
Juventus

Lourival entrará em campo
Novo integrante da equipe, o atacante
Lourival deve ser o reforço do time para a

partidamarcada para o próximo domingo.
Kiko sofreu lesão no pé, durante o último

'�jogo contra o Hercílio Luz. Página 18

Incêndio na loja
Entulhos serão recolhidos

MÚSica eletrônica

Agito garantido na TheWay
No sábado a dupla San Schwart e Ber Schwanka
leva o Projeto Mashup, para boate em Jaraguá do
Sul. Eles apresentam umamistura de estilos, com
progressivo e tecno house. Mas os dois definem a

proposta como pop.Vejã entrevista. .1.

o comércio Colar Brinquedos, no Centro 'de
Jaraguá do Sul, destruído pelo fogo namadrugada
de segunda-feira, passou por limpeza ontem. O
IGP deve finalizar o laudo em 30 dias para verificar
o que pode ter causado o incêndio. Página 15

Meio ambiente

Plano de Resíduos não
·é uma realidade geral
Termina amanhã o prazo para que os municípios finalizem o planejamento de gestão
de lixo sólido. Jaraguá do Sul e Schroeder são as cidades que ainda não elaboraram
essa exigência. Corupá, Massaranduba e Guaramirim têm os projetos definidos.

Página5

Câncer e estresse
Os bem informados
sabem que emoções

causam danos à saúde.
Luiz Carlos Prates

Página 3

FABIO MOREIRA

Oaliment

que garante
uma boa
saúde

Na semana do Aleitamento
Materno, Lady Dayana,
com a filha Isabela, dá o
exemplo e doa � leite para
a Maternidade Jaraguá.

Página5
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: ..ermítírã O treínament
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.

de profissionais com
",muito·maior facilidade .

.

�Outra fioVi(hldé e a
rede de informações
que dísponíbílizarã os

.

resultados dos exames
em formato digital"" .! I

abrindo um novo campo

ir
de atuação. A estrutura
oferecida certamente
será um estímulo para
a vinda de grandes
profissionais para
nossa cidade.

23km

Lourival Karsten
Umrsten@netuno.com.br

www.ocorreiodopovo.com.br
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Centro de Estudos

Qmédico Douglas Anjo fez uma

apresentação sobre a implanta
ção do Centro de Estudos e Pesquisa
que é viabilizado junto ao Hospital e
Maternidade Jaraguá. O médico lem-

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ... -0,57%
OURO 1i -0,02%

US$ 106,700
US$ 1614,510

brou que convive constantemente

com o enorme volume de acidenta

dos - especialmente motoqueiros -

que são as grandes vítimas do trânsito
de nossa cidade.

DIVULGAÇÃO

A presidente da Fundação Instituto de Pesquisa e

Planejamento Físico-Territorial de .Iaraguá do Sul

(lpplan), Thais Liane Henning (foto), participou
da plenária daAcijs na última segunda-feira.
Ela apresentou considerações em relação aos

trabalhos que estão sendo desenvolvidos com
base dos dados da pesquisa sobre transporte
público, realizada no ano passado. Também
do relatório da empresa concessionáriaAuto

Viação Canarinho contendo diversas informações
sobre o transporte coletivo da cidade,
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SORTEIO N° 2956
10 -17 -41 -47 -50

LOTOFÁCIL
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Pesquisa
O acadêmico em EngenhariaMecânica daCatólica de SC, Diego de
Souza, falou sobre a pesquisa que desenvolveu. Ele visitou os dois

principais fornecedores deVLT domundo - aBombardier e a Siemens.

Nessas visitas, Souza pôde ter acesso a custos e submeter o projeto
de Jaraguá do Sul ao crivo de especialistas. O que se destaca é a

existência dos trilhos. Nos debates, ficou claro que ainda que não seja
oVLT a solução adotada, o que não pode ocorrer é transformar a área
atualmente ocupada pela ferrovia em uma rodovia. Isto seria um 'grande
atraso para omunicípio além de burrice, pois temos exemplos no
próprio Estado de decisões semelhantes.

Aniversários
Entre as empresas que comemoram hoje a data de fundação
destacamos:

• ACF Barra do Rio Molha • Koxixo

• Sipaca
• JJ Sul Transportes

• Metalúrgica Douglas
• Barra Parque Hotel
• Centro Educacional Canguru
• Kamylu s Confecções
• MMBD Advogados Associados

• Yatil Imóveis

• União Saúde
• HC Hornburg

Quem usa

ônibus
Uma das informações já
compiladas pelo Ipplan
mostra a disparidade
entre os diversos bairros
no uso de transporte não
motorizado, transporte
individual e transporte
coletivo. Enquanto nos
bairros mais distantes
a concentração é no

transporte coletivo,
na região mais central
a ênfase está no

transporte individual.
Esta informação dá uma
dimensão do tamanho do
desafio. Aparentemente,
quém utiliza o transporte
público é quem não tem

outra alternativa.

Informa abertura de processo seletivó

Área/ Re uisito Inseri ões e informa ões

INS1RUTQR .oE CU,�SOS: Formação .em Artes. �xRériência com aulas de
Desenho e' Pintura para todas as

I

idades. Habilidade para 'o ensino' de
Artesanato e artes em geral. 44h/semanais. .

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe conosco

Cidade

Por meio ao site até dia'

09/08/2012
JARAGUÁ •

.00 SUL

E
INFORMA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

SERViÇOS GERAIS:, Ensino f�rdªt:T1�ntal; E�periêl)�ia em

jardinagem. Prática com limpeza ôe i ambientes' internos . e!
externos.

"

Remuneração R$ 833,00 + R$ 124,00 Insalubridade + R$ 83,00
1.1'.1 .

.1.': "; .. ,
.. 'i ",

Assiduidade + VT + Farmácia + Unimed + Odontolo ia no SESC.

Mais informações dos processos seletivos do SESC/SC através do
Site www.sesc-sc.corn.br Trabalhe Conosco

Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana
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SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO

Do leitor

O preço do homem

çuem
se vende já perdeu sua -

dignidade. Na mentalidade
ho ema onde tudo tem seu preço,
se pensa que é possível etiquetar
tudo, inclusive o próprio homem.
Tal mentalidade se forma com base
em escala de valores, onde tudo é

mensurado, comparado, calculado
e orientado a partir de tabelas e de

preços. E, assim, muitas vezes, se diz
que cada homem tem seu preço. Em

contrapartida, os que abraçam tal

esquema de pensamento vendem a

simesmos e pensam poder comprar
quem quer que seja, contanto que a

oferta esteja à altura. Essa armadilha
tem feito com que se difunda, prin
cipalmente, nos meios políticos a

ideia de que basta pagar "bem' para
se corromper alguém. Com raras ex

ceções os escândalos políticos têm
mostrado que a afirmação parece
proceder e que a carapuça tem ser

vida em muitos. Desta forma, os já
corrompidos, às vezes a preço de ba

nana, fazem da carreira política um
caminho de compra e venda de pes
soas, de cargos e dementes, parafaci-

litar seus jogos ambiciosos de poder.
Millôr Fernandes chegou a afirmar

que: "político honesto é político mal
investigado". Em outras esferas este

quadro se repete. Quantos proposi
tadamente também caem na cilada
de se venderem para conquistar "um
lugar ao sol" ou facilitar situações .

para que os "espertinhos" alcancem
o que desejam. Como em uma inun

dação em que a água atinge todos os
cantos, também esta mentalidade
está difundida até nos lugares limais
santos". Com essa perversão dissimula
da em ideias do tipo: "Quem não chora
não mama", ou "Iodo mundo faz, por
que eu não?", se pensa que tudo pode
servendido, inclusive o homem com sua

consciência. O ingênuo dessa colocação
é ignorar que o homem jamais deve
ser entendido dentro de uma escala
de valores comerciais. Preços se dão

para as coisas e o homem, seja ele

quem for; não tem preço, mas digni
dade: E dignidade não se co�pra; se
reconhece se promove e se respeita.

GiImarOsny Ludwichak

(�om,pa:rtillte a sua opblião. FJsCI"eVa"JltlS!
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
""

J

Estresse e câncer
As pessoas bem informadas sabem que as emo

ções produzem desastres na saúde. Matam
mesmo. O que nos vai pela cabeça, incômodos,
medos, angústias, iras, invejas, tudo que de ruim

produzimos na mente passa para o corpo físico. E
não adianta a pessoa bater o pezinho e dizer que
não, que era só o que faltava... .

Acabei de ler uma declaração de um sujeito in
teligente, de uma inteligência que não foi, todavia,
capaz de evitar-lhe uma baita encrenca. Estou fa
lando do ex-deputado federalRoberto Jefferson, o
que delatou o "mensalão" em 2008. Jefferson está
sofrendo de um agressivo câncer de pâncreas, um
dos piores cânceres a aborrecer uma pessoa. E sa

bes o que diz o Roberto Jefferson sobre a moléstia

que o incomoda? Ele diz que "somatízou" todas as

emoções ruins que o tem fustigado desde que fez
as denúncias do escândalo maior do governo Lula,
escândalo, aliás, que o devia ter tirado da presi
dência, mas Lula diz que de nada sabia, como se

fosse possível não saber...
'

Voltando ao Jefferson, as emoções, as inquie
tações da mente, segundo ele, o levaram ao cân
cer. Bem pensado, muito bem pensado. O câncer,

,

sabe-se, é uma doença multifatorial, tem várias

origens, pode-se desenvolver pormúltiplas razões,
como de resto quase todas as doenças. No caso

específico do câncer, a infelicidade é o fator mais
comum. Há quem diga que não, que isso é uma

grande bobagem, o Roberto Jefferson, um cara que
tem ideias e sabe pensar, foi direto no diagnóstico:
o câncer dele é uma somatização, isto é, emoções
que se transformaram em doença no corpo físico.

O estresse mata, o estresse produz todas as mo

léstias, e estresse é "apenas" um modo pessoal de
reagir aos estímulos. Os estímulos em si mesmos

nadá produzem, mas causam desastres à saúde de

pendendo do modo como encaramos os fatos e a

vida. Jefferson sabe disso.

Enganados
.

Em nenhuma nação do mundo 40% dos jovens
tem personalidade empreendedora, em nenhum.
Pois uma pesquisa da empresa Na Mosca, Sp, faz
nos saber que 4 em 10 universitários no Brasilque
rem sair da faculdade e abrir o próprio negócio, 'não
querem patrões. Seria bonito isso, mas utópícp. O
que ocorre é que o pessoal acha que sendo dono
do 'negocio vai 'poder pegar leve, gozar da sonhada
"qualidade de vida", coisa própria dos vacilões.Vão
cair do burro; a realidade é pedregosa, é dura.

Hobby
Pesquisas antigas e internacionais provam que ,

quem gosta do que faz, do seu trabalho de carreira,
não costuma ter hobbies, passatempos. Faz sentido,
quem gosta do que faz tem no que faz a suaprópriadi
versão, o seu diário encantamento com a vida. Os que
têm hobby e a ele se apegam entusiasticamente não

gostam do que fazem, o hobby lhes salva a pele. Duro
isso? Não inventei, constatei. Dê uma olhada ao redor
e veja se não é assim...

Falta dizer
Pais que gostam dos filhos não os forçam a fazer

este ou aquele curso, os incentivam, isso sim, a que fa
çam o de que mais gostam, livres. Assim, serão felizes;
de outro modo, serão neuróticos e viverão a procurar
porhobbies epassatempos forado trabalho. Quem faz
o de que gosta; se diverte todos os dias, e ainda ganha
dinheiro por isso. Ganha o salário ou a renda.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com,br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

Elisângela Pezzutti • redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fl'mes: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assillatul"í!ls: 2106-1936 • Plant.ão Redação: 9221-1268
• Comlllwíal: 9149-9771 • Plal'll:ão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do POvo Uda
Os artigos e opini��s_��s��ados não retratam necessariamente o posicionamento pp jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Saúde

amentar é ato de amar
Semana do Aleitamento Materno também
ressalta a importância da doação de leite

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

Em comemoração à Semana
Mundial doAleitamento Ma

terno, o Hospital e Maternidade
Jaraguá ressalta a importância da
amamentação, do valor da apro
ximação do filho com amãe nos

primeiros dias de vida, e os cui
dados com os recém-nascidos.
Um dos principais incentivos

do hospital é na doação de leite.
Esse ato tão generoso pode salvar
os recém-nascidos e garante vida
mais saudável para os bebês.

O Banco de Leite do Hospital
Jaraguá é abastecido pormulheres
doadoras e omaterial é direciona
do para crianças que nasceram

prematuras ou que precisam fi
car internadas naUT!. A coorde
nadora do banco, Roseli Schauss,
conta que atualmente o estoque
de leite funciona apenas para su

priras necessidades essenciais dos
atendimentos, e que estão sempre

.

na busca de novas doadoras. Ela

explica que são arrecadados
cerca de 30 litros por semana,
e são consumidos cerca de 20

litros durante o mesmo perío
do. Toda a criança internada na
UT! precisa de 300 a 500 milili-

tros de leite diariamente.
A coordenadora ressalta que

esse alimento tem um prazo de
validade. "0 que é retirado do

peito damãe tem validade de até
15 dias congelado. Já o pasteuri
zado, que passou por um proces
so de alta temperatura, chega a

durar até dois meses", explica.
Doadora há mais de três me

ses, Lady Dayana Engel Koch, 29
anos, se orgulha em dizer que
participa do Banco de Leite do

Hospital Jaraguá. Ela chega a

arrecadar por semana cerca de
cinco litros para ajudar outras

crianças. Lady é mãe de Isabela,
de quatro meses, e explica que é
uma grande satisfação saber que
seu leite ajuda outros bebês.

Para ela, foi uma surpresa sa

ber que poderia doar. Ladi conta

que estava internada por causa
de uma inflamação no bico do

peito e foi nesse período que o

médico obstetra avisou que ela
deveria doar a quantidade que
sobrava. Segundo ela, a alimen
tação saudável pode ajudar na
produção de leite. Atualmente,
ela cortou do seu cardápio al

guns ,çilimentos e refrigerantes,
além de consumir mais de dois
litros de água por dia.

Orientação.
Cuidados com a alimentação
Com experiência nas práticas

diária no atendimento às mães

e bebês, a pediatra do Hospital
e Maternidade Jaraguá Adriane

Jardim reforça a importância da

amamentação e dá algumas dicas
para mãe garantir uma melhor
saúde para o filho.

Ela ressalta que o aleitamento
matemo juda namelhor nutrição
do recém nascido. 'i\.s imunoglo
bulinas no leite servem de prote
ção da criança contra as infecções.

Além de estimular o contato entre
mãe e filho, que é de extrema im

portância nesse período", destaca.
A pediatra ressalta que a mãe

deve manter durante toda a gra
videz uma alimentação regulada,
dando prioridade aos alimentos
saudáveis que a sustentem jun
tamente com o bebê. Além disso, '

deve deixar hábitos como fumo e

bebida, e ingerir mais água. Esse
conjunto de ações faz com que a

mãe produzamais leite.

MARCELE GOUCHE

J
SAÚDE Sueli Cristina com a f"Jlha Sara no hospital

Recuperação
Leite ajuda a pequena Sara
Mãe pela terceira vez, Sueli

Cristina dos Santos agradece a

ajuda recebida. A terceira filha
Sara Luiza nasceu prematura no
dia 27 de julho e precisou utili
zar do banco de leite do hospital
para ficar forte. A mãe mescla
a amamentação tom o reforço
desse importante alimento das

doações de outras mães. Ago
ra, saudável, Sara está prestes a

ganhar alta e recebe as últimas
sessões de fototerapia. Sueli lem-

bra que no nascimento do seu

último filho, Felipe Henrique dos
Santos, que hoje tem três anos,
ela também utilizou da reserva

de leite do hospital, porque a

criança ficou internada na UT!
e ela não conseguia alimentá
lo. Depois do susto, Sueli lem
bra que também ajudou outras

mães. Ela foi doadora por algu
mas semanas. Para ela, o leite do
banco foi essencial para a recu

peração dos dois filhos.

Conhecimento

Fórum traz especialistas
Com o objetivo de mobilizar

a saúde local, estudantes e mães

para a importância da amamen
tação' o Hospital e Maternidade
Jaraguá organiza hoje, às 19h, o
lo Fórum do Aleitamento Ma

terno, no Hotel Saint Sebastian.
No evento, estarão presentes
mães doadoras e recebedoras
do Banco de Leite, profissionais
da saúde e estudantes da cidade.
Os palestrantes são especialistas
na área de amamentação e bus
cam reunir mais de 150 pessoas
em prol da conscientização do

valor do leite materno. Os inte
ressados podem se inscrever até

hoje ao meio-dia. O ingresso é
um quilo de alimento não pere
cível. O encerramento está pro
gramado para o dia 2 de agosto,
também às 19h.

• O QUÊ: lo Fórum de
Aleitamento Materno

• QUANDO: Dias lo e 2

de agosto (hoje e amanhã)
• ONDE: Hotel Saint Sebastian
• ENTRADA: Um quilo
de alimento

Todomês, em torno'de 100pessoasmarcam enão comparecem!
Cada vez que você agenda data e horário para uma consulta ou exame na Rede Feminina de Combate ao Câncerde

Jaraguá do Sul, estámarcando um compromisso não só com a sua saúde, mas éom todas as pessoas queprestam

serviços à entidade e com toda a comunidade que, assim como você, usufrui desses serviços. Portanto, caso saiba com
antecedência que não vaipoder comparecer, avise e abra espaço para que outra pessoa seja atendida.

A saúde, o bem-estar e o respeitopelopróximo agradecem.

Administração
TCEorienta

gestores
As atuais legislações ligadas

à administração pública pro
porcionam uma melhor gestão
dos recursos públicos, em com

paração a outros períodos ante
riores. Essa avaliação, comen
tada pela diretora do Instituto

de Gontas do Tribunal, Ioseane
Aparecida Correa, está relacio
nada principalmente a partir
da implantação da Lei da Res

ponsabilidade Fiscal, em vigor
desde 2000. A lei foi feita para
dar mais transparência com os

gastos públicos e garantir que os
projetos iniciados durante uma
administração sejam finaliza
dos por aquela que a substitui.

Joseane esteve ontem no

Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul (Cejas), onde participou
da coordenação do ciclo de pa
lestras realizado pelo Tribunal
de Contas de SantaCatarina so
bre estudos de controle público
da administração municipal.
Ela disse que a cultura sobre
a forma de governar mudou
nos últimos anos. Para Jose
ane, os prefeitos estão tra

tando os recursos públicos
com mais responsabilidade .

'i\. boa gestão se tornou mais

importante depois da Lei de

Responsabilidade Fiscal. E as

novas legislações têm incenti

vado a participação e o contro

le popular", afirmou.
Conforme a coordenadora

do Instituto, o cidadão precisa
assumir o papel que cabe a cada
um, que é de fiscalizar e cobrar
boas ações. "Existem casos em

que a população não consegue
controlar por que os assuntos

são técnicos", disse. Por causa

disso, o Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina (TCEI
SC) realiza a capacitação dos

gestores e da sociedade", disse.
O encontro de ontem con

tou com a participação de 415

técnicos de prefeituras e ·câ

maras municipais, integrantes
dos conselhos municipais e

organizações sociais.

REDEFEMININA
DECOMBATE

AO CÂNCERDE
JARAGUADO SUL

25 anos dedicados à prevenção do câncer

1981- 2012

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 801 I Centro 1 Jaraguá do Sul 1 SC 1473275-02681 www.redefemininajs.com.br
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Resíduos sólidos

Municípios devem
. terplano de gestão

Lei federal determina que até 2014 devem
ser eliminados todos os lixões do Brasil,
com a implantação de aterros sanitários

REGIÃO� municipais, de gestão de resí-
.................................................................................... , .

Elisângela Pezzutti duos sólidos, caso pretendam
pleitear recursos federais para

Após carência de dois anos, investir no setor, como deter
encerra, amanhã o prazo mina a Lei n- 12.305. De acor

para que Estados e municípios do com a legislação, até 2014
concluam planos, estaduais ou devem ser eliminados todos os

lixões do Brasil. "Para isso, será
preciso implantar aterros sani

tários, o que não se faz da noite

para o dia. As cidades e Esta
dos que não tiverem plano de

gestão não vão poder solicitar
recursos para fazer isso", des

taca o gerente' de Projetos da
Secretaria de Recursos Hídricos
eAmbiente Urbano do Ministé
rio do Meio Ambiente, Saburo
Takahashi.

Reciclagem

BODl exemplo: destinação
correta para o lixo eletrônico

Em 2010, Jaraguá do Sul ini
ciou o programa Recicla CDL,
uma parceria da Câmara de

,

Dirigentes Lojistas e da Funda

ção Jaraguaense do Meio Am
biente (Fujama). Através dele,
o lixo eletrônico - aparelhos
de som, DVDs, vídeo-cassetes,
monitores, teclados, baterias
de celulares, placas eletrôni
cas e outros - são entregues
em pontos de coleta e depois
recolhidos por uma empresa
de reciclagem. A primeira co

letada campanha em Iaraguá
do Sul ocorreu em 20 de junho

de 2010 e, até agora, já foram
recolhidas 90 toneladas de ma
teriais eletrônicos descartados.

Informações sobre pontos de
coleta podem ser obtidas pelos
telefones 3275-7070 (CDL) e

3273-8008 (Fujama).
Há três meses, Corupá ini

ciou campanha semelhante.
'� adesão da comunidade
está muito boa. "Diminuiu a

reclamação sobre materiais

jogados em beiras de rio e

terrenos baldios", disse o se

cretário da Agricultura e Meio

Ambiente, JeanMarcel Diel.

R)$�CICLA. CDI,� Desde que o programa foi implantando em Jaraguá do Sul, já foram recolltidas 90 toneladas de lixo eletrônico

I,el'l'alltamento

Maioria dosmunicípios da região já tem plano pronto
Quase todas as cidades da região já tem

o plano de gestão de resíduos pronto. Ia
raguá do Sul concluiu recentemente urn

plano municipal de saneamento, com os

temas água, esgoto, lixo domiciliar e dre

nagem pluvial. "Falta agora somente urn

plano para os resíduos sólidos", informou
o presidente da Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente (Fujama), CésarHumberto
Rocha. O lixo doméstico produzido no mu
nicípio é levado paraMafra.

Em Schroeder, � situação é semelhante.
O município ainda não tem o plano com

pleto. "Temos plano de saneamento e den-

tro dele háum tópico que trata dos resíduos
sólidos. Não vamos entregar no prazo, mas
nossa pretensão é revisar este plano e ade

quar o item dos resíduos sólidos de acordo
com a lei federal até o início do ano que
vem", informou a engenheira ambiental,
LetíciaGazola.

De acordo com o secretário do Plane

jamento, Argeu Stecklíng, em Guaramirim
o plano está pronto desde o ano passado,
pois a questão do, 'destino dado aos resí
duas já era urna preocupação: "Com este

diagnóstico em mãos, podemos montar

projetos específicos para cada área, como a

coleta de esgotos, de resíduos sólidos, etc",
disse Steckling. A coleta de lixo no municí

pio, incluindo o reciclável, é feito por em
presa terceirizada, que leva os resíduos para
omunicípio de Mafra.

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

já foi concluído em Corupá e enviado ao

governo federal para aprovação. "Com este

levantamento, saberemos quais são as áre
as e regiões que mais necessitam de inves

timentos", afirmou o secretário da Agricul
tura eMeioAmbiente, JeanMarcel Diel. Em
Corupá, a coleta de lixo também é terceiri
zada e levada paraMafra.

Segundo o secretário de Planejamento,
Fabiano Spezia, em Massaranduba o plano
de resíduos sólidos está incluído no Plano

Municipal de Saneamento, concluído em

2010. "Já fizemos isso visando recursos para
o saneamento básico. Este plano dever ser
revisto a cada três anos", explicou Spezia. A
coleta do lixo na cidade é feita pela Prefei
tura, depositado em um lixão, de onde os

materiais são levados porempresa terceri
zada até Brusque. 'Além dos materiais re

cicláveis, também são levados os resíduos

domésticos", informou o secretário deAgri
cultura eMeioAmbiente, NiltoVolpi. '
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Daiana Constantino
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Candidatos em debate
A manhã, às 19h, o Centro de Profis
Ilsionais Liberais (CPL) vira palco de
debate entre os candidatos a prefeito
por Iaraguá do Sul. Foi confirmada a

presença de Cecília Konell (PSD), Die
ter Janssen (PP) e Moacir Bertoldi (PR).
É uma excelente oportunidade para o

eleitorado conhecer o que pensam os

postulantes ao cargo do Executivo mu

nicipal e analisar quem está mais bem

preparado para assumir o poder. O tête
à-tête deve durar três horas, se todos

comparecerem. A conversa vai rolar no

auditório, com espaço para acolher 200

pessoas sentadas.
Essa será a segunda vez que o CPL pro

move um debate eleitoral. Na eleição de

2008, os candidatos DioneiWalter da Silva
eMoacir Bertoldi participaram do evento,
menos Cecília Konell. Há quem diga que
a candidata vai repetir a dose na quinta-·
feira. Vale lembrar que no primeiro deba
te, realizado no dia 25 de julho pela Rádio
Brasil Novo (RBN), a candidata do PSD
também não compareceu.

O debate está dividido em três etapas.

Na primeira, cada uma das quatro entida
des - subseção da OAB de Jaraguá do Sul,
Associação Brasileira de Odontologia, As
sociação dos Engenheiros e dos Médicos

-lançam duas perguntas para os candi
datos. Em seguida, será feito o sorteio de

perguntas e, para encerrar, aplateia pode
rá fazer questionamentos.

Os candidatos ganharão de três a

cinco minutos para discursarem antes

de terminar o evento. O presidente da

OAB, Raphael Rocha Lopes, será o me

diador do debate.

EDUARDO MONTECINO

Há 17 anos advogando
na área administrativa
pública, Marcel
Salomon entrano páreo
ptopordonalde Iaraguã
do Sul pela segunda vez.
Na disputa de 2098, o
petista foi eleito terceiro
suplente pelo partido,
com 734 votos. Ele
tem se mostrado um. .

bomarticuládor-nos
.

bastidores e agora em
cena corre para alcançar
resultado positivo no
pleito de outubro.

FRIl,SE D DIA.
Claro que o juiz julga
pela lei, mas a lei não
é algo que não tenha

relação com a vida. Claro

que [a opinião pública]
não pode substituir a
lei. Mas, a existência

de opiniões da sociedade
faz parte de um processo
eminentemente político.
Claro que o juiz vai
ter que separar o

joio do trigo.
Fernando Henrique

Cardoso, sobre o julgamento
domensalão'

,

Abandono de

patrilDônio público
Doado pelo governo do Estado na década de 1980, o

GinásioArthur Müller foi abandonado pela atual
administração. O eleitorado deve ficar
atento às promessas dos candidatos a

prefeito sobre o futuro do prédio.

Arthur Müller
o processo do GinásioArthurMüller, alvo de uma ação
popular impetrada em dezembro passado pelos vereadores
Justino da Luz (PT), Francisco Alves (PT), Natália Petry (PMBD)
e Jean Leutprecht (PC do B) teve novamovimentação. A juíza
Candida Brugnoli acolheu o pedido do Ministério Público

para que a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e a
Prefeitura de Jaraguá do Sul se manifestem sobre o assunto.

Ofícios
Segundo informações da assessoria daVara da Fazenda de Jaraguá do Sul,
o primeiro pedido do Ministério Público (MP) solicita.que no prazo de
20 dias sejam informadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional
(SDR) as características da estrutura do ginásio. O segundo quer saber
se o Executivo realizou audiência pública para consultar a opinião da
população sobre a demolição do imóvel e construção de um terminal
urbano no local. Após notificação e respostas da SDR e Prefeitura, será
aberta nova vista para o MP semanifestar sobre o caso.

Recapitulandó
Em abril, a juíza Candida Brugnoli assinou
liminar determinando que a Prefeitura

apresentasse, no prazo de 60 dias, um
projeto para recuperar o ginásio Arthur
Müller. O ato foi a favor da ação impetrada
pelos parlamentares. O Executivo

entrou com um agravo de instrumento

suspendendo os efeitos da liminar.
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Florianópolis

-:Lages
� ...

� �
16° 22° SÁBADO� ...

11 ° 20° Meia para MíN: 13°C
Ensolarado Instável Parcialmente aquecer! MÁX: 23°C

Nublado

Canoinhas

� ...
12° 18°

São Miguel
do Oeste

� ...
14° 27° Joaçaba

� ...
14° 22°Chapecó

� ...
14° 25°

Tempo melhora
quinta-feira
Mais nuvens e condição de
chuva fraca na madrugada
e início da manhã no leste
do Estado, melhorando
com sol no decorrer do
dia em todas as regiões.
Tendência de 4 a 14/8:
A chuva diminui, com
dias mais secos e com sol
entre nuvens em todas as

regiões. Temperatura mais
baixa nas madrugadas e ao

amanhecer, e em elevação
durante o dia.

Mafra

� ...
13° 17°

Joinville

� ...
16° 19°

Jaraguá do Sul
� ......
'J!" 14°20°

Rio do Sul

� ...
13° 20°

Blwnenau
� ...
140 21 °

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 7km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Leste 3km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 5km/h 80%
• 18h Vento não favorável Leste 5km/h

de ��S:��!i:.ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

umor

Reforço Escolar
o pai pergunta à filha:
- Filha, você disse para a sua professora que eu estou te ajudando a fazer a

lição de casa?
- Sim, pai. E ela me disse que você deveria voltar para escola!

udoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3:
.

o
lca
c.>
::s
-

O
cn

São Joaquim
� ...
8° 16°

riciúma
� ...
130 21° " 'CHEIA 2/8

HOJE

Jaraguá do Sll1
e Região

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

,MINGUANTE 9/8

NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h23: 1,7m
• 15h26: 1,6m
• Baixamar
• 8h04: -0,1 m
• 19h36: 0,4m

Florianópolis
• Preamar
• 1h36: 1,1m
• 14h34: 1,1m
• Baixamar
• 8h02: Om
• 22h08: 0,4m

HORIZONTAIS
1. Nas residências, local com balcão e bancos altos,

onde se servem bebidas e petiscos I Peso que faz
as vezes de ãncora em pequenos barcos

2. Mulheres nascidas no país cuja capital é Teerã
3. Sigla do nos.so Banco Gentral! Secretaria de Se

gurança Pública
4. Ave de bico muito longo e recurvo! (Pop.) Fedor

de suor

5. Esprenar ou investigar como agente secreto
6. O esporte de Thomaz Bellucci
7. Ornar, geralmente com fausto
8. O meio da .. , baliza I Matar reses
9. Sigla da primeira indústria de veículos implantada

no Brasil/Imagem que representa uma divindade
10. O mês 8 / As iniciais da atriz norte-americana

Thurman, de "Kill Bi""
11. O jornalista e repórter esportivo Schmidt / Uma

ave que grasna
12. (Anal.) Proeminência óssea da extremidade su-

11perior do fêmur
13. Fórmula amigável de saudação ou de augúrio,

VERTICAIS
13

1. Onomatopeia de buzina de automóvel / A pintora
paulista Anita (1896-1964)

2. A lígua falada no Egito I Gotejar
3. Pessoa que tem sentimento de agressividade, de

natureza preconceituosa e discriminatória, em

retação a indMduos de grupos considerados dis
tintos I Boas maneiras

4, Um tipo de ameixa / Estiagem
5. Plano de Integração Nacional/Invulgar
6. Meia ... broa I Desgraçado. if!feliz I As inicíai� do

percussionista Vasconcelos
7. Que demonstra pouco juízo e critério / Sufixo di

minutivo
8. Taberna / Brilho intenso
9. Que tem superfície desigual, desagradável ao tato
/ Uma grande associação filantrópica internacio
nal.

Tábua
das marés Itajai Imbituba

• Preamar
• 1h16: 1m
• 13h59: 1,1m
• Baixamar
• 8h06: Om
• 21 h23: 0,5m

• Preamar
• Oh36: 0,6m
• 15h06: 0,6m
• Baixamar
• 7h41: -0,1m
• 20h36: 0,3m
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Elijane Jung

Retratos
da vida
Táfalei aqui quequando
J eu eramais nova,juntava
algumas amigas em casa, todas

carregadas com sacolas cheias
de roupas e acessórios que não
usavammais,parafazermos
uma tardede trocas.Pegavam
tudo aquilo quea outra não
queriamais, ou não serviamais e ofereciam tudo o que lhes era

dispensável.Esaia todomundofelizda vida.Funcionava que era
uma beleza.Em uma conversa entreamigas, novas amigas, revelei
essa experiência e saiu uma sugestão: uma tarde de beleza entre
amigas.Apontaramparamim, dizendoquesoumuito caprichosa
fazendo as unhas.A outra tem o dom defazermakes incríveis. Tem
aquela queadoramexernos cabelos eécheia deprodutosbacanas
para hidratação.Ea últimaamiga tem umamão levíssimaparafazer
assobrancelhas.Nofim das contascada umafazoquesabefazer
melhoreagentepassa uma tarde inteira sedivertindo eficando linda.
Gostei!Quando rolar, contoa experiênciapara vocês, ok?

Dicadavez
A dica da vez é sobre os spikes,
essas tachinhas pontudinhas
que invadiram as produções de �

moda, seja em peças de roupas,
em calçados ou acessórios.
Pela internet afora, muitos
sites e blogs ensinam como

customizar, bolsas, calçados,
bijuteiras e roupas com os spikes. Além das cores em metal,
prata, dourado ou cor de bronze, você encontra os spikes
coloridos. Procure em lojas especializadas como bazares, por
exemplo. Dá pra fazermuita coisa legal!

Divã com
Kimber8
AIf1en

Onde trabalha e o que
faz: sou estudante. Eu
sou: alegre. Homens são:
um complemento na vida
de uma mulher. Mulheres
são: poderosas. Semeu
relacionamento fosse um
ritmo seria: calmo. Desço
do salto quando: Falam
mal das pessoas que eu

gosto. Parame ganhar
basta: ser romântico.
Se eu fosse celebridade
seria: Katy Perry.
Roubaria o doset de:
Katy Perry. Meu coração
bate mais forte quando:
gosto de alguém. Eu sou ótima em: ajudar as pessoas. Eu
sou péssima em: organização. Umanoite perfeita pede:
música. Um casal apaixonado precisa: nada, porque o amor

já é o essencial. Com 50 reais eu: compraria roupas. Com 1
milhão de reais eu: investiria no meu futuro.

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Coisas da net (viamullter30.com.br)
FAZEHDO· GOMPRAS.,�.

MUi.HER QUE SAIU PRA COMPRAR UMA CALÇA

Não pintar as unhas por
elas não serem compridas.
Essa trevinha eu tirei de uma
conversa com uma arruga
que se recusa a pintar a unha,
pois elas vivem curtinhas,
quebrando e tal. Para tudo.
Unha curta fica linda sim,
pintada em cores fortes e

não apenas com aquela base
incolor. Tudo bem, não pinte
aquela unha no "sabugo" com
cores chamativas, mas se elas
são curtinhas por natureza (alô
fortificantes!) deixa de bobeira
e experimenta cores fortes!
Treva é não pintar!

Produções hí-lo, quando você
mistura peças mais elaboradas,
mais elegantes, com outras

nada glamourosas. No inverno,
é o caso de mesclar casacos
estilosos e cheios de classe,
com blusas mais podrinhas,
ou calças bem despojadas.
Para entrar nessa tendência,
basta você utilizar numa
mesma produção, peças de
marcas famosas com outras de

magazines populares. É só ir

experimentando e lembrar que
a característica desses looks
é justamente casar 110 luxo e o

pobre". Bem flash!

'I
"

HOMEM QUE SAIU PRA COMPRAR UMA CAt.,ÇA

i

Conselheiro aDloroso
P: Preciso de um conselho, não exatamente amoroso, mas de
conduta. Devo contar para um amigo querido que encontrei sua
namorada em atitude suspeita com outro, num café que fica
numa cidadezinha aqui perto?
R: Bom, o velho ditado de não meter a colher ainda é utilizado com

sabedoria pormuitos. Há questões que você deve responder para
simesma. O cara é seu amigão mesmo, oumais um colega? Que
atitude suspeita foi essa que você viu? Se foi um beijo na boca e de

língua, então você tem razão, mas se não foi isso, o que pode ser
suspeito pra você pode não ser pramuita gente. Cuidado. Às vezes
émelhor se passar por cega, surda emuda e deixar que as pessoas
realmente envolvidas resolvam seus problemas.

Curtinhas
1 - Uma amiga, olhando seu

Facebook dia desses, se vira e fala

pramim que não entende pessoas
que, ao saber que um conhecido
bateu as botas, saem falando:

"Nossa, ainda outro dia falei com
ele!" Segundo a minha amiga: é
claro que falou com ele ... Afinal de

contas, ele ainda estava vivo, né?!

2 - Estive pensando que quando
eu era mais nova, não podia
entender como minha mãe se

estressava com tão pouco: uma

louça suja na pia, o lixo que eu

esquecia de tirar... Mas aí a gente
tem filhos e ai dele se não fizer as
coisas que pedimos, ou esquecer
uma tarefa ... Como dizmeu filho:
Ai mãe! A mãe se estressa por tão

pouco ...

3 - Assistindo ao jogo
das meninas do vôlei, na
companhia do meu pai, pensei
que ele estivesse tão calado

prestando atenção ao jogão que
tava rolando. De repente ele faz
um comentário sobre aqueles
shortinhos das jogadoras.
Passados dez minutos de

silêncio, outro comentário sobre

,

as coxas grossas da Fe Garay. E
outros comentários ... Muitos!

j ;
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3370-3242

Stammtisch
"organização para a 10a

.r1stammtisch, que acontece

este ano noParqueMunicipal de
Eventos, dia Iode setembro, está
a todo vapor. Mais de 15mil pes
soas são esperadas para o evento

mais concorridoda nossa região.
O objetivo da festa é reunir ami

gos para confraternizar e curtir
a vida dojeito mais simples pos
sível. Informações sobre o encon
tro nofone 3370-2900.

f
KAY�ÓS
H O r E l

Top Móbile
A empresa jaraguaense Bell
Arte mais uma vez recebeu
o Prêmio 'Iop Móbile, como
amarca mais lembrada do
na categoria de fabricantes
de móveis de decoração
em todo o Brasil. A
iniciativa foi daAlternativa
Editaria/RevistaMóbile.
A premiação aconteceu

dia 25 de julho,no Teatro
Elis Regina, no Complexo
Anhembi em São Paulo.

<i

,L,aboratori
Le n z i

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi
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MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

,..

PREMIO João Rafael AntW1es, Ricardo Barddal, com os diretores da BeIIArte

Crystian, Renato, Lurdes e Tbayse Freiberger durante a entrega do prêmio Top
Móbile, como a empresa mais lembrada no segmento do móveis no Brasil

BELAS Sibele

Lorenzetti, Vanessa
Luchini e Naihara

Pereira nos
corredores da Patuá

Jean & Daniel
Hoje à noite a The Living vai
super lotar com a presença da
excelente dupla sertaneja Jean
& Daniel. O que é melhor, o

mulherio entra free até às 23
horas. Vai perder?

PRESENÇA
Eliane

Hoffmann

eaminha

queridíssima
Almira
Schulz
Ronchi

(Miramodas)
durante a

Festa do

Colono
na Sociedade
Centenário

Dois toques
• o nosso amigo Emílio
Silva Neto, futuro síndico de

Jaraguá, com suas declarações
na imprensa, está fazendo
mais sucesso que dentadura

,

nova em banguela.

Faceira
Alguém pode me dizer por que
Maristela Borges, aMari, anda
tão faceira? Seriamuito dizer �

que é o motivo da exaltação é
um moreno "boniton"? Sei lá!

\

• Por falar em Emílio, Cacá
Pavanello ligou pra o colunista
atirando flechas contra suas

declarações naCarta do Leitor,
no O Correio do Povo de
ontem. "Moa, nunca troquei
ideia sobre política com Emílio

Silva", disse Cacé,

Leitor fiel
o leitor do fiel de hoje é meu

amigo e grande contador
de histórias Gilson Grama.
Ele sempre lê esta coluna

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

Nas rodas
• Têm um candidato a

'

vereador eríi'Iaragüã
usando as redes sociais

para atirar 'flecha
envenenada' contra
adversários. Não é por aí.

• O grupo Os Cawboys,
liderado por "Tubarão",
já está amil com os

preparativos da IDa

Stammtisch, dia Iode
setembro, no Parque
Municipal de Eventos.

• Elizangela Hoschler
continua arrasando

corações por onde passa.
É isso aí, garota.

Caragu6 Auto Elite
A escolho perfeita

Dia dos Pais
No próximo dia 11 de agosto,
com a participação dogrupo Os
Montanari de Blumenau, vai ro
lar no Beira Rio Clube de Cam

po' um delicioso JantarDançan
te em homenagem ao Dia dos
Pais. Vale a pena prestigiar.

Não levante a espada
sobre a cabeça de quem

te pediu perdão.
Machado de Assis

Sumido
Quem anda sumido é o nosso

queridíssimo "bom vivant"
Guida Rincaweski. Ele diz

'que não tem tempo porque
trabalhamuito. Mas a gente
descobriu que é um novo amor

que está ocupando seu tempo.
Apareça, irmão, a feijoada do
Moa vem aí!

Proticidade
ti corno nunca
r Br\nctuedo\�Oa

para d,verl\T
-

a cna)'\çada

Estofado Gomo (2,04mts) .

Retrátil e reclinável cl molas

,..

EL GANC

Audrey dos Santos
durante elegante
coquetel de entrega
do Residencial de

Macedo, em Itajaí

Pesquisa
Já tem instituto de pesquisa
circulando na cidade. Logo,
logo sai a primeira avaliação
dos candidatos a prefeito. Aí, o
bicho pega!

Pensando bem
"Hoje, neste tempo que é seu, o
futuro está sendo plantado. As
escolhas que você procura, os

amigos que você cultiva, as leitu
ras que você faz, os valores que
você abraça, os amores que você
ama, tudo será determinante

para a colheita futura."

Humor!
o sujeito vai ao hospital, caindo
de bêbado. Durante a consulta
vêm as perguntas de praxe:
-Norne?
- Iuvenal dos Santos
-Idade?
-32.

-O senhor bebe?
-Vou aceitar um gole, mas só

para te acompanhar.

• O craqueNeymar e o
ginasta Diego Hipólito
estão numa disputa
particular para ver

quem cai mais. nessas. . ..

olimpíadas. E está difícil
'

saber quem vence essa.

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Churrascaria Costela &
Cia. Bom demais.

Sonho
o empresário da comunicação
Celso Luiz Nagel vai realizar
um sonho de infância. Com
a Bíblia nas mãos emuita

dedicação aos estudos

teológicos, breve deve �sar a
batina. Continue assim!

• Dizem que o voto

protesto caiu nas graças
do candidato a vereador
Cariinhos do "Itajara".
Segundo os fofoquei,ros
vai fazer mais votos
"que muitos metidos à
bambambãs.

Na próxima semana

vou reunirna minha
casa, em torno de um
delicioso churrasco
e muitas reservas

especiais, os amigos
Iailson Angeli, da 105
FM e Nivaldo Freitas,
da Domini Pizza.

• No prôximodia
12 de agosto, rola no
Seminário Sagrado
Coração de Jesus,
em Corupá, o maior
encontro de ex

seminaristas do Brasil.

O camarada Cesinha
Pradi também reuniu
a família e foi conferir
domingo as delícias
do Restaurante Park
Aurora.

• Wanderson Sieuiert
é o aniuersariante
mais festejado de hoje.
Liguem!Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

• Valorize seus pais.

• Com essa, fui!

10J(
R$189
.$1 6 ,90011

• 99
à .k- ,00
..'sta
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Elyandria Silva,
escritora

e iandriaas@yahoo.com.br
"

Enum domingo chuvoso que se pode
pensar e observar a caminhada lenta

dos, números do relógio. Do 1 ao 12,
que se posicionam em círculo, ao som
do tic- tac, vez ou outra espio e estão

todos, silenciosos, trabalhando, uns
após os outros, velhos companheiros
de ponteiros, aliados, com uma única
missão: varrer os segundos, os minutos
e as horas para fora do momento

presente. Incessante, a água não para
de cair lá fora, lavando ruas e calçadas.
Enquanto isso, invisível, ele, o tempo,
vai fazendo seu trabalho de expansão,
a partir de si mesmo, em mudanças
impossíveis de testemunhar.
A vida e os acontecimentos que a

envolvem todos os dias é cercada por
números de forma muito intensa,
marcante, real e, numa observação mais
questionadora, é possível afirmar que

�,

os "números" são orientados para o

tempo porque determinam seu avanço
com registros, com datas, com valores.

Nov la

Crônica

A linguagem do tempo
Há quem diga ainda que os números,
com toda sua energia tridimensional,
especialmente aqueles que têm efeito

mágico ou esotérico, são próprios desse
nosso mundo e que em outros planetas,
outras galáxias ou dimensões, ou seja
lá que nome tenham, eles não existem

porque não se aplicam a conceitos ou
entendimentos próprios desses lugares.

Enquanto isso, 'invisível, ele,
o tempo, vai fazendo seu

trabalho de expansão, a partir
de si mesmo, em mudanças
impossíveis de testemunhar,;,

Queremos fugir de alguns números
que assombram, como a idade madura

que, todo ano, insiste em avançar uma
casa numérica: contudo, por outro
lado, amamos e idolatramos outros,

por retratarem datas queridas ou dias

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· l8R
Elisa diz que mudou para começar seu trabalho na ONG, Miriam

conversa com Priscila, Melissa manda Dimas avisá-Ia caso Angélica
�

apareça, Gracinha conta para Valéria seu novo plano para conquistar
Pedro, Angélica retoma seu tratamento. Pedro descobre que a falsa
carta de -Angélica sumiu e avisa a Rodrigo, Virgílio recebe Laudelino
e Chico na mansão. Elisa decide cozinhar para Rodrigo, e Teresa e

Antônio estranham. Rodrigo expulsa Laudelino e Chico de sua casa

e destrata Virgílio, Dimas afirma a Laura que conseguirá o perdão de
Priscila. Elisa observa a conversa de Miriam, Pedro e Rodrigo com

Virgílio e tenta acalmar o noivo, assim que seu padra�o se afas
ta, Melissa calunia anonimamente Beatriz na internet. Rodrigo lê as

notícias plantadas por Melissa sobre suas consultas na internet e
acredita que Beatriz o tenha traído,

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
Elano termina com Cida. Romana implica com Dinha. Fabian fica

angustiado ao falar so_bre o casamento com Chayene. Sônia tenta pagar
o serviço de Sandro com um dos ternos de Sarmento. Rodinei se preo
cupa quando Liara avisa que Nils só quer trabalhar com ele, Inácio afir
ma a Dinha que não gosta mais de Rosário. Elano fala para Penha que
não vai mais esperar por Cida. Walmir propõe que Sandro venda cópias
falsas do DVD com o shaw das Ernprequetes, Samuel procura seu pai
na internet. Alejandro cobra uma resposta de Lygia para a viagem com

Manuela, Chayene tenta beijarr Fabian, mas desiste por causa das câ
meras do reality shaw. Penha percebe a animação de Ivone com a volta
de Otto. Cida contrata uma nova empregada para a mansão, Alejandro
assedia Brunessa, Rosário recebe um bilhete de seu admirador propon
do um jantar com ela, Lygia percebe o clima entre Otto e Penha. Cida
recebe Rodinei em casa e Sarmento tenta conter sua raiva.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 2lH
Janaína e Zezé comemoram o aumento de salário que Nina con

segue para elas: Ivana diz a Max que Carminha convenceu a família a

não investir em sua agência de propaganda. Cadinho se esconde das
três mulheres em seu escritório. Iran admite para Monalisa que gosta de
Débora, Silas comenta com todos o ódio de Carminha por Nina e Muricy
desconfia, Max pergunta a Nina por que ela obrigou Carminha a voltar
atrás na decisão de investir em sua agência de propaganda. Nina dá
mais dinheiro a Max.

GABRIELA - GLOBO - 23R
O padre diz a Nacib que consultará as mulheres da sociedade de

Ilhéus sobre seu casamento com Gabriela. Jesuíno desconfia dos pre
sentes que Sinhazinha dá para Nela, Mundinho aconselha Osmundo
a não se encontrar com Sinhazinha até a data da viagem e entrega as

passagens para o amigo, Juvenal salva a vida de Lindinalva, que reage
com hostilidade, Malvina se revolta quando Melk lhe avisa que ela só
conhecerá seu prometido no dia do noivado, Jesuíno nota que Dorotéia
evita Sinhazinha, Juvenal demonstra interesse por Lindinalva. Teodora
insinua para as meninas do Bataclan que fará com que Juvenal se case

com ela. Mundinho arremata a prenda oferecida por Gerusa na quer
messe e Ramiro fica furioso. Ramiro repreende Juvehal por não estar

ao lado de Gerusa, Neia é torturada por capangas e acaba confessando
a Dorotéia que Sinhazinha é amante de Osmundo.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

inesquecíveis.
A linguagem do tempo não é opção
individual de aprendizado e, sim, um
destino do qual ninguém pode fugir:
ela nos é imposta no momento do
nascimento, com todo o seu simbolismo
de numerais que nos acompanhará pelo
resto da existência. Quando crianças,
precisamos aprender amatemática
para sobreviver num mundo de somas,

subtrações, divisões, multiplicações.
Depois de adultos, descobrimos que
as exatidões não existem como nos

foi ensinado, mas já é tarde, estamos
atolados no universo dos anos que
passaram, das contas de banco, das
placas de carro, dos calendários
cheios de compromissos. Inútil
tentar aprender completamente esta
língua sem palavras, sem verbos, sem
respostas do enigmático Sr. Tempo, com
toda a diversidade e dificuldade que lhe
é peculiar. Por isso, preciso respeitar o
que não tem explicação.

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

Tiba encontrou essa fofura Das 'proximidades da Malhas
Vila Nova, no bairro Vila Nova, em Jaraguá. Aparenta ter uns cinco
meses. É muito dócil e super carinhosa. Se alguém souber de quem
é ou tiver interesse em ficar com ela, favor entrar em contato pelo

8826-3533. Com certeza será uma excelente companhia.
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Horóscopo
CVl ÁRIES

�

I
-

Exercite o trabalho em equipe: nem
sempre é possível realizar todas as
suas vontades. Ceder aos desejos dos
demais, inclusive amigos, pode ser uma
decisão sábia No amor, pense antes de
falar para suas palàvras não serem mal

interpretadas. Cor: lilás.

\,.J TOURO
U No trabalho, o astral não poderia ser

melhor. Há chance de subir na carreira,
graças às boas ideias que apresenta. Em
casa, mantenha a calma e tenha cuidado

cqm mal-entendidos. No amor, tente levar
o relacionamento de maneira mais leve.
Cor: branco.

l[ GÊMEOS
Aperfeiçoe os seus conhecimentos no
trabalho, se não quiser ficar para trás.
Converse com os colegas de serviço
e encontre um diferencial para se
sobressair dos demais. Nos assuntos do

coração, dê mais segurança a quem ama.

Cor: tons claros.

� CÂNCER
� Será necessário rever o modo como

você lida com suas finanças. Dicas de
pessoas de confiança podem ser valiosas,
ouça o que elas têm a dizer. Mas, evite
mudanças radicais. Conheça melhor a
pessoa que faz seu coração bater mais
forte. Cor: azul-escuro.

LEÃo
No trabalho, bom momento para formar

equipes ou participar das tarefas dos
demais. Em famma e junto da pessoa que
ama, tente um jeito diferente de fazer as
mesmas coisas, seja mais flexível. Está
só? Aproveite este dia para conquistar!
Cor: vinho.

YYh VIRGEM
IIX Bom dia para aprender métodos novos

de trabalho e tomar a sua rotina mais
eficiente. E para que suas tarefas não

percam a qualidade, faça uma coisa
de cada vkz. No romance, reforce seus
sentimentos demonstrando seu carinho

pelo par. Cor: vermelho.

.n. UBRA
-

HOje é um bom dia para juntar-se
a pessoas que pensam de forma
semelhante no ambiente de trabalho. Mas
não precisa levar tudo tão a sério: tome
as suas taréfas rotineiras mais divertidas!
Leve bom humor e descontração ao seu
romance. Cor: vermelho.

m ESCORPIÃO
II 4 NQ campo profissional, dia favorável para

tarefas em equipe. Busque parcerias
e irá conquiStar seus objetivos. Em
famma, interagir com jovens vai renovar
o seu astral. No romance, esqueça as

diferenças e seja feliz ao lad� de seu par.
Cor: preto.

� /\ SAGITÁRIO
�

•

É um ótimo período para investir em
novos aprendizados e desenvolver
suas habilidades. Observando seus

colegas, você poderá encontrar formas
alternativas 'para melhorar sua rotina.
No campo afetivo, a leal�ade vai contar
pontos a seu favor. Cor: rosa.

y\ _ CAPRiCÓRNIO
'.}J Já é tempo de buscar equilíbrio

financeiro. Invista em um pé-de-meia
se deseja conquistar algo de maior
valor. Hoje, críticas e pressões não estão
descartadas em nenhum setor. Mantenha
a calma e reflita sobre o que deve mudar
em sua vida Cor: creme.

�AQUÁRIO
A"\A

No trabalho, siga em busca de suas

realizações e de seus interesses. Não
deve ceder ao que os demais querem
que faça. Não tenha medo de dizer o
que pensa, mas tome cuidado com
suas palavras. No amor, a lealdade será
valorizada. Cor: tons claros.

\ {PEIXES
7T No campo profissional, reflita sobre as

histórias que ouve e descarte aquilo que
não serve para você. No setor afetivo, dê
mais atenção aos problemas de sua alma
gêmea. Mas cuidado com as palavras,
pode acabar ofendendo seu par sem
querer. Cor: verde.
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Parabéns Marcelo Zapella
pela conquista do 10 lugar
no curso de Engenharia
Elétrica. Na Udesc de

Joinville. Todo família está

orgulhosa de você

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

Os amigos e familiares

parabenizam Miriam
Taufenbach pelo aniversário,

comemorado no dia 25

Patrícia R.S.Scheuer

completou 24 anos
e recebe o carinho
do marido Maicon
Scheuer e do rJ.lho
Erick. Eles dizem

que a amam muito!
Felicidades!

Jean Vinicius Doge
Siewert completa 10

anos nesta quarta feira.
"Queremos que saibas

que o aniversario é

seu, mas o presente é
nosso em tê-lo na nossa
família e fazer parte da

nossa vida. Parabéns!"

Beijos da mãe Lucimeri,
pai Vanderlei e irmão,

Vanderlei Jr.

Tirin as

10� FM. A rádio -que •

aIS pega no norte catannense.
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'AGORA
ESTAMOS, TODOS

JUNTOS
"�o
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Quanto vai ganhar o
novo governador?

Em agosto de 1970, o jornal O Correio do Povo publicou a matéria que dizia: ''AAssem

bléia Legislativa de Santa Catarina deverá fixar em Cr$ 7 mil, sendo Cr$ 5 mil de subsídios

e Cr$ 2mil de representação para o governador a tomar posse no próximo dia 15 de março

de 1971. Para o cargo de vice governador, o vencimento sugerido é de Cr$ 4mil de subsídios

e Cr$500, a título de representação".

Criações antigas
A descoberta da cerveja
A cerveja é produzida através da fermentação de matéria.

com amido, derivado de cereais ou de outras fontes ve

getais. As fábricas de cerveja e de algumas outras bebidas
alcoólicas são geralmente chamadas de cervejarias. Histo
ricamente, a cerveja era já conhecida pelos sumérios, egíp
cios e mesopotâmios, desde pelo menos 4.000 a.C. Como os

ingredientes usados para fazer cerveja diferem de acordo

com o local, suas características (tipo, sabor e cor) variam
amplamente. A notícia mais antiga-que se tem da cerveja
vem de 2600 a 2350 a.C. Desta época, arqueólogos encontra
ram menção no Hino a Ninkasi, a deusa da cerveja, de que
os sumérios já produziam a bebida. Já na Babilônia dá-se

conta da existência de diferentes tipos de cerveja, origina
das de diversas combinações de plantas e aromas, e o uso

de diferentes quantidades de mel.

Pers nage histórico

Sepé Tiaraju
Sepé Tiaraju foi um índio guerreiro guarani, considerado

um santo popular brasileiro e declarado "herói guaranimissio
neiro rio-grandense" pela Lei nv 12.366 .. Nascido em um dos
aldeamentos jesuíticos dos Sete Povos das. Missões, foi bati
zado com o nome latino cristão de Joseph. Bom combatente

e estrategista, tornou-se líder das milícias indígenas que atu

aram contra as tropas luso-brasileira e espanhola, na chama

daGuerra Guaranítica. Tal conflito inscreve-se no contexto his

tórico das demarcações decorrentes da assinatura do Tratado

de Madrid (1750), que exigiu a retirada da população guarani
aldeada pelos missionários jesuítas do território que ocupava,
havia cerca de 150 anos. A posse da região ainda seria objeto
do _!ratado de Santo Ildefonso (1777) e do Tratado de. Bada

joz (1801). Sepé não é considerado santo pela Igreja Católica,
sendo santo popular uma expressão apenas de.sua fama. Como
homenagem ao heroísmo e à coragem de Sepé Tiaraju, a rodo
via RS-344 recebeu o seu nome. Existe também no Rio Grande

do Sul o município de São Sepé, nome que reflete a devoção
popular pelo herói indígena.

Grupo Lune/li ,

Pelo Mundo

1993

O Cruzeiro Real é adotado

como nova moeda Brasileira

O cruzeiro real (CR$) foi o padrão
monetário no Brasil entre Iode agosto de

1993 a 30 de junho de 1994. As altas

taxas de inflação que marcaram o. ano

de 1993 levaram o governo' Itamar
Franco a editar amedida provisória
que criou o cruzeiro real, equivalente
amil cruzeiros. Não foram
emitidas moedas com valores em

centavos nestamoeda, sendo que se

consideravam como centavos as cédulas

e moedas do padrão anterior na razão de 10

"cruzeiros" por centavo. O código ISO 4217 desta

moeda era BRR. As primeiras cédulas deste padrão foram
cédulas de 50 mil, 100mil e 500 mil cruzeiros, nas quais
foi aposto um carimbo com o novo padrão. Depois disso,
foram lançadas em circulação entre 1993 e 1994 as seguintes
cédulas, já com o nome do novo padrão. A cédula de 10.000

cruzeiros reais chegou a ter seu desenho aprovado, mas
não chegou a entrar em circulação, frente à iminente

implantação do Plano Real.

2004

Incêndio no

supermercado
em AsSlUlção
o incêndio do supermerca-
doYcuá Bolaüos ocorreu em lo

de agosto de Zà04, na cidade .

deAssunção, no Paraguai: O
supermercado de três andares
e Q complexo comercial, que
incluía restaurantes, escritórios
e uma garagem de estaciona -

.

mento subterrânea, pegaram
fogo, causando duas explo-�

sões no primeiro andar. Para

piorar a situação, quando o

pânico tomou conta do es

tabelecimento, os donos e o

gerente fecharam as portas do
local, para evitar que as pesso
as saíssem sem pagar. O fogo
demorou sete horas para ser
controlado pelos bombeiros.
Inicialmente, relatou-se que
pel,omenos 275 pessoasmorre- ,

ram, incluindomuitas crianças,
porém o relatório final confir

mou 374 mortes (deixando 204

órfãos), nove desaparecidos
e quase 500 pessoas feridas.

. Acredita-se que a causa foi uma
chaminé defeituosa, por onde

escapassem gases inflamá-
veis quentes no teto. Em 2 de
fevereiro de 2008, foimontado
um tribunal para os dirigentes
do supermercado � acusou-os

de homicídio negligente. Juan
Pío Paiva, presidente da compa
nhia, recebeu uma sentença de
12 anos na prisão. Seu filhoVíc
tor Daniel Paiva, foi sentencia
do a 10 anos na cadeia. O chefe

de segurançaDanielAreco, que
fechou as portas, foi condenado
a cinco anos na prisão.Adicio
nalmente, o acionistaHumber
to Casaccia, foi sentenciado a

dois anos emeio na prisão por
pôr em perigo pessoas no local
de trabalho.
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Sul, Rosa responde outro proces
so, por tráfico de drogas, iniciado
em 2005. Ele foi condenado em

oito anos de prisão em primeira
instância pela Justiça em Jaraguá
do Sul, mas ganhou o direito de
recorrer em liberdade. O proces
so foi encaminhado ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina no

dia 9 de julho deste ano. O julga
mento final ainda não tem data.

A ficha criminal de Rosa se

estende para o Estado do Rio
Grande do Sul, onde ele responde
pelos crimes de roubo, em Novo

Hamburgo, e homicídio, em São

Leopoldo. Ele cumpriu uma par
te da pena e está em liberdade
condicional. "Como não havia
nenhum mandado de prisão em

aberto e a condicional não foi re

vogada, ele foi solto", comentou a
escrivã do cartório da vara cri

minai, EdileusaDemarchi.
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Após O incêndio

Começa a limpeza
dos estragos do fogo

Restos serão recolhidos hoje. Donos da loja
de brinquedos querem reabrir o negócio.

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

A limpeza "dOS destroços da

.t\loja Color Brinquedos, des
truída pelo fogo na madrugada
de segunda-feira, no Centro de

Jaraguá do Sul, começou ontem.
Hoje, os entulhos devem ser re

colhidos. O Instituto Geral de
Perícias (IGP) coletou informa

ções e deve emitir um laudo em

30 dias para apontar as causas do
incêndio. Enquanto isso, os pro
prietários do comércio planejam
reconstruir o estabelecimento.

Na tarde de ontem, o dono do

imóvel, Pedro Savi, acompanhou

o trabalho de mais de dez operá
rios, que separavam o que sobrou
e empilhavam o que virou lixo. Ele

agendou para hoje a retiradà do
material e espera que o caminhão

chegue cedo. "Não posso perder
nenhum minuto hoje (ontem),
temos muita coisa para arrumar

e deixar pronto para quando o ca

minhão chegar", contou Savi.
As paredes começaram a ser

raspadas e será preciso colocar
abaixo o que restou do telha
do. "Agora é pensar em recons

truir", afirmou Savi, enquanto
observava os escombros. Ele
acionou o seguro do imóvel e
está confiante de que a estrutu-

ra não foi comprometida.
A Defesa Civil espera uma

avaliação sobre as condições da
estrutura do imóvel que fica nos

fundos da loja. As residências fo
ram desocupadas no momento

do incêndio e as quatro famílias
ainda não podem voltar para a

casa. "Os moradores só poderão
retomar as casas quando confir
marmos que não há risco estru

tural e a avaliação sobre a rede
elétrica e hidráulica não apontar
problemas", esclareceu o secretá
rio daDefesaCivil, JairAlquini.

A Polícia Civil aguarda o lau
do da perícia para investigar o

caso. "A princípio, o que os peri
tos nos passaram é de que não

havia indício de crime. Caso se

confirme a causa acidental, o

processo será arquivado", falou o

delegadoAdriano Spolaor.

-

RECOMEÇO Operários iniciaram ontem a retirada"dos produtos queimados

Homem ganha liberdade·
em júri popular

Acusado de tentarmatar Eu
rico dos Santos, no bairro Ilha
da Figueira, em Jaraguá do

Sul, no mês de maio de 20 II,
Rodrigo da Rosa foi absolvido

pelo júri popular realizado on
tem, no Fórum. O réu recebeu
o perdão da vítima.

Quando aconteceu o crime
no ano passado, Santos ficou gra
vemente ferido ao se envolverem
uma briga entre os vizinhos por
causadeumpoço artesiano. Rosa
teria sido o agressor.Avítima não

compareceu ao julgamento, mas
afirmou em uma audiência ante
rior que havia perdoado o acusa
do. Rosa recebeu pena por lesão
corporal de cinco meses, mas

como o réu já estava preso háum
ano e dois meses, ele foi solto as

sim que o julgamento terminou.
Segundo levantamento do

Fórum daComarcadeJaraguádo

Gripe A
Alerta para
a prevenção
A Vigilância Epidemioló

gica da Secretaria de Desen

volvimento Regional (SDR),
de Jaraguá do Sul, alerta sobre
cuidados básicos para evitar a

contaminação do vírus da gripe
A. Na região doVale do Itapocu
são 17 casosconfirmados. Com
o tempo úmido e chuvoso, o
cuidado deve ser redobrado,
para evitar que novas ocor

rências. A responsável técnica
pela Vigilância Epidemiológi
ca, Mariceia Trierweiler reve
lou que "como a previsão do
tempopara Iaraguã é de mais
frio e mais chuva, as chances
de contaminação podem au

mentar nos próximos dias".

I

Vila Nova

Máquinas
apreendidas

Dez máquinas caça-ní
queis foram apreendidas na

noite de segunda-feira, de

pois de denúncias anônimas

para a Polícia Militar. Três

apostadores foram surpre
endidos numa residência,
no bairro Vila Nova, em Ia
raguá do Sul. O responsável
pelas apostas, um homem
de 33 anos, vai responder
pela prática ilegal de jogos
de azar. Foram recolhidos
ainda R$ 210 e o computador
utilizado para a contabilida
de das jogadas. Na tarde de

ontem, a PM voltou ao lo
cal para recolher carcaças e

equipamentos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO 116 1 QUARTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Ponto de Vista
Cristiano MahfudWatzko,

escritor

Na última sexta-feira ofi
cialmente as Olímpiadas

de Londres começaram. A ceri
mônia de abertura da trigésima
Olímpiadas, que acontece pela
terceira vez na capital inglesa -

as edições anteriores foram nos

anos de 1908 e 1948 - foi algo
para ficar para história.

Não pude assistir a abertura
na sexta-feira, porém, fiz ques
tão de gravar a mesma, e assisti
no domingo à tarde. Enquanto
assistia, meu pai me disse: 110

artigo dessa semana vai ser so
bre a abertura das Olímpiadas
de Londres"? Minha resposta
naquele momento foi: IIÉ um

bom assunto". Por incrível que
pareça, antes dele fazer a per
gunta já estava pensando em

escrever algumas palavras so

bre a abertura. E quando ele

perguntou algo no meu cora

ção disse: "Você tem que escre

ver sim, isto é um sinal".
A cerimônia foi dirigida pelo

cineasta Danny Boyle, do pre
miado filme "Quem quer ser

um milionário"? O orçamento
do espetáculo foi de 27 milhões
de libras, o que dá aproximada
mente R$ 85 milhões ..

Tudo começou com um ví
deo onde semostrou diferentes

paisagens e cenários da Ingla
terra e dos demais países da
Grã-Bretanha. No campo, um
cenário simulava uma fazen
da, dando destaque ao passado
medieval da Inglaterra, e aos

poucos a transição foi aconte
cendo. A história da Inglaterra

Abertura dasOlímpiadas - Londres 2012!
rural para o espetáculo foi ba
seada no livro de Shakespeare,
"A Tempestade".

Então se escuta o sino dar
suas badaladas, e o espetácu
lo continua. No campo, vemos
um diretor que tem um pé no

cinema e outro no teatro, o Sr.

Stephen Daldry. Considerado

por muitos, um dos maiores
conhecedores das obras de

Shakespeare.
Vemos no topo de uma co

lina erguida no fundo do gra
mado' o pilriteiro: uma árvore,
que simboliza às lendas e os

mitos da Inglaterra. Esta árvo
re evoca as famosas lendas do
Rei Arthur da Távola Redonda
e do Santo Graal. Para quem
gosta de história, vale a pena
lembrar que foi no condado de

Glastonbury que nasceu o cris

tianismo na Inglaterra.
A Rainha Elizabeth II apa

rece na tela junto com James
Bond e sobrevoa Londres. An
tes disso, algumas crianças
com a bandeira do Brasil nos
bonés aparecem olhando por
uma das janelas do Palácio de

Buckingham, lembrando que
a próxima Olímpiadas será se

diada no Brasil.

Então, canhões de luz

apontam para o céu, e vemos
em seguida na tela, Bond e a

rainha saltarem de paraque
das. Neste instante o canhão
ilumina a tribuna de honra, e

ali está a rainha junto com o

príncipe Philip.
Não tem como não rir com a
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apresentação de Mr. Bean junto
com a Orquestra Sinfônica de
Londres. E que ideia fantástica
de colocar na tela, a imagem
do filme "Carruagens de Fogo",
e Mr. Bean sonhando que está
correndo junto com os atletas.

Danny Boyle foi genial em
lembrar a história da Inglatte
ra, onde faz questão de lem
brar sua cultura pop, seu ci
nema e sua música. Diversas

imagens nos fazem lembrar
de Charles Chaplin, Rolling
Stones, Beatles, Pink Floyd, The
Who, Sex Pistols, Elton John,
Punks, New Have e outros.

Quase no encerramento,
uma mensagem pela paz e o

cinema mudo: "Não se mede o

valor de um homem pelas suas

roupas ou pelos bens que pos
sui, o verdadeiro valor do ho
mem é o seu caráter, suas ideias
e a nobreza dos seus ideais".

futuro do mundo. Ao lado de
Muhammad Ali e do secretá

rio-general da ONU, Ban Ki

moon, a ex-ministra do Meio
Ambiente do Brasil, Marina
Silva carregou junto à bandei
ra das Olímpiadas.

E a cerimônia terminou
com o ex - beatle Paul McCart

ney com um pequeno, singelo,
mas belo show

Como maneira de homena

gear os ingleses, pela bela aber
tura das Olímpiadas feita com

muita dedicação e trabalho de

equipe, faço questão de encer

rar este artigo com uma das fra
ses mais belas ditas pelo inglês
Charles Chaplin, o gênio do

"
DalU1y Boyle foi
genial em lembrar

a história da

Inglattera, onde faz
questão de lembrar
sua cultura pop,
seu cinema e

, .

sua musica.

senac

••
Abertura de Vaga para Contratação

. Vagas para ambos os sexos

Remuneração, Atuação, .
.. . .. Prazo de Inscriç�o

R$ 3.981,00
por mês

Coordenação de Núcleo de

Relações com o Mercado
01 a 07/08/201201 (uma) Jaraguá do Sul

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.se.senac.br

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

res eitando a ordem classificatória.

APOIO:
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• NA Apliques contrata auxiliar de

produção feminino. Interessadas
enviar curriculum para napliques@
gmail.com ou entrar em contato pelo
fone 3054-0058

• Contrata-se açougueiro com

experiência e referencia para trabalhar

em supermercado em Guaramirim

contato (47) 9122-7190/9623-
8575/3373-4555

• Procuro emprego de motorista

de caminhão para entregas CNH '

categoria D, Tr: fone 9983-4393.
Carlos

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

• Procuro pessoas que queira vender

Raco cosméticos, paga se boa

comissão. Tr: 3275-4315.

• Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em lavoura

de palmeira real situada no .Rio

Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a função,
moradia. Necessário ter experiência
comprovada na agricultura. Caso
tenha moto ou carro (receberá ajuda
de custo para combustível). Tratar

pelos telefones 3376-4110, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975.

• Procuro empregada doméstica para

casal que mora em São Paulo que

saiba cozinhar e possa residir em São

Paulo. Tr: 3372-1490 Darci.

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

• Precisa - se de eletricista automotivo

para trabalhar em Massaranduba. Tr:

9979-3737.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-

4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com

40% de desconto para deixar o

seu cabelo ainda mais lindo. Vitor

Cabeleireiro Tr: 8884-1817

• Ofereço serviços de podas de arvores.

Tr:9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. Tr: 3371-29461 9216-

4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú

com capacidade de 4000 k. Tr: 8406-

2183/3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe.

Tr: 3275-6258.

• Vendo carrinho de bebe, para menino,
ria cor azul marinho com ursinhos,
da marca Angel, Valor a negociar. Tr:

3370-7160.

• Renda extra, Procura - se pessoas

dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos para desenvolverem

negocio lucrativo.Trabalhando

a partir de sua casa. Aprenda a

ganhar ate R$ 600 reais (período
parcial)ou acima de R$ 2000 mês

período integral .negocio próprio cl
baixo investimento e alto retorno.

Contato 478418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para

compra de imóvel

Crédito R$100.000,OO. Entrada de

R$30.380,OO +135 parcelas de

R$871,32. Tr: com Valdir 8494-

5911 ou 9270-3638. e-mail: valdir@

grupohb.net

• Vende-se 2 overlock siruba com

arremate semi-novas com poucos

meses de uso.Valor R$1.650,OO cada

contato:91427220 falar com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa

sem nenhum arranhão, 6 meses de

uso. Valor R$ 600,00 home teater

magnavox com 5 caixas de som R$
200,00. Se levar os dois faço tudo

por R$ 750,00. Telefone: Falar çom
Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips,
usada, perfeito estado. R$ 350,00 Tr:

47-3054-1351/9168-7441

• 1 televisor 24 polegadas Philips,
usada , perfeito estado. R$ 250,00.
Tr: 47-3054-1351/9168-7441

• llmpressora HD -400 Fotos e

colorida. R$ 150,00. Tr: 47-3054-

13511 9168-7441

• 1 ComputadorWindows 256 mhz,
semi novo, pouco uso, e/visor tela

plana. R$ 350,00. Tr: 47-3054-1351

19168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual

core - 2,20GHZ 4 GB de memória Hd
- 250 GB Placa de vídeo integrada
- ONbord - Móbile Intel(r) 4 series

Express. R$ 950,00, cl Bruno. Tr:

(47)3055-0085/3372-2772. Email:
brunorosa90@hotmail.com

• Vende - se berço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto

(cor cinza/azul), andador (cor azul). Por

R$ 350,00. Tr: 47 9198-5607 Tatiane.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que

voa, novo. R$ 150,00. Tr: 47-3054-

1351/9168-7441.

• 1 Chopeira luz plástica. R$ 50,00. Tr:

47-3054-1351/9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros, nova
com motor, Valor a combinar. Tr: 9243-

9709 após as 16:00.

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

ou 9946-9866.

• Compro uma maca de estética usada.

Tr: 3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 3275-4315

• Vendo uma ovelha para abate. Tr:

3370-4924

• Vendo porquinhos desmamados. Tr:
9165-6405 com Sid

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de

Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$
130 mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equipado. Tr:

9181-9625.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria,
logística e sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28

de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa
em local privilegiado (estoque, móveis,

porta antifurto, tv LCD, lustre, ar

condicionado) linda! R$ 20.000,00.
Maiores informações 9644-4767.

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.

• Apartamento c/ suíte + 1 quarto, sacada

cl churrasqueira, cozinha mobiliada.

R$ 149.000,00 (liberado para financio e

FGTS). Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1
suíte + 1 quarto e demais dep. 1

vaga de garagem. No Czerniewicz.

R$210.000,oà. Tratar 9979-0650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de
53 á 65 m2• R$ entrada + parcelamento
+ financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq, Só manhã sego

piso de frente 56 m2 área priv.+garagern
R$125.000,OO 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

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

• Apartamento com 1 suíte mais

2 quartos, sala dois ambientes,
sacada com churrasqueira, no Bairro

Czerniewicz.R$ 170.000,OO.Tr: 9159-

9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha e

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

6021

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

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

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-

14031 8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mt2

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

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

financiamento habitacional, tratar no

fone: (47) 9977-9550/9989-6049

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

alugada no valor de R$ 400,00. Tr:

3371-3467/8455-7810.

• Vendo uma casa de alvenaria

no Jgua 84, 130 mP, 4 quartos,

sala, cozinha, garagem para 2

carros e demais dependências.
R$ 70.000,00. Tr: 3371-8885 ou

8400-2172 (não é liberado para

financiamentos) .aceita-se carro ou

propostas.
....

IMPERDIVEL!
CASA COLONIAL (kit) pré-cortada
madeira plainada (72m2) a partir
de 17 mil. Kit 42m2 madeira bruta

a partir de 8 mil entrada e saldo

até 96 vezes. Com telhas

(ECOLÓGICA, Térmica e

Resistente a granizo)
Ligue (47)9104-7008 I

3035-7009 I 3035-7001 BNU

CONHEÇA!. A Casa ECOLÓGICA
Visite www.casaecosul.com.br

• Alugo sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) - no Rau. Tr: 3273-

2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mt- cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em

Guaramirim com 18 mt-', ótima

localização. Tr: 3373-1900
(

• Vendo a Flash vídeo locadora e Alugo o

Ponto Comercial. Localizado na Barra

do Rio Cerro. 18 anos no mercado.

Motivo: estou me aposentando. Tr:
8474-1071.

• Vende-se um pet shop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600

000,00 Tr: 3371-6623

• Alugo sala comercial 30 mP no centro,

prox. ao Museu Weg. R$ 450,00
mensal. Tr: 3275-2264

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

• Aluga - se casa na Rua: Marechal Castelo

Branco, 2128. Schroeder - centro. Tr: 3374-

1488.

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma

sufte, mais um quarto, sala, cozinha,

churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. Tr: 8851
9651

• Vendo ou alugo. Casa .ern Schroeder. Uma
suíte mais dois quartos, sala cozinha área

de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel
R$9oo,00. Venda R$250.oo0,OO. Fone:
88519651

• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e

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

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.

R$ 300,00 livre de água, luz e internet.
Tr:9123-5851

• Alugo urna casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial.

Em frente ao clube do Beira Rio, contrato

para 5 anos. Tr: 9102-1212 com Elzira.

• Vendo terreno em Schroeder, 900 m2•

R$ 50.000,00, aceito propostas. Tr:

3273-2347 ou 8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto 13 anos, já possui madeira

quadrada, área toda plana de

50.000.00 mt2prox. a Rio do Sul. Valor

a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mt� podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com

vista privilegiada da cidade. Tr: 9102-

1212.

• Vende - se um terreno naVila.Nova,
de 6000.00 mP na rua lateral a 25

de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável.Tr: 9102-1212.

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

frutíferas, perto da escola, mercado,

Weg, parque aquático e a menos de 10

mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
- tratar fones (11) 5560-11931 6657-

0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt- ,

ideal para loteamento com frente de

50 mP situado na Rua Ano Bom, área

plana, êm Corupá. Tr: 3375-2286 com

Roberto 13375-1152 Rose depois das
21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mP,
ideal para loteamento, com frente

75 mt situado na Rua Ano Bom em

Corupá. Tr: 3375-2286 Roberto ou

3375-1152 com Rose depois das
21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

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

0726

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

C. propriet. Fone 8448-8644

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

fone 8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote

no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaraguá. com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts cof!l
água corrente e cachoeira, nascente,

lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895

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

• Vende - se um terreno com casa

mista, 'na Rua Oscar Schneider - Barra

do Rio Cerro, R$ 110.000,00 aceito

propostas. Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio

Cerro. Ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

• Vendo um 2 terreno no champagnat na
Rua: Irmão Leão Magno, 15,75 por 24

metros cada lote, R$ 185.00,00 cada.

TR: Sergio 9975-3940.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,OO Tr: com Renate Fone

9137-4701

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada,
busca e apreensão, documentos
em atraso, ou já apreendido. Tr: (47)
9696-3566.

.

• Troque seu volante que esta.velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 17813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e

motos com pare ou documento em

atraso, pago a vista. Tr: 9967-2770

• Compra - se automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-15501
9929-8922 TIM 18811-0769 CLARO
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• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97,
completa com kit GNV. R$ 25.000,00.
TR: 3084-1061/9163-8894. Com
Almir.

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante,
cinza completo, ótimo estado. R$
32.000,00. Tr: 3376-1060 ou 9157-

6924

• Vendo Vectra gls, 2.2, no GNV, preto,
ano 2002, em ótimo estado de

conservação. Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:

8425-6491/ 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$

14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar

quente, Desembaçador, Insulfilm,
Roda de Liga Leve. Preço pra fechar

negócio: R$ 9.000,00 à vista. Entrar

em contato com Alexandre pelo fone
9137-9304 (após 18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98

4 portas cor verde perolizado, Ar

condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com DVD totalmente

revisado. R$ 13.000,00 somente

venda. Tr: 8313-6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008,
Prata, top de linha, rodas de liga
leve, som e outros acessórios. R$

24.800,00. Contato: 9102-9162 ou

3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 2011 4 Portas completo
R$ 22.990,00, metálico, estado de

zero, 60 x R$ 640,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

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

• Celta LS 2012, metálico, estado de

zero + 60 x de 555,00, ou entrada

em até 10 x sem juros no cartão de

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

• Vende-se Montana Sport 2007 R$

27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa,
rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-

5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho

- Direção Hidráulica, Elétrica e

Mecânica em dia. Carro em bom

estado de conservação. Valor a

negociar. Contato com Dany pelo
8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, 4 p. revisões de R$

1900,00 reais, 4 pneus novos. R$

10.500,00 sem troca. Tr:3371-1634

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

conservação, 4 pneus novos. R$

17.500,00. Tr: 9114-4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

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

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas,

1.0, ótimo estado, particular. R$

15.000,00. Tr: 3273-7644 ou 7.813-
4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006

flex, 4 portas, completo c/ ar, direção,

I

couro, c/ som. Particular. R$ 8.000,00
+ prest. Tr: 3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina, 2005, vermelho ar

cond, vidro ele/ trava manual insufilm,

mp3, etc. R$ 15.500,00. 3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

Única dona. R$ 30.900,00. Aceito
moto de até R$ 5.000,00 de entrada.

Tr: 9183-1162 ou 9183-8930 Sandra

ou Junior.

• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4

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

• Vende - se um Peugeot 206, ano
2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3'538/9931-
9410.

• Vendo Megane 2007,2.016 V,

preto,bancos de couro,top de linha. R$

27.300,00.(A vista s/ troca)

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar Cond, Air

Bag Duplo, Direção hid,

Vidros elétricos,Vàlante com regulagern
de altura,Controle som no volante,
IPVA pago.Sem troca. R$ 16.000,00.
Tr: 8410-0000 Fabio.

• Vende - se Renault Logan ano 2011,
,

completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca.

Tr:9931-9410 ou 3275-3538

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

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro
particular, baixa km) R$ 20.000,00. Tr:
3397-2050

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda
de liga leve,em ótimo estado de

conservação. R$ 6000,00. Tr: 3371-
1960.

• Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,00. Tr: 8851 9651

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$

14.000,00. Tr: 9163-8894/ 3084-1061 ,

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

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

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

7813-4785

• Vendo gol cl ano 92 1.6. Azul. R$

5000,00. Tr: 9213-2502/ 9644-2125

• Vende-se Fox 1.6 4P preto completo,
ano 2004/2005 os itens são originais
de fábrica. Carro bem conservado.

Valor: R$ 24.900., Fone: 91725331/
32761265 Thiago

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

• Vende - se gol Bola, 2002 GNV. R$
10.800,00. Tr: 3275-0850

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cond, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:
3273-7644/88127170/7813-4785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2
o dono, 24.500.00

Geferson 9104-0938

• Novo uno vivace 2011 4 portas
completo, R$ 24.990,00, zero de
entrada + 60 x R$ 695,00 ou entrada

+ 24. x na taxa de 0,99%, viabilizamos

troca, metálico, estado de zero, IPVA

2012 totalmente pago. Fone 3032-

1400.

• Novo UI'iIO Vivance, 2012, 4p, completo.
R$ 25.990,00, zero de entrada + 60 R$

720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99

%, viabilizamos troca, metálico, estado

de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr:

3032-1400.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na

frente, limpador trazeiro. R$ 11.500,00.
Tr: 9114-3374 com André ou 9243-

8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 'completa
abaixo da FIPE. Telefone de contato:

9992-4000

• Vende - se Tempra 96 GNV. R$

3000,00. Tr: 3276-0850.

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

• Palio Young 2001, 4 portas, verde

escuro, mrt, ótimo estado. Particular.

R$ 11.500,00. Tr: 3273-7644 ou 7813-

4785

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$
valor a combinar. Tr:3371-0134 /9931-
6391 (oi)

• Vende - se Idea Adventure 1.8/
Flex - 2007-Completo- vermelho. R$
29.000,00. Tr: 8836-3982

• Stilo Schumacher 2005, com SKY

window, vermelho, complete, roda 17,

piloto automatic, computador de bordo,
banco de couro, ar digital, sensor de

estacionamento, retrovisor elétrico,
carro de destaque. R$ 37.000,00. Aceito
carro de entrada até R$ 8.000,00. Tr:
9103-077

• Palio Weekend 2001, motor 1.0 16

V. com ar cond e direção hidr. e trio

elétrico. Tr: 9632-5528. R$ 12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$
9000,00 + 26 parcelas de R$ 533,00.
Tr: 9988-6649.

• Vendo Yamaha XT 600, ano 2004,
azul. Em ótimo estado com manual

e chave reserva. R$ 12.500,00. Tr:
9926-1717

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

• Moto xr 200 branca ano 99 modelo

2000, Ed rua ou trilha documentação
em dia, ótimo estado de conservação
R$ 5000,00 Tr: 8452-0178. Com
Marcos.:

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000

kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-
0049.

, Moto Honda vb 300r 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
'pago.Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr: 47 9138-9592 c/
Rodrigo.
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• Vende-se uma moto Yamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em

bom estado de conservação, com baú

lateral e traseiro. Documentação em

dia. Tratar 9132-6160 ou 8859-9378

após 18 horas.

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

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

2011, emplacada até 2013, preta.
Valor R$ 5.300,00, interessados falar
com Cristiano 9653-7897.

• Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata,
completo, único dono. R$ 13, 500
+ 8x de 1.126',00. Tr: 3273-7645/
9966-9448 C/ Wilson

• Vendo Ford kA, 2010 preto, 11.000

km. R$ 6.000 + 36 parcelas. de R$

470,00. Tr: 9652-1299

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor

azul, R$ 8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco,

gasolina, roda de liga leve e tapete
de alumínio. Lic. 2012 pago.,
R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• Vendo Ford Focus 1.6, 2004 sedam,

completo. R$ 21.900,00. Tr: 3372-

0665/ 3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE 1.6 FLEX

2012, COMPLETA R$ 46.990,00,
estado de zero, entrada em até 10 x

sem juros no cartão de crédito + 60

x fixas, viabilizamos troca, IPVA 2012

totalmente pago. Fone 3032-1400.

• FIESTA HATCH 4 PORTAS COMPLETO

2012, R$ 25.990,00, metálico,
estado de zero, 60 x de R$ 720,00,
ou entrada em até 10 x sem juros no

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

• FI ESTA SEDAN 1.64 PORTAS

COMPLETO 2012, R$ 30.990,00,
estado de zero, entrada em até 10

x R$ 850,00 sem juros no cartão de

crédito, 60 x fixas viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone

3032-1400.

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono.

R$ valor a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor

novo, IPVA pago. R$ 8500,00. Tr:

3370-6910/ 8816-4437.

e
. Vende-se Ford Ka preto -1.0,
flex 2009,com ar condicionado,
totalmente revisado e emplacado.
R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

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

4131

• Eco Sport 2009, completa com 20

mil kl rodados. R$ 9121-8633

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel
3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos

capota marítima, protetor de

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

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

• Vendo F 4000, ano 75, bem
conservada. R$ 20.000,00. Tr:

8856-7660/ 3276-0264 a noite.

,.UI lJil, li; .. I" J'liIIl

• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros,

serve para motos de carga pesada. R$
1500,00. Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de

couro, único dono. R$ 53.000,00. Tr:
8402-5923.

.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86,
R$ 9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior). Semi
- nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas para
Gol Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2

dedos do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr:
99434172

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45.000,00. Tr: 3276-0264 a

noite /8856-7660.

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú

4,80C x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado

(Kit novo), pneus em bom estado.MWM

229. R$ 25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr:

33734105/9103-7300

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

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono
toda origina', na cor azul, restaurado.
ótimo estado de conservação. Tr: 3375-
2136. R$ 20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano

2011, completo, com cambio automático

e ar digital, 8 air bago Tr: 9609-1179.

• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção, ar e

alarme) em ótimo estado de conservação.
Valor: R$ 16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito

propostas. Tr: 9213-2502/ 9644-2125.

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no

chassi, 15 toneladas, ano 81. Bom

de mecânica. R$ 30.000,00, aceito

propostas, troco, financio. Tr: 3370-1550

/ 9929-8922 tim / 8811-0769 claro.

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza,
Placa final s. Avista R$ 12.000.00

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

Ivo ou Jonatan (Estuda Proposta)

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel,
completa.R$ 56.000,00. Tr: 3376-4611
ou 9277-0356 com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 -

preto completo. Com sensor de

estacionamento dianteiro e traseiro.

Fechamento automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00. 47 9937-
0655 - com Elizabete

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

• Vendo uma Courier, ano 98. Tr: 9912-
5997.

• Vende-se C3 Exclusive 1.6 Ano 2006, Ar,

Direção elétrica, air bag, freios abs, trava,
vidros Ótimo estado - Cor prata contato

com Juliano fone (47) 9176-9625. R$
12.700,00 + 37 parcelas de R$ 408,58.

• Audi A3, 2006, prata, cambio
. automático, ar bag duplo, ar digital,
abs completo, revisões sempre na

autorizada. R$ 30.000,00. Tr: com Fábio

(47) 9103-7300/ 9103-7200/3373-
4105
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www.kia.com.br

PACOTEKIA
ESTÍMUlOSASUA eCONOMIA

KIASORENTO
r em vendas entre osSUVsmédios*.

"'Fonte: Fenabrave, Kia Sorento:
lIder em vendas na categoria
SUV médio: comprimento
entre 4.601 e 4.779 mm.
**itens opcionais.

M01lOR GAS!)UNAVil dHmnAUmMÁuro
(174tVJOO 3..5L*� 'fZ18Q1) 0E6MARC.HASmM

"JROC.ASSEQUENWU$

AR�O
fIGIVIlOOAt.mtIE

Sal. Camboriú: 41 3360-9111
Slumenau (loja Centro): 41 3236-8000

Slumenau (loja SR): 41 3323-1111

...

�'PARA1�HASVEftSÕeSS558.5.658 19O5OIJIRDIJPtO
E 5.660+J!4U5JEaÉf'RtCOmRASANCO'fIlIJ'l'ORIS'Ii<* ��

Preços válidos até lOJ08I12 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, para Sorento cód.: 5.253.12 e (erato cód.: E.221, para pagamento à vista.
Frete de R$1.800,QO não incluso para (erato. Frete de R$ 2.500,00 não incluso para Sorento, Estoque de 5 unidades para Sorento ou (erato.
Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas.

52.800
Cód.:·UZl
.ÂVista ... frete

Joinville (Show Room): 413435-0885
joinville: 47 3435·3595
Florianópolis: 48 3248-0111
São José: 48 3288-0177

Power Imports
www.powerimports.com.bb

Cinto de segurança salva vidas.

Rua: GeronimoCorreia, 405
Centro - GuaramirimjSC
Fone: (47) 3373�3132
Face:Alps Guaramirim

guaramirim@alp$idiomas�com",br
'f

...

INGLÊS FLUENTE

www.atpsidioma:s�m.br
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e

Na compra
de um Grand Tour

GRANO TOUR 'Vo�Ug��h�t���a6ike
COMPLETO exclusiva da Renault.

R$48.690
à vista

• 2012/13
• AR DIGITAL·

• DIREÇÃO ELÉTRICA
• CHAVE CARTÃO

• AIR BAGS
• FREIOS ABS
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•

I S
Kia Po, er Imports

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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lancer GT 2.0

Palio Celebration
Fire Flex 1.0

19.500,00
87.000,00

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

2009 • Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

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

Fiesta Hatch 1.6

28.900,00

Zatira 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.

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
Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina.

PÓS-GRADUA.ÇÃO SENAC 2012

Gerenciamerrto de Projet.os,
Segurança da Infonnação
Controladoria e GestãoTributária

Govem.ança deTecnologia da Informação

Para mais informações acessewww.sc.senac.br

QUARTA-FEIRA,1 DE AGOSTO DE 2012 I NEGÓCIOSI 7

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, CO 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 .

...

LOCAÇAODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
d, 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.
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A EXCELENCIA NO ATENDDVlENTO E O PRINCIPAL COlVlPROMISSO DA FLOmSA

22ANOST ZENDOA
, "

NATUREZA ATE VOCE
Elisângela Pezzutti

AFloriCUltura Florisa está
no mercado há 22 anos e

é uma das mais conhecidas
de Iaraguá do Sul e região.
Atualmente é administrada

pelos filhos Anderson,
Adilson e Caroline, que dão'
continuidade aos propósitos
dos fundadores Adairto
Nasato e Isolina M. da Costa,
sempre priorizando o bom
atendimento e a qualidade
dos produtos. Além de
flores e arranjos, a Florisa
comercializa cestas de café
da manhã, todos os tipos de

folhagens para ambientes
internos e externos, árvores

frutíferas, ornamentais, flores
artificiais, móveis de madeira
e alumínio para jardins,
cachepots dos mais variados

modelos e materiais, que
trazem mais requinte para sua

residência ou empresa.
Para melhor atender seus

clientes, a floricultura oferece
o serviço de consultoria,
onde um profissional orienta
o cliente sobre amelhor

composição de flores e

folhagens para o jardim.
Sendo a maior em variedades
de plantas da região, a
Florisa procura surpreender
seus clientes, com produtos
inovadores, tais como
esculturas em granitos
importados e objetos de

decoração e presentes.
A Floricultura Florisa
também está presente no

Facebook, onde divulga
promoções relâmpagos
toda a semana.

Fique ligado e aproveite! J

Empresa é administrada pelos filhos dos fundadores Adairto e Isolina (D)
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

nt

Um reforço e um
desfalque no ataque

Lourival desembarcou ontem no João Marcatto,
enquanto Kiko se recupera de uma lesão no pé

!�.��UÁ �� �"l!.� u. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

para escalar a equipe, uma vez

Henrique Porto que também não poderá con-

tar com o substituto imediato,
A batalha contra o Hercílio Giso, entregue ao departamen-
1i..Luz deixou marcas no elen- to médico. Por outro lado, terá
co do Juventus. Mais precisa- a possibilidade de escalar o ata
mente no pé do atacante Kiko. cante Lourival, que se apresen
Se o tricolor .somou três pontos. tou no fim da tarde de ontem
na classificação, o atleta acu- no João Marcatto.
mulou três pontos no pé, resul- O atleta estava no São João
tado da caçada implacável que da Barra, clube da Segunda
sofreu dos adversários. Assim, Divisão carioca, de onde se

será desfalque diante do Bigua- despediu no. sábado. Lourival
çu no domingo, em partida que foi o artilheiro do Iuventus na

foi antecipada para às 10h30. campanha do acesso de 2009.
O técnico Pingo lamen- "Sempre é bom jogar onde a

ta o problema de última hora gente teve uma boa passagem.

Importante lembrar o passado,
mas vim para viver o presente,
uma nova história, onde vou fa
zer o meu melhor para colocar
o Juventus de volta na Primeira

Divisão", avisa.
Ele treina com o elenco em

dois períodos hoje. Pela manhã
acontece um trabalho físico, no
João Marcatto. De tarde, a bola
rola para um treino tático, em
local a ser definido. Sobre a pos
sibilidade de atuar domingo,
Lourival avisa: "Estava jogando
lá e estou à disposição do Pingo
para ajudar o Juventus".

Partida contra o

Biguaçu foi antecipada
para às 10h30, no
próximo domingo.

Copa Interbairros

Dezenove contra a tricampeã Figueira
A 4a Copa Interbairros de

Futebol inicia no próximo do

mingo, com quatro jogos. As
sim como na edição passada, a
competição será disputada por
20, dos 40 bairros do municí

pio. Na rodada de abertura se

enfrentam Centro e Rio Cerro;
Barra do' Rio Molha e Iaraguá
84; Estrada Nova e Rio da Luz;
além de Rau e Santo Antônio.
As partidas de volta estão pro
gramadas para o dia 19, já que

não haverá rodada em 12 de

agosto, o Dia dos Pais.
João Pessoa, Nereu Ramos,

Barra do Rio Cerro, Braço Ri
beirão Cavalo, Jaraguá 99, Tifa
Martins, Vila Lalau, Vila Lenzi,
Três Rios do Norte, Vila Nova,
São Luís e a tricampeã Ilha da

Figueira também disputam o tí
tulo.A expectativa da Fundação
Municipal de Esportes é envol
ver 481 atletas no certame, que
tem como fórmula de disputa

a eliminatória simples, com jo
gos de ida e volta. O bairro que
somar o maior número de pon
tos ao final das duas partidas
segue na disputa.

Caso o bairro visitante ven

ça a primeira partida por qua
tro gols ou mais de diferença,
estará automaticamente classi
ficado. Os confrontos ocorrem

sempre aos domingos, às 8h15
e 10h15. A final está marcada

para o dia 21 de outubro.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

HJIrI!GElVIONlA Dha da Figueira venceu todas as edições do campeonato

Jara
,

a

I:;&OIVIE DE BOLA Lourival chegou ontem e se

colocou à disposição para estrear no domingo

Fotsal

SubZOna
semífínal

Com a vitória de 5 a 2 so

bre o Tipso/Itajaí, a equipe
CSM/Pré-Fabricar garantiu
vaga na semifinal do Cam

peonato Catarinense sub20
masculino. Agora, os coman
dados de Renato Vieira terão

pela frente o atual campeão
Krona/Joinville, numa reedi

ção da última final. A Fede

ração Catarinense de Futebol
de Salão ainda não divulgou
as datas do confronto.

Schroeder

Aberto de
Voleibol

Estão abertas as inscrições
para o 8°Aberto deVoleibol de
Schroeder. A competição será

disputada nos dois naipes,
com adesões até o próximo
dia 6, naDiretoria de Esportes
e Lazer. O custo por equipe é
de R$ 120 e o Congresso Téc
nico está marcado para o dia
8. Os jogos acontecem entre

24 e 26 de agosto. Outras in
formações com Edite ou Cris,
no (47) 3374-0322.

Decisão
inicia hoje
A equipe juvenil do Sport

Club Jaraguá inicia hoje a de
cisão do Campeonato Cata
rinense da Divisão de Acesso.
Assim como no ano passado, o
adversário será o Oeste.Aparti
da aconteceno Flamengo, com
início às 15h30 e entrada fran
ca. O jogo de volta está marca
do paradomingo, emChapecó.
A expectativa é conquistar um
resultado positivo hoje, para jo
gar tranquilo na volta.

13°5 Jiti

Campeãs no
domínó

Os 13°s Jogos Integrativos
da Terceira Idade (Jiti) se

guem movimentando o Cen
tro de Referência do Idoso.
Na última semana, foram co

nhecidas as campeãs do do
minó. E o título ficou na Bar
ra do Rio Cerro, com a dupla
Alaíde e Adelaide. Tusnelda e

. Hildegard, do Centro, acaba
ram em segundo. Já Luzina e

Regina, do Água Verde, ter
minaram em terceiro.
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Olimpí das 012

Cielo se classifica nos 100m livre
Nadador brasileiro

garante o quinto
melhor tempo das
semifinais e agora
tenta baixar dos 48s

na final olímpica

LONDRES

Comitê Olímpico Brasileiro

A O se classificar com o décimo

rltempo das eliminatórias dos
100m livre (48s67) na manhã de

terça-feira, Cesar Cielo avisou

que tinha "alguns centésimos"

a queimar na semifinal. Foram,
precisamente, 50 centésimos.

Com 48s17, o brasileiro garantiu
sua vaga na final da prova com o

quinto melhor tempo e luta por
medalha hoje, às 161120.

A meta agora é baixar ainda

mais a marca. Para garantir um
lugar no pódio, o atual dono do
bronze olímpico da prova acre

dita que precisará nadar na casa

dos 47 segundos na final. Menos
cansado que de costume depois
dos 100m, Cielo garantiu que
tem energia para gastar.

"Estou tranquilo, foi uma

prova que não doeu tanto. Em

outras ocasiões já cheguei aqui
quase desmaiando", brincou
Cielo na área de entrevistas do
Centro Aquático. "Bstou con

seguindo dosar bem a energia.
Amanhã, é ligar no máximo e

usar toda a energia possível, dar
tudo o que tem e começar a pen
sar nos SOrri'.

Dono do melhor tempo da

semifinal, o australiano James
Magnussen venceu a série de
Cielo com 47s63. Na segunda
bateria, o vencedor americano

Nathan Adrian, também nadou
abaixo dos 48 segundos.

DANIEL RAMALHO IAGIF ICOB

B.AI:KANDO Medalha de Bronze em Atenas, Cielo quer melhorar sua marca

WASHINGTON ALVES/AGIF/COB

SUSTO Depois de um búcio ruim, basquete se impõe e vence por 67 a 62

Basquete

Seleçãomasculinaderrota os anfitriões
Depois de um início com-trabalho à seleção brasileira.

plicado, a seleção brasileira Especialmente no primeiro
masculina de basquete venceu quarto, quando a equipe come
sua segunda partida nos Jogos teumuitos erros, sobretudo nos

Olímpicos de Londres, supe- arremessos, e viu os anfitriões

rando a Grã-Bretanha por 67 a fecharem o período com sete

62 (27 a 27). Thiago Splitter foi o pontos de vantagem no placar
cestinha, com 21 pontos. (11 a 4).
. Apesar de jamais ter dispu- A situação melhorou um

tado os Jogos Olímpicos e de /' pouco no segundo quarto, mas
não ter tradição no basquete, o Brasil ainda assim precisou
a Grã-Bretanha deu bastante perseguir os britânicos até con-

seguir ir para o intervalo empa
tado em 27 a 27.

IIFoi importante termos

vencido hoje defendendo bem
num dia em que não atacamos

bem. A vitória foi difícil, mas

trabalhada", disse o técnico Ru

ben Magnano. Na quinta-feira,
sua equipe terá um difícil com

promissa contra a Rússia, que
bateu a China por 73 a 54 e lide

ra o grupo.

Falta de luz interrompe uma
batalha de quase 4h no tênis
A acanhada quadra 16 de

Wimbledon foi palco do due

lo mais disputado do torneio
de duplas de tênis nos Jogos
Olímpicos de Londres. Após
duelarem por 54 games, em

3h45, os brasileiros Marcelo

Melo e Bruno Soares e os tche
cos Radek Stepariek le 'Tomas
Berdych - atual número sete

do mundo - mantinham -se

absolutamente iguais quando
a partida foi interrompida por
falta de iluminação natural: 1

set a 1, com empate em 18 a 18

no terceiro set.

Depois de começarem mal

e serem completamente domi-

nados no primeiro set, os bra
sileiros acertaram o posiciona
menta em quadra, quebraram
duas vezes seguidas o serviço
da dupla tcheca e fecharam o

segundo set em 6/4. No tercei

ro set, Stepanek e Berdych es

tiveram mais perto da vitória,
.

mas Melo e Soares souberam

reagir: foram quatro match

points salvos.

Partida será
reiniciada às 10h de

hoje, emWimbledon,
com placar

apontando 18 a 18.

REUTERS

GUERRA Ao todo, brasiÍeiros e tchecos jogaram
225 minutos, sendo 155 apenas no terceiro set
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POlO HATCH 1.6/2007
COMPLETO

POR:

R$33.500,
I{OMBI 1.4 / 2009
BÁSICO

31
POR:

R$ .000,

KA / 2009
AQ/LDT

POR:

R$22.900,
FOX 1.6 / 2007
AC! OH! VE! TE/ AL! AQ

O

26
PR'

R$ .900,

PALIO FIRE CElEBRATION 1.0/2008
VE! TE! ALI AQ/ LOT

POR:

R$22.900,

ClIO AUT. 1.0/ 2011
AQ/OT

POR:

R$24.900,
GOL 1.6 POWER /2010
COMPLETO

POR:

R$33.aoo,
207 HB XR 1.4/2010
COMPLETO

POR:

R$32.900,
FUSION 2.3 / 2008
COMPLETO

POR:

R$45.900,
ASTRA HATCH 2.0/2003
COMPLETO

POR:

R$26.900,
Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoções válidas até 01lU8I2012. 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.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito�O'I\'i,M:

CONaS5(dNA«",,�
DE VlÍClJI..OS
ACIjS;.Ml:YI

BANCO VOLKSWAGEN

______, .._. ..._. u _

4732746000
--------.-----------------��_._---�q_...,,-------.--[��-----------------._�..._-----------------------

..

Feira de
OPORTUNIDADES

VlACREDi

O4e05/08
CENTRO Df EVENTOS
WAWAtB�,9l0,

aAlMOOCOIlOiHA-�.2AOOÁ00SUL

.WNW.�.

ENtRADA'!
GRAlUlTAI

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

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

CONSULTORES DE SEGUR.OS E RISCO

c
ClJ
>
ClJ
li)
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