

Show de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação • Flavio Ludero

DICAS DE PREVENÇÃO •

QUEIMADURAS
EM CRIANÇAS

Fonte: Sociedade Brasileira de Queimaduras

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Compromisso
com a Comunidade. Semanalmente, o Hospital e Maternidade

Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matéria
sobre temas importantes relacionados à saúde, levando

informação e conhecimento a comunidade.
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JARAGUÁ

Entre os acidentes com crianças,
um dos mais devastadores é a

queimadura, que deixa milhares de

crianças com sequelas perma
nentes. Na maioria das vezes, o
tratamento é dolorido e demorado.

Segundo o Ministério da Saúde, em
2010, 313 crianças de até 14 anos
morreram e 21.472 foram hospitali
zadas vítimas de queimaduras.
Alguns cuidados são importantes
paraprotegera criança de uma

queimacura:
• Mantenha a criança longe da co

zinha e do fogão, principalmente
durante o preparo das refeições;

• Cozinhe nas bocas de trás do

fogão e sempre com os cabos das

panelas virados para trás;
• Evite carregar as crianças no colo

enquanto mexe em panelas no

fogão;
• Quando estiver tomando ou

segurando líquidos quentes, fique
longe das crianças;

• Não utilize toalhas de mesa com
.

pridas ou jogos americanos. As

mãozinhas curiosas podem puxar
estes tecidos, causando escalda
dura ou queimadura de cantata;

• Não deixe as crianças brincarem

por perto quando você estiver pas
sando roupa nem largue o ferro
elétrico ligado sem vigilância;

• Cuidado com os fios dos outros

eletrodomésticos;
• Fogos de artifício devem ser

manipulados por profissionais e

NUNCA por crianças;
• As tomadas devem estar prote
gidas põr tampas apropriadas,
esparadrapo, fita isolante ou

mesmo cobertas por móveis;
• Fios elétricos devem estar isolados
e longe do alcance das crianças;

• Não deixe fósforos, isqueiros e

outras fontes de energia ao alcan
ce das crianças;

• Guarde todos os líquidos inflamá
veis em locais altos e trancados;

• Tire todos os aquecedores portá
teis do alcance das crianças;
Lembre-se de que afogo exerce uma

atração quase mágica na infância.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Guaramirim - Cartório Extrajudlclal

Ofício do Registro de Imóveis
Jorpe 5usllm" 5rJ:ilJO - Qlk'�ilil r5e Fleg\l!!fQ
AJtli1r� l.ulz:G=n';811111$ - onÇ;al SUl)slltutg

EDITAL
ímóvel de Matricula nQ 7.140 livro 2 RG

o Sr. André Lub: Gonçalves, Oficiai Substituto de Registro de Imóveis da Comarca de

Goaramirirn-SC, serviço extrajudicial situado na Roa 28 de Agosto, n" 1,918, em Guaramirim-SC,
FAZ SABER pelO presente edltál, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposlo no

artigo 19, § 3�. da Lei n� 6.766, de 'l9 d.e dezembro de 1919, que JOS'i: DA. CRUZ, CI N· 522 901-

!
Sf2SPiSC, CPF N" 3'1.477.639-68, brasileiro. dlvorcia.do, comerOlante,.resldent!iil!iil ãom.. lclllado. naB\;Ia 04,03· d� outubro, n"" 633, !31ilirro Braço da Sul, na cidade de SOI1fOeder ..SC, prenotoll nêste
Serviço Registrai, o projeto dilJ parcelamento dfl .SQlo urbano na modalidade ele LOTEAMENTO e

! demaIs cocumentcs exigidos pel? artIgo 18 da lei 5,7eer:r9, relativos .ao imóvel de; ,$ua propriédade,
I devl��n;enla matliculado sob n" 7.140 do III1TO 2 do R::glstro Geral, z:do no penmelro urbano do II
II mUnlCIPIO.

dê scnroed.er-sc, da Comarca de GuararnInm-SC, BaIrro Braço do Sul, loc<,llzado na Rua
03 de Outubro, contendo a ares. de 10.000,0001', sem benfeitorias. O Lati)amenta Alto da Catlna é

constituído de 15 (quinze) Ictes, compreendendo uma Área Total de 5.2S2,S8m'; 01 (uma) Área de

I Utilizaçã'O Pública Especial com 342,OOm'; 01 (uma) Área Verde com 2.000,00m'; e a área total
destinada a arruamento de 2.395,32m·, conforme Certidão ,," 01/2012 de aprovação expedida pela
Preleltura Municipal de Schroeder-SC. Responsàvel técnico, a arquiteta e urbanista Juliana Reu

Junqueira, registrada no CREA-SC o" 075096-3. Licença Ambiental de Operação n° 0812011, .

expedida pela FATMA-FuodaçGl,O do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. As exigências,
dispensas, proibições e ressalvas. inclusive a indicação para cada lote cooMas no memorial, ficarê.o

I fazendo parte integran!e. do registro e serão tançadas no seu respectivo campo, Havendo

i impugnações, estas deverão seI' apresentadas. neste Registro, locai.izad.o na Roa 28 de Agosto, n"

II HW.J , :;''' anda./'; sata 30·j. bairro cen!
..
rq" em Gu.aramlrím-SC, dVf'a.ni.e a expediente, dentro

.

.do prazo 1
de '16' (quInze) dias, contados da !. ("elr e; ÜI!l�� ;p;ublicação de.sle. no Jornal. s.egue a.baixo Cfoqui

I de,. lo�aliza.ç�o
.•. d:a

ãrea .. EiI,.__
'

.'., """.'__ o , Andr,1J; Luiz. Gonçalves, OficIai

Substituto, digitei e: suPs.crevl.. ".�,
.

Guaramlrím, 1\3 de Julho de 2()12. .

! AÇ);te;fJJd.�/ves 11! OfI<;ilJl SuJ6ti'tuto
I r---'-

-.----.- � .. - -. '_-."--"- -. _. -. .- ..

-------'.
I I S ITLJAÇJi,O � '�:º.Y!§;_l::. . 11 I

\

��'-"""" i'/
.>

I

! I. ��/ _z 1
(

""t'
. '-"'>

. ..;::-><:::;-., ..,

;' fi
.' ,<:,��:::::.., 1

,9!_ o�"".Ij,�"'7,_.�,I'O!IIr,Cb'fl"lI"" ,
.....�� ...�'<,"'<'". �._.JJ

I

11==�'�4TY�[�-1
l.__._�==:==.=====-===-:=====.======:====::=�-·

.. ,,==:======:===�_._j

Fone:3375-0500
www.bandfm99.com.br
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Segurança

Roubos e furtos caíram
No Estado,
[araguá do Sul é a
oitava cidade que
mais diminuiu a

criminalidade

}ARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Jaraguá do Sul está entre' as

dez cidades que mais dimi
nuíram os índices de crímína
lidade no Estado. No ranking, o
município ocupa o oitavo lugar.
O número de furtos e roubos
reduziu no primeiro semestre

do ano em comparação com

o mesmo período de 2011. Se

gundo levantamento da Secre

taria do Estado de Segurança,
70 roubos foram registrados
nos primeiros seis meses de

2011, 23-a menos do que 2012.

Já as ocorrências de furtos caí
ram de 819 para 679.

O estudante Dener Augusto
Kotarski faz parte da estatística

apresentada pelo governo do

FABIO MOREIRA

.. .

VITIMA Dener Augusto Kotarski teve o Gol furtado no dia 25 de junho

Estado. Ele teve o Gol furtado
na noite do dia 25 de junho,
no pátio da própria escola es

tadualAbdon Batista, no Cen

tro' enquanto estava em sala
. de aula. Quando retornou ao

carro, teve uma surpresa nada

agradável. Na semana seguin
te, amigos de Kotarski viram o

Guaramirim

Tentativa de homicídio
Umhomem de 19 anos foi ba

leado às margens da BR-280, em
Guaramirim, às 23h de quinta
feira. Testemunhas contaram que
dois homens, de dentro de urn

Vectra verde, efetuaram três dis

paros contra a vítima, em frente
à casa noturna "GralhaAzul". Um
dos tiros teria atingido o tórax do

rapaz, que foi encaminhado ao

- Hospital São José em estado gra
ve. Na tarde de ontem ele perma
necia internado na Unidade de

Tratamento Intensivo.
A vítima já possui 13 passa

gens criminais e está cumprin
do pena em liberdade provi
sória do Presídio Regional de
Iaragua do Sul. Polícia Militares
reconheceram a vítima, que
foi abordada na quarta-feira e

teria apresentado identidade
falsa. A suspeita é de envolvi
mento com o tráfico. de drogas
e a tentativa de homicídio teria
sido um acerto de contas.

Corupá

Esquema foi desbaratado
Cinco acusados de partici

parem do assalto ao posto de

gasolina em Corupá na semana

passada foram presos na noite de

quinta-feira. A quadrilha estava

sendo monitorada pela Agência
de Inteligência da Polícia Mili

tar; que efetuou a prisão de três
homens e duas mulheres. Todos

possuíam passagens pela polícia
e dois deles estavam foragidos
do Paraná, onde respondem por
homicídio e tráfico de drogas.

Eles confessaram a participação
em assaltos na região e foram
encaminhados para o Presídio

Regional de Iaraguã do Sul.
Apolícia revistou a casa de urn

.

dos acusados, no bairro Seminá

rio, em Corupá. Foram encontra

dos urn capuz, urn colete a prova
de balas, urna espingarda de pres
são, urna pistola calibre 9 milíme
tros de uso restrito às forças arma
das, 13 munições intactas e urna

carteira demotorista falsa. ..-' ...

carro circulando pelas ruas do
Centro. Mas o veículo ainda
não foi recuperado.

Para o chefe da comuni

cação social do 14° Batalhão
da Polícia Militar, capitão Ai
res Volnei Pilonetto, os dados
refletem o trabalho severo

de patrulhamento. "Esse re-

sultado é fruto da atuação
pró-ativa dos nossos policias,
do trabalho de. inteligência,
associado aos instrumentos

tecnológicos, como as câme

ras demonitoramento, e prin
cipalmente a participação da
comunidade em denunciar

suspeitos".

Diversão nas férias
EDUARDO MONTECINO

AlW10S de escolas de Jaraguá do Sul

participaram ontem de um dia de recreação
e interatividade com a equipe da PolíciaMilitar

,

que trabalha com o helicóptero Aguia. A aeronave

foi a atração no espaço da Arweg ontem de

manhã. A atividade faz parte do programa "Um

sonho de férias", promovido pelo 14° Batalhão
da PM e Associação Empresarial. (Acijs).

.Coisa de cinema

Perseguição em Jaraguá
A perseguição a um Vectra branco movimentou o Centro de

Iaraguá do Sul e envolveu oito viaturas e uma moto da Polícia

Militar, ontem à tarde. O acusado, de 40 anos, furtou uma televi
são de uma residência na Barra do Rio Cerro, foi identificado na
rua 25 de julho e a captura aconteceu na ponte do Centenário, na
Ilha da Figueira. O suspeito confessou diversos furtos em Iaraguá
do Sul eGuaramirim. Ele foi encaminhado àDelegacia de Polícia.

Boa ação
Macarronada
solidária

v

A hora do almoço em Ia-
raguá do Sul tem tudo para
ser diferente neste sábado
no estacionamento do Sho

pping Breithaupt. Esse mo

mento especial tem uma

causa nobre: ajudar quem
precisa. Quem for ao setor

G3 poderá almoçar e auxi
liar na campanha social para
pessoas carentes. Acontece

hoje a 9a edição da Macarro
nada Solidária. Serão servidos
três tipos de massas e quatro
molhos diferentes por R$ 20.

O evento inicia a partir das
11h30. Haverá venda de in

gressos no local.
Desde quinta-feira, aorga

nização trabalha para receber
urn público previsto de duas
mil pessoas. O evento é pro
movido pela Rede Breithaupt,
com apoio da indústria de ali
mentos Parati. Todo o dinhei
ro arrecadado será repassado
à Associação dos Amigos do
Autista (AMA), Comunidade

Terapêutica Novo Amanhã,
Associação Beneficente Vida

Nova, Grupo de Voluntárias
Mãos Fraternas, Comunidade
Terapêutica Campos de Luz,
Rede Feminina de Combate
ao Câncer, Casa de Apoio Pa
dre Aloísio Boeing e aos Bom

beirosVoluntários.

Segundo Adolar Lino

Moretti, tesoureiro da Casa
de Apoio Aloísio Boeing, o

dinheiro dos 400 ingressos
vendidos pela casa vai ajudar
na manutenção do local, ali
mentação dos 24 moradores,
pagamento dos funcionários;
e despesas com luz e água.
Nos Bombeiros Voluntários,
a ajuda também será direcio
nada à alimentação, água, luz
e combustível das viaturas.

"Qualquer centavo que en

tre no nosso caixa já é uma

ajuda, pois dependemos des
se apoio da comunidade",
afirma Danielle de Freitas,
responsável pelo setor ad
ministrativo e financeiro dos
BombeirosVoluntários .

• O QUÊ: Macarronada
Solidária
• QUANDO: hoje, a
partir das llh30
•ONDE: no estacionamento
G3 do ShoppingBreithaupt, na
ruaGetúlioVargas, 268, Centro
• INGRESSO: R$ 20
por pessoa
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Sete eses se Seara

Ainda está difícil de aceitar
Sindicato dos Trabalhadores entrou na justiça para cobrar indenizações para os funcionários demitidos pelo frigorífico

REGIÃO
- Nilson Antonio

O fechamento da unidade da Seara/

Marfrig de Jaraguá do Sul em de
zembro do ano passado. ainda não foi,
bem digerido pelos trabalhadores que
estavam empregados na filial localiza
da no bairro Rio da Luz.

O Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Alimentação de Jaraguá
do Sul e Região entrou com uma ação
naVara do Trabalho cobrando uma in-

denização para os funcionários. 110 que
não aceitamos foi a forma que acontece

ram as demissões", reclama o presidente
da entidade de classe Valcir Braga. IIQue
remos que seja pago a todos os trabalha
dores um aviso prévio de três meses de

salário", completa Braga.
Da unidade foram demitidos, em

janeiro desse ano, em torno de 920 tra

balhadores. Segundo levantamento do
sindicato desse total, 694 rescisões de
contratos aconteceram na sede do sin
dicato. "Somente os que tinham mais de

um ano de trabalho na empresa preci
sou fazer a rescisão na entidade", afirma.

Braga afirma que a empresa quitou
todos os débitos contratuais. Porém, a
motivação da ação naVara do Trabalho
é motivada pelo descaso da empresa
com os funcionários. liA empresa não

comprovou que' estava em crise que
justificasse o fechamento da planta", re
força Braga.

Conforme o sindicalista, atualmen
te a emprésa continua funcionando no

bairro com aproximadamente 150 fun-

cionários registrados no município. Em
torno de 75 atuam como mecânicos, ele
tricistas e caldeiristas. Os demais estão
afastados por doenças profissionais.

Quanto às demissões, Braga avalia

que o mercado de trabalho aquecido na

região diminuiu o impacto do desempre
go. Segundo ele, a maioria dos empre
gados da Seara/Marfrig vinha de outros

municípios. Em torno de 340 funcioná
rios residiam em Jaraguá do Sul. "Muitos

já estão empregados, inclusive em em

presas do ramo alimentício", ressalta.

FOTOS MARCELE GOUCHE

-,

VAZIO Rinaldo Muller abandonou a avicultura depois do fechamento da Seara. O espaço onde estavam as aves foi colocado à venda
- "

Agricultores buscam novas fontes de renda para sobreviver
Desde o anúncio do encerramento

das atividades do abatedouro de aves

da Seara/Marfríg, no bairro Rio da Luz,
em dezembro do ano passado, a maior
parte dos avicultores se viu, de urna hora
para outra, sem alternativa de renda.
Muitos ficaram sem saber como paga
riam as dividas provenientes de investi
mentos solicitados pela empresa. Apro
ximadamente 231 produtores de aves

"atendiam o frigorífico, que abatia em

torno de nove mil aves/horas.
O ex-avicultor Rinaldo Muller, 47

anos, conta que depois do fechamento
do abatedouro, ele teve de investir na

criação de gado. Para ajudar no orça
mento da casa, a "esposa Cristina, 42
anos, começou a trabalhar em uma

empresa de facção." "Antes todos tra

balhávamos com a produção de aves.

Agora temos de buscar novas alternati
vas de renda", explica.

Muller conta que desde 1977 a família

produzia frangos para o abatedouro, situa
do a poucos metros da casa ondemora. No
início, eram produzidos em torno de 12mil

frangos por lote entregue em até 60 dias.
Em 1995, a família aumentou a capacidade
do aviário para 15mil. "

Hoje, depois de aproximadamente sete

meses, o aviário está vazio e serve de de

pósito para os utensílios agrícolas. Muller
disse que tentou alugar o espaço para uma
empresa, mas precisaria fazer urn investi
menta que não compensava financeira
mente. Agora colocou a estrutura a venda. "

Entretanto, o modelo do aviário é antigo e

dificulta futuras negociações. IINão será fá
cil vender isso tudo", opina.

O ex-avicultor diz que a criação do gado
de corte traz urn retorno mais demorado
em comparação à criação de aves. liA cada
doismeses era entregue um lote e o dinhei
ro aparecia, mas o gado demora mais de

ano", exemplifica. banco devido aos investimentos que fez na

Situação diferente é a da família de ampliação do aviário. Mesmo assim, Rahn
Alcir Rahn, que trabalha com a cria-resolveu apostar em novas fontes de renda

ção de aves há 40 anos. Ele conta que para não ficar totalmente dependente da
os pais começaram criando 300 aves. criação de aves. Desde o início do ano, ele é

"Hoje tenho um contrato de quatro um dos avicultores que aderiu aos progra
anos para fazer a entrega de 42 mil aves mas de incentivo da secretaria municipal
a cada dois meses", relata. Os frangos são da agricultura.
enviados para a unidade da empresa Se- Agora, além de frangos, - ele trabalha
ara em Lapa (PR). com a, criação'de peixes e na produção

Rahn disse que no início do ano pas- de amoras pretas. Os peixes, ele'pretende
sou uma situação complicada. No primei- vender ainda este ano. Já as amoras, ele
ro momento não sabia se o contrato seria - deve comercializar através da Cooperativa
interrompido ou continuaria. Depois de Agropecuária de Iaragúá do Sul (Copajas).
definida a situação, os lotes de frangos Para o presidente do Sindicato dos Tra
não seguiram o cronograma de entrega. balhadores Rurais EdgarHornburg, os pro
a prazo padrão é de 17 dias, mas na épo- dutores precisam encontrar outras formas
ca chegou a demorar 37. Agora a situação de renda. IIEu já perdi as esperanças", desa
está regularizada. bafou, referindo-se a situação de descaso

O contrato com a Seara/Marfig é a ga� da empresa. Segundo ele, não há perspec
rantia de que conseguirá fazer o pagamen - ,tivas demudança. "Participei de várias reu
to dos R$ 150 mil que faltam ser pagos ao niões e não vejo muito avanço", lamenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 21 E 22 DE JULHO DE 2012 1211 ECO OMIA

havia como a unidade expandir-se, o
que fez a Seara adotar recentemen
te ações como redução dos turnos e

mudança no perfil das linhas, de aves

pesadas (cortes) para leves (grillers).
A companhia informou que todas as

demissões seriam pagas de acordo
com as leis.

Quanto aos produtores de aves

fornecedores do complexo de Iara
guá do Sul, aproximadamente 80 per-

Estudo para alternativas
tivo dado pela administração não é tão
lucrativo quanto a criação de frangos.

Quanto ao futuro, Melo explica está
sendo feita uma parceria com a Co

operativa Agropecuária de Iaraguá
do Sul (Copajas) para garantir, que
a aquisição da merenda escolar seja
diretamente da entidade. "Queremos
envolver todos os avicultores neste

projeto", comenta.

Isso que aeonteeeu causou
um gTande prejuízo para a

região. Por· isso, estamos
fazendo o possível para
substitUIr a fonte de

renda dos avicultores.

André Cleber de Melo,
secretário de AgTicJ1).tura

Empresa diz que esclareceu todas as dúvidas
Na época do fechamento da uni

dade de Iaraguá do Sul, a Seara infor
mou que a decisão teria sido tomada
devido ao distanciamento gradativo
dos centros produtores de grãos, que
encareceu a logística e gerou acúmu
lo volumoso de créditos de ICMS.
Também foi argumentada a escassez

de mão-de-obra local vivenciada nos
últimos anos.

Na nota, a empresa disse que já não

maneceriam no sistema e suprirão a

demanda do complexo da Lapa (PR).
Ao ser procurada pela equipe de

reportagem, a empresa emitiu nota

dizendo que "na época da desativação
da unidade, a empresa prestou amplo
esclarecimento e respondeu a todas as

perguntas dos veículos de comunicação
e das entidades legais e sociais da comu
nidade. Nadamudou no posicionamen
to da Seara daquela época para cá".

Comissão
tentou ajudar
A Assembleia Legislativa de

Santa Catarina (Alesc) também
foi movimentada pela situação
do fechamento da Seara em Ia
raguá do Sul. No dia 4 de abril, a
Comissão de Agricultura e Polí-

. tica Rural realizou uma audiên
cia pública para tratar da crise
enfrentada pelos avicultores
do Vale do Itapocu e do Vale do

Itajaí. A audiência foi proposta
pelo deputado Dirceu Dresch,
(PT) que é um dos representantes
daAgriculturaFamiliarno Estado.

-

O funcionário da Alesc que
trabalha na Comissão de Agricul
tura e Política Rural, João Borges,
disse que a audiência pública
propôs a criação de um grupo de
trabalho que iria se reunir e infor
mar a comissão sobre os avanços.
"Até agora não fomos procurados
para incluir na pauta o assunto

da Seara/Marfrig", relata.
No dia 12 do mesmo mês,

o grupo de trabalho se reuniu
no gabinete do deputado José
Milton (PP) e entregou um do
cumento solicitando o envol
vimento do governo do Estado
em negociação que viabilizasse
a reabertura da unidade com

administração de outra empre
sa. A reivindicação foi realizada
junto ao secretário deAgricultu
ra, João Rodrigues, mas não há.
uma decisão sobre o pedido.

Retomada

depois do susto
O ex-funcionário Luís Antonio de Souza

trabalhou durante 14 anos no abatedouro.
Foram três anos em uma empresa terceiriza
da e mais 11 na Seara. Neste período, ele dis
se que passou por diversos setores dentro do

frigorífico. "Nos últimos tempos, trabalhava
pendurando frango", relata.

Sobre a empresa, Souza disse que durante
muito tempo circulava o boato de que a empre
sa iriaparar a produção. "No final ninguémmais
acreditava. Quando confirmaram, fiquei surpre
so", relata. Desde a rescisão do contrato de

trabalho, em janeiro, Souza ficou desempre
gado. Nos últimos meses a situação estava fi
cando difícil. "Tinha de pagar o aluguel, mas
tinha acabado o dinheiro e o seguro desem

prego", disse. Agora ele está trabalhando em

uma empresa da área têxtil.
No novo trabalho ele relatou que encontrou

muitos colegas da antiga empresa. I'A maioria

já deve estar com algum emprego", acredita.

o comércio sentiu a

queda nas vendas
O maior impacto na região do Rio da Luz,

depois do fechamento da Seara, foi sentido
pelos comerciantes. As vendas despencaram
e o bairro deixou de ser atrativo pela oferta
de emprego. A proprietária de uma loja de

confecção Kelli Gatts conta que o estabele
cimento só existe por causa do abatedouro.
"Na época, minha família viu a região como

um grande potencial econômico", explica. A
loja existe hámais de 25 anos.

Conforme Kelli, as vendas reduziram em

50% depois que os trabalhadores foram de
mitidos. "Foi uma queda muito brusca nas

vendas e causou um impacto na estrutura da
loja", relata. Por causa disso, a proprietária
foi obrigada a demitir uma das duas funcio
nárias que tinha.

Quanto ao futuro, a empresária disse que
vai buscar outros clientes. "É como se estivesse

começando tudo de novo", explica. Ela ainda
torce para que a empresa seja reaberta e que
volte a ter o mesmo volume de funcionários.

Outro comerciante que sofreu com a re

dução de clientes foiPedro Ribeiro Lopes. Ele
tem uma lanchonete. Trabalhando há três
anos no local, ele afirma que o movimento
caiu pela metade desde o início do ano. "Dá

para manter o comércio aberto, mas o lucro
diminuiu bastante", relata.

Durante o período em que o frigorífico
funcionava no local, ele atendia os funcioná
rios da empresa, os terceirizados e os moto
ristas que traziam ou buscavam os produtos
do abatedouro. "Chegava a fazer 25 lanches

por vez para os trabalhadores", conta. Agora
amaioria da clientela é composta pelos mo
radores próximos.

PERDAS
Pedro Ribeiro Lopes viu as

vendas caírem pela metade

OPERAÇÃO Segundo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação, a tmidade
da Seara no Rio da Luz continua em funcionamento, com aproximadamente 150 funcionários

O secretário de 'Desenvolvimento
Rural e Agricultura de Jaraguá do Sul
André Cleber de Melo relata que a ad

ministração analisa alternativas para
os avicultores desde o momento, em

que a empresa anunciou o fim da ope
racionalização no município. Segundo
ele, existiarn Sü agricultores que produ
ziam frangos em Iaraguá do Sul. 20 ti
veram o contrato rompido pela Seara/

Marfrig. Os demais continuam criando

frango para amultinacional.
Melo afirma que a secretaria colocou

a estrutura para viabilizar outras formas
de renda. "Foi dado um atendimento

especializado para cada caso respei
tando a decisão de cada um", disse.

Alguns dos produtores optaram pela
criação de peixes, outros pelo plantio
de frutas, e teve os que migraram para
a criação demarrecos", disse. A secreta

ria atendeu em torno de 70% dos avi
cultores.

O secretário concorda que o incen-
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Bananapretende se
despedir com a vaga
Partida contra o Marechal Rondon será a última
do técnico no comando da equipe jaraguaense

JARAGUÁ DO SUL
.................................................................................................. " , , " .

Henrique Porto

Depois de fazer a CSM/Pré
Fabricar renascer na Liga

Futsal, o técnico João Carlos
Barbosa está se despedindo. O
adeus já era esperado, uma vez

que Banana estava de férias no
Brasil e retorna ao Cazaquistão,
onde comanda o Kairat.

Seu último jogo será na se

gunda - feira, conta o Marechal
Rondon, partida que pode valer
a classificação dos jaraguaenses
à fase quarta-de-final. "Quero

me despedir com vitória e dei
xar esse time classificado. O
elenco merece, pois está cada
dia mais aplicado e comprome
tido com o projeto", revela.

A partida no ginásio Ney
Braga esta marcada para iniciar
às 18h15, com transmissão do
canal Sportv e de rádios locais.
As equipes já duelaram nesta

segunda fase, com vitória da
CSM/Pré-Fabricar por 3 a 2, na
Arena Jaraguá. Depois, o time

conseguiu mais uma empate e

uma vitória, liderando o Grupo
D. Com duas derrotas, os para-

naenses não estão bem nesta

segunda fase e amargam a lan
terna da chave.

Porém, para os atletas jara
guaenses a má campanha do
adversário é sinônimo de um

jogo difícil pela frente. "Será o

jogo da vida deles. Temos que
jogar com iriteligência e apli
car a mesma marcação que
apresentamos contra o Corin

thians", analisaXoxo.
Uma vitória garante mate

maticamente a classificação do
time, que terá o desfalque do
fixo Iedson, com estiramento
muscular na perna direita. "Te
mos três jogos para somar três

pontos. Não podemos deixar

para depois o que podemos ga
rantir agora", finaliza o ala Dian.

Campeonato Varzeano

Guaramirim conhece seus finalistas
O Campeonato Varzeano de

Guaramirim define seus finalis
tas neste fim de semana.

Os jogos acontecem no re

modelado estádio João Buts
chardt, o campo do Seleto,
onde os torcedores poderão
assistir aos jogos pela primeira
vez na nova arquibancada.

Pela ,Taça Antonio Pedro
Vick, a Segunda Divisão, o Iu
ventus enfrenta o Pinheiros

hoje, a partir das 13h30. Ama
nhã, Benfica e Rio Branco jo
gam no mesmo horário.

Na'Iaça Ronaldo 'Balula' Mi
ron da Silva, a Primeira Divisão,
o atual campeão Bem Bolado e

o Cruzeiro jogam hoje (15h30).
Amanhã é a vez de União /

Jagunços, campeão em 2010, e
Couve-Flor, surpresa da com

petição, definirem o segundo
finalistas, no mesmo horário.

A decisão do Campeonato
Varzeano está marcado para o

fim de_semana subsequente, no
vamente no estádio João Buts-

, chardt. O evento é umapomoção
da Secretaria de Esportes e Lazer.

Jogos decisivos
acontecem no '

remodelado estádio
João Butschardt,

o Seleto.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

/

-ACESSO Rio Branco (camisa clara) é um dos semirmalistas da Segundona

IRIANE PORTO IAVANTE!

IMPORTANTE Sob o comando de Banana, equipe
cresceu na Liga Futsal e está próxima das quartas

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

23/7
20:00 Mal. RonPon xCSM'PréFabricar
13/8
20h CSM/PréFabricar xSãoCaetano
16/8
19h30 Corinthians xCSM/Préfabricar3° Corinthians

4° Marechal Rondon O 2 I

P - Pontos; J - Jogos; V _ Vitórias; E _ Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC _ Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A _ Aproveitamento.

ênis de Mesa

Liga Leste
naArena

·Sllb15

Garotos em

Florianópolis
Cerca de 300 atletas de
16 cidades estão sendo

esperados hoje, na Arena
Iaraguã, onde ocorre a

quinta etapa da Liga Leste
deTênis de Mesa (das 8h
às 19h). A coordenação
montou 21 mesas de tênis

para disputas simultâne
as. A competição envolve
diversas categorias, desde
o pré-mirim (a partir de
10 anos) até o sênior (aci
ma de 40 anos).

o futsal sub 15 masculino
de Jaraguá do Sul dispu
ta, entre ontem ,e hoje, o
returno da terceira fase do

Campeonato Catarinense.
Os comandados de Luís
Dalprá jogam em Flo

rianópolis, contra Cam

pos Novos (realizado na
noite de ontem), Clube da

Criança (hoje, às 9h) e Fi
gueirense (17). O time ocu

pa a primeira colocação da
chave, com 9 pontos.

·Sub20

Meninas em

Araranguá

Itaperiú
Decisão
no Suíço

Depois de praticamente
assegurar vaga na fase
final do Campeonato
Catarinense de futsal
sub 17 feminino, a equipe
de Iaraguá do Sul participa
do turno da segunda fase
do estadual sub20, em
Araranguá. Na noite de
ontem, jogaram contra as

donas da casa. Hoje en

frentam Brusque (9h). Das
três equipes da Chave C,
duas avançam de fase.

São João do Itaperiú
conhece amanhã os

campeões do 3° Campeo
nato Municipal de Futebol
Suíço. A decisão do evento

promovido pela Secretaria
Municipal de Esportes
Turismo e Lazer acontece
no campo de Santo Anto
nio, a partir das 11h. Na
ocasião serão conhecidos
os vencedores nas catego
rias sub14, sub17, adulto e

veteranos.
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Monstrinho
Coisas estranhas aconteceram no 'Gigante do Vale'. Até o

Iuventus fazer o gol, a atuação do árbitro estava irrepreensível.
Feito o gol (aos 17' do segundo tempo), ele olhava preocupado
para o relógio a cada 5 minutos (inclusive alertei um colega da
imprensa local sobre isso durante o jogo). Do nada, o Sr. Clodo

aldo Iusvíack virou ummonstrinho e estragou a partida. Difícil
não imaginar que exista algo por trás. Depois do empate, ele
fez vistas grossas para quase tudo o que aconteceu em campo,
além de expulsar um atleta e o técnico do xv, talvez para 'fazer

.

média'. Mas já era tarde. O assalto já estava feito!

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Operado...
Quemme conhecebem, sabe o quanto prezo pelo que é' cer

to. Sou daqueles que, na pelada, aponto para quem foi o

lateral, mesmo que seja contra aminha equipe. Não gosto de le
var vantagem, mas também não gosto que levem vantagem em

cima de mim. Por isso estou indignado com o que aconteceu ao

Iuventus na quinta-feira.em Indaial. Não vou aqui esconder os
defeitos da equipe, que se tornam mais evidentes a cada roda

da, mas também não posso deixar de comentar que o Sr. Clodo
aldo Iusviack 'operou' o tricolor. Resta saber amando de quem!

Desculpas
Peço desculpas aos leitores

pelo desabafo na coluna
de hoje. Sou torcedor do
Iuventus desde que aportei
nesta cidade, e olha que isso
já faz tempo. Gosto tanto do

clube, que trabalho de graça
para ele, disponibilizando os

serviços da minha empresa.
Por isso, quando o Iuventus é

prejudicado, eu também me

sinto prejudicado, assim como

o Vale do Itapocu e seu povo
ordeiro e trabalhador!

·Leão
Deixando um pouco o

Moleque de lado, nosso
outro representante em

Campeonato Catarinense dá

sequência à preparação para
a Divisão de Acesso com a

realização da Copa Jaraguá
do Sul. E hoje tem Jaraguá e

Joinville Sub20, às 15h, no
campo do Botafogo. A entrada
é livre, com direito a ver o

clone de Ronaldinho Gaúcho
em campo, o atacanteMaicon
Butiá. Uma boa pedida!

Campeonato Catarinense

Umamissão quase impossível
o Olympya VIaja até Ca

çador no domingo com uma

missão quase impossível: ven
cer o Kindermann, equipe que
disputa o Campeonato Catari

nense de futebol feminino há

quatro anos e nunca conheceu

outro resultado que não fosse
a vitória. Em jogo, o título da

temporada.
As comandadas de Luiz Po

lenta e Ivens Almeida fizeram

um bom primeiro jogo. Segu
raram o placar em 2 a 1 até os

33' do segundo tempo, quando
o condicionamento físico do
adversário falou mais alto e a

goleada por 5 a 1 foi inevitável.
Menos mal que o regula

menta da competição não pre
vê saldo de gols nas partidas
decisivas. Assim, basta o 'Time

de Meninas' vencer por 1 a O no

tempo normal e na prorroga-

ção para conquistar o bicam

peonato estadual (o primeiro
foi em 2007). "A gente fez o que
pode jogando em casa. Temos

que jogar lá da mesm� forma,
firme e forte, tentando apertar
mais amarcação e sair nos con

tra-ataques, ir para cima delas",
analisa a goleira Grasi.

Kindermann e Olympya ini
cia às lSh, no estádio Carlos Al
berto da Costa Neves.

IRIANE PORTO/AVANTE!

EXEMPLO
Independente
de quem será
o campeão, a
amizade entre

. ,

as eqw.pes so

cresce a cada

rmal que passa
\·i ,1

Figueirense

Argel édemitido após derrota
A derrota para o lanterna Atlético-GO e a entrada na zona

de rebaixamentomarcaram o fifi da "EraArgel" no Figueirense.
Ontem, a diretoria alvinegra anunciou a demissão do treinador,
que comandou a pior campanha do clube desde o Brasileirão

de 1971. O time só venceu na estreia e amarga um jejum de nove

partidas sem triunfar. Esta é a segunda demissão de treinador

no Figueirense em pouco mais de dois meses. No último dia 14

de maio, caiu Branco e toda a sua comissão técnica após a per
da do título estadual para o Avaí. Argel assumiu o Figueirense
na primeira rodada do Brasileirão e conseguiu uma vitória he
róica no último minuto do jogo. E só!

GA PEONA'T() B SII,�EIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

Flamengo
N�LJtico '

"Sport
'

13 Corinthians

14 Santos

15 Coritiba

16 Portuguesa 2 6 6 14 -8 26,7%

Continuamos acreditando!
Falo aqui em nome desta empresa que, enquanto muitos viraram as costas para o Iuventus,
resolveu acreditar neste projeto de reestruturação do clube. Volto a dizer que o Iuventus
é um patrimônio do Vale do Itapocu, ou seja, maior do que o ego de muitos que estão se

'regozijando' com a campanha da equipe até aqui. Tem gente que precisa se reciclar!

17 Figueirense 8 10 1 5 4 13 17 -4 26,7%
18 Palmeiras 7 10 1 4 5 9 12 -3 23,3%
19 Bahia 7 10 1 4 5 7 16 -9 23,3%

20 Atlético-GO 5 10 1 2 7 7 18 -1116,7%

1.1aRODADA

21/07
18:30 Sport x Atlético-MG
18:30 Vasco x Santos
21:00 Corinthians x Portuguesa
22/07
16:00 Palmeiras x Náutico
16:00 Figueirense x São Paulo

16:00 Cruzeiro x Flamengo
16:00 Intemacional x Atlético-GO

18:30 Botafogo x Grêmio
18:30 Ponte Preta x Fluminense

18:30 Bahia x Coritiba

��fp�i����b�tll!Jéftl:ld.��e§
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Séne B

("'A'111/IIIU

CLASSIFICAÇÃO 12" RODADA

20/07
Coi. P i J 'i V i E D i GP

I GC • SG!A 21:00 São Caetano x Barueri

'ffj,s1f!d:j 21:00 Guaratinguetá x Boa-MG

5 8o/c ".

21:00 América-MG x Guarani-SP
o" 21:00 América-RN x Ipatinga

21/07
16:20 Criciúma x Paraná
16:20 CRB x Joinville

; , 16:20 Atlético-PR x Vitória
�ilqn;J!t. 16:20 Ceará x ASA-AL

, 1;8 ,'f , ,"
"

I' li ! 54,5%,' 16:20 Goiás x Avaí

18 111! 513 I 3 ti8! 15}3 154,5% 21:00 Bragantino x ABC-RN

17111]512 14115111!4 151,5%
14 f "1,2/11'5 b:21:t:3 t.�;l,:d42,4%
14 fl 12'! 51J,'15118 1-3142,4%

1 '1 j t ! .1 !

14 : 11l 3 j 5 i 3 t18l19 l-l \424%
13 t1� 31414,,116116 jO 139:4%
11 ! 11 2 i 5 '4 ! 10 i 11 -1' 33,3%
11 11 2

;

5 4 15 17 -2 33,3%
10 11 3 1 7 12 17 -5 30,3%

Paraná

Atlético-PR

AVélí
11 CRB

12 Ceará

13 BQa,MG
14 Guarani-SP

15 Bragantino
16 ASA-AL

17 ABC-RN 10 11 2 4 5 15 17 -2 30,3%
18 Guaratinguetá 8 11 2 2 7 11 20 -9 24,2%
19 Baruen 6 11 1 3 7 8 21 -13 18,2%
20 lpatínga 4 11 1 1 9 7 25 -1812,1% Rebaixados para Séne B

. ,

PROCESSO LlCITATÓRIO - 06/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo Analisado todos os argumentos e pareceres referentes possibilidade de

contratação da Empresa TV Universal Ltda, CNPJ: 00.276.079/0001-88, para exe

cução de serviços de manutenção e atualização do Sistema de votação eletrônica
utilizado pela Câmara Municipal, mediante dispensa de licitação, verifiquei ser to
talmente passivei a celebração do contrato mediante a modalidade pretendida.

Isto posto, ratifico o entendimento contido no parecer técnico bem como no pare
cer jurídico juntado aos autos.

Determino o prosseguimento do processo com a consequente contratação da

empresa.

CÂMARA DE
V,EREADORES
HJUHUÁIOS�l

Ratificação

Jaraguá do Sul17 de julho de 2012.

FRANCISCO VALDECIR ALVES
Presidente em exercício
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Apclrtirde

R$22.790

A partir de A pgrtirde
R$28 160 R$32.070

NÚC1EODAS
CONCl!SSIONÁfUAS

DéVE'CUlOS
ACIJS-APEVI

www.vw.combr. Promoções' válidas até 21/07/2012 para velculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir deRSi22.790,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: á vista com redução de IPI a partir de R$25.820,00. Novo Go11.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partirde R$29.660,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12113: ii vista com redução de IPI a partir de R$28.160,00. Voyage 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12113: à vista com redução de IPI a partirde R$32.070,00. Fox 1.02 portasTotal Flex, ano modelo 12113: á vista com redução de IPI a partir de R$27.890,00. Fox 1.6 2 portas, ano modelo 12/13: ii vista com redução de IPI a partir de R$32.540,00 .. IOF.cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento naCaraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes inlemos de motor e transmissão(exceto Kornbi, limitada a 80.000 km). t: necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção, Ouvldoria: 0800701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditivaou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Ente 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BestDriw 17 3274 6000
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