
Juventus

Em busca davitória
Ainda sem vencer no campeonato,
Moleque Travesso enfrenta às 15h30
deste sábado, em Iaraguá do Sul, a

equipe do Hercílio Luz. Página 22

Trânsito

Exigência em duas rodas
Motociclistas que trabalham com o serviço
de entrega têm apenas uma semana para se

adequarem às novas exigências do uso de

equipamentos. Páginas 20 e 21

Canlpanha
Coligação "NQva Jaraguá"
oficiaIizou ontem à noite

sua participação na

disputa majoritária.

Eleições em Jaraguá do Sul

A força dos filiados
para ajudar nas urnas

Pessoas vinculadas aos partidos podem fazer a diferença na busca de votos. Coligação do

candidato Dieter Janssen (PP) apresenta maior quantidade. A de Moacir Bertoldi (PR) é
a segunda mais representativa. Aliança de Cecília Konell (PSD) tem menos militantes.

Página4e 5
Daiana Constantino

Plenário, página 7
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PERÍODO

,

....

alegria'

, "

Esta empresa dedicada

i·perfuinaria aposta na

linha de maqu,iagem da

lIevloo, a gigante norte-

�eriGap� ..�o s��or.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Colégio Evangélico
Jaraguá

Em 28 de julho 1907, a comunidade
luterana da colônia de Jaraguá do

Sul conseguiu constituir uma escola
para que seus filhos pudessem apren
der a ler e escrever. Desta forma, repe
tiam o que os imigrantes alemães ha
viam implantado nos núcleos em que

se estabeleceram. As primeiras escolas
da colônia Blumenau foram instaladas
antes da decisão do governo brasileiro
de organizar um sistema de educação
para a alfabetização da população.
Em Jaraguá do Sul, isso aconteceu há
105 anos.

DIVULGAÇÃO

,.

OS cruzeiros
A Rolls-Royce, empresa global de sistemas de energia, presente no Brasil
há mais de 50 anos, fechou contrato com a armadora Fjord Line AIS para
equipar dois navios de cruzeiros. As embarcações, que serão construídas no

estaleiro norueguês Bergen Group Fosen AS, terão sistemas de propulsão
movidos a Gás Natural Liquefeito (GNL). Cada navio terá quatro motores a

gás e um sistema de propulsão Promas, que combina hélice e leme.

INUICA.DOB,ES ÍNDICE
SELIC 8,0% 11.JULHO.2012
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NASDAQ 1ft 2,24% 27.JULHO.2012
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VALE5 36,80 't. 3,98%
BVMF3 11,89 1t 5,22%

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

POUPANÇA 0,5000 28.JULHO.2012·
...........................................................................................................................................................................................

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT t; -0,35%
OURO .. 0%

US$ 107,060
US$ 1624,660

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

Grécia
o anúncio do corte de 11,6
bilhões de euros nos orçamentos
de 2013 e 2014 trouxe um

certo alívio para o mercado.
Investidores estavam bem
preocupados com a demora do
governo grego no anúncio das
medidas de austeridade.

Saco de pão
Antes de completar um ano de mercado - dezembro de
2011 - a AZ Direct alcançou o faturamento de R$ 1 milhão.
O seu produto - sacos de pão - é fornecido de graça para
as padarias pois o seu rendimento vem da publicidade
que vai impressa na embalagem. Trata-se de um meio que
tem o potencial de levar uma mensagem para dentro das
casas dos consumidores. Antes de focar nos sacos de pão,
a empresa ofereceu espaços em cabides de lavanderia,
caixas de pizza, sacolas de lojas de conveniência e outros.

.ç�I.I.!º ç.º.�.�� ���! y.�� .

.l?º.�.�.g.9�.�.�.ºI..t.'+ . .(�� ��). 2..!g.2.2..� 2.!.9..2.9..� ! gl.9..?ll(o .

Pº.�.� .. :!:y..�rª�º.. (�.� .. ª.�) �.!.�.�º-º ?!-º.�º-º � -º�o.. : .

.�.Y.ª.9...(�.M.. ª.�2. ?!.�.�º� ?!.�.�?-º ! .. -º!.ª.��� .

LIBRA (EM R$) 3,1829 3,1847 1t 0,36%

Mime
No dia 30 de julho de 1977 - há
35 anos- surgia um posto de
gasolina que se transformou
em uma potência na

distribuição de combustíveis
no Estado. Este posto, situado
à rua Walter Marquardt,

é a sede da rede Mime.

Estatais
x estatais
A Petrobrás decidiu
recorrer à justiça para
receber R$ 2,4 bilhões
que tem para receber da
Eletrobrás. Trata-se da
conta de óleo combustível
e diesel que abastecem
termelétricas que
abastecem o Norte do País.

LO'I'ERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 783

QUINA 01 - 02 - 05 - 06
SORTEIO N° 2953 - 07
06 - 10 - 23 - 55 - 69 08 - 11 - 13 - 15

Sol Paragliders
A Sol desenvolve com seus parceiros
pelo País um interessante programa
de voos de demonstração. Ainda
este mês, estão programados eventos
em Sampaio Correia e Niterói, ambas
cidades do Rio de Janeiro. Uma ótima
forma de divulgar esse esporte radical.

Portos
As filas de navios poderão diminuir
com a determinação do governo de
que os servidores em greve possam
ser substituídos por servidores dos
Estados. É mais uma medida para
contornar as consequências da

articulação dos servidores que tentam
encurralar o governo. Trata-se de
um setor em que a paralisação traz

problemas bem significativos.

Panelas de luxo
Um dos mercados que mais está
crescendo - focado em cliente classe
A eM - é o "espaço gourmet". Ele já
provocou mudanças nos projetos
arquitetônicos e envolve uma série
de produtos que vão das panelas
aos moinhos manuais de pimenta,
passando por uma infinidade de

objetos. Os preços são altos, mas a grife -

do produto é fundamental. Afinal, o

"espaço gourmet" é para ser mostrado
com orgulho aos amigos.

Lotéricas
As agências lotéricas não receberão
pagamento de contas amanhã e no

dia 4 de agosto. O motivo é a melhoria
do sistema informatizado da rede
que atende as lotéricas e da Caixa
Econômica Federal.
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Do leitor

Se�rança
Diariamente ouvimos· mui

tas barbaridades, mas em

muitas ocasiões não paramos
para pensar no que ouvimos. Tal
vez não queíramos "ouvir" no

mais exato sentido da palavra.
Os verdadeiros cristãos se preocu

pam com a segurança. Certificam
se de que seu carro e sua moradia

estejam seguros. Não arriscam des
necessariamente a vida só por pra
zer ou por emoção. De modo que
não participam em esportes violen

tos, que deliberadamente machu
cam outros. Evitam os entreteni
mentos que promovem a violência.
Cuidam para que sua famíl.ia tenha
boa instrução espiritual, para que
discirnam entre o certo e o errado.

Também não se envolvam em

situações que deliberadamente

possam trazer dificuldades e pro
blemas, como o uso de drogas,
bebidas, sexo, envolvimento e in

fluências que podem ser prejudi
ciais à saúde mental, física e social.

nos importantes?
Será que a atual liberdade que

as pessoas tanto procuraun e aca

bam em situações constrangedo
ras, acidentes de trânsito e morte?
E a saída das baladas nas madru

gadas que acabam em embriagues,
brigas, espancamento, estupros,
homicídios e sofrimento para os

familiares? Quem é res�onsável?
Os jovens, ou os pais que confiam
muito nos filhos que têm? E que
dizer das redes sociais, da pornogra
fia e dos que "ocultam o que são"?

Bem, não quero ser demagoga,
nem criticar os que expressam
suas idéias, mas sim,. chamar

atenção a coisas que nem sem

pre são consideradas importantes.
Não pode haver dois pesos e duas

medidas, é necessário aplicar um

conjunto de ações salutares. É ne

cessário cuidar e entender o que re

almente significa ser cristão.
(

Marly R. B. 1O..,az
Será que as outras situações são me- I\u&cionária Púb6ca �

{

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

. � '.

-
.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ele ficou abalado...

Que coisa feia, que pessoa repugnante! Estou
falando de uma mulher que você provavel

mente nunca ouviu falar, não tenha a mínima ideia
da cara dela... Todavia, se eu falar aqui o nome do
marido dela você vai dizer, ah, o fulano, claro que
conheço, já ouvi muito falar dele. E provavelmente
vai externar admiração pelo sujeito, um bom sujei
to, faz um belo trabalho. Mas a mulher dele não o

merece, aliás, não é a primeira mulher...

Esse cidadão passou por maus momentos por
via de uma doença chata, dessas bem desagradáveis
para os homens ... E em razão da doença ficou "abala
do", já não é mais o mesmo... Será que me entendes?

Pois bem, como é que sei que o fulano ficou

"abalado", que já não é mais o mesmo? Porque a

mulher dele fala disso para todos ouvir na acade
mia, no clube, onde quer que ela vá ou esteja. Sem

qualquer pejo, sem qualquer vergonha de expor a

intimidade do marido, do casal, no caso.

Que coisa feia, quemulher sem classe: Mas o

pior, leitora, leitor, é que são muitas as mulheres
desse tipo. E o que me chama a atenção é que nun

ca ouvi um homem, um colega, falar das intimi
dades da mulher dele, nunca. E olhe que homem
costuma ser "bagaceiro" quando está com outros

homens, mas nisso os homens, os colegas que tive
até hoje, foram e são exemplares.

Sei, por exemplo, que um certo sujeito sofre de
hemorróidas e não foi ele quem me contou, foi a

mulher dele para uma amiga minha que, claro, ba
teu com a língua nos dentes ...

Vim até aqui para dizer o seguinte: caia fora
desse tipo de amizade, dê as costas para esse tipo
de amiga, de colega, essa pessoa não vale nada,
que vá falar mal e contar segredos dela, não dos
outros. Não a vou chamar de ordinária, isso quem

tem que fazer é o marido dela, no caso ...

Modernidade
Volta e meia, toca o meu celular "Prates, olha

aqui, eu gostaria que tu ...

"

Quem está falando?
- pergunto. "Pô, olha aí no teu celular, cara,.:é o

fulano". Estou fora dessa modernidade, não sei

gravar nomes e números no celular e acho úma
falta de educação alguém ligar e não se identi-

.

ficar. Essa história de que conhecemos ri> voz

das pessoas também não é bem assim, o qtle é
assim é que pessoas educadas identificam-se.
Fora disso, desligo.

Memória
E essa história de agora tudo ficar gravado

ou no celular ou no computador está matando
a memória das pessoas. Muitas acreditam que
não mais precisam fazer força para memorizar

números, datas, nomes, tudo em razão das fa
cilidades eletrônicas de hoje. Coitadas. Não sa

bem que o ser humano é o que é, ou o que não é,
em razão da memória. Sem boa e treinada me

mória, não passamos de um lagarto ...

Falta dizer
Uma frase de Goethe fustigou-me as retinas

durante uma leitura. Dizia assim: - "Por que me

odeias, se eu nunca te fiz o bem?" É a mais per
feita verdade para a escandalosa maioria das

pessoas, nada as fere mais do que receber uma

ajuda num momento especial. É o paradoxo da
alma humana. Quem quiser perder um amigo
que o ajude. Pode não perder na aparência mas

será odiado por dentro ...
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Eleições 2012

O apoio dos militantes partidários
Em ano eleitoral, a

quantidade de filiações
das alianças pode fazer

a diferença nas urnas

JARAGUÁ DO SUL

Daiana Constantino

Qnúmero de filiados é um dos ele
mentos que possibilita medir a força

dos partidos e dá peso para as coligações
em ano de eleição. Para disputar o plei
to em Iaraguá do Sul, alguns partidos
decidiram unir esse potencial em am

plas alianças. Porém, nem todas grandes
composições gar�tem a maior soma de
militantes.

Três grupos foram lançados na cor

rida majoritária. Conforme levanta

mento do Tribunal Regional Eleitoral

de Santa Catarina, o que agrega o maior

número de filiados é a "Nova Jaraguá",
com 5,7 mil. É também a aliança com

mais partidos.Ao todo, são dez.
A segunda colocada é a "Quer Mais

Jaraguá", com 2.347 militantes. A alian

ça é formada por apenas três partidos
PR, PSDB, PSC. Por último vem "O Povo

Novamente". Soma 1.820 filiações. A co

ligação une sete siglas. Para a presiden
te do PSDB, Isaura Silveira, o engaja
mento do filiado com a vida partidária
é a base para formar um bom militante.

Segundo ela, a participação não pode
se restringir ao ano eleitoral. "Os filia

dos devem participar das decisões do

partido sempre. Isso faz a diferença".
No partido, a tucana destaca que

existem maneiras diferentes de con

quistar o voto do eleitorado. Alguns op
tam por atuar como cabos eleitorais de
determinados candidatos a vereador,
outros preferem atuar na organização
da campanha do partido em geral.

Na visão do presidente do Partido
dos Trabalhadores (PT), Riolando Petry,
o papel da militância é decisivo para as

eleições. "Orientamos o simpatizante a

apoiar um candidato a vereador". O re

flexo da atuação forte dos militantes se

deu nas eleições presidenciais de 2010.

"A Dilma venceu no primeiro e segundo
turno em Jaraguá do Sul", ressaltou.

Segundo o presidente do PV de

Iaraguá do Sul, Adilson Macário, não

são' apenas os filiados que determi

nam o trabalho de campanha. "Prio

rizamos muito os simpatizantes, pois
eles fazem a diferença. Percebemos

isso em nossos eventos". O Partido

Verde orienta os seguidores da sigla a

multiplicar os votos, convencer o elei

torado sobre as propostas e os candi

datos da legenda.

',.

liNova Jaraguá"
(PP, PDI, PT, PMDB,

PTN" DEM, PHS, PMN,
PC do B e PT do B)

Candidatos: Dieter
Jonssen (PP) - prefeito

e Jaime Negherbon
(PMDB) - vice

Soma de filiados
da coligaCjão:

5.700

ilO Povo
Novamente" (PRB,
PIB, PPS, PSDe, PSB,

PVe PSD)
Candidatos:

Cecília Konell (PSD)
- prefeita e Alcides

Pavanello (PSB) - vice
Soma de filiados

da coligaCjão: 1 .820

Número de FiliaCjões I J(1raguá do Suo

"Nova Jarogu6"
PMDB: 1.838
OEM - 1.158
pp - 1.084
PT - 756
por - 4'90
PC do B - 223
PMN '_ 70
PTN .. 46
PT do B - 23
PHS - 12 .;

J'O Povo Novamente"
Pl'B - '700
PV - 420
PPS - 352
PSB - 144

PRB - 122
PSD - 67
PSDe - 15

"Quero Mais

Jaraguái'
(PR, PSDB e PSC)

Candidatos
Moacir Bertoldi (PR)

• prefeito e Niura
Demarchi (PSDB)- vice

Soma de filiados
da coliga�ão: 2.347

Ranking do partidos por fllia�ão

• 1 ° PMOB • 1 .838
• 2° PSOB - 1.460
• 3° DEM - 1.158 .

• 4° PP - 1.084
• 5° PT - 756

. • 6° PR - 736
• 7° PTB - 700
• 8°POT - 490 .

• 9° PV - 420
• 10° PPS - 352

"Quero Mais Jaroguó'"
PSOB -1460
PR - 736
PSC _ 151

Fonte: TSE
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As diferentes formas de lutar pelos partidos
Cada militante tem um jeito de contribuir com

as legendas. Alguns atuam nas áreas mais buro
cráticas, outros saem às ruas em busca do voto.

Independente da forma de atuação, o importan
te é reforçar o sentido da militância: uma batalha
constante por aquilo que se acredita e pela defesa

.

Dedicação

Casal tucano não perde uma campanha
Filiados desde 1989 ao PSDB,

o casal Gilmar Ludwichak, 58, e

Zeonilda Dias Ludwíchak, 54,
costuma se envolver de corpo e

.alma nas campanhas eleitorais.
Não será diferente esse ano.

Para .os dois, o objetivo princi
pal da militância é conquistar o

maior número de votos para os

candidatos da majoritária. Eles
têm como pano de fundo o tra

balho social. "Queremos ajudar
o próximo", enfatiza o tucano.

Eles não medem esforços
para isso. Zeonilda defende o

voluntariado. "Nunca ganhei
um centavo para fazer campa
nha". Para a tucana, o trabalho

corpo a corpo é o que faz a di

ferença nas urnas. "Eu ajuda a

realizar os eventos do partido.
E com a candidata a vice Niura

(Demarchi), visito os clubes de
idosos e de mães". O casal tam

bém promove reuniões entre a

comunidade e os candidatos.

FOTOS MARCELE GOUCHE

'Tn_r.

ATUANTE Beti acredita na força das mulheres· �
política e luta para aumentar essa participação

Posicionamento

Verde defende o

fortalecimento da sigla
Um dos fundadores do PV em Ia

raguá do Sul no ano de 2001, Carlos

Pedrotti, 47 anos, defende o ,cresci
menta do partido. Ele não falha uma

reunião sequer da legenda. Para o

verde, essa é uma forma bastante

significa de se contribuir com a sigla:
respeitando os compromissos. "Não
tem agenda com o candidato a vere

ador, por enquanto. Vou defender o

fortalecimento da sigla", enfatizou.
Com uma visão romântica, Pe

drotti é a favor de atos simbólicos,
como plantar árvores. "O partido pre
cisa dar o exemplo". O verde se inspira
na figura de Marina Silva e lamenta a

saída dela do partido. Para Pedrotti,
ela é o ícone nas questões políticas
voltadas para o meio ambiente.

COMPROMISSO

PedrQtti valoriza os.

encontros periódicos
do partido

O tucano Ludwichak afir
ma que está bastante envolvi
do com a executiva do partido.
Além de responder pela tesou

raria da legenda, ele acompa
nha e participa as decisões da

sigla. Na campanha deste ano,

parte da coordenação da pu
blicidade ficará por sua conta,
como a distribuição do mate

.ríal de divulgação dos candida
tos e a organização dos cabos
eleitorais.

de seus ideais. O jornal O Correio do Povo conver

sou com filiados que valorizam a participação na

campanha .

iI'I1

�#Ii��,

PELO SOCIAL Peessedebistas acreditam no

trabalho da militância para somar votos nas urnas

Envolvimento

Petista mobiliza as mulheres
Integrante da executiva do

partido, Elisabeth Harmel, 50

anos, é atualmente a secretá
ria do PT Mulher. Desde 2003,
está filiada a legenda dos tra

balhadores e seu trabalho
de militante é voltado para a

mobilização da participação
feminina na política. Já foi
candidata a vereadora duas
vezes, mas nesse ano preferiu
atuar nos bastidores.

Para buscar votos, Beti,

como é conhecida popular
mente, agenda visitas ao elei
torado que conhece e tam

bém aos que encontrada nas

ruas. Com material da cam

panha em mãos, ela acredita

que vai ser mais fácil conven

cer os eleitores das propostas
dos candidatos da coligação
"Nova Jaraguá". Na sua visão,
um dos pontos positivos da

legenda é que os filiados pe
dem voto para toda a aliança,

e não apenas para um con

corrente a vereador.
Ela recorda do compa

nheiro Clemente Mannes,
que faleceu vítima de um ata

que fulminante quatro anos

atrás, no dia da eleição da

municipal. Para ela, o petista
era um militante exemplar. "O

que aconteceu com Clemente
mostrou o limite de exaustão

que um militante chega em

prol de um projeto".

Participação

Peemedebista faz militância
Para o peemedebista Sérgio Ku

chenbecker, 62, a palavra de ordem
é seriedade. Isso porque, ele carrega
uma grade responsabilidade. "Sou o

homem do dinheiro", brinca. Ele res

ponde pelas finanças do PMDB, da ,

campanha do partido e também pelas
contas da coligação "Nova Jaraguá".

Assumir essa responsabilidade é
uma importante contribuição como

militante, segundo Kuchenbecker. "É
preciso seriedade para tratar da coisa

pública, imparcialidade, sem favore
cer candidato x ou y", declara ele, a res

peito da administração e distribuição
do dinheiro de campanha.

Filiado ao PMDB há um ano, Ku
chenbecker participou das tomadas de
cisões para definir o nome do candidato
a ser lançado na majoritária. Ele acredita

que um bom militante precisa acompa
nhar de perto as ações do partido.

SERIEDADE Sérgio Kuchenbecker
responde pelas finanças do partido
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leições 2012

Rixa, agora, é coisa do passado
Deputado Federal

Esperidião Amin, do

Pp, classifica como

"momento histórico"

parceria com PMDB

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Ii,,_

Eum grande momento da

. política em Jaraguá do Sul",
declarou o deputado federal

Esperidião Amin, do Pp, sobre
a parceria entre os candidatos

à disputa majoritária, Dieter

Janssen (PP) e Jaime Negher
bon (PMDB), em coletiva de

imprensa na tarde de ontem,
no comitê de campanha da co

ligação "Nova Jaraguá".
A declaração do deputado

faz referência à rixa vivida por
Amin e o senador peemede
bista Luis Henrique da Silveira
- tradicionais rivais no cenário

Nem'os
peemedebistas
de carteirinha e

os membros mais

antigos vieram me

questionar porque
decidi apoiar o pp.

Jaime Negherbon,
candidato a vice ..

pI-efeito pelo PMDB

mmUU111

UNIÃo Lideranças estaduais reforçam o apoio aos candidatos Dieter Janssen e Jaime Negherbon

político estadual -, e também

à peculiaridade da coligação,
que reúne, na mesma chapa,
partidos antagônicos como

PT e DEM, rivais em nível na

cional.
Para "o ex-governador, a

união dos dez partidos pode
facilitar a governabilidade e

a angariação de recursos es

taduais e federais; se a chapa
for eleita. Da mesma opinião,
o presidente estadual do Pp,
Ioares Ponticelli, falou por te

lefone que a importância des-

Reunião da OAB

sa coligação é o respaldo e as

portas abertas que encontram

no Estado e na União. Segun
do o deputado estadual, Car

los Chiodini (PMDB), presente
na coletiva, a coligação pos
sui hoje 12 deputados fede

rais a seu favor. "Além de um

vice-presidente da República",
completou Amin, citando Mi

chel Temer, do PMDB.

Na mesma linha, o deputa
do federal Mauro Mariani, do

PMDB, disse ainda que, segun
do comentários que tem rece-

Advogados defendem Ficha Limpa
Em encontro realizado em

Jaraguá do Sul ontem entre

presidentes das subseções es

taduais da Ordem dos Advo

gados do Brasil (OAB) e dele

gados da Caixa de Assistência

da entidade, o presidente esta

dual da Ordem, Paulo Roberto

de Borba, disse que a Lei da

Ficha Limpa é importante para
o país, mas que cabe aos tribu
nais eleitorais dar as coorde

nadas de como serão feitos os

julgamentos de cada caso.

"Temos que caminhar cada

vez mais para uma democracia

onde as pessoas que querem se

eleger tenham muito mais ci

ência das suas atividades como

pessoas políticas". Segundo ele,
faz parte do trabalho da OAB

defender o Estado Democráti

co de Direito, zelando pela po
lítica em prol da sociedade. "Foí

a OAB que deu os primeiros
passos para que acontecesse a

aprovação da Ficha Limpa no

Congresso Nacional".
Também falando sobre o pa

pel político da entidade, o presí-

dente da subseção de Iaraguá do

Sul, RaphaelRocha Lopes, desta

cou o elo que a OAB forma entre

a população e a Justiça Eleitoral

e o trabalho de conscientização
para o voto responsável. "Va

mos voltar a fazer esse trabalho

com panfletagem, discussões,
manifestações públicas", disse

Lopes, que completou: "Os elei

tos que nós temos são consequ
ência das urnas, e quem vota é o

eleitor, então o eleitor, para não

reclamar tanto, tem que prestar
mais atenção no seu voto".

bido, a coligação "representa a

paz e a tranquilidade que a po

pulação espera para a próxima
administração". No entanto,
Mariani reconhece que existe

a chance de que os partidos
PP e PMDB, hoje parceiros,
sejam rivais nas eleições de

2014. Mas destacou também

que a parceria não é exclusiva

do município, citando como

exemplo a cidade de Tubarão.

Na visão de Amin, essa

aliança seria uma forma de

evitar futuros problemas no

próximo pleito. O deputado
disse também que os partidos,
em nível municipal, possuem
autonomia para formar suas

coligações, de acordo com os

interesses regionais e da po

pulação. "Nem os peemede
bistas de carteirinha e os mais

antigos vieram me questionar
porque decidi apoiar o PP",
afirmou o candidato a vice

prefeito, defendendo a posição
de que a coligação e a parceria
estariam sendo bem recebidas

pela população.

MARCELE GOUCHE

ENCONTRO Roberto Borba diz que os tribWtais

devem conduzir as formas de julgamento
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Prioridades

do esporte
Coordenador do setor de

esporte da coligação "Nova

Jaraguá", Dino De Lucca

Moreira destaca três das

prioridades que deverão
constar no plano de governo.
do PP e PMDB: definir novos

critérios para a distribuição
da Bolsa Atleta, prever as

subvenções no orçamento
do município e incluir todas

as modalidades esportivas
no calendário da Fundação
Municipal de Esportes.
A conclusão de todas as

propostas de governo está

prevista para o próximo dia 15.

Apoio
O deputado federal Mauro

Mariani percorre o Estado

para apoiar os candidatos do
PMDB e de partidos coligados.
Na última segunda-feira, o

parlamentar visitou os aliados

políticos de Corupá e reforçou
apoio a candidatura Luiz Carlos

Tamanini e Loriano Rogério
Costa, o Kutcha (PSDB).
FABIO MOREIRA

IenáriO
Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

. A importância
da militância

1\ atuação do militante partidário
I1comprova que o trabalho formigui
nha traz resultado. E isso se reflete prin
cipalmente em ano eleitoral. Eles são

de esquerda, direita e centro. Mas pos
suem algo em comum: um pacto com

suas legendas.
Assino a matéria das páginas 4 e 5

que aborda o tema. E nas entrevistas

que fiz, vi o brilho nos olhos de alguns
militantes. Eles conhecem a história

dos partidos e possuem referências.

Não me restam dúvidas que os

ideais e as convicções são o que mo

vem os militantes, dão sustentação e

força para a batalha eleitoral. Aos ver

dadeiros ativistas, não importa se faz
chuva ou sol. Eles buscam a vitória,
respeitam a decisão da maioria do di
retório. Nos bastidores, eles saem em

busca do voto. Se não convencem,

pelo menos conquistam o respeito do
eleitorado. São pessoas assim que fa

zem a diferença nos partidos e é com

elas que as lideranças contam nesse

momento de embate político.

Lançamento em gTande estilo
A festa de lançamento da "Nova Jaraguá" lotou a Sociedade Botafogo ontem

à noite. Foi a terceira coligação a oficializar a campanha para disputa do

pleito deste ano. Lideranças municipais e estaduais das siglas estiveram

presentes, para apoiar Dieter Janssen (PP) e Jaime Negherbon (PMDB).

IMÓVEIS �

.ETAi
www.imoveisplaneta.com.br

A semana

'O
..

d té nã tJovem po .e at e nao gos ar

d líti
';.

e po 1 .ica, mas e preCiSO

que saiba que figuras COIno

Dcmósrencs Torres, Paulo

Maluf Fernando Collor e

outras velhas raposas gostaIl1.'
1. JEISON GIOVANI HEILER, mestre em

sociologia política, sobre a participação dos

jovens nas tomadas de decisão na política.

'A força desses dez Ilartidos
representa o 'fol"te desejo de

nludança, facilita a I�o'vernabilidade
�� a busca de recursos .. Essas são as

vantagens das grandes coligações'"
2. ESPERIDIÃO AMIN, deputado federal,

dando apoio à coligação "Nova Jaraguá".

�;Os eleitos que nós ternos são

pura consequência das urnas,

e quem voto é o eleitor, então

o eleitor, para não reclamar

tanto, tem qtl� prestar mais
_. .,

aten_ç;a"Q tv: seu voto.

3. RAPHAEL ROCHA LOPES, presidente
da subseção da OAB de Jaraguá do Sul.

'A receptividade da aliança tem
_,

sido positiva. Os candidatos têl'n
histÓ1&"io nnlp1o" f�q�iI&�) pll"eCmSi.�Wf7n(�S

Im;,)m!!� discutir o blmanl'I() da

coligação" O que bnporia
é o b'abalho da �:;al"tnpar�ha"# ..

4. CARLOS CHIODINI, deputado estadual,
discursando a favor da aliança do pp e PMDB.
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EnúJ.io da Silva lança livro

Em 1976, as comemorações do
Centenário de Jaraguá do Sul

tiveram extensa programação.
Entre elas, desfile cívico e histó

rico, exposição histórica e o lan

çamento do livro de Emílio da

Silva, intitulado "Um capítulo na

povoação do Vale do Itapocu". A

noite de autógrafos aconteceu

no edifício do Fórum no dia
28 de julho de 1976. O livro é
um resgate de inúmeras entre

vistas, pesquisas, fotografias
e vivências de Emílio da Silva
durante sua vida profissional
e particular. Posteriormente

foi reeditado e continua a ser

importante fonte histórica

para os que pesquisam sobre

Iaraguá do Sul e região.

FOTOSARQUNO HISTÓRICO

!JEfRflüUá
Dt.)SUl,

f'

Livro de Emílio da

Silva, lançado em 1976

COIDun.idade Evangélica
e Escola Alelllá

28 de julho de 1907 é o

marco histórico da fundação'
da Comunidade Evangélica
Luterana e o início da Deus

tche Schule (Escola Alemã).
As aulas aconteciam na mes

ma casa que servia, nos fins

de semana, ao Culto Evan

gélico. O Pastor Ferdinand
Schlünzen esteve à frente
desta iniciativa e se tornou

destaque na construção e

efetivação da Comunidade

Evangélica em Jaraguá.

Linha férrea entre
BI1.UDenau e Jaraguá?

Sim, foi realizado um estudo

por dois engenheiros' alemães

da possibilidade de construção
de um caminho de ferro ligan
do Jaraguá e Blumenau. O jornal
Correio do Povo de 28 de julho
de 1928 publicava pequena nota

afirmando que as locomotivas se

riam elétricas. Infelizmente, não

se concretizou e o jornal também
não publicou as causas da não

efetivação deste importante meio

de transporte para a economia

dessas localidades.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

Lunelli �a"aZt?Of.
*

Grupo Lunelli

As primeiras atividades'
da Paróquia Santa Emília

Com a aproximação da comemoração do
Centenário da Paróquia São Sebastião, rele
mos alguns textos sobre a história católica de

Jaraguá do Sul. FreiAurélio Stulzer, em seu livro
lia primeiro livro do Jaraguá", traz um relato

completo dos primeiros anos da comunidade,
com transcrição de documentos importantes

e de grande relevância para a composição des

ta História. Na página 226 traz um relato ex

traído do livro do padre Hilário Busarello so

bre os 75 anos da Congregação dos Padres do

Sagrado Coração de Jesus, que demonstra as

dificuldades encontradas nos primeiros anos

de atividades dos padres católicos em Jaraguá:

u

... de tudo careciam os católicos, que nem sequer dispu
nham de modesta Capelinha para suas devoções. Por

isso ao chegarem nossos padres aoIaraguâ, primeiro que
tudo alugaram dois quartos numa pensão e aí se insta

laram. Celebraram a Santa Missa em casa particular, que
o Sr. Marquardt por deferência lhe pôs à disposição. Já no

mesmo ano puderam alugar duas casas contíguas. Numa

delas instalaram modesta biblioteca, duas camas e uma

mesa simples com algumas cadeiras. A outra servia de co

zinha, Matriz e escola. Aos domingos tiravam-se os ban

cos escolares, escancarava-se uma porta que dava para o

quarto vizinho que servia de Capela provisória e onde se

guardava o Santíssimo Sacramento e estava improvisada
a Matriz, onde se acotovelavam osfiéis religiosos."
u

... Com a doação do terreno, deu-se início às obras du
rante as quais os próprios padres, empunhando martelo

e trolha, confundiam seus suores e canseiras aos dos ope
rários. Depois de enormes sacrifícios surgia a primeira
Matriz de jaraguá do Sul, solenemente inaugurada a 3

dejaneiro de 1917."

Propaganda da empresa de Alberto

Bauer, do Café Bauer. Jornal

Correio do Povo de julho de 1957

ERRATA:
Na página do dia 21 de julho, no artigo 1i20

de Julho de 1987. Inaugurava-se o Museu Mu

nicipal e também a nova sede do Arquivo His

tórico", ocorreu um erro de edição do texto, que
confundiu duas datas. Assim, lembramos que

Memó
d,

I

Capela Santa Emília.,
inaugurada em 1917

Os pracinhas
estão voltando

Salve Expedicionários. Assim o jornal
Correio do Povo, em edição especial no

dia 28 de julho de 1945, saudava os va

lorosos expedicionários em seu retorno

pós-guerra. Homenagem especial aos

expedicionários falecidos em combate:
Gumercindo da Silva, Antônio Carlos

Ferreira, João Zapella. Mais tarde seria

noticiada a morte de Harry Hadlich. Em

presários' entidades e autoridades locais
evidenciam sua gratidão pela luta dos
bravos heróis em favor da paz mundial,
de um mundo livre e digno de ser vivido.

em 1971 foram criados pela Lei nO 321 o Museu

e Arquivo MunicipaL Posteriormente é que ocor

reu a Exposição do Centenário de Colonização,
\ em 1976. E somente �a década de 1980 é que fo

ram efetivamente criados o Arquivo e o Museu.
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Dehoniana em Corupá
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Ô SemiÍlário de tOnlpá recebe neste fim de 'semana, o pri-
.

meiro Encontro Nacional da Juventude Dehoniana, reunindo

religiosos e jovens das três províncias da congregação no país.
No encontro sJ:�rãb desenvolvidas álgumas atividadesiptepa-
ratórias nas regiões brasileiras com presença dehoniana, ten

do em vista o Encontro Internacional da Juventude Dehonia
na (EJD Brasil2013), que acontece.erp. 2013.

Ó grande objetivo do EJD Nacional 2012 é promover a

integração da juventude brasileira que expressa o carisma

dehoniano nas três províncias (BRE - nordeste, BRM � sul,
BS;tf·...L. sudeste). e. o distrito BSL ''(Maranhão), "através. de um

encontro reflexivo e celebrativo. Para isso, a programação foi

organizada, priorizando a confraternização e a reflexão .

. Mais informações p:�;site do s�lllinário de Corupá; semi
nariodecorupa.com.br ou pelo telefone 3375-1194.

PROGRAMAçAO GERAL
sÁBADO

.

7h - Café da Manhã
8h30 - Acolhida! Animação
9h - Abertura oficial! Apresentação do EJD Nacional

,

9h30 - Testemunho
10h - Intervalo! Animação
10h30 - Momento de oração! Lectio Divina
11h15 - Adoração Eucarística
1211 - Almoço

;

14h -Anímação
14h30 - Arena Dehoniana

� l5.b:?O - Foto ofj.o�ale cGlllI,Wicado$"
16h - Café! tempo livre
18h - Celebração Eucarística
19h - Jantar festivo. Apresentação do vídeo explicativo do logotipo
edo vídeo-conwte EJP Bta,.sI12QI3. i\nimaçã9. ,"'f' ,

DOMINGO

ANTES DE DIZER AO .MUNDO
DIGA AO SEU VIZINHO

REFLEXÃO Campanha do Encontro Internacional
.. �a Juventude Dehoniana programado para 2013

---,--_""",-,"""""",
..--. RECONHECIMENTO

Luisa Geisler, a gaúcha
que entrou para a lista
dos jovens talentos da

literatura nacional,
segundo a revista

britânica Granta, foi a

vencedora da edição
2011/2012, do Prêmio

Sesc de Literatura, com

o romance "Quiçá"

L.-_--J._.----
1..-�__

I......(--.--:
\

DIVULGAÇÃO

Prêmio Sesc
de, Literatura

.
. . . �

recebe IDscnçoes
Escritores têm até 30 de setembro para enviar as obras

scritores amadores de todo o Bra- estrangeiros residentes no BrasiL A obra envia

sil têm até o dia 30 de setembro da deverá ter entre 130 e 400 páginas, caso seja
para inscreverem-se no Prêmio romance, e entre 70 e 200 páginas, caso seja um

Sesc de Literatura 2012/2013. Di- livro de contos. Os concorrentes não podem ter

vidida nas categorias Conto e Ro- nenhum livro publicado na categoria. As compo
mance, a premiação tem o objeti- sições devem ser inéditas e é permitida a inseri-

vo de revelar talentos e promover a literatura ção de obra que esteja com até 25% da sua exten

nacional. As inscrições devem ser feitas no site são disponibilizada na internet.

sesc.com.br/premiosesc. O prêmio busca identificar obras que possu-
Na edição de 2011/2012, os vencedores fo- am qualidade literária para edição e circulação

ram Luiza Geisler, do Rio grande do Sul, com o nacional. Além da divulgação, o concurso, tam

romance Quiçá, e Rafael Gallo, de São Paulo, na bém, abre uma porta do mercado editorial aos

categoria contos com Réveillon e outros dias. estreantes, uma vez que os livros vencedores

Na última edição da Festa Literária de Parati, a serão publicados pela editora Record e distribuí

revista literária britânica Granta, publicada em dos para toda a rede de bibliotecas e salas de lei
sete países, anunciou o nome de Luisa Geisler na tura do Sesc e Senac do país.
lista de 21 melhores jovens escritores brasileiros. O concurso literário, além de cumprir um im

Com a edição, os selecionados terão a oportuni -

. portante papel na área de cultura, proporciona
dade de verem seus nomes e obras divulgados uma renovação no panorama editorial brasileiro.

nos países onde a Granta circula: Estados Uni- O vencedor de cada categoria terá sua obra publi
dos, Grã-Bretanha, Itália e China. cada e distribuída comercialmente pela editora Re-

O Prêmio Sesc de Literatura é destinado ao cord, com uma tiragem inicial de 2 mil exemplares,
público adulto. Os textos devem ser escritos em além de ter direito a 10% do valor de capa da obra

língua portuguesa, por autores brasileiros ou· quando da sua comercialização em livrarias.

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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Previsão do Te po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoín as

......
10° 20°

Sã') Miguel
este

......
11° 23° ...

9°

Mês termina
com chuva
o mês termina com tempo
instável e condições
de chuva, com valores
mensais próximos a média

climatológica, especialmente
no leste do Estado. No início
de agosto, uma nova frente
fria deve passar pelo Estado,
provocando chuva entre

os dias 3 e 4. O ar mais frio
mantém as temperaturas
amenas e baixas nesse

período.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sudeste 10km/h Vento favorável

em dois horários.
• 12h Vento não favorável Sudeste 13km/h

80%• 15h
• 18h

Vento favorável

Vento favorável

Sudeste

Sudeste
11km/h
8km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor

Cara de pau
A patroa chega em casa e dá de cara com a empregada tomando uma taça
de seu melhor vinho francês "25 anos" e exclama:
- Não gosto nada disso!

E a empregada cara de pau olha para a patroa e responde:
.. - Pois a senhora não sabe o que está perdendo!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
-cu
f.>
:::::I
-

O
cn

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh11: 1,2m .1h13:0,7m
• 11 h32: 1 ,4m • 14h49: O,9m

. MINGUANTE 11/7 • Baixamar • Baixamar
• 6h47: O,3m • 5h13: O,3m

• NOVA
Tábua

• 20h5B: O,3m • 1Bh36: O,4m

19/7 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
• Oh16: O,7m • 13h04: O,6m
• 14h3B: O,Bm
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
• 5h02: O,3m • 04h36: O,1m
• 1Bh57: O,4m • 1Bh49: O,3m

Jarag �

....
10° 21 °

io do
....
9° 19°

O'

São Joaquim
......

. 4° 12°

Laguna
. ...
10° 18°

CriciÚD1a
......
9° 21°

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região � 4'

AMANHÃ
MíN: 14°C

MÁX: 25°C

,

SEGUNDA
i

:

MíN: 14°C

MÁX: 23°C

-:
TERÇA
MíN: 14°C

MÁX: 24°C

Roupas para
temperatura

amena.

HORIZONTAIS
1. Alta reputação no meio em que vive I Pedra semi

preciosa de cor esverdeada
2. Companheira, aliada / A ponta da .. , língua
3. Pronome possessivo feminino / Que tem agudeza

de espírito
4. Falto de forças físicas ou morais
5. Que contém o elemento I
6. Sigla do estado de Piracicaba / O atleta Scheidt,

um dos maiores nomes do iatismo mundial
7. A empresa indiana que é urna das maiores fa

bricantes de automóveis do mundo J Sensação
de dor epigástrica semelhante a uma queimadura

8. Destinar a um fim específico / 1060, em algaris-
mos romanos

9. Donativo
10. Pessoa que demanda, pleiteia, questiona em

juízo
11. Que existe no presente / Mudam-na animais e 10

plantas que realizam o mimetismo
1:2. Instituto do Açúcar e do Álcool/Aquilo que im- 11

Pede
12

13. Subúrbio meridional de Paris, com o principal
aeroporto francês I (PI.) Domínio, controle.

VERTICAIS
1 .: Seguidor do regime político que dominou a Itá

lia de 1922 a 1943/ (Mitol.) Marido de Jocasta,
morto por seu próprio filho. Édipo

2. Mau humorj Pulsar, bater
3. Uma famosa cidade litorânea da Flórida, nos EUA

I Disco que se adapta ao fuso da roca para faci
litar-lhe o giro

4. As iniciais do arquiteto espanhol Gaudf (1851-
1926) J Pequena cidade paulista da região de Jaú

6. Provido dos órgãos aptos ao vôo I Que se refere
à Inglaterra·

6. Lança que é a arma dos guardas suíços do Vati
cano / Abreviatura de baixa-mar

7. Grande frialdade I Senhora idosa
8. O grande amor de Riobaldo, em "Grande Sertão:

Veredas" / Ponta de cigarro já fumado
9. O comendador italiano Ferrari (1 898-1988) I Os

utensílios usados para comer.

i. 43 5 6 7 8 92
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contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

Plural

Antigos
Neste sábado tem Encontro Mensal do Clube de Antigos de

Jaraguá - Caajs. Começa às 13h e segue até as 17h, no Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul. O local é o estacionamento do
museu. A entrada é franca e os organizadores pedem que
seja respeitada a área delimitada aos carros. Em caso de

chuva, será cancelado.

Stammtisch
Vem aí a segunda edição da Stammtisch
Universitária de Guaramirim. Ela será
realizada no dia 18 de agosto, da esquina
das ruas Norberto Silveira Junior e

João Butschardt (em frente a 105 FM).
O início está marcado para as 10h e a

partir das 14h DJAlan Silva(residente
Upper Floor) agita a galera. Mais

informações no 3373-2580. Haverá chope
no local para quem não tiver barraca.

Festa Julina
Acontece neste sábado a tradicional Festa Iulína da Armalwee. O

arraiá, que é realizado no espaço de eventos do Parque Malwee,
é aberto ao público e oferecerá completo serviço de bar e

cozinha. Uma das atrações do evento é a realização do esperado
Festival da Canção - Ídolos
Armalwee 2012, onde grupos,
duplas ou solos, com pelo menos

'

um funcionário da Malwee
se apresentam e concorrem a

premiações. A festa será animada

pela Banda In Natura. Início às
......-.:J.III'

16h, Festival da Canção às 17h e

show da banda In Natura às 21h.
A entrada é gratuita.

Via Twitter

"Desejar feliz dia do

amigo pelas redes
sociais é fácil quer<? ver

cumprimentar na rua:'

@Diego_Maxxx

ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO

ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO
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�

E hoje
T pi rolar a partir das 20h, na

V Sociedade Vieirense, o con

corrido Jantar Dançante em

prol da cultura germânica. O

evento, que é uma promoção do
Coral da Cultura Alemã contará
com a presença ímpar do Grupo
Musical JS. Que, aliás, inovou e

traz para o evento Reiner Mo

dro;Sérgio Ulrich e Rafael Petry,
famosos acordeonistas da nossa

região. Prosiü

Beta Catarina
RESTAURANTEaCONFEITARIA

Apae &

Stammtisch
A 10a Stammtisch deste
ano, que acontece dia lo
de setembro, no pátio
do Parque Municipal
de Eventos, terá cunho
beneficente. Todas as

pessoas que participarem.
do evento, mesmo

possuindo a pulseira
ingresso, doará R$ 1 na

entrada. Quem não possuir
convite vai contribuir com

R$ 5. O valor será repassado
para a Apae de Jaraguá.

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro

www.kayroshotel.com.br

lil,a. bCJII,wll;llrO,ri
1,ellZ'i

ISO 9001

Moa Gonçalves

FOTOS DMJLGAÇÃO

Festerê
Hoje à noite o gerente da
Saúde Everaldo Corrêa recebe

open house um grupo seleto
de amigos, para celebrar seus

bem vividos 6.0. O festerê
será movimentado com

um "pagodaço" daqueles,
churrasco e muita alegria.
Parabéns! O meu desejo é

que você e toda a sua família

sejam plenamente felizes.

Alex&
Willian
Hoje à noite na Upper Floor
tem play Conection e presença
da dupla sertanejaAlex &
Willian.Vale a pena conferir!

HAPPY HOUR Ana Claudia, Francine Pires e Claudia

Truppel conferindo as delícias do Madalena Cozinha

Casamento
As Lulus já agendaram
cabeleireiro e os Bolinhas já
passando a camisa e o terno.

Além de providenciarem
presentes, claro! Toda essa

arrumação por causa do
casamento dos amigos
Guilherme Leite e Ellen
Veloso, que acontecerá dia
18 de agosto, na Igreja São

. Judas Tadeu. A recepção
será em grande estilo na

Recreativa Breithaupt.

Qualquer amor já
é um pouquinho de

saúde, um descanso
na loucura.

Guimarães Rosa

VIVAS Gih BrtUlS e

Paulo Jwrlor completam
.............. hoje um ano de namoro

lanches, porções especiais e bebidas nobres

47 3370-2214
Rua Procópio Gomes, 116 - Centro
(Em frente à verdureira da Raquel)

Atendimento das 18h às 6h da manhã

Leitor fiel
o leitor do fiel de hoje é o

grande amigo e Edinei Scopelli,
do Mundo dos Brinquedos,
que sempre lê esta coluna

para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo, irmão!

susm Ariana Gomez e Taline Behlqtg
conferindo os lugares da moda
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moagoncalves@netuno.com.br

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Nas rodas
• Roberto Antunes,
amor da n9ssa querida
Ana, da lojaDiõz, foi
o aniversariante mais

festejada da cidade quinta
feira e vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns.

PRESENÇA Gabriela Kusz na The Way

Não pode proDleter
Um candidato a vereador entrou na casa de um morador conhecido
seu e amigo deste colunista, no Czerniewicz. Curiosamente a

primeira pergunta feita pelo eleitor ao político foi sobre quem era o

candidato a prefeito que estava sendo apoiado por ele." Cá pra nós
vereador sozinho não faz obra, só leis", disse o cidadão. É ...

sabe...não é bem assim, claro, mas o homem tem lá suas razões.

• Os irmãos Fabíola e

César Rocha já estão

preparando o tempero do
churrasco e os quitutes
para comemorarem, no dia
2 de agosto, a idade nova,
Vai ser festão!

• Não.a conheço, aliás,
., f,

não sei nem omome,
mas os cuecas de plantão
tem rasgado elogios para
a beleza da gerente da
Container.

Humor!
Função do funcionário O diretor
de uma empresa diz ao novo

funcionário: - O contador já lhe
disse qual é sua tarefa? - Sim.
Acordá-lo quando eu perceber
que o senhor está vindo.

Café colonial
A dica de hoje é conferir o

tradicional Café Colonial,
na Confeitaria Bela
Catarina. Todo sábado
a partir das 15 horas é

parada obrigatória.

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

• A loja moda feminina
Upper Donna, do mesmo

grupo da Upper Man,
estáfazendo sucesso entre
as descoladas da cidade,

I.' Bo:Za branca:

• Quase todas as mesas

para o jantar dançante
em homenagem ao

Dias dos Pais, no Beira
,

Rioforam vendidas. A

, re�t�'ilerá «partici,açâQ,!! fi

'musical do grlrlPO Os
' .,.,

Montanari.

• O Dj blumenauense
Vini Medeiros, um dos
destaque em Santa
Catarina, que atualmente
é exclusivo da The Way,
será uma das atrações da
13 a Feijoada do Moa, dia
22 de setembro.

• O essencial é invisível
aos olhos. Vê-se melhor
com o coração.

• Valorize seus pais.

Com essa, fui

Lin a
Pelo meu hiper pop fone
vermelho tenho escutado

elogios sobre a loja Linda
Atelier, pilotada pelas amigas
Nicia Maba e Viviane. Lá você
encontra roupas e trajes de
festas exclusivas de estilistas
e marcas renomadas, pará.
adulto e criança. Vale conferir!

Fofocódromo
O babado de semanavia internet
foi a mudança de status UEm um

relacionamento sério com...

"

para
"solteira' na página do facebook de
uma loira muito bonita e muito viajada.
Pelo visto o namoro que ameaçava se

transformar em um dos casamentos
mais badalados avinagrou.

DR.BRUNO B. GOBBATO
Ortopedia e Traumatologia f Ombro e Cotovelo

cnM�SC 15t90

Clínica Alpha
Rua Marina Frutuoso, 244, Centro

BELA Renata Bomun toda bonitona

faz pose exclusiva para a coluna

Buxixo
Ainda ecoa nos quatro cantos de Jaraguá do sul o mico de
um político no último final de semana. O figura, enquanto
prestigiava um encontro do partido em Iaraguá, emprestou o

carro para a amante dar um rolê em Joinville. O pior aconteceu ..

Enquanto ela fazia compras numa famosa loja da cidade,
os ladrões levaram o carro do estacionamento. Polícia daqui,
telefonemas de lá, o buxixo respingou para o lado da esposa.
Agora para acalmar os ânimos da galera só tomando uma dose.
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Um cidadão vietnamita encontra um

amigo que passeia com o filho pe
queno e, interessado em saber se está
tudo bem com o garoto, faz uma pergunta:
"Quantos tigelas de arroz ele comeu hoje?"
Já em Bali, na Indonésia, as pessoas per
dem quase toda a manhã em cerimônias
oferecendo grãos de arroz aos espíritos,
deixando-os na frente das portas de suas

casas. Em muitas línguas asiáticas, algumas
palavras, aliás, estão relacionados ao arroz.

No Laos e na Tailândia, por exemplo, para
"refeição" se diz "comer arroz". Muito além
de ser o alimento de base de 4,5 bilhões de
pessoas no mundo, na Ásia o arroz ganha
dimensão extraordinária. Originário do
sul da China, onde é cultivado há pelo
menos 7000 anos, da Ásia chegou a Euro

pa pelas mãos dos árabes, dali chegou ao

Brasil, trazido pelos portugueses. O arroz

adquiriu uma presença tão marcante entre
os asiáticos que ainda hoje influência seu

cotidiano. Nos arrozais que se sucedem na

paisagem de Bali, é comum que a comuni
dade se reúna no final do dia para celebrar
a colheita e os espíritos, que garantem a

Novelas

Crônica

Já comeu arroz hoje?
ás plantações. Durante o enterro existe
farta distribuição de arroz, com muitas
festas, cantos e danças. Até essa cerimônia
fúnebre ser realizada, a família do falecido
não o considera "morto socialmente" e

continua depositando dia após dia a tigela
de arroz diante do local onde ele vivia. Nos
dialetos da ilha "casa" e "túmulo" são quase
a mesma palavra. A diferença é que para
"túmulo" se diz "casa sem fumaça", ou seja,
onde não há mais arroz no fogo. Não "mor
to socialmente" consiste em deixar o corpo
a céu aberto, até secar - alcançando 60
dias. Presenciei corpos nesse estágio, mas

algo me intrigava: não havia odor algum.
As folhas das árvores que circundam os ar

rozais "sugam" todo o odor da putrefação,
também não permitindo a aproximação
dos abutres. Já na Índia, onde o arroz é cul
tivado há pelo menos 3000 anos, sobrevive
o costume de oferecer arroz aos abutres
para que eles deixem o espírito do morto

em paz. Em tempo: apenas nos últimos
la minutos, enquanto você lia este artigo,
cerca de oito milhões de quilos de arroz

foram consumidas em todo o mundo.

prosperidade nas plantações. Evitam baru
lho, quando nos campos. Segundo eles, os

espíritos se assustam com facilidade e, as

sim, podem fugir, provocando a infertilida
de da terra. Seus arrozais estão associados
às diversas fases da vida - do nascimento
à morte. É comum que uma mãe, seja ela

camponesa ou moradora de centro urbano,
dê ao recém-nascido grãos de arroz já mas

tigados, num ritual que indica sua chegada
à vida. Muitos desses ritos atravessaram

o arroz adquiriu uma

presença tão marcante entre
os asiáticos que ainda hoje
influência seu cotidiano.

os séculos e os continentes, como o hábito
de jogar arroz em recém-casados. Tanto
em Bali, quanto em Sumatra, seus campo
neses fazem questão de serem enterrados
nos arrozais. Em Sumatra, seus túmulos
são a miniatura de suas casas, em meio

IIMOR ETERNO IIMOR - GLOBO· 18R
No capítulo 126, sábado, 28 de julho - Rodrigo pede para Eli

sa ficar e acompanhá-lo à inauguração do bar. Jacira se entristece
com o desprezo de Tobias. Valéria derruba uma bandeja de sucos

em Danusa e Josué se diverte. Tati, Bruno e Juliana ajudam Jáqui
a enrolar brigadeiros. Priscila chega com Pedro à inauguração, ao

lado de Miriam, suas irmãs e João. Pedro pede autorização a Rodri

go para levar a suposta carta de Angélica para um perito examinar.
Kléber não gosta de saber que Priscila saiu com Pedro. Jacira e

Valéria ficam com ciúmes de Tobias e Josué. Elisa pede ta Rodrigo
para ir embora ao vê-lo olhar para Miriam. Francisco e Zilda dis
cutem. Melissa exige que Regin� a ajude em troca de morar em

seu apartamento. Ribamar pede Valdirene em casamento. Rodrigo
sonha com Angélica. Angélica pega a revista Contemporânea com

a reportagem sobre Rodrigo e o reconhece.

CHEIAS DE CIIllRME • GLOBO· 19R
No capítulo 090, nesta sábado, 28 de julho - Sidney diz para

Rosário que Inácio está comprometido. Inácio e Dinha saem para
se divertir. Cida pensa na decadência dos Sarmento. Sônia pede
para Humberto vender um de seus quadros. Cida conversa com

Ruço sobre a obra em sua nova casa. Ivone se assusta com a

butique de. Brunessa. Ariela cobiça a babá Gracinha para cuidar
de Rubinho. Rodinei sente falta de Liara. Valda visita Cida em seu

novo apartamento. Sônia esbarra em Sandro e fica nervosa. Ro
sário recebe um novo presente de seu admirador secreto. Inácio
avisa que vai buscar tia Romana para trabalhar no bufê. Rodinei
fica decepcionado ao saber que não pode fazer nada sobre o desa

parecimento de Sarmento. Sônia descobre que o marido vendeu o

exemplar original da obra que pediu para Humberto anunciar. Sar
mento procura Cida.

AYENlDABRASIL. GLOBO· 21R
No capítulo 108, sábado, 28 de julho - Monalisa e Olenka se

encontram na cerimônia de casamento de Roni e Suelen. Noêmia
revela para Alexia que Verônica também tem um caso com Cadi
nho. Jorginho agradece a Tufão por tê-lo levado para Cabo Frio.
Roni e Suelen se casam. Alexia encontra Cadinho na casa de Verô
nica. Roni fica incomodado ao ver Leandro dançando com Beverly.
Durante a festa, Dolores tenta se aproximar de Diógenes. Paloma

implica com Cadinho assim que ele e Alexia entram em casa.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

Esses pequenos precisam
de wn lar. Eles têm
dois meses e são muitó
dóceis e brincalhões.
Para adotá-Ios ligue para
Daiane, no 8852·4099

Aniversariantes
28/9 Maria Zehnder Everaldo A. Correa
Ademar M. Souza Odinéia Ivone coelho Everaldo Aparecido Correa
Alice Gessner Osni de Andrade Joarez O. Laurindo
Allan A. Ruysam Priscila S. Naumann Lonita Carmine Spézia
Amarildo Lourenzetti Raquel Schuster Lucas L. Arnecke
Andrei M. Ruysam Rose M. Reichert Lucas Luneli
Ariana Macedo Andrade Savio Vieira Mareio R. N. Negherbon
Arinor Drews Silmara Balsanelli Maria Rosa dos Santos
Bianca Tomio Valéria Germann Marilene Ribeiro
Charles Maico Kath Wanderlei Glatz Mario Belegante
Cirlei Taborda Marisa G. Schuveinle
Daniele Travassos 29/7 Marisa Piontkivicz
Daniely Travasso Ademir Konell Marli K. Kopp·
Denise Mantrine Manske Albertina Francener Matheus Oemarchi
Edemar de O. Souza Albertina Francener Rafael Augusto
Eduardo Ataide Saldanha Anderson Kopp Rosa Reichert
Elnilda M. da Silva Carolina L. Barabax Rosangela Weiller

Eugênio Mafezzolli Cristiane S. Wehrimister Ruhan Rafael dos Santos
Ivonete L. Hinteregger Dirceu Henn Thais R. Hansen
Jair Antônio Eger Edinara Keunecke Tiago Ronghetti
Juraci K. Alves Ednara Keunecke Vanessa do Nascimento
Laci P. Schroeder Elizania L. P. dos Santos Waltraudt R. Brosokski
Lúcia Steinmacher

1

Zeneida W. KoppErnesto BerdnalkII I I .• 1, I I.

DVD
Assalto em
dose dupla

Ao fim da tarde Tripp
(Patrick Dempsey) vai ao

banco e é surpreendido por
duas gangues, que desejam
roubá-lo. Uma delas é
formada por profissionais,
enquanto a outra conta

com uma dupla de palhaços
, 1

chamada Peanut Butter

(Tim Blake Nelson) e Ielly
•

tPruitt :TaylorVince). Em
meio a um tiroteio dentro do

. banco, Tripp tenta proteger
Kaitlin (Ash1ey Iüdd), uma

bela caixa. Logo o sistema
�

de seg1;!,rança bloqueia todas
as saídas do banco, o que

'

faz com,9ue todos fiqu�,
presos (ientrci dele� 'I y! "
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Vender e uma arte e quem consegue

domina-Ia, garante que essa

profissão é apaixonante. Para
se tornar um bom vendedor é

necessário· desenvolver algumas
habilidades e características.

Conheça quais são e aprenda a

.colocá-Ias em prática.
Página 5
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Boa parte dosjovensque estão en

trando hoje no mercado de trabalho
, 'foram crianças e adolescentes mima-

. .

dos, membros defamílias com poucos

fiJho$ e que em suas casas foram o

centro das atenções, on'l1� seus desejos
e preferênciasforam quase sempre sa

tiSfeitos ou pelo menos muito respei- .

tados. Nesse mundo privado da casa,

muitos pais modernos acabaram se

submetendo aos desejos dos JUhos
criando crianças e jovens egocêntri
cqs, ou sej� que se acostumaram a ser

o centro das atenções e decisões.

. O mundo do trabalho não é pri
vado. É público. E'no munât: público

•

aspessoas devem respeitar os direitas,

� Ilreferê1]cias, a modo de ser e agir
das outras pessoas. Isso é civilidade.
No mundo público tenho deveres em

relação às pessoas independentemen
te de gostar delas ou não. No mundo

público tenho que prestar serviços às

_pessoas (clientes, colegas, fornecedo
res) por quem não tenho nenhuma

sim�atia ou prazer em servir. Isso é o

que se chama ('dvilidade'; isto é, saber

cqnviver em ambientes públicos, em

sociedade, ou seja, ser "cidadão"
O que vejo que está acontecendo

nas empresas é que essas pe§§oas,mais '

jovens, que não foram edUCl1Ói1S para
a cuãidaae; não entendem a diferen
ça entre o'mundo priiqdo e d público.
Querem continuar sendo o centro das

.atenções no mundo públicQcQmo Sem

pre foram no mundo privado de suas

casas; querem fazer apenas o que gos-
I' ,1.',,/'"

tam e se relacionarsomente com pesso
as por quem nutram simpatia e prazer
em conüie: Essas pessoas que não fo- ,

ram educadas para o mundo público,
para a dvilidode, são cheias de desejos
e direitos e não conseguem ver, entender

e respeitar o direito alheio, as diferenças
de opinião e depreferências.

Essa invasão do mundo privado
no público está afetando não só em

presas como toda a sociedade. Até o

processo educacional, onde os alunos

de tqdos os níveis - do fundamental
ao superior - e seus pais, não con

seguem entender que a escola é um

ambiente público e, portanto, deve
,

educar para cidadania e não para a

satisfação única dos desejos indivi

duaisde cada pessoa. Vejo o. mesmo

problema ocorrer em clubes, asso

ciações e até em hotéis onde pessoas
acreditam estar em ambientes pri
vado.s, e não públicos, se comportan
do com se estivessem em suas casas,
tratando com pessoas que tenham a

obrigação de satisfazer todos os seus

desejos individuais.

É preciso educar para a civilida
de. É'preCis,o mostrar' a essas pessoas,

(

especialmente às mais jovens, uiti-

mtlS;qessa falta de educação cidadã,

quepara conviver no mundo público
é preciso lembrar que elas não são. o

centro das dtenções e sim mais uma

pessoa, igual às demais, com os mes

mos direitos e deveres. Bainda, que o

maior deverde todos nós é servir.

Pense nisso. Sucesso!

VAGAS

BOA NOTÍCIA

se tem o 2º maíor índice

de emprego doméstico

Cerca de 37,6% dos empregados catarinenses

trabalham com carteira assinada

FONTE

www.economiasc.com.br

o relatório Perfil do Trabalha
dor Decente no Brasil: Um olhar
sobre as Unidades da Federação,
divulgado este mês, pela Organi
zação Internacional do Trabalho

(OIT) apresenta Santa Catarina

com o segundo maior índice de

emprego doméstico no Brasil. Dos

empregados catarinenses, 37,6%
trabalham com carteira assinada.
A pesquisa mostra que a formaliza-

ção entre empregados domésticos
não chega a 40% em nenhum dos
estados brasileiros, apesar dos da
dos do relatório indicar que houve

avanços na formalização dos tra

balhadores do país, que chegou a

53,6% entre 2003 e 2010.

Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicí

lios (Pnad), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
usados pela OIT no estudo, há 6,9
milhões de trabalhadores domés
ticos entre 16 e 64 anos no Brasil,

DIVULGAÇÃO

DESTAQUE São Paulo é o estado onde há o maior

índice de formalização, com 38,9%

dos quais, 93% são mulheres, o que
corresponde a 6,4 milhões de pes
soas. Desse total, 61,9% são negras.

São Paulo é o estado onde há o

maior índice de formalização, com

38,9% dos trabalhadores domés
ticos com carteira assinada, o Dis

trito Federal ficou com o terceiro

lugar com 37%. No Amazonas, no

Ceará e no Piauí, o índice de for

malização não atinge 10% dos em

pregados domésticos - 8,5%, 9,3% e

9,7%, respectivamente.

EMENDA

Direito a FGTS

Desde 2010, tramita no Con

gresso a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 478/10,. a

PEC das Domésticas, que tem o

objetivo de reduzir a informali
dade no setor e ampliar o direito
dessas trabalhadoras.

De acordo com a proposta, os

empregados 'deverão ter direito
ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), limitação de

jornada de trabalho, recebimento
de hora extra e adicional noturno,
férias, décimo terceiro salário, en

tre outros benefícios. A PEC ain
da não foi aprovada porque não

houve definição quanto ao nú
mero de dias de trabalho que ca

racterizarão o vínculo emprega
ticio, o que atinge especialmente
os empregados diaristas.

Tigre busca traínees para se e SP
Inscrições para programa podem ser

feitas até 31 de agosto

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

A Tigre, multinacional
brasileira que fabrica tubos,
conexões e acessórios, abriu

inscrições para seu programa
de trainee. Podem participar
formandos de dezembro de

2010 a dezembro de 2012, dos
cursos de Administração, Co
mércio Exterior, Contábeis,
Direito, Economia, Marketing,
Tecnologia da Informação, Ar

quitetura e Engenharia (Mate
riais, Química, Mecânica, Plás

ticos, Civil e Produção).
O trainee atuará em uma

área específica, informada du-

rante o processo seletivo. As
unidades da Tigre com vagas
abertas são a matriz em Ioin
ville (SC) e Rio Claro (SP). A

escolha é feita a partir da de
manda interna, da formação
acadêmica e da área de atua

ção pretendida, especificada
na ficha de inscrição.

-

Terão preferência can

didatos com conhecimento

avançado dos idiomas inglês e

espanhol e que tenham expe
riência na área de formação.

I

Todas as fases do processo de

seleção serão eliminatórias,
conforme a sequência: testes

online de inglês, espanhol e

raciocínio lógico: dinâmica de

grupo com a avaliação; entre

vistas individuais; apresenta
ção de cases; e entrevista com

os finalistas.
O programa dura 12 meses

e começa em janeiro de 2013.

As inscrições podem ser- feitas
no site www.tigre.com.br até
31 de agosto.

DNULGAÇÃO

TALENTOS Engenheiros
MecâDicos são mn dos

profissionais que podem
ser inscrever 110 :p1"OgT3DIa
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DIVULGAÇÃO

CLIENTELA O empreendimento deve se localizar em ambiente propício ao estilo do seu consumidor

LOCALIZAÇÃO

COntO escolher o

melhor ponto comercial
Alguns aspectos que devem ser

considerados antes da escolha do

endereço de uma empresa

J�,�,�,ºA.. .I.?,º .. �,º,� .. " .... "

Tatiane Machado

Encontrar o ponto comer

cial ideal é um desafio, princi
palmente para pequenas em

presas e franquias. Os pontos
'estão escassos e os aluguéis
cada vez mais caros.

No entanto, é necessário
estar atento aos vários fatores

que contribuem para a esco

lha do melhor local para a sua

empresa, pois a localização
e o espaço correspondem a

70% do sucesso do empreen
dimento.

O empreendedor necessita,

além do conhecimento sobre
o seu empreendimento, ter in

formações sobre o cliente, ou

seja, onde ele está, o que al

meja, como e quando compra.
Para evitar transtornos, alguns
aspectos que devem ser con

siderados antes da escolha do

endereço de sua empresa.
Elabore o perfil do consu

midor a ser atingido de acor-·

do com o produto ou serviço
a ser oferecido.

O empreendimento deve
se localizar em ambiente -pro
pício ao estilo do seu consu

midor.
Na hora de alugar um local,

o tamanho deve ser definido

com antecedência. Alugue um

lugar onde sua empresa possa
funcionar da melhor maneira.

Um local maior que o necessá

rio pode aumentar o valor do

aluguel, assim como um me

nor pode não atender às suas

necessidades.
Analise cuidadosamente o

contrato, as condições de pa

gamento e o prazo do aluguel.
Avalie se o custo é compatível
com a sua capacidade de in

vestir, com o prazo de retorno

e a movimentação esperada
para as vendas.

O acesso, a visibilidade, o

tráfego e o estacionamento de
vem ser observados. Seu em

preendimento deve ser visto e

chamar a atenção, verifique se

a rua é mão dupla, se há linhas
de -ônibus e se os estaciona

mentos atendem aos circulan
tes do local.

, A avaliação antecipada
Verifique a segurança e a higiene, tanto do local quanto de seus

vizinhos. Locais que já tenham negócios similares, 'devem ser evi

tados para diminuir a concorrência. Um lugar que tenha facilidade

para a chegada e saída de matéria-prima é importante para evitar

transtornos com carregamentos. .

De acordo com Adriano Godoy, professor de cursos sobre em

preendedorismo, escolher o ponto comercial é uma das etapas mais

complexas da abertura de uma empresa, pois pode significar o su

cesso ou o fracasso do negócio. A avaliação antecipada é de suma

importância na escolha do endereço de sua empresa.

DIVULGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Locais que já tenham negócios
similares, devem ser evitados
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VIRTUAL

Redes sociais podem
interferir na profissão

Usuários de
Facebook acreditam

que conteúdo

postado pode ser

mal interpretado na

empresa

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

www.clickcarreira.com.br/

Sessenta e três por cento dos
usuários do Facebook do Brasil

acreditam que o conteúdo postado
na rede social pode interferir na sua

vida profissional. Isso porque eles
revelam que têm chefe e colegas
de trabalho como amigos nas redes
sociais e temem a má interpretação
do comentário ou post publicado.

_A mesma fatia de entrevistados,
66%, tem cuidado com o que escre

ve e compartilha, o que pode justifi
car o percentual de apenas 23% que
já se arrependeram de algum con

teúdo postado. Além disso, 75% dos

profissionais entrevistados acham

ENTREVISTA A pesquisa, ouviu 784 pessoas das cinco regiões brasileiras,
entre os dias 1 e 7 de jwlho

que é correto uma empresa moni
torar seus funcionários sempre ou

em algumas situações específicas,
como o acesso à redes sociais du
rante o horário de trabalho.

Os dados fazem parte da pes
quisa sobre segurança e privacidade
na internet e redes sociais realizada

pela Hi-Midia, empresa especializa
da em segmentação e performance

em midia online, e pela M.Sense,
especializada em pesquisa de mer

cado digital, que ouviu 784 pessoas
das cinco regiões brasileiras, entre

os dias 1 e 7 de junho.

Na teo :a,
o conhecimento leva longe.
Na prática, a Pós-Graduação
Senac te leva além,

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC 2012

Gerenciamento de Projetos
SeguTança da Informação
Corttroladoria e Gestão Tributária

Govemança de Tecnologia da Informaçãc

Para matsinformações �cesse www.sc.snac.br

AGENTE TEMPORÁRIO

Brasil x EUA

O levantamento revelou também

que 45% dos entrevistados brasilei
ros possuem perfil privado no Fa

cebook, visível apenas para amigos
- número menor que os apontados
em pesquisas de comportamento

.

nos Estados Unidos, onde 59% dos
usuários têm perfis privados. No en

tanto, os cuidados são negligencia
dos com os elevados percentuais de

compartilhamento de fotos (63%),
vídeos (29%), informações pessoais
(35%) e de localização (14%).

Ainda de acordo com a pesquisa,
há entre os internautas o cuidado
com a reputação nas redes sociais,
ainda que com percentuais infe
riores aos encontrados em estudos
realizados com público americano.
No Brasil, 21% dos usuários já se

desmarcaram de fotos, contra 37%
nos Estados Unidos. Retirar alguém
da lista de amigos foi uma ação feita

por 38% de brasileiros. Quarenta e

quatro por cento de usuários já apa
garam comentários postados.

Entre os cuidados tomados pe
los usuários do Facebook, 73% de
les afirmaram recusar a convites de
amizade feitos por desconhecidos,
71% estão atentos aos arquivos
que recebem e 57% só instalam ou

acessam aplicativos considerados

seguros. Considerando as normas

de privacidade, 41% dos internautas
não confiam no Facebook no que se

refere à privacidade de seus dados

pessoais

PM de se recebe
. .".",

mscrrçoes
Para Jaraguá do Sul são
26 vagas e as inscrições
podem ser feitas até o

dia 3 de agosto

J�.��.ºAº.Q ... �.º.�
Tatiane Machado

A Secretaria de Segurança Pública de San
ta Catarina (SSP-SC) está com inscrições aber
tas para a Seleção Pública destinada à contra-

.

tação temporária de pessoal para atender às
demandas de fiscalização de vídeo monito

ramento nas Centrais Regionais de Emergên
cias, Serviços Administrativos nas Unidades
PM e Registro de Boletim de Ocorrência Uni

dades Operacionais.
Estão sendo disponibilizadas 272 vagas,

de nível médio, para Agente Temporário de

Serviço Administrativo da Polícia Militar. Os
vencimentos são de R$ 765,00, mensais. Can

didatos portadores de necessidades especiais
(PNE) terão direito a 14 (catorze) vagas. \

As oportunidades são para os municípios

de Araquari, Balneário Camboriú, Barra Ve

lha, Biguaçu, Bombinhas, Blumenau, Braço
do Norte, Brusque, Camboriú, Canoinhas,
Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos,
Florianópolis, Gaspar, Herval d'Oeste, Içara,
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Na

vegantes, Penha, Piçarras, Porto Belo, Rio do

Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José,
Timbó, Tubarão e Urussanga.

As inscrições estarão abertas até o próxi
mo dia 3 de agosto, das 13h às 19h. Em Iara
guá do Sul são ofertadas 26 vagas. A inscrição
que pode ser feita no 14° Batalhão de Polícia
Militar localizada na Rua Gustavo Hagedorn,
880 - Nova Brasília custa R$ 40,00.

As Provas Escritas estão previstas para o

dia 19/08/2012, das 14h às 18h, em locais a

serem divulgados a partir do dia 08/08/2012,
no portal www.pm.sc.gov.br. O Gabarito será

publicado após o término das provas.
O Processo Seletivo será válido por 01

(um) ano, prorrogável por igual prazo a crité

rio da Polícia Militar.
Mais informações no endereço www.

.

pm.sc.gov.br/cidadao/concursos ou pelos
telefones (47) 3276-9100 /3276-9109.
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DIVULGAÇÃO

PREPARO O profissional de vendas prf3cisa saber tudo sobre o produto ou serviço que oferece

CARREIRA

10 passos para ser um

bom vendedor
Otimismo, competência e criatividade são características principais, diz especialista

FONTE
............. , " , ".- .

www.pensandogrande.com.br

Uma empresa precisa dar lu
cro e para isso é preciso vender.
Manter uma equipe de vendas
motivada e com bons resultados

é um desafio para o pequeno em

presário, isso quando não é ele

próprio que atende clientes e fe
cha as vendas. "Não existe perfil
de vendedor ideal, pois isso muda
de uma empresa para outra, cada
uma tem uma cultura e o perfil
mais adequado a ela", afirma Cé
sar Frazão, palestrante, escritor e

especialista em vendas.

Apesar de não existir um perfil
ideal, existem características ine

rentes aos vendedores de sucesso,

Frazão cita três delas. ''Ao longo de
anos de experiência e mais de 500

palestras para este público, per
cebi três características presentes
em todos os vendedores bem su

cedidos, é preciso estar atento a

elas", afirma o palestrante. Frazão
numera quais são estes atributos,
assim o empreendedor que está

em busca de um bom vendedor

pode ficar atento.

Otimismo
Bons vendedores são otimis

tas por natureza, trabalham com

pensamento positivo, enxergam
o dia como uma oportunidade de
fazer melhor seu trabalho.

- Competência
Não há mars espaço para

profissionais não preparados,
o profissional de vendas preci
sa saber tudo sobre o produto
ou serviço que oferece. É im

portante investir: ler e estudar
muito sobre vendas.

Criatividade

Empresas querem pessoas
que criem soluções, para isso
é preciso ser criativo, buscar

sempre uma saída para os pro
blemas. Questões culturais e ge
renciais dificultam o fomento da
criatividade entre vendedores.

Para Frazão é possível in
centivar estas três qualidades
em um profissional. "Sempre há
uma solução, demitir não deve
ser a primeira opção. Treine,
motive, se não funcionar, aí sim,
troque de vendedor", avalia.

Erros fatais

Como em outras áreas, exis
tem erros que são comuns entre

os profissionais de vendas, mas

simples de evitar. "Eu sempre
destaco dois erros cruciais: de
sonestidade e utilizar o desconto
como único argumento. Se você
mentir para seu cliente, perde
credibilidade, o que não se recu

pera. É melhor perder uma ven

da, pois isso você pode recupe
rar", ensina Frazão.

Quanto aos descontos, ele
recomenda cautela, deve ser

utilizado com planejamento, o

cliente não pode ter a impressão
de que seu produto não tem dife
renciais em relação à concorrên

cia", alerta o especialista.

Ação
Vendedores sem ação, tiram pe

didos. Vendedores de ação, colhem
lucro. Se você está esperando aque
le cliente, aquela data, aquela auto

rização para aquele desconto para
fazer aquela venda... Pare! Mude,
comece a agir!! Procure seus clien
tes ou novos clientes, crie idéias e

argumentos, mude sua vida, é só

preciso ter ação. Dica: Não poster
gue as decisões que você já tomou,
que está certo e ainda não execu

tou, firme um compromisso com

você mesmo e haja.
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o importante é, nesta etapa
da vida, avaliar e descobrir o

momento de parar e fazer o que
dá prazer.

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Trabalhar. envelhecer. parar. Mas quando?
Antigamente, permanecer

décadas na mesma empresa era

motivo de orgulho dos profis
sionais. Porém, à medida que o

tempo passou e a concorrência
aumentou, o ciclo de rotatividade
de profissionais sofreu mudanças.

Anos atrás, para conseguir
um bom emprego em nível geren
cial, bastava o ginásio completo
e um tempo I�" de experiência na

empresa. Hoje em dia, o profis
sional que deseja alcançar um

cargo desse nível deve investir em

uma graduação e, no mínimo,
um MBA ou mestrado.

Nesse cenário, foram identifi
cados dois tipos de profissionais:
aqueles que não desejam "en-
velhecer" na empresa e buscam
constantemente novos desafios
e oportunidades em empresas
diferentes; e aqueles que buscam
estabilidade - não só estabili
dade financeira, mas também

profissional. Ou seja, é aquela
pessoa que "veste a camisa" da

empresa e não pretende sair dela
até se aposentar.

TRABALHO
./

Aos prós e contras. No pri
meiro perfil, quando o profis
sional já tem certa idade, por
fazer trocas constantes, pode
não conseguir recolocar-se em

cargos altos com tanta facilida
de. Já o segundo perfil, por um

lado, é bem visto e valorizado

pela empresa por sua fidelida
de, podendo alcançar os cargos
mais altos. Por outro, ele pode
chegar aos 60, 70 anos e perder o

respeito dos subordinados.
Ora, se o sujeito dedicou sua

vida inteira à empresa, ele de
veria ter credibilidade e impor-

.

tância nas decisões e estratégias
da empresa até o momento de
se aposentar, certo? Errado. Em

alguns casos, a pessoa que enve

lhece na empresa, num cargo de
diretoria ou presidência, acaba

perdendo a agilidade de racioci
nio e tende a ficar desatualiza
do. Isso, obviamente, não passa
despercebido pelos funcionários.

Quando digo respeito, não
me refiro às regras básicas da
boa educação, afinal, essas

devem ser praticadas todos os

dias, com todas as pessoas e em

qualquer situação. Refiro-me
à credibilidade e influência do

profissional dentro da organi
zação. Quando ele não consegue
acompanhar as mudanças do
mercado e da empresa, suas

colocações podem passar a não
ser mais tão ouvidas ou conside
radas quanto anteriormente.

É uma situação complica
da. Tirar um profissional que
dedicou tanto tempo na empresa
é um assunto delicado. Portanto,
a iniciativa de se aposentar ou

mudar de emprego deve vir do

próprio profissional. Em raros

casos, e aqui entra a exceção da
historia, a empresa oferece auxí
lio e preparo à aposentadoria da

pessoa. As atividades são reduzi
das gradativamente e atribuídas
a novos profissionais, há orien

tação sobre a nova fase da vida e

sobre o que é possível serfeito no

excesso de tempo livre que virá.
Como estes casos ainda são

minoria, resta aos próprios

profissionais a análise e a per
cepção do momento de parar. É
claro que não se deve generali
zar. Muitos jovens senhores, em

seus 70 anos, ainda estão aptos
a trabalhar com qualidade.
Enquanto outros, mesmo mais

jovens, em seus 50 e poucos anos,

já poderiam considerar a opção
de parar bastante viável. Tomar
esta decisão requer maturidade
e modéstia. Isso abrirá oportu
nidades para profissionais mais

jovens e mais aptos para o cargo.
Além disso, é uma obrigação
do antigo diretor ou presidente
formar sucessores competentes.

Caso a pessoa não consiga
chegar a uma conclusão realista
da situação, terceiros podem
fazê-lo. Para isso, o serviço
coaching ou os próprios subor
dinados e/ou superiores podem
ajudar bastante.

Algumas pessoas desespe
ram-se ao pensar em parar e

ficar sem trabalhar, no ócio. É
bom saber também que esse é o

momento para abrir a cabeça

para novas oportunidades. O

profissional pode ainda parti
cipar do conselho de adminis

tração da empresa, quando seu

cargo anterior era de direção
ou presidência, pode assumir
uma posição de gerência em

uma empresa menor, onde seus

conhecimentos ainda serão vá
lidos, montar um novo negócio
para passar o tempo, tornar-se

consultor ou mesmo professor
para dividir os conhecimentos
de décadas de trabalho.

O importante é, nesta etapa
da vida, avaliar e descobrir o

momento de parar e fazer o que
dá prazer. Por mais que a pessoa
goste de trabalhar, ela deve
avaliar se ainda está apta para
desempenhar algo. Essa situação
não deve ser encarada como o

fim, mas sim como o início de
uma nova etapa da vida.

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

Suspensão do seguro-desemprego
não deve prejudicarprofissional

VENDEDOR(A)
de veículos

novos e
semi-novos
para ATUA�
EMJARAGUA

DO SUL E REGIÃO,
..... .

com expenencra,
Interessados .

enviar QJrríQJlo para:
vendedor.mitsbs@gmail.oom

(no assunto do e-mail
escrever VAGA DE

VENDEDOR EM JARAGUÁ)

Para professora de RH, todas as empresas
privadas deveriam cadastras suas vagas
no Portal Mais Emprego do TEM

FONTE

administradores.com.br

o MTE (Ministério do Traba
lho e Emprego) está mais rígido
com o pagamento do seguro
-desemprego. Desde o último
mês, o trabalhador desemprega
do que rejeitar uma proposta de

emprego pode perder o benefí
cio, caso não justifique a recusa.

A medida já estava prevista
na lei' 7.988 de 1990. Entretanto,

a sua aplicação era baixa porque
não existe um cadastro de em

prego integrado em todo o País.
Uma maneira de solucionar o

problema foi o Portal Mais Em

p.rego, que oferece vagas e auxi
lia na recolocação do profissio
nal no mercado de trabalho.

SOBRE O PORTAL

o portal, que já está em

funcionamento em todo o

País, integra, em único ban- cesso de intermediação de
co de dados, informações do mão de obra.
Sine (Sistema Nacional de

Emprego), das SRTEs (Supe- SUSPENSÃO
rintendências Regionais do
Trabalho e Empreg.o), da Cai- O profissional pode ser convo

xa Econômica Federal e enti- cado a participar de processos de
dades de qualificação profis- seleção e ser encaminhado às va

sional. '

gas que foram ofertadas pelos em-

Além de poder se insere- pregadores ao Sine.
ver para uma vaga de empre- Assim, a pessoa está automa

go disponível nos postos do tícamente inscrita na intermedia
Sine, o profissional pode fazer ção de emprego, independente de

consultas, obter informações onde der entrada. Caso ela falte
sobre seu benefício, elaborar em três convocações consecutivas,
e imprimir o currículo, obter pode ter a suspensão do pagamen
informações sobre abono sa- to do recebimento do seguro-de
larial e acompanhar seu pro- semprego.
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MUNDOVERDE

Sustentabilidade e a

sobrevivência das empresas

Para empresários ser sustentável tem impactos
positivos na competitividade, revela pesquisa

FONTE

www.rh.com.br

liA indústria mudou sua forma

de produzir e pensar a produção.
Muitas atividades impactam me

nos no meio ambiente hoje", diz o

presidente da CNI, Robson Braga
de Andrade. "0 empresário tem

uma noção clara de que a manu

tenção da empresa no médio e no

longo prazo só se dará de forma
sustentável. Mas a velocidade com

que isso vai se processar depende

CUSTOS ADICIONAIS

de estímulos à inovação", avisa.

De acordo com a pesquisa da

CNI, a sustentabilidade já ocupa
um espaço relevante nas organi
zações. Entre os executivos ouvi

dos pelo estudo, 64% afirmam que
esse é um tema tratado pela presi
dência, a diretoria ou a vice-presi
dência. Outros 18% disseram que
o assunto ocupa as gerências. liA

política sustentável já está no DNA

das empresas que querem ampliar
seu mercado, seja nacional ou in

ternacionalmente. Agora, deve ha-

ver estímulo à inovação", reforça a

diretora de Relações Institucionais

da CNI, Mônica Messenberg.
Para 75% dos empresários en

trevistados, os investimentos nessa

área deverão crescer nos próximos
dois anos, e 92% acreditam ser alto

o impacto da sustentabilidade nas

políticas de inovação.
As soluções desenvolvidas e re

latadas pelos empresários incluem,
por exemplo, a criação de emba

lagens com menos plástico, uso

de energia de. biomassa, lâmpadas
mais eficientes e técnicas para re

duzir o consumo de água.
Mas todas essas mudanças têm

um preço.

Desafio é a falta de uma cultura sustentável
Ser sustentável, na avaliação

de 69% dos executivos, representa
custos adicionais e, para 30%, essa

é a principal barreira para adoção
de ações voltadas à conservação.
Outros 27% apontam que o maior

desafio é a falta de uma cultura
sustentável. liA indústria precisa
de uma política forte de incentivo

à inovação e à sustentabilidade,
inclusive como uma forma de ga-

rantir condições de competitivida
de", destaca Messenberg. Segundo
ela, o aspecto cultural também é
fundamental. liA mudança na for
ma de consumir é, sem dúvida, um

aspecto decisivo para a sustenta

bilidade", avalia.
A pesquisa Os Desafios da Sus

tentabilidade da CNI, feita em par
ceria com o Instituto FSB Pesquisa,
foi inspirada em um esforço seme-

lhante coordenado pelas Nações
Unidas, o Global Compact, que ou

viu executivos de 10 países em 2010.

As entrevistas com os 60 dirigentes
de empresas foram realizadas entre

fevereiro e maio de 2012, focadas
em três aspectos principais: como

a sustentabilidade está inserida na

forma de pensar e fazer negócios, os

avanços dos últimos anos, desafios
e perspectivas para o futuro.

DIVULGAÇÃO

MUDANÇAS Algumas das soluçõe� sustentáveis incluem, por exemplo, a criação de

embalagens com menos plástico e uso de lâmpadas mais eficientes
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TECNOLOGIA

Profissões em alta
Mercado quer profissional de TI que
entenda de negócios

FONTE
mais próximo da área de negócios",
diz Henrique Gamba, especializado
em recrutamento para TI da Hays.
Para que o profissional tenha mais

noção de administração, o bachare
lado em sistemas de informação ou

ciências da computação é cada vez

mais valorizado.
A área tende a ser mais requisi

tada conforme o setor de TI cresce

nas empresas e oferece mais empre-

• Exame.com

Já se foi o tempo em que os espe
cialistas em sistemas de informação
ou computação trabalhavam isola
dos nas áreas de tecnologia das em

presas e apenas resolviam os proble
mas tecnológicos dos outros setores.

"Hoje, o profissional de TI está

gos. Esse profissional agorapode ser

mais proativo: ele alavanca os negó
cios, não apenas ajuda em soluções
de tecnologia. Há diversos setores

que urn profissional com bacharel
em sistemas de informação pode
trabalhar. "Nós buscamos esse ba
charel para trabalhar em arquitetu
ra de sistemas, administração, pro
gramação - não é urn profissional
que se limita", diz Gamba. Pára o es

pecialista, o diploma da graduação
pode até ser mais demorado que
urna formação técnica, mas traz al

gumas vantagens importantes.

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(!ínk: Trabalhe Conosco)

Função* e Cidade Prazo e Local de Inscrições

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01 Até o dia 06/08, peJo site ou no SESI,
Jara uá do Sul Rua Walter Mar uardt, 835,

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 01
J á d S I

Até o dia 06/08. pelo síte.
araguaou'

Essencial como as Pessoas
tmcietiv« da F/ESC

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.b

Seu estabelecimento

precisa de zeladora?
A Meta RH terceiriza para você.
Sol icite uma visita.

A Meta RH Multiservice atua com competência
e segurança nas seguintes áreas:

'. Recrutamento e Seleção;
• Trabalho TemporáriQ;
• Terceirização de Mão-de-Obra:
• Limpeza e Conservação;
• Portaria e Recepção.

1

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacltacaoeoapeví.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

MPR

EVENTO GRATIJITO!

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

Instrutor: Rober José Alves Costa

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

\\ORKSH ERVlÇOS"
Data: 31 de julho - das 19h às 22h

.

Palestrante: Anderson Tomasi

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

n

Palestra: Atrair, Conquistar e Manter Clientes

Palestrante: Lidiane Laurindo

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

Bairro ÁguaVer-de - próximo ao Posto Marcolla

t\ O.AD Jf

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

Instrutor: Darcísio Knoch

Local: Centro Empresarial de Iaraguã do Sul

$
®

BIOVITA
Tecnologias Sllst�n!ávels

.ar. Católícaee
Santa Catarina
Centro Universitário

metalH
IIJJJItiSERll1!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE JULHO DE 2012 1151 VARIEDADES

Os pais e demais

familiares parabenizam
o pequeno Kaiky Avelino

Gramkow, que completa
5 anos neste domingo.

Desejam saúde e

felicidades!

Débora
Starowski

completou
14 anos no

dia 16. Os

parabéns
são dos

tios, tias,
,

avos e

padrinhos.
"Débora,
continue

assim,
sendo essa

menina

meiga
como

você é. Te

amamos!"
"

Pedro Hemique
completa 13

anos no dia 10

de agosto. A

mãe Graziela,
padrasto
Claudio,
irmãos: Lucas

e Dayse e toda

a sua família

desejam saúde
e felicidades!

Tirinhas

A CAPtr\iNHA "fAVA
M\irro f'!ftIS

ASSU51'"ADQPAo QUE
ESse VAMPiRo A�•.

cREPÚSGULO
Nf\ GLOBO···

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 27n A 2/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: Ressur e - Le .

- 14h20 17h30 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 13h20, 15h20, 17h20, 19h20, 21 h20 .........__""'""""''''''''

Kristen pede
desculpas por traição

Kristen Stewart traiu Robert Pattinson

com o diretor de "Branca de Neve e o Ca

çador", Rupert Sanders, e pediu desculpas
através da revista "People" onde diz: "Bstou
triste pela dor e constrangimento que cau

sei às pessoas próximas a mim e a todas as

outras que tenham se afetado. Essa indiscri

ção comprometeu a coisa mais importante
na minha vida, a pessoa que eu amo e mais

respeito, Rob. Eu amo ele, eu sinto muito."

Diretor também se

desculpa por traição
o diretor de cinema Rupert Sanders

também divulgou um pedido de desculpas
por meio da "People": "Estou totalmente

abalado com a dor que causei à minha fa
mília. Minha linda esposa e filhos são tudo

que tenho neste mundo. Eu os amo com

todo meu coração. Estou rezando para que
possamos passar por isso juntos". Ele é ca

sado com a modelo britânica Liberty Moss,
com quem tem dois filhos.

Para anunciar a nova gravidez Gisele
Bündehen foí à HI:aia com o fill):o, Benjamin, �

usando biquíni e exibiu abarriga saliente. Ao

, �Pl1trá1;io qng�� fag, a ;maioria das fam:osas,,,fJi�ele ".1:

preferiu não escolher.nenhúma revIsta de fofocas

para o anúncio. Simplesmente aproveitou um

momento"de lazer com ãfafnflía em 'Uma praia na;
Costa Rica e deixou os paparazzia fotografarem

, � tOI> é dâsada com o jogador Tom:Brady.

Christiane Torloni
fala sobre ensaio nu

Aos 55 anos, Christiane Torloni ainda
vive na mira de revistas masculinas para
um novo ensaio nu. IINão teriam dinheiro

para me pagar. Atualmente, teria que estar

num humor muito especial para posar nua

de novo. Teria que ser um dinheiro que mu

dasse totalmente meu patrimônio", disse.

Quanto à juventude ela diz: "Lido com meu

tempo no meu tempo. Mas acho que sen

sualidade não tem idade".

Horóscopo
CV) ÁRIES

.

1· Dia ideal para passear ou até viajar. Que tal reunir os

pessoas queridas para conhecer um lugar diferente?

Faça deste dia uma grande aventura Assim, você vai
renovar suas energias. A dois, aguame uma atmosfera
cheia de desejo e paixão! Cor: rosa.

U lOURO "

U Acredite no seu potencial e na sua capacidade de

atingir seus objetivos pessoais. Junto aos familiares

e amigos, cuidado para não ser � de intrigas. A
lealdade e a fidelidade andam de mãos dadas: mostre

isso à pessoa amada Cor: laranja

II GÊMEOS
caberá a você apresentar soluções para os problemas
dos seus familiares. Com inteligência afiada, saberá
mostrar o outro lado das questões a eles. Neste

dia, espere por momentos de entrosamento e de
sensualidade na relação afetiva. Cor: marrom.

� CÂNCER
� Compartilhe seu entusiasmo e sua alegria com as

pessoas que você quer bem. Praticar atividad� físicas

será gratificante, mas não se descuide das suas

obrigações domésticas. Dia ideal para planejar um

passeio ou uma viagem com seu par. Cor: vermelho.

1) LfÃo "

UL Aproveite para se divertir neste dia Faça um passeio
com crianças ou adolescentes da famHia A ordem
do dia é valorizar o bom convMo. Romance cheio de

desejo. Se você está só, explore seu charme para
faturar aquela pessoa especial. Cor: roxo.

YYk VIRGEM

II...\' O dia é favorável para estar em famOia: pode ser

em passeios ou, até mesmo, em casa conversando.

Convide as pessoas de sua estima para uma visita,
poderá render muita diversão. A dois, o entusiasmo
toma conta da relação. Cor: verde-claro.

Atriz Claudia
Jimenez está estável

Claudia Jimenez passou por uma ci

rurgia cardíaca no dia 23, no Rio. O pro
cedimento tinha por objetivo substituir a

válvula aórtica. Ela está internada no hos

pital Pró-Cardíaco e o quadro é estável. No

começo de junho, a atriz passou por um

cateterismo, quando colocou quatro stents,
tubos que facilitam a circulação sanguínea.
Há oito meses, Claudia foi diagnosticada
com calcificação da válvula aórtica.

.o, UBRA
- É hora de ampliar seus conhecimentos profissionais.

Invista na melhoria de seus conhecimentos e

conquistará bons resultados. Se precisar de ajuda, conte

com o apoio de parentes. No campo afetivo, ouça os

sábios conselhos da pessoa amada Cor: bege.

m ESCORPIÃO

IIL. Antes de viajar e aceitar convites para passeios, avalie
sua situação financeira Talvez seja melhor curtir

prog� caseiros do que se enrolar em dMdas. Não
deixe sua vida afetiva em segundo plano hoje. Dê a

atenção devida ao par. Cor: branco.

.. 7\ SAGITÁRIO
)<.

-

Aproveite sua grande dÍSQOSição física neste dia para
praticar esportes. No campo emocional, uma boa
conversa franca com sua cara-metade poderá resolver

antigos mal-entendidos. Cuidado apenas para não

magoá-Ia com atitudes egoístas. Cor: cinza.

V\_ CAPRIcóRNIO
.

F Aproveite o dia para obselVclf as situações ao seu redor.

Não convém interferir no rumo dos acontecimentos,
mesmo que não concorde com eles. Respeite a vontade
dos demais, principalmente dos familiares. No amor,

faça planos com o par. Cor: marrom.

� AQUÁRIO
� Estar entre amigos é motivo de grande alegria DMrta-se

em passeios ou viagens com pessoas de sua estima.
A dois, participe da vida de seu amor e vice-versa.
Isso ajudará a manter a estabilidade e o brilho do
relacionamento. Cor: vermelho.

PEIXES
É um dia para obselVclf os acontecimentos e as pessoas
ao seu redor. Pode tirar conclusões e aprender. Período
favorável para viagens de um modo geral. Respeite as

vontades de sua alma gêmea e conseguirá fortalecer
seu relacionamento. Cor: lilás.
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ncontro
I
Ij',/

em Massaranduba
.

A Equipe de T�ilheiros �,icho, da TIilha, de Màssarandu..

ba, realiza neste fim de semana, o 7° Encontro de Trilheiros
Bicho daTrilha. Hoje haverá mega baile com as bandas Tchê
Guri e banda atração do Paraná, no, Centro. Esportivo Mu

.

nicípàl {PaVilhão �aFécatt():Z), localizáab na r'ua ri de N0i.
.

vembro, no Centro de Massaranduba, No domingo, a partir
das 9h, também no Centro Esportivo, os organizadores pre-

.·.��llde�\�eu�it 9§·,ap��9na��s IlQfq�;�9ad {D;10tQ�s, quadp�r, "1

cículosl-que gostem de aventura, de estar em contato com

a natureza e de muita lama, "para fazerem um passeio pelas
trilhas. qp município. Nolocal do evento (centro esportivqJ.
os'' parôéipantes')irão. encoufrafUmâ 'excelent�":êstruttlral .

com ampla área para camping, parque infantil e restauran

te. Para mais informações ligue 3379-1039 ou 9112-3138, ou

acess@:rJJjcbodat{i.lb.a.col1l.or.

Baile do atirador
A Sociedade Recreativa Desportiva 25 de

Julho, de Jaraguá do Sul, promove hoje o Baile
do Atirador. O Baile do Atirador é um evento

criado pela Associação dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu (ACSTVI) com o

intuito de integrar as sociedades filiadas e

festejar o Dia do Atirador comemorado no dia
24 de julho. A abertura será às 21h, com início

do baile às 22h, animação ficará por conta da
Banda San Remy. Endereço da Sociedade: Rua

Berta Weege, 3.280, bairro Iaraguá 99. Mais

informações 3376-1003 ou 9902-3515.

tociedatlfjs

'Feijoada
A Sociedade Recreativa Alvorada, de Iaraguã do

Sul, promove neste sábado, deliciosa Feijoada
com música ao vivo. Será servida a partir das 11h,
ingressos a R$ 13. Endereço da Sociedade: Rua
Gustavo Guniz, 289, bairro Rio Cerro 2. Informações
pelos telefones 3376-0776 ou 9101-5659.

Clique da
Rainha e das
Princesas

da 19a Festa

Estadual do
Colono.
Taís Welk

(rainha),
Maria Paula

Agustini (10
Princesa),
Fernanda

Lemonge '

Ender (2a
Princesa) e

Carolina Taís
Neumann

(Garota
Simpatia)

Feira de
OPORTUNIDADES

VlACREDI

04e05/08
CENTRO DE EVENTOS

RUA WALTeR MARQUAADT, 910,
'SAARA 00 RIO MOLHA· JAAAGuÁ DO SUL

WWW.VlACREOI.COOP.8R

EriRÀoAl
GRATUITA'

,

I·'
c:
Q)
>
cu
<f)

Oportunidade é ter vórios opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e 00 lazer. A Feiro de Oportunidades
Viacredi traz isso e muito mais. Participe, traga o suo família e descubra como o integração dos pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso,

I BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

CONSULTORES DE SEGUROS E RISCO
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cat.OBB3

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 consultados 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. FEE31 a partir de R$ 31.990 à vista.

Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 08B31 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 em 24 parcelas de R$ 990 na modalidade COC 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 (CEl! calculado na data de 04/07/2012 a partir de 0,30% a.m. e 3,68% aa, por meio do Programa Ford Credit. Ford EcoSp0rt FreeStyle 1.612012

Flex (cat. EFA2) a partir de A$ 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 A$ 669,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo

tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 57.062,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 25/05/2012 a partir de 1,08% a.m. e 13,77% a.a., por meio do Program� 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 incluso 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
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800

�

•
CARrÃO FORD rrAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.

.NIiilIIIIJ.""'".,. Acumule até RS 1 0.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Caplrals e regiões melJOpolkanas: «lOl-48581 Domais Iocolldades; 0800 722 4858.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
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onto de ista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Pastor picareta-mor
Nesta semana, ao chegar em

casa durante o meio-dia e

ligar a TV; após passar por diver
sos canais, deparei-me com um

programa prá lá de dantesco, cujo
ator principal era o autoíntula
do apóstolo Valdemiro Santiago
(agora são 13 apóstolos e não'
mais 12), que fazia uma prega
ção que, em síntese} de religiosa
e ecumênica não tinha nada. A
música que servia como pano
de fundo parecia mais um melô
do suicídio e a foto-plotagem no

fundo do templo, representando
ovelhas pastando calmamente
num verdejante pasto, era tão bu
cólica que quase fazia o expecta
dor chorar! E o que falar da cena

em que enquanto o pastor picare
ta ia falando e uma caneta (com
ponta de pena dourada, é claro!)
ia destacando trechos da bíblia

que em nada se relacionavam
com a mensagem do falastrão?

.

_

No tal programa, o pastor pica
reta-mor da Igreja Mundial do Po
der de Deus, procurava arregimen
tar apenas 1 milhão de pessoas,
cuja missão seria depositar - dire
tamente na boca do caixa (expres-,
são utilizada por ele) o módico

. valor de R$ 50,00 cada um - total

R$ 50.000.000,00 (isto mesmo, cin

quenta milhões!), através do carnê
Colunas Sagradas. Também, não

satisfeito com este singelo pedido,
o sudorético pastor-preposto do
Pai também pediu, com lágrimas
nos olhos, que pelo menos 3 mil

pessoas (chamadas por ele de fi

éis), depositassem o valor simbó
lico de R$l.OOO,OO cada um - total
R$ 3.000.000,00 (três milhões), di
zendo que este dinheiro seria para
colaborar com a realização das

obras de Deus aqui na terra, assim
como para a manutenção do pro
grama da Igreja Mundial do Poder
de Deus no ar .

Todo meliante picareta, inclu
sive os que se utilizam da propa
ganda divina e da ingenuidade
das pessoas carentes e desinfor
madas, afligidas pelos mais diver
sos males (não raro relacionados
a problemas familiares, financei
ros, de saúde, etc ...), se tornam

mais audaciosos ao perceber que
sua trajetória criminosa não lhe

providenciará a cadeia. O picare-
.

ta-mor da Igreja Mundial do Po
der de Deus, não diferentemente
de tantos outros e outras picare
tas-capitã(e)s bem conhecido(a)s
- Edir Macedo, RR Soares, Sônia
Hernandez (aquela autointitu
lada bispa presa quando queria
entrar nos EUA com dólares na

bíblia), são oportunistas caras

de-cedro que agem com a mesma

desenvoltura de um réles autor

do golpe do 'palco'. Qualquer se

melhança destes com o perso
nagem Tim Tones criado pelo
saudoso Chico Anysio é mera

coincidência. A diferença é que
o personagem do Chico nos fazia
rir, enquanto que os personagens
dos bispos e pastores. picaretas
além de nos fazer chorar, provo
cam espasmos e vômitos.

O apóstolo Valdomiro, assim
como "tantos outros, são crias

padrões geradas sob o esterco da
beira de estrada tremedal aberta

pelos empreiteiros da fé, que es

tão na verdade preocupados com

a aquisição de vasto patrimô-
.

nio, não raramente ancorados .

em empresas de incorporação e

outros empreendimentos mui-

to reais e nada divinos, que não

são os que se relacionam com a

fé, mas sim com a fome arreca

datória de riqueza, às custas de
uma inocência existente em uma

multidão de carentes e iludidos.
No programa do divino e mes

siânico apóstolo Valdemíro San

tiago, ele apresentou uma quan
tidade tão imensa de milagres
fabricados que chega a provocar
humilhação até mesmo na traje
tória de Jesus Cristo de Nazaré.

Valdemiro, assim como tantos

outros, de idiota não tem nada.

É, ao contrário, um espertalhão
que convive com a certeza de que
suas pregações e arrecadações
sempre passarão ao largo das de

legacias e das garras do leão fiscal
brasileiro, uma vez que tudo o

leva a crer que continuarão a se

beneficiar da imunidade tributá
ria e fiscal que nossa Constituição
concede aos templos de qualquer
culto, elastecendo esta benesse
fiscal ao patrimônio, à renda e

aos serviços, relacionados com as

finalidades essenciais das entida
des religiosas. No fundo, 1)0 fun-

. do, esta bandalheira religiosa que
assola a nossa sociedade está pre
ocupada mesmo é com o aspecto
financeiro, e ponto.

Portanto leitor, a todos nós
brasileiros que pagamos a con

ta fiscal e tributária nacional, é
recomendável uma atenção es

pecial na hora de elevar o pen
sarnento e as mãos ao Altíssimo,
assim como abrir o bolso, não

esperando que Ele resolva todas
as nossas aflições terrenas, pois
que' seus prepostos aqui na terra

já há muito se divorciaram das
reais intenções divinas ...

Jornal da Band - Das 06:00 h as 07:00 h

Apresentação Tim 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

I

'�11 Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h

I�, Apresentação - Jaque Rebouças

Shaw de Bandas- aos Sábados - Das 14:00 as 17:00 h

Apresentação- Flavio Ludero

Fone:3375-0500
W'WW. bandfm99. COf11. br

10 COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER

SOBRE TIREOIDE

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

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.

.'
'

Ho.;,!"! I'M. f M.�Ji.W"'�LMJ�1.'
'"

JARAGUA
Com forma bem parecida com a de uma

borboleta, a glândula tireoide é localizada
na parte anterior do pescoço, logo abaixo
do Pomo de Adão. Reguladora da função
de importantes órgãos co�o o coração,
o cérebro, o fígado e os rins, ela produz
os hormônios (triiodotironina) e o T4 (tiro
xina).Quando a tireoide não funciona de
maneira correta, pode liberar hormônios
em quantidade insuficiente, causando
o hipotireoidismo, ou em excesso,
ocasionando o hipertireoidismo. Confira,
abaixo, as 10 coisas que você precisa
saber sobre Tireoide.

1 - A tireoide atua no crescimento e

desenvolvimento de crianças e

adoesceríes, no peso, na memória,
na regulação dos ciclos menstruais, na

fertilidade, na concentração, no humor e

no controle emocional.
2 - Quando ocorre o hipotireoidismo, o co

ração bate mais devagar, o intestino não
funciona corretamente e o crescimento

pode ficar comprometido.
3 - Diminuição da memória, cansaço ex

cessivo, dores musculares e articulares,
sonolência, aumento dos níveis de coles
terol no sangue e depressão também são
sintomas de hipotireoidismo.

4 - No caso de hipertireoidismo, quegeral
mente causa emagrecimento, o coração

dispara, o intestino solta, a pessoa fica

agitada, fala demais, gesticula muito,
dorme pouco, sente-se com muita ener

gia, embora também esteja cansada.
5 - Em um adulto, a tireoide pode

chegar a até 25 gramas.
6 - Disfunções na tireoide podem aconte

cer em qualquer etapa da vida e são de

simples de se diagnosticar. Além disso, .

elas podem ocorrer mesmo sem o bócio.
7 - O reéonhecimento de um nódulo na

tireoide pode salvar uma vida. Por isso, a

palpação da glândula é de fundamental

importância. Se identificado o nódulo,
oendocrinologistadeve solicitar uma série
de exames complementares para con

firmar ou descartar a presença de câncer.
8 - Estima-se que 60% da população

brasileira tenha nódulos na tireoide em

algum momento da vida. Mas isso não

significa que sejam malignos. Apenas
5% são cancerosos.

9 - Além de se parecer com uma borbo

leta, a tireoide também lembra o formato
de um escudo. Daí o surgimento de
seu nome: uma aglutinação dos termos

thyreós (escudo) e oidés (forma de).
10 - Algumas crianças podem nascer com

hipotireoidismo. Para detectá-lo, é reali
zado o chamado Teste do Pezinho, que
deve ser feito, preferencialmente, entre
o terceiro e quinto dia de vida do bebê.

Balneário Camboriú
Vende-se fábrica de Conservas Alimentícias na cidade de
Balneário Camboriú, com clientela formada mais de 32
anos no mercado, no valor de R$175.000,00. Tratar com

Jaime nos telefones: (47)9122-0300 ou (47)9664-0865.
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Resultado das chuvas

Deslizamento assustou família
Queda de barranco

. num terreno na

Vila Lenzi, fez a

Defesa Civil solicitar

a construção de

barreira de contenção

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

1\ chuva que caiu ontem fez a

.l1iamília Guimarães recordar

o drama vivido em janeiro de

1998, quando a casa foi atingi
da por um .desmoronamento,
na rua Erich Aben, Vila Lenzi.

Na sexta-feira, o proble
ma foi o deslizamento de um

barranco que serve de base da
moradia.. "Agora o perigo está

na frente", complementa o apo
sentado João Guimarães, 57

anos, referindo-se ao terreno

que começou a ceder.
O filho do aposentado, Már

cio André, 26 anos, mora com

a esposa na casa dos pais. O

rapaz conta que acordou de

madrugada com a chegada do

Corpo de Bombeiros. "Alguém
que passou viu que estava des
barrancando e chamou o so

corro", conta. Ele disse que era

aproximadamente 5h quando
isso aconteceu .

O pintor relata que depois
da inspeção dos bombeiros a

família foi orientada a sair do
local. "Temos amigos que po
demos pedir ajuda, mas sem

pre é incômodo para as outras

famílias", afirma. Depois disso,
Márcio disse que não conse

guiu dormir preocupado com

as condições do tempo.
O barranco na frente da casa

cedeu devido às chuvas da ma

druga de ontem. Segundo os

moradores, o local ficou perigoso
por que nos últimos dias a Prefei
tura retirou parte do terreno para
fazer a ampliação da via que irá

receber asfalto. "Na segunda-fei
ra mexeram no local e disseram

que ainda falta 1,5 metros para
retirar", comenta Márcio.

Durante a manhã de ontem

a Defesa Civil foi ao local pará
fazer uma avaliação. Conforme

o diretor de Fiscalização da De

fesa Civil,. Ronis Roberto Bosse,
o caso não é grave. i'As pessoas
não precisam sair da casa", afir
mou.

Bosse disse que o departa
mento está fazendo um laudo

para ser entregue ao morador.

A Defesa Civil vai apontar duas

mudanças como forma de pre-

Compras

Feiras social e de negócios
Em Guaramirim e Iara

guá do Sul ocorrem duas fei

ras nesse final de semana.

A Apae de Guaramirim reali

za um bazar com mercadorias

doadas pela Receita Federal..
São produtos com até 50% do

valor de mercado. De acor

do com o presidente da as

sociação, Gutemberg Lopes
Guedes, parte do dinheiro
arrecadado será investido na

compra de um microônibus

com plataforma de eleva

ção, no valor de R$ 285 mil.

As senhas são distribuídas

no local, onde será cobrado R$
3 para ajudar a Apae. Por ques
tão de organização, entram so

mente grupos de 20 pessoas, a

cada 20 minutos, e cada com

prador pode levar seis ítens de
cada produto.

Em Iaraguá do Sul, no Clube
Atlético Baependi, são 40 lojas
com estandes na Feira Nacio

nal do Vestuário. A chuva pre
judicou um pouco o movimen

to, mas um dos organizadores,
Anderson Rosa Esteves, avalia
bem as vendas e espera mais

visitantes no fim de semana.

o quê: Bazar da Apae
Quando: hoje, das 10h às 22h e

amanhã das 10h às 18h.
Onde: Rua Athanásio Rosa,
n- 274, fundos, bairro Avaí,
Guaramirim.:

O quê: Feira Nacional

do Vestuário

Quando: hoje e amanhã,
das 14h às 22h
Onde: Clube Atlético Baependi,
ruaAugusto Mielke, 466, bairro

Baependi, Iaraguá do Sul.

Quando: A entrada é gratuita.

venção. Uma delas será a colo

cação de calhas para evitar que
as águas das chuvas causem

uma erosão. "Outra medida

será a construção de uma bar

reira de contenção no local",
complementa.

Caso tenha de fazer a obra,
Marcos disse que vai cobrar da
Prefeitura a construção. "Antes

deles mexerem no barranco

não havia perigo", disse. Con

forme o morador, sempre que
as máquinas passavam para
arrumar a via os maquinistas ti

nham o cuidado para não afetar
o barranco.

O diretor de Obras do mu

nicípio, Alcides Donat, disse

que na via existem algumas
áreas que apresentam riscos.

No entanto, o departamento
vai aguardar o laudo da Defesa

Civil para se posicionar sobre

quem deve executar a obra.

I
.

EDUARDO MONTECINO

RISCOS Terreno onde está a casa começou a

desmoronar por causa das chuvas e de uma obra

Clima

. Chuvas deixaram Defesa Civil em atenção 1
A quantidade de chuvas nos dois últimos

dias chegou a 94 milímetros. Com a quantida
de de águas, os rios ficaram em média de 2,5
metros acima do nível. A maior elevação foi na

Bacia do Rio da Luz, que chegou a 2,7 metros,

segundo a Defesa Civil.

A situação deve estar se normalizando no

dia de hoje, na opinião do diretor de Fiscaliza

ção da Defesa Civil Ronis Roberto Bosse. i'A De

fesa Civil do Estado não emitiu nenhum alerta

metereológico", explica. Por causa disso, na há

indicativo chuvas fortes na região.

Saúde

Atendimento no Pronto

Socorro muda em agosto
Com o objetivo de melho

rar o atendimento à popula
ção que procura o Pronto So

corro (PS), a partir do dia IOde

agosto o Hospital São José im

planta mudanças no setor. O
novo protocolo de atendimen

to, chamado de "Acolhímen

to e Classificação de Risco"
vai priorizar a assistência das

pessoas com maior nível de

gravidade. "Para isso, ao che

gar à unidade, o paciente pas
sará por uma espécie de pré
consulta com enfermeira para
avaliação de seu estado. Serão

avaliados fatores como nível
da pressão arterial e glicemia,
identificando os pacientes
que devem ser atendidos com

prioridade. "Porém, o diag-

nóstico final será dado pelo
médico,. após consulta com

ele", explicou o gastroentero
logista e integrante do Comitê

de Excelência em Gestão do

hospital, Haroldo Luiz da Luz.
Os riscos serão classifica

dos por cores e o atendimento
médico será realizado segun
do esta classificação. A cor

vermelha, por exemplo, indica
casos de emergência, em que o

paciente corre risco de morte.

Nestes casos, a pessoa deverá
ser atendida imediatamente.

As novas normas valerão para
todos que procurarem o PS e

não apenas para os usuários

do SUS. "Estamos implantan
do um software que vai indicar
os medicamentos utilizados,

o tempo das consultas, etc.

Isso vai facilitar a gestão de
medicamentos e também sa

beremos quais são as especia
lidades médicas mais procura
das", explicou Haroldo da Luz:

Atualmente, o PS atende
uma média de 250 a 300 pes
soas diariamente, totalizando
em torno de 7.500 pacientes
ao mês. O atendimento é reali
zado por uma equipe formada

por cerca de 80 profissionais.

As novas normas

valerão para todos

que procurarem o

PS e não apenas

para os usuários
do SUS.
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Trânsito

Exigências para fazer as entregas
Obrigação de uso

de equipamentos
de segurança para
motofretista começa
valer em uma semana

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Faltando uma semana para
entrar de vez em vigor, a

lei que exige mais segurança e

dita novas regras para a profis
são de motoboy ainda tem di
ficuldades para ser cumprida.
A resolução 356 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran)
prevê a instalação de equipa
mentos nas motos, como "ma
ta-cachorro" e "corta linha", a

utilização de coletes e faixas

refletoras, e a participação em

cursos de capacitação.
Os 11 motoboys autônomos

e as nove empresas de trans

porte de malote registrados em

Jaraguá do Sul aos poucos se

adaptam às novas exigências.
A maioria colocou as faixas em

capacetes e nos baús de car

ga que refletem a luz de faróis.
Poucos usam coletes refletivos

o uso de placa na cor vermelha é uma das obrigações solicitadas na nova resolução

e instalaram placas vermelhas.
Nenhum deles fez o curso de

capacitação.
Em Iaraguá do Sul, a lei

municipal 5.158 de 2008 regu
lamentou o serviço de trans

porte de cargas, reconhecendo
a profissão de motoboy ou mo

tofretista. A mesma lei proíbe o

serviço de mototaxi. Em 2010,
o Contran publicou a resolu

ção '350 instituindo cursos es

pecializados e obrigatórios, e

a resolução 356 que estabelece

requisitos mínimos de segu
rança para a profissão.

Os dois anos de prazo para
adequação não foram acom

panhados de campanhas de

conscientização e quem pre
cisa seguir as exigências não

sabe a quem recorrer. A partir
do próximo sábado, a lei passa
a ser fiscalizada e quem não es

tiver em dia vai pagar multa de

R$191 e apreensão do veículo.

A Polícia Militar não pro
gramou nenhuma operação
específica aos motoboys, mas

vai ajudar na orientação. "Na

próxima semana, durante. o

trabalho normal dos policiais,
vamos ter a conduta de orien

tar os profissionais do trans

porte para que sigam o que
diz a lei", adiantou o chefe da

comunicação social do 14° Ba

talhão da Polícia Militar, capi
tão Aires Volnei Pilonetto.

Profissão motoboy
ou motofretista,

reconhecida pela
Lei 12.009

• ter 21 anos e ser habi
litado na categoria A há

pelo menos dois anos

-

• realização de cursos de

qualificação, com aulas
sobre segurança, ética,
disciplina e legislação

Adptação

Itens de segurança ainda são ignorados
Os itens obrigatórios de se

gurança para profissionais que
transportam mercadorias em

motocicletas são as faixas retro

refletoras para capacete e baú,
colete refletor, protetor de motor,
conhecido como "mata-cachor

ro", e aparador de linha ou "corta

pipa". Outra exigência é a placa
vermelha, semelhante aquelas
usadas por taxis e caminhões, cor

específica da categoria 'aluguel'.
Pizzarias, lanchonetes, far

mácias e' outros estabelecimen

tos que trabalham com entregas
de produtos também precisam
se adequar a lei. Foi o que tentou

fazer Fernando Luiz de Souza,
proprietário de uma lanchonete.
"Em 2010, pintei de vermelho as

placas das minhas seis motos,
mas aos poucos fui trocando
e agora só duas ainda tem essa

cor".
Oswaldo Alexandrino Sobri

nho trabalha há sete anos como

motofretista e colocou as placas
vermelhas nas três motos que fa
zem entregas para uma pizzaria.
"Eu tenho o alvará na Prefeitura e

a empresa conseguiu regularizar o

documento das motos, nos próxi
mos dias pretendo colocar os itens

que faltam", contou.

Os motoboys também preci
sam usar coletes e as faixas refle
toras no baú de carga e no capa
cete. "Nem sempre eles seg�em
isso, às vezes porque o colete es

quenta muito no verão, às vezes

porque o capacete é do funcioná
rio e ele não quer colar a faixa",
confessa Souza.

Empresários do ramo de trans

porte de malotes estão descrentes

e dizem que a "lei não pega". "Acho

que na nossa região ela não vai
funcionar. Temos muitos custos e

pouca utilidade, já que ninguém
fiscaliza",-desabafou o empresário
da Ortiz Express, Nestor Kroth.

A coordenadora doDetran de
Santa Catarina, Rosângela Bit

tencourt, concorda com o posi
cionamento de Kroth. "Acredito

que a fiscalização vai demorar
um pouco, e no início vai se con

centrar nos itens de segurança
como o 'mata-cachorro' e as fai
xas refletoras".

A Polícia Militar informou que
vai s� empenhar em fazer cum

prir a lei, quando entrar em vi

gor. "Caso seja necessário, vamos

fazer operações específicas, pois
os equipamentos de segurança
devem ser observados conforme
determina a lei", declarou o capi
tão Aires Volnei Pilonetto.

COLETE Exigência é ter faixas reflexivas

Consegui regularizar o

documento das motos, nos,
próximos dias pretendo

colocar os itens que faltam.

Oswaldo Sobrinho,
motofretista
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Casa de alvenaria sendo 02 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia, Bwc, churrasqueira, 01 vaga de

garagem. Entrada 50% + parcelas direto com a

construtora e saldo via financiamento bancário.

Foto meramente Ilustrativa.
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Plantão de Vendas

9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409

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

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.sool- ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - Terreno
Comercial com 1200 m2 (30X40) . Contendo
01 Casa de alvenaria com 78,40m2 sendo 03

quartos,02 �WC,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$175.000,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. 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.1013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM
382M2 SENDO 1 SUiTE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SAlA, ESCRITóRIO lAVANDERIA, ÁREA DE

FESTA COM lAVABO, GAR. PI04 CARROS + CASA DE
ALVENARIA COM +OU- 70M2. ACEITA APTO COMO

PARTE DO PAGAMENTO. RS 400.000,00

Ref. 2016 - BARRA DO RIO MOLHA -

APARTAMENTO COM 56M2 SENDO. 02

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

Ref. 2037 - Nova Brasília - Apartamento com 87m2
com 01 suíte, 02 dormitórios,sala 02 ambientes,co

zinha,churrasqueira,Ol vaga de garagem.
RS 240.000,00

Cod. 10004 - Casa no Bairro

Água Verde com 382,00m2
com 01 suíte, 04 dorrn,

escritório, salão de festas com

churrasqueira e 04 vagas de
garagem. Valor R$ 1.320,00

Cad 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

Cod 10001 Casa Bairro Centro
com 04 suítes e demais

dependências. Valor R$ 1950,00

Cod 11920 Apartamento Bairro
Amizade com01 suíte + 01

dormitório, sala e cozinha, área de

serviço e garagem Valor RS 69b,00

1.411m2 + 03.

bwc

(consulte-nos) Cod 10006 Casa Bairro Estrada Nova com01

dormitório; sa] a e cozinha conjugada, área de
serviço, 01 bwc e garagem. R$ 500,00

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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M.ENEGOTTI Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

CASAS:
BAIRRO: CHICO DE PAULA -RUA ARlliUR

BREITHAMPT, LOTE 120 -02 QTOS, SI., coz,
BWC, LAV E GAR. R$ 450,00.
BAIRRO: VILA LENZI, RUA AFONSO NAGEL,
N" 64 - OI SUITE, 02 QTOS, 02S1.5, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM. ss r.ioaoo
BAIRRO JGuA99: RUA OSCARSCHNEIDER, N°

301- OI SUITE, OI QTO, SI., coz, BWC, LAV E

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

QUART, N° 164- 02QTOS, SI., coz, BWC, LAV

E GARAGEM. R$ 690,00.
BAIRRO: NEREU RAMOS -RUA GENNARO

SARTI, N° 118- 02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E

.
GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO: AMIZADE - RUA ROSA BALSANEL

LI, N°52 - 03QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GA

RAGEMR$ 900,00.
BAIRRO: AMIZADE - RUA FERDlNAN

DOKRlEGER, N" 185 - OI SUÍTE, 02QTOS, SI.,
coz, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA E GA

RAGEM. R$ 1.200,00
BAIRRO: VILA NOVA -RUA FREDERICO

CURT VASEL, N"122 -04 QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV E 02GARAGENS. R$ 970,00.
BAIRRO: VILA NOVA -RUA FREDERICO

CURT· VASEL, AO LADO N°652 -02QTOS,
SI., coz, BWC, LAV E ESPAÇO PI CARRo'R$

600,00
BAIRRO: RIO CERRO II -RUA GERHARDT

ROEDER, N" 69 -02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV

E GARAGEM. R$ 570,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -RUA EDMUN

DO GEOERG, N" 40 - 02QTOS, SI., coz, BWC,
LAV E GARAGEM. R$ 700,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -RUAMANOEL

DOS SANTOS, N°5OO -02QTOS, SI., coz, BWC,
LAV E GARAGEM. R$ 600,00
BAIRRO: rnss ruos DO NORTE -RUA ROO.

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

ARNOLDO BETONl, N° 65 - 03QTOS, SI., coz,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 700,00
BAIRRO: GUAMlRANGA - RUA OLANDA

PETRY SATLER, N" 210 - 03QTOS, SI., COZ,
BWC, LAVE GARAGEM. R$ 650,00

CEREJElRAS,S/N -02QTOS, SI., coz, BWC,
LAV E GARR$470,00 EDIF. WEDMANN

BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO -RUA FE

LICIANO BORTOUNl, N°116O -01 SUITE, 02

QTOS, SI., coz, BWC, LAV; CHURRASQUEI
RA GAR R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL \.

BAIRRO: JGuA 99- R.. OSCAR SCHNEIDER,
N° 301 -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GAR

R$480,00.
BAIRRO: VILA NOVA -RUA OSWALDO

GLATz, N" 40 - 02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E

GARR$5oo,ooEDIF.JARDIMDASMERCEDES
BAIRRO: VILA NOVA -RUA PEDRO GON

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

GARR$ 800,00 EDIF. PREMlER

BAIRRO: AMIZADE -RUA ARlliUR GUlNT

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

GARR$ 500,00- COND. AMIZADE

BAIRRO: AMIZADE -RUA ROBERTO ZlE

MANN,N° 1121 - 02QTOS, SI., coz, BWC, LAV;
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GARR$

630,00- RES. CHEVALLIER

BAIRRO: VILA LALAU -RUA WALDEMAR

GRUBBA, N° 277 -01 SUÍTE, IQTO, SI., COZ

MOBII.lADA, BWC, LAV E GARR$ 800,00
EDIF. VENEZA

BAIRRO: BAEPENDI- RUA REINOmO BAR

TEL, N" 727 -OI surrs, IQTO, SI., COZ, BWC,
LAV; E GAR.R$ 750,00 EDIP. BARTEL

BAIRRO: BAEPENDI -RUA GEORG NlE

MANN, TORRE DINAMARCA -02 QTOS,sL,
COZ, BWC, LAV; E GARR$ 600,00 EDIF. EU

ROPA
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSt T.

RIBEIRO, N"3695 -02QTOS, SI., coz, BWC,
LAV;SACADA CI CHURl<ASQUEIRA E GAR

R$6OO,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUIL

HERME BEHI..lNG, -OI SUITE, 02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR R$

750,00 -EDIF. CLAUDE MONET

BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA -RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO, N" 1014 -02 QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GAR R$ 590,0
BAIRRO: JGuA ESQUERDO -RUA ADDOLA

RATA DALRl PRADI, N° 126 -2QTOS, SI., coz,
BWC, LAV E GAR.R$55O,00
BAIRRO: JGuA ESQUERDO -RUA WAL

DOMIRO SCHMITz,N" 160 -2QTOS, SI., coz,
BWC, LAV E GARR$550,00
BAIRRO: VILA LENZI -RUA MARCELO BAR

BI, N" 31 4 - 2QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GAR

R$440,oo
BAIRRO: VILA LENZI - RUA FRANCISCO

ZACARIAS LENZI, N° 500 - 2QTOS, SI., coz,
BWC, LAVE GARR$ 410,00
BAIRRO: CENTENÁRlO -RUA ALFREDO

CARLOS MtIER, N" 137 -IQTO, SI., coz, BWC,
LAV E GARR$ 450,00
BAIRRO: CENTENÁRlO -RUA LEOPOLDO

JOÃO GRUBBA, N"31 -IQTO, SI., coz, BWC,
LAV; SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR

R$5OO,00
BAIRRO: CENTENÁRlO -RUA HENRlCH

LESSMANN, N" 421 -OIQTO, SI., coz, BWC,
LAV E GARR$ 400,00
BAIRRO: VILA RAU -RUA CARLOS HRUSC

KA, N"72 -3QTOS, SI., coz, BWC, LAV; SACA

DA Cf CHURRASQUEIRA E GAR..R$ 760,00
BAIRRO: VILA RAU - RUA PREFEITO JOSE
BAUER, N 93 -IQTO, SI., coz, BWC, LAV E

GAR..R$ 430,00
BAIRRO: VILA RAU - RUA EUGENIO BER

TOLDI, N" 218 -2QTOS, SI., coz, BWC, LAV E

GAR..R$ 420;00
BAIRRO: VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCIS

CO DA COSTA, N"250 -2QTOS, SI., COZ, BWC,
LAVEGARR$610,00

)

6.262- TERRENO COM ÁREA
DE 3.08,14M2. R$750.000,000

6.338- APTO COM SUITE, 2 DORMITÓRIOS,
BvitC LAVÀNDERIA, GARAGEM.

R$262.000,OO

RIO CERROBARRA

6.255- SOBRADO COM 01 SUITE + 03 QUARTOS,
3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE FESTAS/MESA DE

BILHAR, PISCINA, LAV. E GARAGEM PARA2
AUTOMÓVEIS.R$380.000,00

6.331- BAEPENDI

APTO COM UMA

SUITE,2 DOR-

MIT6RIOS, SALA!

COPA, COZINHA

MOBILIADA, ÁREA

DE SERViÇO, BAN

HEIRO E GARAGEM.

ÚLTIMO ANDAR.

R$165.000,OO -

ACEITA

APARTAMENTOS:

BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE LACERDA,
N" 310 -, 02 QTOS, SI., coz, BWC, LAV; SACA

DA CI CHURRASQUEIRA GAR. R$ 600,00 -

EDIF. STALUZIA

BAIRRO: CENTRO -óov JORGE LACERDA,
N" 373 - 02 QTOS, SI., coz, BWC, LAV; SACA

DA CI CHURRASQUEIRA GAR R$ 650,00
-EDIF. FERREmII

BAIRRO: CENTRO - RUA MAL. DEODORO

DA FONSECA, N° 1369 - 04 QTOS, SI., COZO
BWC, LAV; GAR R$ 600,00 -EDIR MANNES

BAIRRO: CENTRO -RUA CANOINHAS, N"

130-01 SUITE,02 QTOS,SL,COZ,02BWC,LAV;
GAR R$ 880,00 - EDIP. DNAILDA

BAIRRO: CENTRO - RUA EXP. GUMERClNO

DA SILVA, N" 600 -01 SUITE, 02 QTOS, SI., coz,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.. R$ 850,00

-EDIF.JULIANA
BAIRRO: CENTRO -RUA MARIA B.ARDIN
LENZI, N" 400 - OI surra 02 QTOS, SI., coz,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR R$

75O,Oü-EDlE GOMES
BAIRRO: CENTRO -RUA CABO HAR

RY HADLICH, SIN -OI SUITE COM

CWSET,02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV; 02

GARS. R$ 1.200,00 EDIF. VlLLE DE SOLEIL

BAIRRO: CENTRO - RUA NELSON NASATO,
N" 46 - 02 QTOS, SI., coz, BWC, LAV; SACADA

CI CHURRASQUEIRA GAR.. R$ 600,00 -EDIF.
FERRETTlI

BAIRRO: CENTRO- RUA AMBROSIO PlNTER,
N" 69 -FUNDOS -02 QTOS, SI., coz, BWC,
LAVE GARR$9OO,00
BAIRRO: CZERNlEWICZ - R. FRANCISCO

rom; N" 960 - 02 QTO, SI., coz, BWC, LA\!,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA E GAR. R$

620,00 EDIF. GUIL�
BAIRRO: CZERNlEWICZ - R. FRANCISCO

TODT, N" 960 - OI QTO, SI., coz, BWC, LAV; E

GAR R$ 480,00 EDIF. GUILHERME

BAIRRO: CZERNlEWICZ - R PAULO BEN

KENDORF, N ° 230 - OI SUITE, 02 QTOS,
SI., coz, BWC, LAV; CHURRASQ. GAR R$
1.100,00 -EDIF. 04 ILHAS

BAIRRO: VILA LENZI, RUA MARIA UMBE

LlNA DA SILVA, N" 500 -1QTO, SI., coz, BWC,
LAV. R$420,00
BAIRRO: TIPA MARTINS -RUA 766, AD

ELAIDE'TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SI.,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,00
BAIRRO: TIPA MARTINS -RUA JOSE NAR

WCH, N" 1606 -02QTOS, SI., coz, BWC, Lf::V
E GARR$ 410,00
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO -RUA DAS

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HR

USCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ - OI QTO E

COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HR

USCHKA, N" 916 -IQTO, SI., coz, BWC, LAV

E GARR$ 500,00
BAIRRO -ESTRADA NOVA -RUA JOSE PICO

U, 510 -OI QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 280,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS

ZENKE,N" 224 - OIQTO, COZ E BWC. - R$

300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UMBE

LINA DA SILVA,N° 700- IQTO, SI., coz, BWC,
LAVR$420,00

NEGOTIICOM2

DORM., 2 BWC,
COZ., SALA DE

ESTAR/JANTAR

CONJUGADAS,
SACADA, LAVAN

DERIA, DEP. DE

EMPREGADA.

ÁREA PRIVA-

TIVA DE 80,63M2.
R$159.000,00

TERRENO:

RUA JOSt THEODORO RIBEIRO - ILHA DA

FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL-RUA MAX WILHEIM, N°

258 -03 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR.

R$1.800,00-lqoM2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA

GUILHERME DANCKER,N° 161 - 34 M2 -

<,

R$440,OO
SALA COMERCIAL -AV.MAR.. DEODORO DA

FONSECA, N" 1594 - 32 M2 - R$ 670,00

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

ACiMA DE TUD01 SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suites I 2 garagens 1 Completa área socai, entregue mobiliada e decorada Entrega em _

Setembro

00
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Vendas; Incorporação e Construção:

Localização central:

ua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

[]realsec'7

"i

.Empree.ndlmentos· ImobUiNIos Ltaa, j
(47,32759500 www.realsec.corn.br

Ed. Amaranthus - Amplo apto com

suite + '2 quartos, tendo 183,53m2
de área privativa, com ampla

sacada com churrasq. e 2 vaças de

gar. Aceitafinantíarnento bancário.

Ed. Novo Horizonte-Apartamento
todo mobiliado sob medida, suíte

+ 2 quartos, sacada com chur- I

rasgueira, 2 vagas de garngem,
excelente padrão de acabamento,

Aceita financiamento bancário, :

Ed. Saint Tropez - Lindo apto I
semi-mobiliado com suíte + 1 I

quarto, uma garagem, cortinas,
localização privilegiada. Aceita ifinanciamento bancário.

Ed. Figweira - Apto cf suite + 2

quartos, 2 banheiros, sacada I
cf churrasqueira, 2 vagas de )

garagem. R$230.000,OO. Aceitai
financiamento bancáríq; t

Ed. Dom Afiei - Apto com surte
+ 2 quartos, sala,.cozinha com 1

móveis sob medida, BWC, área

•.•1de serviços, ampla sacada com

churrasqueira e 02 vag!ls garagem.
Aceita financiamento

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

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (41) 3311.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

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

/'

Ret. 1000 - CASA ALVENARIA - Vila
LenZi - Com 01 suíte + 02 quartos,
banheiro social, sala, cozinha,
área de serviço com garagem.R$
1.000,00
Ref. 1003 - CASA PARA RNS
COMERCIAIS - CENTRO - Com 10

quartos, 04 banheiros, cozinha com

annários, ioda murada. R$2.000,00
Ref. 2000 - APAATAMENTO - BAE

PENOI - Com suíte + 02 quartos,

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,00m2, 2 qtos sala com sacada, cozinha, banheiro,

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benfeitorias, e demais dependências, terreno cf 360,00m2todo área de serviço com churrasqueira e

medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente. murado, ótima localização residencial. R$ 285.000,00 01 vaga de garagem. R$ 650,00

R$ 110.000,00 estuda propostas - aceita financiamento bancário. Ref. 2002 - APTO -ILHA OA

::=;::::::;=;:;;;;;==;;;;::::;;;;;;;;;;:::;;;;:::;;:;:;;;;;;======-======;;;;;;:;:::::::;;;;:::::::;;;::;:=:::=====::; �==.;;::;:;::;:;:;;=.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==� .....----.......-------------.... FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala

com sacada, banheiro, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem e

churrasq. na lavanderia. R$ 600,00.
Ref. 2004 - APARTAMENTO
CENTRO - Guaramirim - .Com 01

quarto, sala com sacada e cozinha

coniugadas, banheiro e área de

serviço conjugada. R$ 450,00. Não
tem condomfnio.

Ret. 2006 - APARTAMENTO - CEN

TRO - Com 01 su�e + 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira,.
banheiro social, cozinha com móveis

sob medida, área de serviço com 02

vagas de garagem. R$ 1.300,00
Ref. 2008 - APTO - CENTRO - Com
01 su�e + 02 quartos, sala com

sacada, cozinha com mobnia, área

;:;=:;====::;:=:=:==;:::=:::::;=:;:�==::i� �;;;;;;;=:���;:;;;;;��=;.==;;::==;;;;;
de serviço, banheiro social com 01

ri vaga de garagem. R$1.200,00.
Ref. 2010 - Apto. - CENTRO - Com

01 sute + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de jantar, coz.,

sacada, àrea de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio C/ elevador, piscina e

salão de festa. R$1.500,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO - EO.
ANA CRISTINA - Com suíte, 02 qtos,
sala com sacada e churras., bwc

social, cozo (apenas bancada de

granito divide sala da COz.) , lavand.

e garag. R$900,00
Ret.2017 - Quitinetes - Centro - Ed.

Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e COZo conj. R$350,00
Ret. 2018 - Apto. - Centro - Com

02 qtos., sala, coz., área de serviço.

PRONTA PARA MORA
ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO

Cód. 171 - Tifa Martins - Casa de alv. 130,00m2, 1
suite + 2 qtos, e demais dep., cozinha mobiliada,

aquecedor solar de água, terreno cf 745,00m2, próx.
do colégio Jonas Alves. R$ 350.000,00 - aceita

financiamento bancário

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

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

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).

Não tem garagem. R$ 600,00
Não tem condominio, apenas taxa

de água.
Ret. 2019 - APARTAMENTO
CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$700,00.
Ref. 2028 - APARTAMENTO -Ilha
da Rgueira - Com 01 su�e + 02

quartos, banheiro social, sala com

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

garagem.R$ 650,00.
Ret. 2034 - APARTAMENTO -

CENTRO - Com 01 su�e + 02

quartos, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, banheiro

social, área de serviço, banheiro de

serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 700,00.
Ret. 2036 - APARTAMENTO - BAE
PENOI- Com 01 suite + 01 quarto,
sala com sacada e churrasqueira
com pia, cozinha com móveis sob
medida e fogão, banheiro social,
área de serviço com 02 vagas de

garagem. Prédio com elevador. R$
1.100,00.
Ret. 2037 - APT - CENTRO - 01
su�e com sacada + 02 quartos,
banheiro social, sala grande,
sacada com churrasqueira, cozinha
com móveis sob medida, área
de serviço com dependência de

empregada com banheiro, 02 vagas
de garagem. R$ 1.200,00
Ref. 3008 - SALA - Barra - Com

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 banheiros, mezanino com

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

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

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES DE SALAS
COMERCIAS !!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMOVEIS

EMPREENO'IMENTOS
CRECI 3494-J SILVEIRA

www.parcimoveis.com.br

Plantão: 9135-8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

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

dual@dual.i...b.br
al.i rR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 105 - CASA ALVENARIA - Santo Antonio
com 150m2, 4 dormãônos, 1 vaga de garagem.

Terreno com 200m2. R$ 80.000,00.

Cód: 125 - SOBRADO - João Pessoa, com

230m2, 5 dormtóríos, 2 vagas de garagem.
Terreno com 418m2. R$ 250.000,00.

Cód: 173 - CASA ALVENARIA - Baependi, com

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

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

Terreno com 224m2. R$ 135.000,00.

.

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

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

Cód: 198 - CASA - Praia de Gravatá, com

110m2, 4 dormITórios, 3 banheiros. Terreno com

300m2. R$150.000,00.

Terreno - LOTE - Ilha da Rgueira, com

500m2, com muro na lateral e nos fundos.

R$250,00.

LOCAÇÃO
Cód: 31 - APARTAMENTO - Centro, com

3 dormITarias sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. R$ 950,00 + cond.

Cód: 23 - APARTAMENTO - Vila Nova, com

2 dormITórios, 1 vaga de garagem.

R$ 480,00 + cond.

Cód: 70 - APARTAMENTO - Rau, com 2

dormITórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Vapt- Vupt. R$ 700,00.
.

Cód: 83 - SALA COMERCIAL - Czemiewicz,
com 80m2, banheiro. Próximo ao Pama.

.

R$ 1.000,00.

ALU

TERRENOS/CHAcARAS
Cód: 200 - TERRENO - Amizade, com

359m2. Próximo a Agropecuária Todt.

R$ 130.000,00.

Loteamento Adelina - LOTES -

Schroeder, próximo a Marisol.

R$ 70.000,00.

Loteamento Fossile - LOTES - Três

Rios do Norte, próximo ao CTG Trote ao

Galope.
R$ 65.000,00.

Loteamento Ribeirão - LOTES - Ribeirão

Cavalo, 303m2.

R$ 70.000,00.

Loteamento Schwarz - LOTE - Três Rios

do Sul, com 352m2. Próximo a Recreativa

da Celesc. R$ 100.000,00.

c
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- lOCAÇÃO RESIDENCIAL-

Casa 3 qrts, Havai R$ 1.200,00

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
#; I'W'III;71,lhll:/!!I'PIP�"D, :/1 #'I! ��iilrf["'lfm�ffI ,I H' IIII�IJI 'J� IftIj <II �1/7 : m!:,I' 'ti' t, 'f!I�1!f!!111,� I:r� '1IIU!I���"llqf::", ,;,1

"

�' " LOCAÇAO COMERCIAL -

Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasãa a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2• R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
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

- Gálpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$930,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Aflgelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1200,00
- Ed. Fragatta, jaraguá Esquerdo R$680,00
- Ed. Tulipa, Centro R$1 040,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00
- Apto no Ed Saint Tropez, centro, R$900,00

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

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

R$1200,OO

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 550,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasflia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,oo
- Casa Rua Pedro Fk;lriano, Czemiewicz R$ 900,00
- Casa no Rau, 3 quartos R$12oo,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$1500,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- 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

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

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

- 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
- 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, Vila Lalau R$540,00 "

- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Tulipa, mobiliado, Centro R$ 1.350,00
- Ed. Winter, Baependi R$580,00
- Ed. Lililum, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Nostra, Água Verde R$ 650,00
- Ed. Trento, Vila Lalau R$630,00

\

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

....

......

.......
co
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�l.X 1 .6 RLEX

IA �ARTIR DE R$

%
a.m.

em30x

..

CI'fROEN C3
GLX 1.4 FlEX 2012

A PARTIR DE R$

4.990'
%
a.m.

em12x

À VISTA

CONFI.�'rAMBÉMA VERSÃO
CITROEIII Ç3 AUTOMATIQlJE.GRÁTIS*

RODAS DE LIGA LEVE 15"

CRÊATIVE TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citro é

n C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC reali

zado pelo Banco P8A com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Cltroê n AirCross GLX 1.6 Flex �tart 12/13 com valor à vista de R$ 53.990,00 e coi
realizado pelo Banco P8A com entrada de 55% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Cltroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 8tart 12/13 com valor à vista de R$ 45.990,0
e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroen C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 34.990,00 e COI
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NOVO UNO
vlvAce2012

GOLG54P
2012�COMPlETO
Ar-condicionado, Direção hidráulica, Vidros elétricos,

Travas elétricas, Pintura metálica

entos ero \24parcelas., CÓlll entrad�
�I d(};�artqfltlallcÍíldo;8�39.940.

édito e Umítadll ao vjllo( da R$19.UOO.
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Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: [47) 3370-7500
,.'

l BMW 13013.0 SPORT 2008

COMPLETA·lIf
"""

•••
._-.-.---_ .. _----_.,-.,.-_._--_._._

www.enIGufoveiculos.colft.br

J
l MERIVA JOY 1.8 2.00.4 '.

. I,COMPLETA.'" CõN!U�!I
_. .. . ._. .J

I ClTROEN C3 XTR 1.6 2007 I
I COMP�����N F. IL _]j�.c!;�,WL .. __

I

.J
I

TOYOTA COROLA 1 8 XEI 2007 III ,t_··'",'''"",«l·1COMPLETO AUTOMM.·· '. ,

I i!JlíBiiI" _ lIIt_1L_. .. _. . .__ .. ._. _

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM
PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

PEUGEOT 207 PASSION 1.42010 JCOMPLETO.i_
--------,_------_._.__._.__.

GM CORSA HATCH 1.02001 JCIOPCS RLL._
__, ,_,_,__.� w_,_.__,__._�,

.

�---1PROMOÇÃO
RS 38.900,00

VW/BORA 2.0 2009 - COMPLETO

TETO/COURO DVD.

1"-"--'--'-'---'-'--
---- ......-·---··---·----·-·---_·---- .. ·- ..

-1

I VW FOX PRIME 1.6 2011 .

II' VW FOX 1. O 4P 20071,2009
vw GOL GIV 08\OB\09\06

I GOL GV COMPLElD 2009
I RL\RATI 1.6 2006
I GOLF 1.601\02'2012
: HONOA CIVIC EX 2006
I HONOA FrT 04\05\09

I SANDEIRO 1.62011

II
SANDBRD 1. o .2009
PRISMA 1.4 2007

I CORSA SEDAN 1.4 2008
I CORSA SEDAN 99\01\03\2010
I CORSA HATC 01\02\03\05\2007

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

I SIENA 2005
( HIWX 98\2008
I S10 4X4 2.8 CD 2005
I FIAT IDEA ELX 2006

, I C4 PALLAS GLX AT 2008
". II C4 HATCH GLX 2010

. HONDA/C:�:!23J,�;�URADAj ! ��S��:�10
.-----_::_�:::' )!! .-_'_'-:....----- I CEITA 02\05\2008

I PEUGEOT 206 200612008

II PEUGEOUT 207 PASION 2010
ESCAPAOE 1.6 2010
SCENIC 2005\2006

I PICASSO 03\07\071,2008
: FIESTA SEDAN 2008
I FIESTA HATCH 2011
I LOGAN 2008

: GM\AGILE 1.4 lJZ 2010

II CUO SEOAN 2005

IHILUX
SRV SW 3.0

....

2

....
0

...08.C.OM.P.LETA I CUO HA1t::H 02'D6I2007l,2010

/AUT!COUROr#�LTÂR J I V'M.JETA 2.5 2008
--------.-�-,,----:---- I ��������

FlAn PUNTO ELX 2008

I PEUGEOT 307 2004
GM\ MONTANA 1.4 2008

I COROUA XEI AT 2007

I CITROEN C3 04\0612006
I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005
I FORD KA 2004

I GM MERIVA 1.8 2004
I FORD F250 3.9 2002

I, TAURUS 3.01997
PEUGEOUT 206 1.4 4P 2008 GOL CU 1996

COMPLETO_ l EScp������� _

Lancer G1 2. O

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

latira Elite 2.0 Aut

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 Air bag' s.

Carros Nacio�ais e Impo�tados. I Maurinh'o IIIIIII \lei��'í;�', I :��:��.�1�3�C�!����\�������
Novos e Semi ..novos ReVisados ' il� Jaraguá do Sul se

Palio Celebralion
Fire Flex 1.0

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

Fiesfa Hatch 1.6

28.900,00
2009 - Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Límpadore DesembaçadorTraseiro.

Fax 1.0

28.500,00
2009 - 4 portas - Preto - 43.850 km - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina.

Bora Mi 2.0 AT

39.500,00
2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador
Traseiro, freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, faróis de
Neblina, CD Player.

Siena E11.0

29.000,00
2011 - Prata - Flex - 30.800 km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Faróis de Neblina, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Computador de Bordo.
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A Porsche AG registrou um au

mento de 21% nos lucros do primeiro
semestre, principalmente por conta
da demanda pela nova geração do.
911. O lucro operacional da empresa
subiu para 1,26 bilhões de euros, ante

1,05 bilhões de euros registrados um

ano antes.

"Oferecemos aos nossos clien
tes carros esportivos de primeira
qualidade para atender a todo tipo de

exigências. Desta maneira, podemos
nos manter em alta mesmo diante de
uma turbulência econômica como a

que estamos passando atualmente",

declarou o presidente do grupo,
Matthias Müller.

As vendas tiveram alta de 23%,
chegando a 68.940 veículos comer

cializados, volume este no qual o novo

911 responde por 43%. A procura pelo
Panamera cresceu 31%, enquanto as

vendas do Cayenne subiram 25% nos

seis primeiros meses do ano.

A Porsche estima um crescimento
de vendas de pelo menos 10% neste
ano. A previsão de lucros também é

elevad� mesmo diante dos investi
mentos significativos no lançamento
de novos modelos.

Velho continente recebe novo i20
Sua primeira aparição foi em 2008, opções a gasolina: 1.2 litro de 85 cv e

mas no último Salão de Genebra, consumo médio de 20,4 km/Iitro e o

no primeiro trimestre deste ano, a propulsor 1.41itro de 100 cavalos.

Hyundai apresentou o modelo depois O Hyundai i20 comercializado
de um facelift: completo e da inclusão em diversos países europeus tem
de uma nova opção de motorização: seu preço inicial 11.900 euros, o

o novo motor diesel1.1litro de três equivalente a pouco menos de R$
cilindros que gera 75 cv de potência 30 mil, para o modelo entrada,
e com o ótimo consumo médio de 31,2 e chegando a valores de até R$
km/Iitro. Na Europa, o modelo tam- 45.500, na versão top de linha.
bém é comercializado com o propul- O compacto médio i20 1.2 litro a

sor 1.41itro diesel de 90 cv e em duas gasolina é equipado com caixa manual

de 5 velocidades, enquanto o 1.4 tam- com o sistema designado Hyundai e modernos faróis na dianteira.
bém a gasolina pode ser comercial- & Go, as emissões de C02 caem Este colliunto completa a linha da
izado com transmissão manual de 6 para apenas 84g/km. estreita grade superior na parte
velocidades ou com a caixa automáti- O novo projeto do Hyundai i20 frontal do carro, localizada acima
ca de 4 velocidades. Os dois motores foi desenvolvido na sede europeia de uma grande entrada de ar em

diesel estão disponíveis com câmbio da Hyundai na Alemanha que real- formate hexagonal. A nova caixa
manual de 6 velocidades. izou uma atualização severa no vi- utilizada para o farol de neblina,

Um dos destaques destas suai do hatchback tornando o de- em lEDs, garante um maior re

motorizações é o baixo nível de senho do i20 ainda mais moderno quinte ao modelo e como comple
emissão de poluentes. O novo e jovial. O modelo ganhou um novo mento no design, os para-choques
propulsor 1.1 diesel, por exemplo, conjunto óptico com novas lanter- - dianteiro e traseiro - foram re

emite 99g/km e quando combinado nas na traseira do veículo e finos dimensionados.
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arroes ostais
De tão presentes nas ruas, alguns modelos de carros viraram marca registrada em seus países; a seguir, dez carros que viraram cartões -, ou seria carrões?

França: Citroen 2CV - Projetado em 1939, teve alguns protótipos escondidos durante
a Segunda Guerra. Lançado em 1948, tinha como missão levar quatro franceses e 50 kg
de batatas a 60 km/h, mas ser confortável o suficiente para carregar uma cesta de ovos

no porta-malas sem quebrá-los. A produção só foi encerrada em 1990, em Portugal.

.

México: VW Fusca - O último Fusca feito no mundo saiu de lá, em 2003. Chamado
de Vocho, ainda é um hit como táxi - mas não por muito tempo. Até o fim do ano,
o governo quer trocar os famosos Fusquinhas verdes por carros de praça mais
seguros e equipados com quatro portas.

rndia: Hindustan Ambassador - É o carro mais antigo em produção no país, onde
é feito desde o fim dos anos 50. É baseado no inglês Morris Oxford e, após quase 65
anos, segue na ativa e esbaniando motores: 1.5 e 2.0 a diesel, 1.8 a gasolina ou para
dois tipos diferentes de gás.

Inglaterra: Mini - Com mais de 5 milhões vendidos desde 1959, ele serviu aos

britânicos de várias formas. De viaturas policiais e furgões de entrega a picapes
adaptadas e carro símbolo do Mr. Bean, virou ícone inglês ao manter por 41 anos o

projeto praticamente inalterado.

Itália: Fiat 500 - O sucessor do Topolino foi a solução da marca para um carro

pequeno, barato e econômico para o pós-guerra. O nome vem do motor, de quase
500 cm3. Com 2,97 metros de comprimento e 1,32 de largura, era ideal para as vielas
locais. Ganhou uma releitura em 2007.

" .

China: VW Santana Vista - Por aqui, o sedã deixou de ser vendido em 2006,
mas lá o Santana sobrevive bravamente e até está entre os mais vendidos. O
desenho é praticamente o mesmo do brasileiro, com uma leve atualização nos

faróis, nas lanternas e no interior.

Alemanha: VW Golf - Foi idealizado em 1974 com a dura tarefa de substituir
o Fusca, modelo mais popular até então.jíma das criações mais notáveis de
Giorgetto Giugiaro, superou a marca de 20 milhões de unidades vendidas em 26
anos - o Fusca levou 50 anos.

Imperdível
Citroên Gran C4 Picasso

* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares
* Completo

.

* 13.000 Km

R$ 75,000.00

Alem. Oriental: Sachsering Trabant - Em pleno regime socialista, foi criado
para ser um carro simples ao extremo, por isso seu motor dois-tempos. Durou
atê 1991, dois anos após a queda do Muro de Berlim, que unificou o país e mod
ernizou carros das duas Alemanhas.

Rússia: Lada Riva - O sedã quadradão ganhou nossas ruas nos anos 90 com o

nome Laika, mas na Rússia é conhecido como Riva. Nasceu em 1980, é fabricado
com a mesma cara de sempre e até hoje pode ser visto nas avenidas russas como

carro de polícia.

Argentina: Peugeot 504 - Produzido até 1999, o carro que ficou mais tempo
em produção no país (30 anos) caiu no gosto local. No início, o freio de mão ficava
na coluna de direção, liberando espaço na cabine. Por isso o sucesso entre os

táxis, que ainda são comuns por lá.
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Semi Novos
Kia Power Imports .

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

Sem demissões, IPI baixo para carro

pode sér prorrogado, diz senadora
A senadora Kátia Abreu (PSD- demissões. O governo quer condi- Nelson Barbosa, do Ministério da linhas de produção da GM no inte- recuou de 37% para 300/0.

lO), que participou nesta sexta-feira cionar a prorrogação de PIS, Cofins Fazenda, a prorrogação do Imposto rior de São Paulo é um "caso pon- Para veículos de mil cilindradas
(27) de reunião entre representantes e IPI na questão do não desemprego. Sobre Produtos Industrializados tual". "Não é do segmento como um (1.0) a duas mil cilindradas (2.0), a

dos revendedores de automóveis e o A tendência seria, naturalmente, a (IPI) baixo para o setor. Sem a ex- todo. Os estoques refluíram e estão alíquota para carros a álcool e "flex"
Ministério da Fazenda, saiu do encon- prorrogação desses incentivos diante tensão do beneüclo, ele terminará hoje em situação mais confortável. (álcool e gasolina), para empresas
tro dizendo que o governo quer condi- da crise, mas o governo quer aguar- no fim de agosto. Acredito que as montadoras vão ter instaladas no Brasil, foi reduzida de
cionar a prorrogação do IPI baixo para dar essas questões e o compromisso "É importante que seja prorroga- o bom senso de entender que todos 110/0 para 5,5%. Para os carros im
automóveis, estabelecido em maio formal do setor enquanto não houver do. Sem esse incentivo, certamente estão fazendo um esforço para man- portados, a alíquota será reduzida de
deste ano e que vai até o fim de agosto, demissões. Ele [Nelson Barbosa] de- estaríamos com estoques exacer- ter a economia aquecida. Acredito 41% para 35,5%.
à manutenção do emprego no setor. ixou bastante claro e compreendemos bados e aí o problema de emprego que, talvez, revejam suas posições", Já para carros a gasolina de

Segundo ela, o ministro interino com muita clareza de que essa condi- seria realmente crucial", declarou o acrescentou ele. mil a duas mil cilindradas, o IPI
da Fazenda, Nelson Barbosa, deu um cionante deverá ser atendida. Incen- presidente da Fenabrave a jornali�- caiu de 13% para 6,5% para
"recado bastante firme" no encontro: tivos sim, desemprego não ", afirmou tas, após reunião com o ministro IPI reduzido para carros carrosllroduzidos no Brasil e de
"de que o governo está dando isen- ela ajornalistas. interino da Fazenda, Nelson Barbosa. Para a aquisição de automóveis, 430/0 para 36,5% para veículos
ções para setores principalmente com Ele acrescentou que o mercado "re- as empresas que estão instaladas n� de fora do Mercosul e México.
objetivo de não gerar desemprego". O Fenabrave agiu" após a redução do tributo sobre Brasil tiveram seu IPI para carros No caso dos utilitários, a alíquo-
mesmo tom já havia sido adotado pela O presidente da Federação Na- os automóveis. de até mil cilindradas (1.0) reduzido ta foi reduzida de 4% para 1%
presidente Dilma Rousseff, que recla- elonal da Distribuição de Veículos Meneghetti, que representa os de 7% para zero até o fim de agosto (empresas instaladas no país) e,
mou publicamente do setor em Londres. Automotores (Fenabrave), Flávio revendedores de automóveis, avaliou deste ano. Para carros importados de para carros importados, recuou

"Em alguns casos está havendo Meneghetti, pediu, na reunião com que o -anúncio do fechamento das fora do Mercosul e México, a alíquota de 34% para 31%.
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www.kia.com.bt

KIASORENTO
1 I) em vendas entre

os SUV's médios*.

M.coNOlaONADO
DIGITAL DUAl. ZONI

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

SUV médio: Comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.

**Itens opcionais.

KIACERATO
I

O sedã que evoluiu.
A partir de

R$52.800
Cód.: e,221 � À VISTA

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
kilômetros, o que ocorrer primeiro. para cobertura básica. Fotos ilustrativas. d uran vid s.

laraguá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

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

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

joinville (Show Roam): 473435-0885

joinville: 47 3435·3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 483288-0777

Power Imports
www.powerlmports.com.br-b

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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STRASBOURG GRANDES VANTAGENS

STRASBOURG

STRASBOURG
SEMINOVOS

FACE 1.3
FITLXL l4
GOLF 2.0 COMFORLlNE
FOXI.0
A3 1.8T 180CV ARtDHtRODA+ABGtCOUROtVTEtABS+AUTOtLDTtCDtALtREtVRA 2002 24.500 22.500 JONI
C3 GLX 1.616V ARtDHtVTEtAO+RODA+LDTtW 2005 23.900 21.900 JONI
PICANTO EX 1.1 ARtDHtVTE+AQtCDtRODA+LDTtW 2007 21.900 20.400 JAC-ITAJAf
GOL POWf;R 1.6 o AR,.DHtvrE-t;ALtLDT li, ,,; 2005 19.�0� H.9QO '1JONi. o

CORSA HB 1.0 ALtAQtTE+LDT
.

2004 19.500 17.500 JONI
UNO 1.0 WAY .Ao.., 2009 .18.500' 16.500 BRl1S0UE
CLlO HB AUTHENTIOUE la ALtAQtTEtLDT 2008 18.100 16.100 JONI
ASTRA SD MlllENIUM 1.6 "ARtDI:l+VTEtAQtRODA+DT+G�V 2001 17.500.' 16.000 INDAIAl
CELTA SPIRIT 1.0 ALtAOtTEtlDT 2006 16.500 15.000 JAC-BRUSOUE
!!06oSoENSAT 1..� "i;'7fi!iQII�mir1i!lIIIilfflfll," AQ+lifi±P:Ji" iI!! �11:)i/ll'o:2b08 I ;;'oi6.4t\)0,;;. o� 1I4.90ff o .BRot1s'f:ltll;:: W�"
MEGANE RT 1.6 ARtDHtVTEt-ABGtALtAQtRODA+LDTtW 2001 13.300 11.300 INDAIAL

PAUO ELX la C/GNV ARtDH+VTE_tAltAQtRODA:t-LDT+ÍJV 2.000 12.90Q
. -10.90Q JONI

CLASSE A 160 ARtDHtVTEtABS+ABGtAltAOtRODA+LDTtW 1999 12.500 10.600 JONI

ESC.ORT $W GLX ss AR+f)KtV6tAOt�DT ' 11,50Qi/�;':' 10.500 " ",,,JQNr
KA Gl 1.0 AO 2002 11.900 10.500

•

JONI

K1dNOfpoveW:1I1 ;1:'1 oO!fffWíiH!íWg":ll!!!!J!JiWiilr,!��' '" 'Al{+[j���J��RO+'AS$1ii�GfAQf�rtTO:�A:gli1��jf,D:r/tlflO.DA+NJJ�2Q�' "I/W12�$QJr:�dHll��0:0fJa '/;I'i" "m'��j�:PNf:���WI$�:':�
SANTANA 1.8 MI ARtDHtVEtAOtRODAtDT 1997 10.300 9.000 JONI

OLJÁN1UM EVIDtNCE :2.0 DHtVT�iL1JTtW" ',996 9.900
fi

t: 8.900 JºNI
W 8.400 JONI

REXTON li RX 270 4X4 AUTO DIESEL AA:t-Df:l+VJE+ABS+ABGtAL+AVTOtEBDt4X4+AOtEBDtRODAtLDT+W .,
2010 118.000 108.000

3008 GRIFF 1.6 AUTO ARtDHtVTEtABStABGtALtAQtCOUROtTETOtCOMPtAUTOtRODA 2011 89.900 85.000
VELOSTER i.e AUTO AR+DHtVTE+ALtABStABGtCOUROtTETOtGOMPtAUTOtRODAtCD 2012 82.900" 77.900
IMPREZA HB 2.0 4X4 16V ARtDHtVTEtALtABGtABS+CDtCOMPt4X4+FNtRODAtLDTtW. 2011 69.900 65.900
FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 ARtDH+VTEtABStABGtCDtAOtAUTOtCOMPt4X4+RODAtLDTtW 2009 66.000 64.000
C4 PALLAS GLX 2.0 AUTO ARtDHtVTEtABS+ABGtAQtCOUROtCDtCOMPtAUTOtRODAtDTtW 2011 54.500 50.500

1302.Q ARtDHtvrEtABStABGtCDtTEJUtAUTOtCOMPtAOtRODAotLDTtWà 02010' 52.990 49.'90
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL ARtDHtVTEtALtABGtCOUROtAOtRODAtW 2005 49.990 46.090
JETTA 2.5 20V AUTO ARtDHtVTEtABS+ABG;CdUROtTETOtAUTOtAQtCOMP+ALtRODA 2007 46.000· 43.000
FOCUS SD GLX 2.0 AUTO ARtDHtVTEtABStABGtCDtAQtAUTOtRODAtDTtW 39.990
307 PRESENCE PK 2.0 AUTO ARtDHtRODAtVTEtABGtABS+COMPtTETOtAUTO+DT+LTtAOtVRA 38.900
207 SW XS 1.6 AUTO ARtDHtVTEtALtRODAtCOUROtCDtAUTOtCOMPtLDTtW 38.500

CIEL05D 1.6 ARt-DH+VTEtABS+ABGtALtAO+COUROtRODAiSENS0R+W 36.000
RANGER XLS 2.3 CS 4X2 ARtDHtVTEtCOUROtAOtRODA 35.900
SENTRA S 2.0 16V AUTO ARtDHtVTE+ABGtCDtAUTOtCOMPtRODAtAOtDTtW 35.900

ITI\lAf
ITAJAí
ITAJAí

SUBARU-FLN
SUBARU-FLN

ITAJAí
SUB,ARU�ITAJAí

ITAJAf
JONI
ITAJAí

JAC-ITAJAf
BRUSOUE

�ONI
ITAJAí

SUBARU-FLN
RIS

JAC-ITAJAf
ITAJAí
ilONI

BRUSOUE
CHAPECÓ

JONI

JONI
BRUSOUE

JONI
JONI
JONI
JONI

JAAAGuA
JARAGuA

JQNI

2009 41.990
2010 40.900
2011 42.500

.

2011 39.500
2009 �. 39.800
2008 39.900
2011 38.500
2008 36.900
2008 36.900
2008 34.500
2008 29.900
2011 29.500
2007 29.900

�, 2008 29.900
2006 28.500
2006 28.90Q
2008 28.900
2000 27.900
2011 28.500
2004 27.000
2001 26.000
2009 25.900

35.700
35.200
33.900
31.500
27.900
27.500
27.000
26.900
26.500
26.000
26.000
25.900
25.500
24.500
24.000
23.500

207 SD PASSION XS 1.6 ARtDHtVTEtRODAtA�COMPtSENStDTtREtW
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE ARtDH+VTEtABGtCD+AO+COMPtALtRODAtLDTtW
VECTRA GT 2.0 ARtDHtVTEtABGtCOUROtCDtALtAQtRODAtLDTtW
307 SD 2.0 FELlNE ARtDH+VTE+ALtAQtABS+ABGtCOMPtAltCD+RODAtDTtW
KANGOO EXPRESSION SPORTWAY ARtDHtVTEtAQtRODAtLDTtW
HOGGAR XR 1.4 FlEX ARtDHtVTEtAQtPROTETOR
XSARA PICASSO 2.01 ARtDHtVTEtALtCOUROtABGtAOtRODAtLDTtW
POLO SD 1.6 ARtDHtRODAtVTEtABS+COUROtDTtLT+AQtVRA

ARtDHtVTEtAQtLDTtW
ARtDHtVTEtABGtRODAtDTtAL+CDtREtFN

PARATI1.8 COMFORTLlNE
CIVIC LX 1.7 115CV
FOX PLUS 1.0 ARtDHtVTEtALtAQtLDTtW
DUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL DHtAO .

ARtDHtVTEtALtABStABGtAQtCDtCOUROtSENSORtRODAtLDTtW
ARtDIWVTE+ALtAQtLDTtW oe o, "

ARtDHtVTEtCOUROtRODAtAUTOtALtDLTtREtAQtW
ALtTEtLDT

Chevrolel moslr
I

Camaro da Sloc
Cor americana

Segundo novas regras da cat

egoria, os carros terão de ser

mais parecidos esteticamente com

os modelos de produção - embora
ainda não sejam completamente
idênticos. Mecanicamente, no en

tanto, carro de corrida e de rua são

completamente dístmtos. Outros
modelos que estão na Nascar são o

ford fusion, o üodge Challenger e o

Toyota Camry, que correm na SPI
Cup Serles.

O brasileiro Nelsinho PiqL
ex-piloto de fórmula 1, corre

Nationwide Series e entrou par
história da categoria ao ser torí

o primeiro brasileiro a marcar u

pole position e vencer uma corr

da Nascar, nos dias 22 e 23 de jl
ho, respectivamente.
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MOTOR TURBODIESEL COM' 63 CY

• RIDAS DE UU LEVE AR816
•_O KIBRÁUUCA
,. lUVAS amlCAS
II AR�ICIOIADO

• CÂMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS
• ALARME E IMOBILlZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CO PLAVER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE II AlRBAO DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA • AR-CONDICIONADO

.....,PGRI'A-MAI.AS CG11449 UIROS..

FABRICADOS 110 BRASIL
CAM'BIO

, AUTOMÁTICO

• MOTOR COM1. CV
• ...colmem..
II VIlROJTRAYA IAS .\ f10RTIS

E ESPEUlDS Ef.ÉTR1CIS .

.. DrREçlo afrRIcA.
Il AlHDAS: DtlPW

11\ MmuR fB 16Y COM 126 CI
11IlfJS OS REIS DA VERSÃO 1.6 E MAIS:
It RÁDrn ctlM CD MIER E MP3
• RBMS DE ua lEVE
li GRBE CROMADA
ItAfaME

PR().GRAlfA.
dWre,�ã� e.spedat

Consulte condições especiais.

, ,� J
,

'

CaNDlçÕE�S ESPECtAIS PARA PESSOAS JURjDICAS� TAXISTAS E peDe ,',
,

' "

:, -:,.
." ,., " '

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

2. Na compra do modelo zero-quiômetro da Nissan Frontier (2012/2013) o cliente obterá bónus

��,,,. no valor de R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i)
Nissan importado, diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade)

._N ou Oi) picapes (4x2 ou 4)(4) ou outro com tração 4x4 de qualq�er natureza (Programa de Conquista).
Em ambos os casos, o clienie deve ser proprietário do veiculo usado há no mlnimo seis meses

(contados da data da emissão do documento). Os programas não são aumulativos. O CPF/CNPJ
do propriatârio do veiculo usado, objeto da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador

do novo veiculo. Esle programa também é válido para vendas diretas. Promoção válida até 31/07/2012. Todas
as condições de financiamento deste anuncio são válidas até 31/07/2012 ou até quando ourar e estoque de 3
unidades por veiculo (com excessão do Nissan Livina 1.6 MT) e estão sujeitas a análise e aprovação de cadastro.
Frete illcluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, Garantia de 3 anos,
sem limite de ql!ilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com
revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação OI! montagem
de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios
não inclusos, Estes velculos estão em conformidade com o Proconve - Programa de Cóntrole de Poluição do Ar
por Veiculas Automotores.

24 R$ 813,99R$ 46.390,00 LSG R$ 27.834,003) Nissan Tiida S 1.8 12/13 00/0 0,41% 5,09% R$ 58,50 R$ 47.368,50Não 0%

LSG R$ 28.374,006) Nissan livina 1.8 S AT" 12113 R$ 47.290,00 36 R$552,66 0% 0,2'70A> 3,35% R$ 58,50 R$ 48.268,50Não 0%

"cambio llillnual. "CAmbio alltolrulllc:o.

Faça revisões em seu veículo reg�larmente ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 I V!ICULO� I FIM DE SEMANA, 2.8 E29j5)��rUUM}i)E2Clt2

Celta LS 2012 � . PrismaLT1.42012 �

A partir de A partir de

à vista ou

Taxa de Q79sa.m. 48" R 289
Entradade R ·11.690

• Novo volante • Pára-choques na cor do veículo' Brake light
• Novo grafismo do p'�inel • Aviso sonoro de faróis ligadosf

Taxa de Q79%'lm. 48x R$ 345
Entrada de R$ 14.990

• Ar quente' Desembaçador do vidro traseiro' Pára-choques na cor doveículo
Instrumento do painel com conta-giros e relógio digital

• Porta-malas de 4 L

Agile LT 1.4 2012
fjjfJi:fI�Y_��

A partir de A partir de

à vista à vista

• Ar quente • Desembaçador do vidro traseiro
• Pára-Choques na cor do veículo

• Air bag duplo' Direção hidráulica' Ar condlciónado
• Piloto automático' Computador de bordo '. Trio eíátrtco

• Rádio com MP3 player, bluetooth e entrada auxiliar

CONTE COMIGORespeite os limites de velocidade.
EM TODA A REDE DE CONCESSIO.NÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SIT�: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
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Preparaçã

Correria para fazer o curso
o motociclista e empresário

Nestor Kroth foi à Prefeitura de

Iaraguá do Sul pedir informa

ção sobre o curso especializa
do para transporte de cargas.
Os servidores públicos do setor

de transportes o enviaram para
o Circunscrição Regional de

Trânsito, o Ciretran. Ali, man

daram que ele procurasse nas

auto-escolas. Nenhuma delas
em laraguá do Sul ministra o

curso exigido pela resolução
356 do Conselho Nacional- de
Trânsito, que visa aumentar a

segurança dos profissionais.
A via crucis de Kroth, que

comanda uma frota de oito
motocicletas e dez motoboys
da empresa de entregas Or
tiz Express, pode terminar em

Blumenau. O Serviço Social do

ITENS DE SEGURANÇA

Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Trans

porte, o Sest/ Senat, daquela
cidade é a entidade mais pró
xima autorizada a ministrar o

curso. O Sest/ Senat também
tem cursos para motoboy nas

unidades de Itajaí, Lages, Rio

Negrinho, Florianópolis, Cri

ciúma, Chapecó, Concórdia,
Catanduva e Videira.

As aulas tratam sobre segu
rança, ética, gestão de riscos,
disciplina e legislação, e aulas

práticas de pilotagem profis
sional, com carga horária total
de 30 horas. A unidade de Blu
menau vai abrir duas turmas,
uma matutina e outra vesper
tina, com 30 vagas cada uma,
com início das aulas no dia 6

de agosto. ''A procura ainda está

baixa, mas acredito que vai ga
nhar força quando começar a

fiscalização", declarou o geren
te da unidade do Sest de Blu

menau, Maurício Dal Piaz.
O curso é obrigatório a todos

que exercem atividade remune

rada com a moto, e visa aumen

tar a segurança na profissão,
mas ele não é requisito para as

outras exigências da nova lei.
"O Detran não vai exigir o cur

so para liberar os documentos
de autorização, emplacamento
e vistoria", garante a coordena
dora do Detran de Santa Catari

na, Rosângela Bittencourt. Mas
ela espera que os profissionais
busquem a qualificação. "Essas

regras pretendem aumentar a

segurança e diminuir a quanti
dade de acidentes".

o que diz a resolução 356 do Conatran, que passou a exigir
mais segurança para motoboys e motofretes
• registro do veículo na categoria "aluguel"
• vistorias semestrais do veículo
• protetor de motor, ou "mata-cachorro"
• aparador de linha, ou antena "corta-pipa"
• uso de colete refletor e faixas refletoras no capacete e no. baú de cargas
• autorização do Detran mediante certidão de antecedentes criminais

e comprovante de curso especializado de formação

Antena de linha
ou "corta pipa"

............................................................
<.

Faixa
refletora

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

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

- Colete
refletor

....
....

.

..

Faixa
refletora

'"

·

tl
•
•

•
...

•
•

'*
•
..

•

"
li

Protetor de
motor ou "mata

cachorro"
........................................................

: :
.

Placa
vermelha

FABIO MOREIRA
- -

,

•
IR Ii

t' ii! ;II,!J �

DESCRENÇA Para Nestor Kroth, lei "não pega"

A Ias e I me
Duas opções de curso de motoboy em Blumenau. No Sest/Senot
de Blumenau as aulas começam em 6 de agosto, com vagas

para 30 pessoas. O Espaço do Trânsito já realizou três semanas
de cursos, com turmas de 25 interessados, nos períodos matuti

no, vespertino e noturno.
• Cinco horas de aula por dia, de segunda a sexta feira, totali

zando 30 horas/aula ou no final de semana, dois sábados e um

domingo, das 8h às 1 7h
• Custo de R$ 200

\

Contatos:
• Sest/Senat fica na rua Dr. Pedro Zimmermann, n. 2550, ane

xo ao posto Zandná, bairro Itoupava Central, em Blumenau.

(47)3378-5005
• Espaço do Trânsito situa-se no Centro, na rua 7 de setembro, n.

483, Blumenau. (47) 3035-1915

orrê eías

Jukebox na mira
Sete máquinas caça-níqueis e duas Iukebox, equipa

mentos de reprodução de música usados em bares e res

taurantes, foram apreendidas pela Polícia Civil na tarde de
ontem. A operação visitou bares no Baependi, Ilha da Fi

gueira, Vila Lenzi e Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul. Três
bares foram fechados e três pessoas foram detidas e vão

responder por crime de jogo de azar .

Choque entre motos
Permanecem internados no Hospital São José, de Iara

guá do Sul, os dois motociclistas que bateram de frente, na

estrada Geral Benjamin Constante, em Massaranduba na

noite de quinta-feira. Na colisão entre a Yahama e a Hon
da Falcon, com placas de Massaranduba, os condutores ti
veram ferimentos graves. Iosias Lewandowski, de 28 anos,

permanece na UTI e o motorista da Falcon, de 17 anos,
continua internado no Pronto Socorro.

Assaltantes desastrados
A colisão de uma Saveiro

no muro de uma casa da rua

Julius Verch, no bairro Czer

niewski, às 20h de quinta
feira, revelou uma ação de
furto. Uma betoneira estava

no meio da rua, próximo ao

local do acidente, chamou
a atenção dos policiais, _ que
suspeitaram ainda da origem
dos equipamentos encontra

dos na Saveiro, de placas de

Tijucas. Foram encontrados

aparelhos de som automo-

tivo, um macaco hidráulico
e um alicate de corte. A be
toneira pertence a uma em

preiteira e ficava guardada
no terreno de uma obra, de
onde foi roubada. O condu
tor, de 31 anos, foi preso em

flagrante. O passageiro, de

37, foi levado ao Hospital São

José com ferimentos leves;
mas fugiu da ambulância an

tes mesmo de receber aten

dimento médico. Na residên
cia, ninguém se feriu.
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c P te tarinne

Tudo ounadaparaoJuventus
Vitória sobre o rival

tradicional é essencial

para o tricolor seguir
vivo no turno

da competição

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Juve1!tus
e Hercílio Luz en

tram em campo na tarde de

hoje, às 15h30, no João Mar

catto, atrás da afirmação no

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. O tricolor,
penúltimo colocado, terá pela
frente o atual vice-líder.

O Leão do Sul é um dos ad
versários mais tradicionais do

Juventus. As equipes se enfren

tam desde 1991 e os jaraguaen-
.ses levam ampla vantagem no

retrospecto. Em 16 jogos, foram
doze vitórias do Juventus, um

empate e apenas três derrotas.

O retrospecto favorável ani

ma o técnico Pingo, normal
mente avesso às estatísticas.

"Temos que se agarrar em tudo

nessas horas. Pensar em sorte,
em retrospecto. Será um jogo
difícil e importante para con-

EDUARDO MONTECINO

'"

MEMORIA Max marcou de falta o gol da vitória do Juventus em 2011

tinuarmos com chances de
buscar o título do turno".

Para alcançar a primeira
vitória, Pingo irá promover
cinco alterações no time, com

o objetivo de deixá-lo mais

rápido e habilidoso. Max, que
retorna ao meio de campo, foi

o autor do gol que deu a vitó

ria ao Iuventus no turno da

competição do ano passado.
Na ocasião, o clima tam

bém era chuvoso e a equipe
buscava se afirmar no campe
onato. "Tive a oportunidade
de acertar um belo chute, em

jogada ensaiada, e fazer o meu

primeiro gol no campeonato.
Creio que estamos prepara
dos para buscar esta primeira

vitória, apesar das coisas não

estarem dando muito certo

para nós", comenta.

Se no ano passado o gol foi

marcado aos 25' do 20 tempo,
desta vez Pingo espera sofrer
menos. "Não espero sofrer

tanto. Temos de fazer o gol no

primeiro tempo para trazer

tranquilidade ao time".

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Campeonato é atração até
amanhã na Sociedade Hípica

Existem esportes que a atletas de Blumenau, Joinville,
maioria dos brasileiros acom - Camboriú, Brusque, Florianó

panha em tempos de Jogos polis, além da cidade-sede, re

Olímpicos. Aprendem as regras presentada por 15 saltadoras.

e torcem pelos nossos repre- O evento é uma realização
sentantes como se fossem téc- da Federação Catarinense de

nicos da modalidade há anos. Hipismo, com obstáculos va

Nomes como Rodrigo Pessoa e riando de O,60m a 1,30m, nas

Baloubet du Rouet tomam con- categorias pré-júnior, jovem
ta .das conversas informais e cavaleiro, amador, máster e sê

soam tão familiares como Ney- nior. O acesso é gratuito e a So

mar, Ganso, etc. ciedade Hípica fica anexa à Re-

Porém, não é preciso estar creativa Menegotti, na BR 280.

em Londres ou ficar ligado na Segundo Pauline Horn, pre

televisão para ter um contato sidente da SHJ, o campeonato
mais próximo com algumas tende a apresentar um grande
modalidades, como o hipismo. equilíbrio, principalmente pela
Nossa cidade possui uma as- elevação do nível técnico das

sociação fundada em 2001, a saltadoras nos últimos anos.

Sociedade Hípica Iaraguá, que Nas Olimpíadas a única mo

sedia até amanhã o Campeona - dalidade onde homens e mu

to Catarinense de Amazonas. O lheres competem entre si é o

concurso de saltos envolve 80 hipismo.
REGRAS Atletas precisam cumprir o percurso

dentro do tempo e sem derrubar obstáculos 1iI!ffIIUDIU/DmIIll/lJUUIIUlimlll/lluaWlllmUIllU/UDI/Ulm/W./ilHmmII/lUm/INn1!HIIIWUff//UUUffmfl/Ul/ummlllD/uumUj�lmml!/mmld8/lIrtliHllulnUlmlU8.1/18iH,1.1IlUgml.iWIIINI_®11/1ID11,1IR1UIl.m.1

Futsal

Força máxima
no Estadual

Invicta no Campeonato Cata

rinense, a CSM/Pré-Fabricar

vai atrás da terceira vitória na

competição. O adversário será

o Florianópolis, às 18h de hoje,
no Ginásio Lino Philipi, em

São Ludgero. A partida marca

a estreia do técnico Sérgio La

cerda, que não poupará atletas.

O oponente não vem bem na

competição, somando apenas
um ponto em dois jogos.

Adiados

Eventos são
transferidos

O mau tempo forçou a trans

ferência de dois eventos

esportivos marcados para este

sábado. Tanto as semifinais

do Campeonato Regional de

Futebol Sênior, como a deci

são do Campeonato Varzeano

de Guaramirim - na 1 a e 2a

Divisão - foram adiadas para o

díat de agosto. Os jogos ficam
remarcados para os mesmos

horários e locais.

Copa Kaiser

Encontro de
times da região
Tem confronto regional na ro

dada deste domingo da Copa
Kaiser de futebol amador. No

estádio Erich Rode, em Massa

randuba, o lo Braço recebe o JJ
Bordados. Os jaraguaenses es

tão na quinta colocação, com

11 pontos em seis jogos. O lo

Braço é o nono, com cinco

pontos em seis jogos. A partida
inicia às 15h30. O Canto do Rio

lidera, com 14 pontos.

Copa Jaragu.á

[araguá joga
pelo título

Sport Club Iaraguá e Avaí

Sub20 entram em campo hoje,
às 15h, para decidir a Copa
Jaraguá 136 anos. O Leão do

Vale joga pelo empate para
ficar com o título da competi
ção amistosa. O Leão da Ilha

joga por uma vitória simples.
Cumprindo tabela, Cruz de

.
Malta e Joinville jogam às 17h,
no Eurico Duwe. Os jogos têm

entrada franca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocerreiodopovo.ccm.br FIM DE SEMANA, 28 E 29 DE JULHO DE 2012 123 I ESPORTE

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

. Voto consciente

Meus caros leitores, defendo a teoria que o esporte não ga
nha eleição. Mas nem por isso devemos deixar de lado a

análise dos planos de governo. De nada adianta votar errado e

ficar reclamando nos quatro anos seguintes. E para ajudar vo

cês a decidirem, trago as propostas macro de cada candidato,
protocoladas no TRE.

Cecília Konell:
A prefeita promete municipalizar o João Marcatto (promes

sa não cumprida nesta gestão). Ampliar o apoio aos clubes de

esporte amador. Realizar o paisagismo e .estacionamento no

entorno da Arena (outra promessa não cumprida). Criar novas

academias ao ar livre. Realocação do Arthur Müller (promessa
não cumprida) e construir um centro de treinamento (promes
sa não cumprida).

Moacir Bertoldi:
O ex-prefeito aposta nos pontos positivos de sua gestão.

Promete criar a Arena Park, junto a Arena Iaraguá. Implantar
em todos os bairros academias ao ar livre, áreas de esportes co

munitários e quadras cobertas multiuso. Resgatar o Programa
Esporte e Cidadania (descontinuado na atual gestão) e revitali
zar novamente o Arthur Müller.

Dieter Janssen:
Já o candidato Dieter Janssen segue a linha 'pé no chão', ao

prometer otimizar a utilização da Arena Jaraguá (sucateada na

atual gestão). Reformar e revitalizar Arthur Müller (não aban
doná-lo ou destruí-lo, como pretendem) e democratizar o Bolsa
Atleta (que tem muita coisa errada, mas impublicável).

Façam suas análises, questionem seus candidatos e sejam
sensatos na hora do voto. Temos um bom tempo para decidir. A
sorte está lançada!

Juventus
Hoje o tricolor enfrenta
o maior freguês de
sua história. Com
todo respeito que o

histórico Hercílio Luz

merece, alguém precisa
'pagar o pato' pela má

campanha apresentada
até aqui. E os jogadores
sabem que se não for
o Leão do Sul, serão
eles. O presidente Ierri
Luft deixou claro que o

time precisa começar
a vencer ou algumas
peças serão substiuídas
na engrenagem
montada por Pingo.
Aguardemos ....

Chuva
Sem querer a chuva
acabou ajudando. O
cancelamento de alguns
eventos esportivos neste

sábado foi bom para
a imprensa e para o

torcedor. Era muito jogo
importante acontecendo
de forma simultânea.
Tinha final do Varzeano de
Guaramirim e semifinal
dos Seniores, além de

jogos do Iuventus, do

Jaraguá e dos Buffalos
- estes permanecem
mantidos. Apanhe seu

guarda-chuva e prestigie!

Arco e Flecha

DanielXavier
em 51°

Handebol

Feminino

joga às iOh30
Uma instabilidade na alça

de mira do arco afastou o bra
sileiro Daniel Xavier de seu

primeiro objetivo nos Jogos
Olímpicos. Daniel esperava
ficar entre 32 primeiros colo
cados na prova classificatória

que aconteceu ontem, no es

tádio Lord's Cricket Ground,
pegar uma boa chave. Acabou
em 510 e enfrentará o polonês
Rafal Dobrowolski (140), na

primeira eliminatória.

Em sua quarta participa
ção olímpica consecutiva,
a seleção feminina de han
debol estreia hoje contra a

Croácia, às 10h30, no ginásio
Copper Box. A partida é váli
da pelo Grupo A. Após uma

boa campanha no Mundial
e vitórias convincentes na

fase de preparação, o time
brasileiro chega em Londres

disposto a melhorar sua co

locação em Jogos Olímpicos.

Basquete
Estreia contra

a França
A seleção feminina de

basquete inicia hoje sua ca
minhada nos Jogos Olím

picos. A, partida contra a

França, às 16h, no Basket -

ball Arena, representa muito
mais do que uma simples es

treia. O grupo busca inspira
ção na geração de Hortência,
Paula, Janeth & Cia, medalha
de prata em Atlanta (1996),
para começar bem a compe
tição e subir ao pódio.

Natação
Thiago Pereira disputa os 400m medley

Com uma equipe de 19 atletas (15 ho
mens e 4 mulheres), a natação inicia neste
sábado sua participação nas Olimpíadas. Os

primeiros a mergulhar na piscina do Centro

Aquático Olímpico são Felipe Lima e Felipe
França (100m peito), Thiago Pereira e Ioanna

Maranhão (400m medley) e Daynara de Paula
(100m borboleta). Nos Jogos de Pequim 2008,
a natação ganhou duas medalhas com Cesar

Cielo, ouro nos SOm livre e bronze nos 100m li
vre. Agora o time brasileiro quer melhorar esse

desempenho e fazer história.

Abertura

Brasil desfilou com 120 atletas
O relógio marcava 22h34

(hora de Londres) quando a

delegação brasileira surgiu no

Estádio Olímpico para inaugu
rar oficialmente a participação
do país nos Jogos Olímpicos de
Londres. O desfile verde-ama
relo contou com a presença de
120 atletas, saudados calorosa-

mente por uma plateia estima
da em 80 mil pessoas. A equipe
do Time Brasil foi representada
por atletas do atletismo, bas

quete, boxe, ciclismo, esgri
ma, hipismo, levantamento de

peso, remo, saltos ornamentais,
tênis, tiro esportivo, vôlei mas

culino e vôlei de praia.

GA PE()�JATO BRA�;IL..EIR() - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

16 Palmeiras 10

17 Portuguesa 10 12 2 4 6 7 15 -8 27.8'){,
18 Santos 10 12 1 7 4 7 11 -4 27.8%
19 Atlético-Gü 8 12 2 2 8 12 25 -1322.2%
20 Figueirense 8 12 1 5 6 13 20 -7 22,2%

ia· RODADA

28/07
18:30 Coritiba x Grêmio
18:30 Intemacional x Vasco
21:00 Botafogo x Figueirense
29/07
16:00 Cruzeiro x Palmeiras
16:00 Ruminense x Atlétioo-MG
16:00 São Paulo x Ramengo
16:00 Sport x Atlético-GO
18:30 Bahia x Corinthians
18:30 Portuguesa x Náutico
18:30 Santos x Ponte Preta

Rebaixados para Série B

GA PEONATO BRASILEIRO -- SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO

São Caetano6

7 Joinville 153,8%

ia" RODADA

24/07
Joinville 1 x O América-RN

., Boa-MG 2 x 1 América-MG
flSA-AL O x 1 Goiás

27/07
Avaí x Bragantino*
Barueri x Criciúma*
28/07
16:20 ABC-RN x Guaratinguetá
16:20 Paraná x Ceará
16:20 Vitória x CRB

8 Paraná 18

9 Atlético-PR 17

10 CRB 17

2 150,0% 16:20 Guarani-SP x Atlético-PR

3
' 21:00 lpatinga x São Caetano
:47,2%
. 'encerrados após o fechamento da edição

-2 147,2%
11 Boa-MG

12 Ceará
13 Avaí

14 ABC-RN

15 Guarani-SP
16 Bragantino

17 1 :43,6%
17 3 :21,21; O '47,2%
14 6 12,15, -3 :38,9%
13

;

12 3
.

4 5 17! 18 -1 ,36,1%
12

i 12 2 '6 4 11! 12 ! -1
!
33,3%

11
.

12 2 5 5 16 19 -3 30,6%
17 ASA-AL 10 13 3 1 9 14 21 -7 25,6%
18 Guaratínguetá 9 12 2 3 7 11 20 -9 25,0%
19 Barueri 6 12 1 3 8 8 24 -1616,7%
20 lpatinga 4 12 1 1 10 8 27 -1911,1%

GA. p �IATO C ARINENSE
CLASSIFICAÇÃO

1 3
7 Caxias 111 2 4

i
8 Porto 3 4 liO 3 4

9 Juventus 3 4 013 1 2

10 XV de Indaial 2 4 0!2 2 2

6 -2 125,0%
3 -1 125,0%

Rebaixados para a Série C

SORODADA
28/07
15:30 Guarani x YN de Indaial
15:30 Juventus x Hercmo Luz

29/07
15:30 Porto x Biguaçu
31/07
20:30 Atlético-TB x Imbituba
02/08
20:00 Concórdia x Caxias

LIGA flJ�fSAl - GRUPO D
CLASSIFICAÇÃO

3 i 4 i O i 3 1: 7 : 9 i -2 125%
. j
i i

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas: GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

PRÓXIMOS JOGOS

13/08
20:00 CSM/Préfabricarx São Caetano

16/08
19:30 Corinthians x CSM/Préfabricar
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E AS 17

POlO HATCH 1.6/2007
COMPlETO

POR:

Rs33.soo,
FOX 1 .6 / 2007
ACI DHI VE/ TEI ALI AQ

26
POR:

R$ .900,

CLlO AUT. 1.0/2011
AQ/DT

POR:

,

.' Rs24.900,
207 HB XR 1.4/2010
COMPLETO

POR:

R$32.900,

SIENA CELEBRATION 1.0/2008
VEI TEI AQI DT

23
POR:

RS .900,

SAVEIRO CE 1.6/2010
AC

POR:

R$33.900,

KOMBI 1.4 / 2009
BÁSICO

POR:

R$31.000,
PALIO FIRE CElEBRATION 1.0/2008
VEI TEI ALI AQI LDT

POR:

Rs22.900,

GOL 1.6 POWER / 2010
COMPLETO

POR:

R$33.aoo,
FUSION 2.3 / 2008
COMPLETO

POR:

R$45.900,

CORSA SEOAN / 2004
AC/ TEI AL/ DT

19
POR:

R$ .900,

KA/2009

22
POR:

RS .900,

PALIO FIRE 1.0 / 2006
LDT/ VE

19 POR:

RS .900,

CLlO ÁUT 1.6 / 2007
AC/ TEI AQ! LDT

23
POR:

RS .900,

Promoções válidas até 2810712012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito

a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção,

BANCO VOLKSWAGEN

\

47,,32746000

I<A / 2009
AQ/LDT

POR:

Rs22.900,

MEGANE SO OYN / 2007
COMPLETO + COURO .

34
POR:

R$ .900,

PALIO FIRE ECONOMY / 2010
TE/ ALI LDT

O

23
PR'

RS .900,

Çaraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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