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Idealizada para homenagear a imigração italiana em Jaraguá do Sul e região, igreja ganha
fonna num terreno localizado junto ao Morro das Antenas, a 600 metros de altura. Página 17

comitês eleitorais

Corupá
Bornberroscap�
gata-do-mato em sítio
A bichana, de aproximadamente cinco
anos, foi encontrada em Co ) está
cega de um olho e muito debilitada.

,

O animal recebeu soro e foi levado no
final da tarde de ontem para receber
tratamento em Joinville. Página 15

Na quadra,
CSM encara o Tubarão
pelo estadual de futsal
Treinador Sergio Lacerda vai colocar
todos os titulares para encarar a equipe
do Sul do Estado hoje à noite, naArena
Jaraguá. Para ti partida não será cobrado
ingresso. Torcedor entra com um quilo
de alimento não perecível. Página 18

;;J,.,
Eleições
As estruturas dos

--

Espaços montados para abrigar as
coligações que disputam a Prefeitura e

a Câmara deVereadores de Iaraguá do
Sul servem de núcleos para definir as
estratégias de campanha dos candidatos
emotivar amilitância. Página 5
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ACIJS
A entidade já contacom
1.320 empresas associadas. É
um número extraordinário,
se considerarmos a

população da cidade.
Reflete uma grande
força empreendedora.

Receituário
Comemora hoje 15 anos
de existência. Durante
esse período, aReceituário
tornou-se uma referência
nomercado de farmácias
demanipulação.

Desâni:mo
Omercado continua

pessimista em relação ao

crescimentoda economia
. ·brasiléira'e$.201Z. Reduziu! .
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a previsão pâta 1,85%, ri

assim como estima que a

inflação fique em 5%. Estes
dados foram publicados
no último Boletim Focus
.do Banco Central. O
clima de pessímísmo I

não é nada bom, pois
cria um círculo vicioso.

Anvisa
AAgênciaNacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
precisamanter pelomenos
30% de seus servidores
trabalhando e realizar, no
prazo máximo de oito dias,
a fiscalização dos produtos
submetidos à vigilância
sanitária. A ação de ser
tanto de itens importados,
quanto de produtos para
exportação de todas as

empresas representadas
pela Federação das
Indústrias de Santa
Catarina (Piesc). A decisão,
em caraterJmrlnijf, é d�juizli\
Nelson.GustayoMesquita

l' Wbeiro Alves" atendendo
mandado de segilrança

. . óoletívo ÜÚ..,.",,'T'''''',ri
, '''Iaen;

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Diretrizes

Na última segunda-feira, a Acijs atra
vés de presidente Monika Hufe

nuessler Cornads (foto), revisou a mis

são, visão, princípios e diretrizes que
nortearão a atual gestão. As bases estão

"fundamentadasno empreendedorismo,

voluntariado e associativismo, com isen

ção político-partidária". Destaque para
a visão na qual a entidade se posiciona,
como "agente indutor para a excelência
da classe empresarial que representa".
Certamente, um grande desafio.

UETA/DIVULGAÇÃO/ACl]S

Porquinho mais gordo
Sempre esteve no centro dos debates a baixa taxa de poupança do

brasileiro, que está em torno de 18% do PIB. Países que estão no

mesmo estágio de desenvolvimento poupam em torno de 30% do PIB.

Ultimamente, mesmo com uma remuneração menor, a caderneta
de poupança apresenta números animadores. No mês de junho o

saldo entre depósitos e saques ficou em R$ 3,6 bilhões. Isso elevou o

incremento acumulado no ano de R$ 23,738 bilhões. No mês de julho,
os depósitos foram de R$ 109,6 bilhões contra retiradas de R$ 101,3
bilhões. Os movimentos têm sido muitos intensos e uma parcela dos
brasileiros resolveu deixar algum saldo, tendo em vista que o cenário

para os próximos meses não parece muito colorido.

Desembargador
No dia 13 de agosto está

agendada a vinda para a plenária
daAcijs do Desembargador do
Tribunal de Justiça Dr. Ricardo
Roesler. Ele tem fortes vínculos
com a cidade, onde já trabalhou.

Associativismo
Neste eixo, aAcijs buscará a

cultura da inovação, melhoria
dos negócios (Núcleos Setoriais/
Consultoria Sênior /Portal de

Negócios) e comunicação
com os associados.

Sustentabilidade
No terceiro eixo do planejamento daAcijs estão: omeio ambiente (bacia
hidrográfica do rio Itapocu, conscientização ambiental e destinação dos
resíduos), comunidade (hospitais, educação, mobilidade urbana e sistema

de informações), e a comunicação com a comunidade.

Desânimo
o mercado continua pessimista
em relação ao crescimento da
economia brasileira em 2012.

Reduziu a previsão para 1,85%,
assim como estima que a inflação
fique em 5%. Estes dados foram

publicados no último Boletim
Focus do Banco Central. O clima
de pessimismo não é nada bom,
pois cria um círculo vicioso. I

Compra
A saúde financeira dos bancos

brasileiros, quando comparada
com a debilidade de bancos
em outros países, abre uma
janela de oportunidade. Existem
instituições bancárias que estão'
se desfazendo de operações para
fazer caixa. Há fortes rumores

I de que o Itaú esteja ultimando
uma operação deste tipo.

; � ,
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Representatividade
Outro dos três eixos fundamentais sob o

qual estão as relações governamentais (gestão
pública, conselhos e comitês, eleições 2012-2014 e

Fatma), articulação de pleitos (fontes alternativas
de energia / infraestrutura emobilidade urbana/
BR - 280), relações institucionais (relacionamento
com entidades de classe) e comunicação

'(

com a sociedade organizada.

Sustentabilidade
No terceiro eixo do planejamento daAcijs estão:
o meio ambiente (bacia hidrográfica do rio
Itapocu, conscientização ambiental e destinação
dos resíduos), comunidade (hospitais, educação,
mobilidade urbana e sistema de informações),
e a comunicação com a comunidade.

Fundo anticrise

\

As centrais sindicais apresentaram ao governo
uma proposta de criação de um fundo de

proteção ao emprego. Ela está lastreada como

parte damulta do FGTS, em caso de demissão
sem justa causa. O governo quermais detalhes.

Veículos
Com o incentivo do IPI, aprodução em julho teve
crescimento de 8,8% em relação a junho deste
ano. No acumulado do ano, a queda está em 3,6%
em relação aomesmo período do ano passado.

Quando se trata de vendas, o crescimento foi-
de 3,1% em julho, em relação ao mês de junho,
e de 18,9% em comparação a julho de 2011. No
acumulado do ano, as vendas tiveram crescimento
de 1,8% em relação ao mesmo período de 2011.
Considerando que os incentivos terminam este

mês, é pouco provável que as vendas tenham
crescimento esse ano no comparativo a2011.

Competitiva
Ao contrário do que se pensa, a crise europeia
não é de todo ruim. Com a cotação menor do
Euro, os produtos europeus tornam -se mais

competitivos em diversos mercados ao redor
\ do mundo. Bom para as exportações.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 788
01 - 03 . 04 - 08 . 09
10-11·12-16-19
21 - 22 - 23 - 24 ·25

QUINA
SORTEIO N° 2962
02 . 17 - 20 - 60 - 68
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Char
BOMBEIROS CAPTURAM JAGUATIRICA EM CORUPÁ

�II iiM OUTRA AQ�I
e:M CA'SA1 MUI'T'O �\S
?iR\&OSA/

Do leitor

Correioseo
\

atendimento

Para entrarna questão e no

mérito do atendimento da

agência dos Correios, situada na
área central de Iaraguá do Sul,
conto o que aconteceu comigo.
Eu era o sétimo da fila e estava

aguardando o atendimento há
uma hora e 40minutos.

O meu ônibus 'tinha par
tido e a atendente saiu para
almoçar. Alguns que estavam

na minha frente chegaram de

pois. Pode ser que sejam mais
velhos que eu. Eu vou fazer 60
anos daqui a seis meses.

O sexto da fila estava lá

para despachar uma carta. O

quinto foi enviar um Sedex.

Ninguém percebeu, mas nes

se tempo que estou prestes a

ser chamado, entra um cliente.

.

Até que enfim chegou minha
vez. Chamaram minha senha

EQT 58099-(Elemento Que
tem Tempo). Nesse momento,

a pessoa que entrou, uma ido
sa, se acha no direito de pas
sar minha frente mesmo que
a atendente tenha chamado
a minha senha. Eu estava em

frente ao atendente.
É preciso mais eficiência

de atendimento dos Correios.
. Uma sugestão: façam que nem
na Receita Federal. Lá, as pes
soas entram, pegam a senha

pelo número. A distribuição
interna é feita por assunto sem
dar tantas prioridades. Existe
certa lógica. A eficiência deve
ser estendida para todo o pro
cedimento.

O tempo das pessoas e a

tolerância delas devem ser res

peitados. Ninguém senta para.
almoçar e espera uma hora
para vir a comida.

WaIdemar Reeck
Contador e Professor

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Corpo e cabeça
De nada adianta um corpo bonito, cheio de gra

ças e de aparente luz, de nada adianta se não
houver com esse corpo uma boa cabeça. O que nos

distingue é a cabeça, a mente. As belezas ou artes

do corpo se escoam no tempo, as belezas de cabe

ça crescem no tempo, e o corpo para "vencer" pre
cisa de quem pense por ele, só pode ser a cabeça...

O que digo vale para atletas e não-atletas. Ven
do de longe, por exemplo, os nossos atletas olímpi
cos se assemelham aos melhores do mundo, mas
é só aparência. Tenho acompanhado atentamen

te as declarações de muitos dos nossos atletas em
Londres. Queixam-se, quase todos, de fraquezas
emocionais, isto é, da cabeça. Explico.

Um deles, atleta cotado na ginástica masculina,
fez quase tudo de modo quase perfeito mas ... Mas
na hora de concluir os exercícios caiu de rosto no

chão. Ao se levantar fez a frase patética: Amarelei.
Foi honesto. Faltou uma boa cabeça, faltou-lhe o

indispensável equílíbrio emocional. E assim, outras
tantas e tantos garotas e rapazes repetindo a triste
frase -"Não deu, foi por pouco, bateu na trave"! Ca
beça é o nome do jogo. Não nos bastam as habilida
des do corpo, a cabeça tem que ir junto com o cor

po, essa cabeça tem que pensar de modo saudável,
confiante. E essa cabeça também precisa de treina
mentos constantes, exaustivos, de sorte que nenhu
ma perturbação interna ou externa afete a perfor
mance do corpo durante a prova. Sem essa cabeça,
o corpo cede, fraqueja.Vale para tudo na vida.

Incontáveis bonitões e bonitonas que andam

por aí são ratinhos borrados. Assustam-se fácil, têm
medos infantis, não se assumem responsáveis, caem
fora da relação diante da mínima provação. Não fo
ram treinados, educados para suportar pressões. A
vida é uma linha reta de pressões, desafios, quedas e
superações. É para poucos, é para os que têm cabeça,

cabeça que comanda o corpo. Os que andam por aí,
dentro e fora das quadras esportivas, o que mais têm
são corpos, pobres corpos sem cabeça...

Quando...
Quando no escritório em que você trabalha

alguém pede silêncio diante do mínimo ruído de

quem está por perto, tenha a mais absoluta cer

teza: essa pessoa tem cabeça pequena, não pensa
bem, tem dificuldades para achar uma ideia, uma
palavra, é medíocre. Os competentes produzem
ideias, textos, o que for, mesmo que a banda esteja
a passar ao lado deles. São poucos. O que mais há
é gente pedindo psssst...

'

Paixão
O entusiasmo, também chamado de paixão,

faz das pessoas gente especialno.trabalho. Não se

perturbam com facilidade, vivem aquele tipo de

"concentração" imperturbável, próprio dos gênios.
São bem poucos esses tipos dentro das empresas,
a maioria pede silêncio para pensar. Coitados. São
medíocres porque querem, porque não se envol
vem com o trabalho, com uma fé, um credo, uma
paixão, nada. Que não se queixem da sorte.

Falta dizer
Frase que recolhi do livro "A Inveja nossa de

cada dia", de Joaci Góes: - "Uma cultura avança
da (sinônimo, digo eu, de nação, por exemplo) só
se constrói com o trabalho de uma minoria cria
tiva". É o mesmo que vivo dizendo: Apenas 30%
dos empregadosde uma empresa respondem pela
saúde e pela vitalidade dessa empresa, o resto faz

figuração. E esses 30% são os apaixonados, o ql!e
vale dizer são os que têm mais que habilidades ou
eventuais talentos, eles têm "fogo"...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112'Horário de átendimento: 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 Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autore�.
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Propaganda política
Definido o tempo de cada coligação

Pelo regulamento, as
candidaturas farão
as apresentações das
propostas no rádio
alternadamente

CORUPÁ
Nilson Antonio

Em sorteio realizado on-'
tem pela manhã na Justiça

Eleitoral, a juíza da 87a Zona,
Candida Inês Zoellner Brugnoli
definiu o tempo e a ordem de

veiculação da propaganda polí
tica das coligações. Nos demais
municípios da região, isso ain
da não foi definido. Em Jaraguá
do Sul, o sorteio vai acontecer
na sexta-feira, dia 10. Nos mu

nicípios que compõe a 60a Zona
Eleitoral (Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder) as defini
ções devem ser feitas amanhã.
O horário eleitoral começa no

Viva+Corupá
PMDB, PSDB, PSB, PC
do B e PPS - 14 minutos

,

e 1,5 segundos

Agora é a Vez
do Povo

PT, PDT, Pp, DEM e PR -

, 15 minutos e 44 segundos

Todos por Corupá
(DEM e PP)

seis minutos e

seis segundos

PSDB, PPS e PC de B
seis minutos e

36 segundos

PMDB-PSB
oito minutos e

35 segundos

Juntos por Corupá
(PDT e PT),

oito minutos e

41 segundos

ILUSTRAÇÃO FERNANDO BASTOS

próximo dia 21 e termina no dia
4 de outubro.

A coligação 'Víva-Corupá;
composta pelos partidos PMDB,
PSDB, PSB, PC do B e PPS, será
a primeira a apresentar as pro-

postas para os eleitores do mu

nicípio durante 14 minutos e 15

segundos. Já a coligação �gora
é a Vez do Povo', que tem o PT,
PDT, Pp, DEM e PR, terá atem
po de 15minutos e 44 segundos.

Conforme o regulamento, as

candidaturas farão as apresen
tações das propostas no rádio
alternadamente.

Já para vereador, a coligação
Todos por Corupá (DEM e PP)

terá seis minutos e seis segun
dos e a coligação PSDB, PPS e

PC do B, utilizará seis minutos
e 36 segundos para apresentar
os candidatos. Os dois maiores

tempos são das coligações de

'Iuntos por Corupá' (PDT e PT),
com oito minutos e 41 segun
dos, e a PMDB-PSB, com-oito
minutos e 35 segundos.

A ordem de apresentação no
primeiro dia de horário políti
co será da coligação "Iodos por
Corupá', seguido pela PSDB

PPS-PC do B, '[untos por Coru
pá' e PMDB-PSB.

CURSO DE

PARAPSICOLOGIA

Dias - Sábados e Domingos
Horário - 8h às 18h.

Duração - 34 meses (incluso período de férias em Janeiro)
Local - Instituto de Parapsicologia, Rua Otto Borhrn, 972, Glória - Joinville/SC
Matrícula - R$ 100,00
Forma de garantir sua vaga - Depósito na caixa Econômica Fereral, Agencia 1554 C/c 964-4
Opção 3 em nome do Instituto de Parapsicologia de Joinville.

Após, enviar o comprovante e a ficha em (anexo) via fax (47) 3422-6666 ou por email.

Mensalidade - R$ 320,00
Documentos necessários - Certificado e Histórico Escolar do segundo grau, identidade CPF, 2 fotos 3x4 (recentes),
comprovante do pagamento da matrícula.

Vagas Limitadas - Preenchimento de vagas por ordem de matrícula.

Carga horária - 800 hora/aulas.

DATA DE INíCIO: 18 de agosto

'\

TERAPIA DE REGRESSÃO DE MEMÓRIA; HIPNOSE; VIDAS PASSADAS e PNl.

Através da terapia você poderá fazer uma leitura na sua mente inconsciente, onde poderá
reprogramar sua memória de: traumas, bloqueios, ansiedade, depressão, medos e fobias.

Marque uma consulta no fone (47) 3422-6666

:t'lW.lffftílrilllftl;!!!l11
N

es: (47) 3422-6666, com Maryá
.eom.br I institu�o@mente.com.br
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Bastidores

Comitêssão
OS centros das

campanhas
Com funcionamento e estrutura

similares a uma empresa, a

busca é pelos votos

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Tem hora para entrar e sair.
Tem coordenador de fi

nanças' de comunicação, as

sessoria jurídica e até cozinha.
Falando em cozinha, também
tem horário de almoço. Com
funcionamento e estrutura si
milares a de uma empresa, os
comitês eleitorais de Jaraguá
do Sul se diferenciam das de
mais corporações em um deta-

lhe: o lucro, no fim do mês, não
é dinheiro, é voto.

Ainda que a estrutura de
cada sede das equipes de

campanha revele a existência
de táticas distintas de comba

te, o objetivo de abocanhar a
maioria mínima de votos para
seus candidatos, durante os

próximos 60 dias, é comparti
lhado por todos. Para isso, va
riam, de comitê para comitê,
o número de funcionários, o

número de sedes e a estratégia
de campanha.

ES'l""RUruRA Vanderlei Borba é responsável
pelo estúdio de gravações do candidato do PR

FOTOS EDUARDO MONTECINO
" �.

"
Amaioria das

pessoas que vem

aqui é para pedir
adesivos para colar
no carro, santinhos

para distribuir
entre os amigos.

Adelnir Izidoro,
coordenador geral

de campanha
TRABALHO Tiago Engel, da coligação "Nova Jaraguá",

aJuda na distribuição do material de campanha

Organização baseada em estratégias
Com uma equipe de 20 pes

soas - sendo que oito voluntá
rias - o comitê da coligação
"Nova Jaraguá", dos candida
tos Dieter Janssen (PP) e Jaime
Negherbon (PMDB) abre às 8h,
para no almoço, mas não tem

hora para fechar. "Esses dias
saímos daqui às 23h", disse o

coordenador geral de campa
nha, Ademir Izidoro.

É no comitê que todo o tra

balho é centralizado. "Estamos

Não vamos fazer
uma distribuição

excessiva de material,
nem vamos ter trios
elétricos. O uso do

som será moderado,
os vizinhos podem
ficar tranquilos.
Juliano Nora,
cool�dell.adol� de

campanha

Um estúdiomontado no comitê
Em turnos alternados, a

equipe voluntária do comitê da

coligação "Iaraguá Quer Mais",
dos candidatos Moacir Bertoldi

(PR) e Niura Demarchi (PSDB),
se reveza para estarem ali todos
os dias da semana. IISe trabalha

(fora do comitê) de manhã, vem
à tarde. Se trabalha de tarde, vem
demanhã", explicou o coordena
dor de campanha, Juliano Nora.
Atualmente com seis voluntá

rios, a previsão do coordenador é
que o número aumente à medi
da que a campanha vá ganhan
do força. "Mas ninguém ganha

nada, a gente é que paga para
trabalhar", brincou Nora.

No local, os aposentados Ivo

dos Anjos e Gilmar Sarnapin são

quem faz o atendimento aos can

didatos a vereador, passando in
formações e fazendo a distribui

ção dos materiais. "Hoje cheguei
aqui às 7h, más a hora que eles

(candidatos) precisam a. gente
vem aqui", contou o bem humo
rado Sarnapin. No comitê tam

bém são realizados curso e pales
tras, e todo o trabalho estratégico
da campanha, como a organiza
ção da agenda dos candidatos e

asmobilizações pela cidade.
O comitê na rua Barão do

Rio Branco, 862, conta com um

grande espaço para armazena

mento e confecção de materiais

e até um estúdio próprio. 'Além
de ser mais prático, a gente eco

nomiza tempo, sem precisar que
os candidatos se desloquem para
gravarem suas locuções", expli
CQU o responsável pelo estúdio, .

Vanderlei Borba. Ali, além dos

programas para a propaganda
gratuita nas rádios, também são

gravados os jingles e os áudios
dos carros de som. r

aqui para dar suporte aos can

didatos", explicou o coordena
dor. Ali, no número 286 da rua

Domingos Rodrigues da Nova,
no Centro da cidade, são dis
cutidas a agenda de eventos,
as visitas às comunidades, as

reuniões com entidades do

município, como clube de
mães e idosos. "Toda a orga
nização estratégica, como dis

tribuição de material, tudo é
feito no comitê, para que nada

dê errado", completou Izidoro.
Para o auxiliar financeiro do

comitê e ex-comandante dos
bombeiros, Maicon Leandro
da Costa, 34, amaior demanda
de trabalho foi o período dos

registros das candidaturas e a

primeira prestação de contas,
na última quinta-feira, dia 2.
I� gente que orienta também
os candidatos sobre como e

quanto eles podem gastar",
contou o auxiliar.

Sem hora para sair
Para manter a concentração,

os coordenadores de campanha
da coligação 110 Povo Novamen
te", dos candidatos Cecília Konell
(PSD) e Alcides Pavanello (PSB),
decidiram separar, geografica
mente, os trabalhos administra
tivos dos de produção. O comitê
de fato fica na rua Barão do Rio
Branco - exatamente ao lado do
comitê do concorrente Moacir
Bertoldi -, e para a confecção
das placas, foi providenciado
um .galpão na João Planincheck.
II

Imagina você trabalhar com o

barulho demadeira sendo corta

da", comentou o assessor de irn

prensa, Emerson Gonçalves.
No comitê, trabalha uma

equipe de sete pessoas, sendo

quatro contratadas e três volun
tárias. O expediente é das 8h às

18h, mas apenas para a equipe
administrativa. IIOS coorde
nadores tem reuniões diárias
a partir das 18h para avaliar a

campanha, ver o que os concor

rentes estão fazendo. Mas não

temos hora para sair", explicou
o assessor.

Ali também é distribuído o

material de campanha aos can

didatos e é feita a colocação dos
adesivos no vidro traseiro dos
carros. IINo começo veio bastan
te gente, coloquei mais de 250

adesivos. Agora o movimento é

maior, mas no fim da tarde", dis
se o auxiliar de serviços gerais,
Leandro Lorenzi, 26.

MA�.rERlAL DE CCAMPANIIA Equipe da coligação
"O Povo N�vamente" aJuda a divulgar candidatura

;

- ,-"
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Gerações
a iferentes ;,

65 anos é quem temmais
idade entre OS concorrentes.

,

'De Corupá,é Teodoro
..

Piontkiewicz (PMDB),
67 anos. Já de Schroeder,
LucíanaDa SilvaAdams (PT),
também com 67, encabeça
a lista 'dosmais vividos. Em
Masssaranduba, o candidato
Realdino Moser (PSDB), com
68, tem mais tempo de vida.

Candidatos
na Acijs

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Pedido de informações
é retirado

A vereadora Natália Petry (PMDB) so
I1licitou a retirada da pauta legislati
va de ontem do pedido de informações
sobre cargos e salários da administração
municipal, por causa da ausência do ve
reador Jean Carlo Leutprecht (PC do B).

Ele também foi um dos autores da

solicitação, juntamente com os colegas
Francisco Valdecir Alves (PT), Justino
Pereira da Luz (PT), Jaime Negherbon, e
a própria Natália.

A proposta estava prevista para ser

votada na sessão. Com menos um voto

favorável à solicitação, a opção da ve

readora foi evitar que o pedido fosse

rejeitado. "Vou solicitar novamente à

apreciação quando todos os vereadores
estiverem na casa", reforçou Natália.

Ainda não há data de quando esse

pedido voltará a ser debatido, Pode ser

na sessão de amanhã, ou na semana que
vem. Mesmo entrando em discussão, há
a possibilidade de algum vereador da si

tuação pedir vistas da proposta. Assim,
o pedido vai ficarmais uma vez na espe
ra de ser apreciado.

MARCELE GOUCHE

rojeto ecoló
�

CO

Foi aprovado ontem, em primeira votação, o projeto de lei do vereadorAdemar
Possamai (DEM) que toma obrigatória a instalação de sistema de aquecimento
de água por energia Solar ou a gás em prédio novos, que passaram por
reformas ou ampliações. Conforme o parlamentar proponente, este sistema
apresenta vantagens nos aspectos ambientais, econômicos e sociais.

Justiça Eleitoral
A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está com as

inscrições abertas para a contratação de 566 técnicos
de urna para trabalharem nas eleições deste ano. Os
selecionados atuarão na preparação e no suporte das
urnas eletrônicas. A prestação dos serviços acontecerá
entre meados de agosto e outubro deste ano.

Requisitos
Os candidatos precisam respeitar alguns requisitos,
como por exemplo, sermaior de 18 anos, cursar ou

ter concluído o Ensino Médio e não ter filiação
partidária. Mais informações podem ser retiradas
no Cartório Eleitoral através do fone 3275 1183

ou através do e-mail zona017@tre-sc.gov.br

Seguro
desemprego
Cinco dos 35 trabalhadores

que encaminharam o Seguro
Desemprego no Sistema Nacional
de Empregos (Sine) em Jaraguá
do Sul foram encaminhados

para fazer o curso de qualificação,
denominado Pronatec Seguro
Desemprego. O programa, que
começou a ser executado no

município na segunda-feira, é
uma nova exigência do Governo
Federal para todo o trabalhador

que em menos de dez anos
solicite por três vezes o seguro.

Os cursos de

qualificação
Conforme o responsável pelo posto
do Sine em Jaraguá do Sul, Erol
Kretzer, quando o trabalhador
encaminha o pedido de Seguro
Desemprego o atendente faz o
cadastro no sistema nacional que
acusa ou não a necessidade do
curso de qualificação. Caso precise,
ele participa de um treinamento

com uma carga horária de
260 horas. O aprendizado acontece
nos turnos da manhã, tarde e noite.
O Senai e o Senac farão a

qualificação dos desempregados.
Quem não tiver 75% de

frequência, perde o benefício.

Mudança na
presidência
Está prevista para a semana que
vem amudança na presidência da
Câmara deVereadores de Jaraguá
do Sul. O atual presidente Ademar
Winter (PSDB) deve renunciar para
que o vice-presidente Francisco
Alves (PT) assuma o cargo. O
acordo foi realizado no ano passado
durante a composição da mesa
diretora do Legislativo. Mas, para
garantir a presidência, o petista
precisa ser escolhido pelamaioria,
através de uma nova eleição.

MARCELE GOUCHE
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5 Idealizador e curador

do evento, Carlos Henrique Schroeder
planeja dobrar o evento de tamanho e

abranger novas cidades no ano que vem

MARCELE GOUCHE

Cultura

Cidade abre as portas
para a literatura
,

Unico festival de contos no País acontece nesta semana

JARAGUÁ DO SUL
............................................................................................................................................................................................................

po. "Ele nos abre um novo olhar, pois trata de questões
humanas", destaca.

Esse é o único festival dedicado ao conto no Brasil. Se
rão quatro dias de debates com escritores representativos
para a cena no País. De acordo com Schroeder, o conto é

um gêneromuito popular em Iaraguá do Sul. Elyandria Sil
va, João Chiodini, Marcelo Lamas e José Augusto Caglíoni
são exemplos de alguns dos cem contistas da região.

A expectativa é de um ambiente que sirva de palco
para a literatura. São esperados bons leitores, escritores,
jornalistas, estudantes e professores do Paraná e Santa

Catarina. Além dos diálogos, a programação inclui de-:

gustação de vinhos na noite de sábado e uma oficina no

domingo. Schroeder já recebeu e selecionou os textos de

quem vai participar do laboratório com Luiz Ruffato.

O pioneirismo do festival permite novos planos. Para o
ano que vem, o curador adianta que o projeto deve dobrar
de tamanho e abranger novas cidades.

Bárbara Elice

rroda boa história tem um personagem expressivo, um
.1 enredo envolvente e uma ideia central com a qual os
leitores possam se identificar. Com um conto não seria di

ferente. Ao contrário de um longo romance, a principal ca
racterística do gênero é o breve texto fictício. Se ainda restar

alguma dúvida, basta lembrar.das histórias que ouvia quan
do criança. O Soldadinho de Chumbo, por exemplo, cresceu
e, hoje, não conquistamais o público adulto. Para resgatar o
gosto por essa literatura e divulgar os novos contistas, acon
tece, em Iaraguá do Sul, a partir de amanhã até o dia 12 de

agosto, o 2° Festival Nacional do Conto. O evento tem o pa
trocínio do jornal O Correio do Povo.

O idealizador e curador do evento, Carlos Henrique
Schroeder, diz não entender exatamente a razão pela
qual nos afastamos dos contos com o passar do tem-

de curttr os produtos
AgOra, além

_....A. ....,rtir. também,
• "oca.,-.-- ,

�,
-"�ina no facebcJOk:anoDa'_"

IAmoSelectafacet)ook.con'l
t2lil'

Selecta·

Todas as atrações
são gratuitas

Quinta-feira, 9 de agosto
Teatro Sesc Jaraguá do Sul
• 20h - "Tentativas sobre o conto: as estatuetas de

Degas" com ElviraVigna
Uma romancista abrindo o festival do conto? Sim,
uma romancista, e que preparou uma apresen
tação especial para o festival, que parte de Degas
para levantar uma questão: tudo é tentativa?
"Meus romances nascem de um conto jamais
escrito. Há uma imagem, uma cena, como se

fosge a cena de um filme, que me deixou parada,
em silêncio, sem entender. Escrevo sabendo que
ao tentar entender, explicar, tudo fica aindamais
fechado, mudo".
• 20h40 - "As afinidades eletivas" com João Anza
nello Carrascoza
Um dos grandes contistas brasileiros contem
porâneos abre sua caixa-preta, num bate-papo
informal sobre sua produção e seus contistas

prediletos.

Sexta-feira, 10 de agosto
Sala de grupos do Sesc Jaraguá do Sul
• 20h - "O som e a fúria do conto" com Paulo Scott
e Luiz Felipe Leprevost
Um bate-papo sobre o conto e suas relações com o

teatro, música, quadrinhos e cinema. Dois escrito

res ousados e inventivas numa verdadeira salada
de ritmo, sonoridade e timbre: conto.

Sábado, 11 de agosto de 2012
Enoteca Decanter (Av.Marechal Deodoro da Fonseca,

1118,sala 101)
·18h - "Conto ao vivo/Conto ao vinho" comAn

dré de Leones e Luís Henrique Pellanda
A formação de um contista, na visão de dois
talentosos contistas, e seus contos de cabeceira,
num bate-papo que precede um bom Malbec

argentino.
• 19h - Degustação de vinhos

Domingo, 12 de agosto
Teatro Sesc Jaraguá do Sul
• 14h até 19h - Oficina de contos, com Luiz Ruffato
Leitura e análise de textos dos participantes. A
partir das demandas teóricas, surgidas de necessi
dades específicas, são introduzidos elementos de
teoria literária e de processo de criação. Ou seja, a
leitura crítica dos textos alheios torna-se funda
mental para a elaboração de uma escrita criativa.
19h30min - "Conto de mutação ", com Ricardo
Lísias e Luiz Ruffato
Dois escritores e uma pergunta: onde começa a

vida e onde termina o conto?

3275-3376
••

Bom negócio todo dia.

3501-3232

�f%J
3276-2004
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Canoinhas
....
5° 19°

SãoMiguel
do Oeste
....
12°27°

Chapecó
....
11 ° 25°

Joaçaba
....
9° 26°

Nebulosidade

predomina
Sol com aumento de nuvens
e chance de chuva isolada
entre a tarde a noite nas

regiões mais próximas do
RS, devido ao deslocamento

rápido de uma frente
fria. Temperatura em
pequena elevação. Quinta
feira: chuva isolada na

madrugada do Oeste ao
Litoral Sul. No decorrer do
dia a nebulosidade varia
com aberturas de sol.

Lages
....
80 210

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Pr visão de ven os para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 5km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Leste 6km/h favorável

• 15h Vento não favorável Leste 7km/h zero%
• 18h Vento não favorável Leste 11 km/h

de ��S:���:,ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

HUDlO
Goteira no ônibus
o português entra no ônibus, completamente vazio e senta-se num lugar
qualquer. De repente começa a chover e aí ele percebe que havia se sentado

, debaixo de uma goteira. Mas continua ali, firme e forte, com a água pingando
sobre a sua cabeça. Depois de algum tempo, intrigado, o cobrador lhe pergunta:
- Ei, cara! Porque você não troca de lugar?
- Bem que eu gostaria! Mas vou trocar com quem?

Sudoku

, 1

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
aca
c.>
=
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁ)(: 28°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 29°C

Mafra
....
6° 20°

Joinville
....
16°24°

Jaraguá do Sul
....
13° 25°

RoUpas/
para clima
de outono
em pleno
inverno

••••••••••••

:r;;z;--,
---,

I�j;;. '

Rio do Sul
....
130 21 °

Blwnenau
....
14° 26°

SEXTA

MíN: 16°C
MÁ)(: 27°C

Florianópolis
.....
11 ° 25°

São Joaquim
....
9° 19°

Laguna
... .
13° 25° São Francisco do Sul

• Preamar
• 3h: O,7m
• 11h56: 1,4m
• Baixamar
• 7h43: O,5m
• 16h02: O,5m

Itajai
• Preamar
• 2h29: O,7m
• 9h23: O,8m
• Baixamar
• 5h49: O,5m
• 16h21: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 9h13: O,9m
• 20h5B: O,Bm
• Baixamar
• 15h32: O,6m
• 17h32: O,5m

Imbituba
• Preamar
• 7h41: O,4m
• 19h24: O,6m
• Baixamar
• 3h13: O,3m
• 14h58: O,3m

Criciúma
....
13° 26° " � CHEIA 2/8

Tábua
das marés

�.",l. ,
,

"

•

l

i paSSOiÉernpO . A Recreativo Q,prime!fa Ir€'vistc de patoMITQS crru:;:aôas do 8rasil
;

,MINGUANTE 9/8

NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Desmoralizar, ridicularizar
2. Principado europeu, famoso por uma corrida de

Fórmula 1 e pelo alto padreão de vida f Nota
Fiscal

3. O AI dos químicos
4. As iniciais do ator italiano Valentino (1895-

1926) / Que tem inclinação para alguma coisa
5. Lei fixa e constante I Abreviatura de decalitro
6. Barra / O segundomaior estado do Brasil
7. O ator Giovenazz.i
8. A mais antiga via romana I Fragmento

'

9. Meio ... dízimo / Aplicar um sinete em

10. Sobrecarregar o contribuinte / (Quím.) O tân
talo

11. Uma das duas ilhas que formam o nome de
um país insular das Pequenas Antilhas, ao lar
go da costa venezuelana

12. Abreviatura de hectarel (Pop.) Nos esportes,
qualquer taça como prêmio de uma competi- 1't

ção
'

13. Reduzir a migalhas, a pó.

VERTICAIS
1. Que apresenta vincos ou dobras (tecido) / limi

tes de... horizonte
2. (MiL) Voz de comando para ordenar a marcha

em sentido contrãrio / Pequenas manchas da
pele

3. Ave gregária, de colorido preto uniforme e brilho
metálico / O ator paulistano Elias

4. Amigo fraternal e cordial I Aquela que possui
muitas coisas de valor·

5., O oposto de abaixo / Tornar são
,

6. Material que serve de cobertura ao circo:! Man
to que cobre apenas a parte superior do corpo

7. Cidade de se, na região de Blumenau, no vale
do Itajaí I O fim do... bordel

8. Registrar I Antiga moeda brasileira de prata
9. As iniciais do ator e diretor de cinema Reginaf..

do I Organizador.

1 5 7 82 4 6 9

2 II
II

II
II

II
II II

II
,

II
II

II
II

3

4

5

7

9

10

12

13
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Reconheça seus
erros e recomece!

•

I e
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Retratos
da vida

�

ErsériO! Tem coisa mais

deprimente do que ligar
a TVnum desses canais
de vendas que oferecem
soluções para sua vida
conjugal, profissional,
familiar, sexual, social... ?Pior ainda é ligar e ver uma
propaganda daquele hiper-mega-monster aparelho milagroso
que faz você entrar em forma com apenas 5 minutinhos de
uso diário, sem sofrimento, sem suor e sacrifício zero. E aí você
olha os modelos sarados que apresentam as tais bugigangas
e já se anima a comprar e a começar uma transformação no
seu corpinho! Liga para o número na sua tela (porque a oferta
é só agora, ligue já!) e pede o preço, engasgando e desligando
imediatamente, afinal a coisa tem mesmo que ser tão cara, já
que é tão eficiente. E vocêfica lá, olhando e se lamentando,
quando no fim, se livrou de uma baita furada...

Dica da vez
A dica da vez vem de lugar nenhum... Só daminha cabeça que
lembra que no próximo domingo é Dia dos Pais. Então, essa dica
éminha pra você que tem urn pai querido, um pai severo, um pai
liberal, urn pai quadrado, um pai velhinho, um pai novinho... Enfim,
urn pai que demonstra seu amor e até aqueles que escondem-
um pouquinho... Um pai! É isso! Agradeça e valorize. Mostre sua

gratidão e seu amor! Aomeu pai (que tem os cabelos brancos mais
fofinhos e cheirosos do mundo), aos meus irmãos e cunhados, aos
meus amigos pais e a todos os outros pais: Parabéns!

:
.

·

.

·

.

l Divãcom l
·

.

·

.

·

.

� End_ �
·

.

l Gabriela Jung l
·

.

: Onde trabalha :
•

t; •

� �� �
� auxiliar de �
·

.

� confecção na �
: MarisoLEu sou: :
·

.

� determinada. �
���. �
·

.

: são: como
- :

·

.

� computadores, �
·

.

: difíceis de :
·

.

: entender e :
·

.

� commemória � J'

·

.

: insuficiente :
·

.

� Mulheres são: maduras, fortes, independentes e vingativas. � Gola Peter PanoVocê pode

� Semeu relacionamento fosse um ritmo seria: urn rock �. simplesmente comprar urna

� alternativo.Desço do salto quando: falam algo que tocam as � blusa ou vestido com esse tipo

� minhas feridas. Parame ganhar basta: ter papo. Se eu fosse � de gola, que tá super em alta e

� celebridade seria: EmmaWatson.Roubaria o doset de: � fica urna graça, ou podemandar
: Avril Lavigne.Meu coração .bate mais forte quando: estou : fazer urnmodelinho avulso

esperando a Big Tower descer. Eu sou ótima em: ironia, � . (ou váriosmodelos diferentes).

ignorância e sarcasmo. Eu sou péssima em: aceitar fazer o O bom das golas avulsas é a

que não quero.Uma noite perfeita pede: pizza e coca-cola. possibilidade de variar cores,
Um casal apaixonado precisa: de amor. Com 50 reais eu: estilos ematerial. Procure urna

peço uma pizza de camarão. Com ummilhão de reais eu: profissional que você goste e

deslancho aminha vida. mostre osmodelinhos que quer
: : fazer!Vai ficarmuito flash!

�

E a treva
Levar as tendências demoda
ao pé da letra. Calma aí, né?
Não dá pra ouvir que o esporte
inspira coleções e sair por aí
vestida de atleta olímpica. Ou
então, ver que o estilo college tá
em alta e sair vestida de ninfeta
universitária, com sainha de

prega, meias altas e camisa
amarrada na barriga. Tendência
e inspiração são para detalhes,
cortes, tecidos e cores. Não para
looks prontos! Treva!

Consellleiro amoroso Coisas da net (via Facebook)
P: Preciso de um tempo no meu relacionamento, pois ando
confusa com relação aos meus sentimentos. Nuncame senti
atraída por ninguém nesses 4 anos de namoro é de repente isso
acontece! Devo ser franca com o namorado?
R: Sem sombra de dúvida! Mas antes, tenha plena certeza do que
você vai fazer. Pense em como ele reagirá diante da verdade, da
descoberta de que ele não émais o único homem a despertar sua
atenção. Por isso, antes de tudo, imagine: sua vida sem o namorado;
sua vida se você se arrepender e quiser voltar; sua vida como urna
mulher solteira; e sua vida com outra pessoa. Siga o coração!
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Inscrição
Stammtisch
7\ Ta sexta-feira, dia IOde agosto, en-
1 " cerram as inscrições para partici
par da 10a Stammtisch, o evento mais

esperado do ano, que acontece dia 10

de setembro, no Parque Municipal de
Eventos. O'encontro deve reunirmais de
15 mil pessoas e terá várias novidades.
Uma delas será o repasse para a Apae
de todo o valor arrecadado na entrada.
Mais informações no fone 3370-2900.

Pe. Donizete
O Padre Donizete Queiroz, Pároco da
centenária Matriz São Sebastião, de
Jaraguá do Sul, assume no próximo
dia 12 de agosto, a Província Sul da

Congregação dos Padres do Sagrado
Coração de Jesus, como Superior
Provincial nos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Ele substitui o Superior Provincial Pe.
Léo Reck. A sede da província, hoje
em Curitiba, será transferida para o

Seminário de Corupá.
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Galo Londrino
Com um cardápio recheado de opções para o almoço,
o Galo Londrino, que tem no comando o chefMurilo,
é o local ideal para quem deseja apreciar os melhores
pratos, sempre preparados com ingredientes frescos, de
qualidade superior e preço convidativo. Vale a pena!Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Continue enviando e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e escreva onde e quando
será o grande jogo entre CSM/
Iaraguáx São Caetano, pela Liga
Nacional.Voçê concorrerá a duas
camisetas do time autografadas

. pelos jogadores.A entrega será no
intervalo do jogo. Que tal?

Vara
o colega Leo Pinheiro tem
razão quando diz que o Brasil
foimal no salto feminino
com vara. É que desde que a

Roberta Close abandonou esse

esporte que à gente não ganha
mais medalha. Antes era ouro

garantido. Faz sentido.

Leitor fiel
O leitor fiel é o grande Pierre
Panstein, que sempre lê esta

coluna para ficar por déntro
das novidades de nossa
sociedade. Valeu mesmo.

Vanessa Santos
conferindo as

baladas da moda

DIVULGAÇÃO

Dicionário
"alemon"
• Polza - obzeto que serfe
bara caregar vários coisa.
Têm vários dipos: polza te
mulher, polzabara lixo, polza te
subermercato e polza te açons
financerras (que non sei o que é) .

• Putiá - Lá no minha caza só
o minhamulher é que costa
de putiá. 'Eu e os minhas filhos
non costamos de putiá porque
é uma frutinhomuito aceta,
xeca atar arrebio.

Devemos escrever em

bronze os benefícios

que recebemos:

no ar, as injúrias.
Galileu

Pra quebrar!
o técnico Felipão, com contrato

garantido, já esta pensando
no Palmeiras de 2013. O time

atual, pelo visto, é problema do
torcedor. Coitado domeu verdão!

•A notícia da vinda do

DJOlin Batista, filho do
bilionário Eike Batista;

. para inauguração do Epic
Concept Club, dia 15 de

setembro, causou frisson
entre omulherio jovem
da urbe sorriso. A casa vai
ficar pequena.
• Omeu queridoTeyPinho,
um dos cabeleireirosmais
antenados de Jaraguá,
agora todinho repaginado,
jáprepara os quitutes e a

decoração na sua bela casa,
paracomcrnofar em grande
estilo, no próximo dia 18, a
idade nova.Vai ser festão.

,

•Não ousem esquecê
la: IaraDosterChaves,
esposa do figuraço Luiz
CW,'los Chaves }" a,grande

.; '. ;1. .• " 1

arnversan oJe:'
Parabéns! O IneU desejo é
que você e todaa sua família
sejam plenamente felizes.

f
KAY�ÓS
H O T E l

Tamborim
Há candidata ao cargo
de vereadora em Jaraguá
participando de batucada e

até pegando no "tamborim",
Tudo para tentar convencer os
eleitores mais esclarecidos de

que merece um votinho no dia

.

da eleição. Não é mole, não!

Caragu lit
A e colho p rf ita

ENCONTRO O amigoMaurício e os baeharéis em Direito, Izidoro, Cláudia, Sílvio e

Rogério se rewliram na última quinta-feira para comemorar a aprovação no Exame
da OAB domais novo advogado do pedaço, Izidoro da Silva Flôr! Parabéns, Izidoro! .

Michel Kyama e Noely
Lescovitz em recente encontro social

• O jingle da campanha
deAdrianinho Iunkes é
uma versão da música
"Camaraêmdrelo"
da dupla.N4uJ;1l]i6Jz; b&
Mariano. Muito shaw!

O arquitetoRonaldo
Lima estampa a capa da
Revista Nossa, edição de
agosto.

.• -Morro e f},ã,Q.veja tudo.
OSlogan de um candidato
a vereador em São Paulo;
(Mário Gago, a voz do

povo". .. hehehe.

Puxa vida! (JBrasil
começou tão bem na

tabela de classificação
nas Olimpíadas e já
estamos em 24°.

• Se serve de consolo, os
hermanos argentinos só
conseguiram até agora
uma medalha de bronze
rdri tenistaluan Martin'
'I· "

"

"

;1 I,

deiPotro.
'

No sábado,a partir das
11h, acontece concorrida
feijoada na sede da

Chieset�á!lll!lna,

Pensando bem
Cá entre nós não sei se tem alguma coisa
que alivia mais a gente do que quando
chega alguém perto de nós naqueles
momentos difíceis, pega nossa mão e diz:
P· '1SIU ... eu estou aquu

No domingo, o médico veterinário Eduardo Brecht festejou
idade nova. Hoje é a vez da esposa a também veterinária Daniele

Brecht, da Clínica Veterinária Amizade, celebrar idade nova. Mil vivas!

enho conferir a linh
inerol: 14 I

e ól do
i, 14 I Filho

Symone
Matos, gerente comercial do

Panamericano, foi a�v�:mariante
, maiS festejaAlâ de ont�m .

Loja One Store Marisol, Rua Bernardo Dornbusch, 1300, 3372-61'61
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br •

Não é que eu não goste de acompanhar
os esportes, é que eles me cansam

fácil, não entendo o funcionamento de
nenhum deles e logo desisto de assistir para
fazer algo que me atraia mais. Começo a ver

jogo de vôlei e não entendo as jogadas, saio
da sala. Começo a ver jogo de basquete,
gosto, acho bonito aquelas pessoas gigantes
acertando a cesta, sei que foi ponto para o

time, e só. Futebol, então, sem comentários.
E assim é com tênis, handebol, salto com
vara, remo e sei lámais o quê. Que encanta
mento foi ouvir Ziraldo, na Feira do Livro de
2012, dizer que sabe conversar sobre vários
esportes, inclusive vôlei e basquete. "Era
isso que eu queria saber!", pensei.
"Por que você não gosta de esportes? Eu,
hein, como pode não gostar de nenhum
esporte?!" A reclamação havia se tornado

frequente nos últimos tempos e, em dias de

qualquer jogo, evitava passar pela sala.
Talvez tenha alguma ligação com o fato de ter
ficado em exame em Educação Física, na 5a

série, a única vez na vida. Eu emais três cole

gas fizemos o teste, prático e teórico, que con-

Crônica

Umabiografia esportiva
sistia em dar voltas, correndo, pela enorme
quadra do colégio e responder questões de
handebol, esporte mais praticado pela turma.
Naquele tempo preferia ficar na biblioteca,
lendo, ao invés de dar voltas sem parar ao
redor da escola, ou ficar no fogo cruzado da
briga entre os dois times rivais, levando bola
da na cabeça, enquanto o professor desapare
cia durante a aula. De tanto ficar na biblioteca
no horário dos exercícios reprovei por faltas,

Não era preguiçosa, apenas não
enxergava objetivo naquela

matéria maçante.

ganhando a antipatia desse professor que,
quando presente, dava uma aulamuito chata,
sem nenhuma explicação sobre os jogos pra
ticados, apenas jogava uma bola: "Formem
dois times. Hoje é vôlei". Não era preguiçosa,
apenas não enxergava objetivo naquelama
tériamaçante.A gota d'água foi quando, num

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1

. • Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20 • Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h

ovela
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Elisa mente para Rodrigo e consegue confundi-lo. Henrique gosta da
ideia de sair com Gil e Débora. Priscila comenta com Miriam que não acre

dita que Rodrigo tenha dado o anel para Elisa. Rodrigo encontra uma antiga
foto de Salvador Borges e fica intrigado. Zilda e Francisco discutem e todos
acham graça. Valéria e Josué se beijam. Zenóbio influencia Melissa e a faz
sair de casa, deixando Divina preocupada. Clara implora para Miriam levá-Ia
à casa de Rodrigo. Melissa anda por entre os carros, desnorteada por Zenó
bio. Verbena aparece perto de Rodrigo. Miriam e Clara encontram Melissa
transtornada na praia, e a menina implora ajuda a l.exor, Jáqui, Bruno, Tati e
Valdirene atendem a vários clientes com encomendas de brigadeiro. Dimas
encontra Melissa com Miriam e leva a ex-mulher para casa.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Samuel convence Gilson a lhe dar aulas de surfe. Socorro critica a família

de Penha. Niltinho se insinua para lsadora, Liara acerta sua viagem com Rodinei
para Berlim. Penha decide voltar para o Rio de Janeiro e Rosário se chateia.
Sandro encontra Walmir na cadeia. Lygia questiona Alana sobre o paradeiro do
filho. Samuel fica encantado com os ensinamentos de Gilson. Socorro avisa a

Chayene que Sandro foi preso,'e ela manda Laércio contar a notícia para Eloy.
Tom descobre que o OVO do show das Empreguetes foi pirateado. Lygia pensa
em ir atrás de Samuel. Sandro confessa a Elano que pegou o OVO das Empre
guetes para Walmir. Sidney e Inácio conseguem quttar a dívida do bufê. Cida
chega de viagem e Sônia repreende Isadora por discutir com ela. Naldo pede
para Kleiton deixar Epifânia ficar em sua casa. Sônia tenta se entender com Cida.
Gilson descobre a mentira de Samuel. Conrado arruma um emprego como ven
dedor de uma loja de sapatos. Tom se declara e beija Rosário.

AVENIDA BRASa. • GLOBO· 21H
Muricy estranha o desaparecimento de Nina depois de sair para procurar

Carminha. Zezé acusa Janaína de ser cúmplice de Nina. Carminha bate com
o carro. Leleco pede para se encontrar com Muricy. Tufão conforta Ágata.
Dolores exige se casar com Diógenes. Silas e Darkson se consolam. Olenka
e Monalisa reatam a amizade.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Malvina diz a Gerusa que sonha em ter uma grande paixão. Ramiro con

vence o padre e as beatas a aceitar o casamento de Nacib com Gabriela. Tonico
entrega a certidão de nascimento a Gabriela. Mundinho avisa a Altino que aju
dará a família de Osmundo a colocar Jesuíno na cadeia. Mundinho consegue
trazer Rômulo, engenheiro responsável pela obra no porto, e Altino fica surpreso.
Malvina fica encantada ao ver Rômulo nadar na praia. Anabela convence Manoel
das Onças a visitá-Ia antes de ir para a fazenda, Mundinho oferece a Nacib o

salão da Associação Comercial e as bebidas para o casamento. Malvina avisa a

Gerusa que Mundinho quer vê-Ia, Juvenal tenta conversar com Lindinalva, mas
ela não acredita nas boas intenções do rapaz. Conceição insiste para que Olga
vá ao Bataclan tentar flagar Torico,
* O resumo dos capítulos é de responsabilidade elas emissoras.

jogo de basquete, machuquei o dedo médio
(aquele do sinal obsceno) e cheguei em casa

aomeio-dia, chorando de dor. UmDeus nos
acuda: vó corria com bacia de água quente,
pai acudia com pomada para fazer massa
gem enquanto eu, aos berros, via o dedo in
char e ficar roxo, até que ele quase morreu,
ficou sem mexer, inerte, latejando. Diag
nóstico do médico: destroncamento. Com
semblante de quem comeu e não gostou,
o professor recebeu o atestado: um mês
sem atividade física. Faceira, frequentava
a mesma aula chata de sempre, enquanto
devorava o livro daAgatha Christie.
Um dia, quando tiver tempo, quero me de
dicar a aprender todos esses esportes, saber
tudo a respeito deles e poderme deliciar com
os jogos naTv, compor uma biografia espor
tiva. É um desejo! Quero discutir as jogadas,
torcer, vibrar e poder conversar de igual para
igual com quem entende. Espero ainda po
der, quem sabe, jogar umvôlei, que tal?
Por enquanto, continuo fugindo da sala e

colocando a culpa naquele professor desna
turado. Bom ter alguém para culpar, não é?

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

Cliq a imal

Esse cãozinho muito dócil e de aproximadamente um ano foi
recolhido das ruas de Jaraguá pelo setor de Zoonoses e já recebeu
tratamento veterinário completo: baDbo, castração, vacinação

antirrábica e chipagem para identificação. Ele aguarda adoção na
'

Clínica Schweitzer, contato no 3275·3288.
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cp ARlES
No campo profissional, talvez seja o
momento de buscar trabalhos extras

para melhorar seus rendimentos.
Cuidado com compras impulsivas,
planeje melhor antes de gastar.
Tudo azul nos assuntos do coração:
aproveite o momento! Cor. vinho.

� TOURO
É um bom dia para diwlgar seu
trabalho e mostrar talento. Não
tenha receio de se expor! Com vita-

- lidade física, vai conseguir superar
qualquer obstáculo.A dois, o clima é
de entendimento. Cor. marrom.

II GÊMEOS
Mantenha a discrição em seu

ambiente profissional. Dedique-se a
suas atividades com detenninação.
Colegas precisarão de suporte para
cumprir obrigações. A relação a dois
pede mais carinho e cuidado com a

pessoa que ama Cor. marrom.

§
CÂNCER
Em seu trabalho, tente não desa-
nimar diante dos acontecimentos:
lute com detenninação. Amigos e
parentes merecem atenção, dedique
parte do seu dia a eles. No romance,
terá disposição para agradar a sua
cara-metade. Cor. laranja

Sl
LEÃo
Hoje, poderá conseguir o tão sonha-
do destaque profissional, aproveite
para trabalhar mais e provar o seu
valor. Momento favorável para quem
deseja um novo cargo ou mudar de

emprego.A dois, o clima é de pura
sensualidade. Cor. vennelho.

'TIl>
VIRGEM
Invista mais em seu futuro profissio-
nal: aperfeiçoe o seu trabalho, faça
novos cursos ou aprenda com os

outros. Para se sobressair, será ne-
cessário encontrar o seu diferencial.
No amor, um clima de insegurança

I
ipode surgir, cuidado! Cor. azul-claro.

.n. UBRA �
Suas finanças pedem atenção - dê
mais valor ao que ganha ou poderá
se ver em apuros mais adiante. Cui-
dado com pessoas oportunistas: tem
gente querendo se aproveitar de sua
amizade. A dois, a intimidade tende
a fortalecer a união. Cor. azul.

nt
ESCORPIÃO
Conte com a colaboração de colegas
para desempenhar suas tarefas. Dê
uma atenção especial à sua saúde
alimentando-se de fonna mais
saudável. Na paixão, o momento é
de compartilhar vontades e fazer
planos ao lado de sua cara-metade.
Cor: tons pastel.

.>('
SAGITARIO
Tente ser constante no trabalho se

quiser ganharmais dinheiro. Não se
esqueça de suas obrigações domés-
ticas ou poderá receber cobranças
do pessoal de casa. O campo afetivo
conta com boas vibrações e a intimi-
dade tende a esquentar. Cor: bege.

'Jo CAPRiCÓRNIO
No trabalho, aja com inteligência
Em casa e com os amigos, pode
surgir conflito de interesses, então,
tente conciliar as vontades de todos.

Aprenda a valorizar a sua alma
gêmea. Cor. tons escuros.

,� AQUARIO
N'\oI'\ Organize seu dia para conseguir

conciliar todas as responsabilidades.
O ambiente familiar conta com boas

vibrações. Mudanças em seu lar
estão favorecidas. No amor, passe
mais tempo com o par. Cor. laranja. •

tf PEIXES
Dificuldades não estão descartadas
no campo profissional. Evite tomar
decisões repentinas. Se precisar de
ajuda, busque o apoio da famOia No

campo afetivo, ouça atentamente os
conselhos do seu par: Cor. preto.
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Quer publicar sua foto' ,

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Parabéns atrasado

para o papai Rlldo
Carlos Schroeder que
fez aniversário no dia
29 e os parabéns para a
r:alha Sophia Schroeder

que completawn
aninho de vida hoje. A
família deseja muitas
felicidades aos dois

Valsonir Patrício, sua
esposaMara e o neto

Nicollas. Valsonir está
aniversariando hoje
e quem lhe manda os

parabéns são as r:dhas
Vanessa e Maiara, a

esposa Mara, o genro
Maciel e o neto Nicollas

�

Colaram grau no sábado, os acadêmicos do curso
de Publicidade e Propaganda da Fameg - Uniasselvi
de Guaramirim, Mário Junior, Rodrigo Nascimento,
Luciana Tres, Tiago Teixeira, Natalia Bursteinas,
Roberta Freitas, Johnny Loewen, KatiaWõhl,

Alane Jacobi, Lucas Masson, Andréia Nunes, Jones
Giovanella. A turma teve como paraninfa Cristiane
Hufenüsller; patrono: Nelson Luiz Pereira; amigo
da turma: Prof. Mauricio MeÜD e coordenador do

curso: Prof. José Roberto A1toff. Parabéns!

CamiIa Horst Adriano

faz aniversário de 3

anos hoje. Quem envia

os parabéns é a mamãe
Ester e o papai Pedro,
desejando muitas

bênçãos e alegrias para
a amada princesinha

GiuHa Oldenburg completa 8 meses
hoje e Vitor Hugo completou 4 meses
dia 5. Seus pais, avós, irmãos e

padrinhos desejam toda a felicidade a

essas duas criaturinhas maravilhosas

que Deus colocou em suas vidas.

Nós os amamos muito. Que eles
continuem sempre cheios de saúde

\,
, �t.i..,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO 116 1 QUARTA-FEIRA,8 DE AGOSTO DE 2012

Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Do direito de não comparecer
Estou lendo o livro "O direito de

estar só", do advogado Paulo
José da Costa Junior, professor titu
lar de Direito Penal da Faculdade de
Direito da USP. Trata da privacidade
(que o autor esclarece que em bom
vernáculo é privatividade) das pes
soas sob o ponto vista penal. Tem,
contudo, nuances muito interes
santes que podem ser utilizadas em
todas as áreas do direito e mesmo

no cotidiano de qualquer cidadão.
Lembrei desse livro por con

ta da celeuma criada em função
da ausência da senhora prefeita
de Iaraguã do Sul, candidata à

reeleição, nos debates até agora
ocorridos, em especial naquele
promovido pelo Centro dos Pro
fissionais Liberais (CPL), que con
grega aAMJS, ABO, AEAJS e OAB.

A chefe do Poder Executivo
municipal foi muito criticada por
conta de tal ausência - inclusive
pormim. Entretanto, desde o início
também argumentei que tal jogada
é previsível e possível no tabuleiro
do jogo democrático. A candidata
tem todo o direito de ir ou deixar
de ir a quantos debates, conversas,
colóquios, entrevistas quiser. E não
pode ser crucificada por isso.

O povo perde, é obvio. Não é
necessário ser nenhuma sumida-

de em política para perceber que
as discussões sobre projetos e pro
gramas, realizados ou apenas pro
metidos, são empobrecidas quan
do um dos concorrentes ao pleito
prefere se esconder. Há, sim, o vili
pêndio do ausente pelos eleitores.
Mas é seu direito fazer-se ausente.

Ao eleitor caberá analisar os

motivos das ausências e sopesar
o quanto e�sa perda interfere no

processo democrático das eleições,
definindo o escrutiIrio com base
nessas considerações. Aos demais
candidatos cabe trazer propostas
efetivas, aproveitando-se - no bom
sentido - do tempo extra que lhes
sobra e até apontando os erros,
se houver, da administração cuja
mandante nunca aparece.

Afinal, as eleições são momen
tos de estranhas reflexões entre os

políticos. Temos em Jaraguá do Sul,
por exemplo, um vice-prefeito que
é situação e oposição ao mesmo

tempo, pois está no governo e está
em uma das coligações que batem
na atual administração. Realizou
o sonho de todo físico: um corpo
em dois lugares simultaneamente.
Coisas que só a política nos propor
ciona. Justamente este vice-prefei
to que já foi prefeito e brigou com
seu vice à época e que agora seu
f).

partido apóia a chefe do Executivo.
Em outra coligação há um

experiente ex-candidato ao paço
municipal que tinha como vice
em uma de suas tentativas a atual

prefeita. Agora estão em campos
opostos. Por essas e outras, entre
mensalões e mensalinhos, volta
e meia tenho meus arroubos de

indignação, às vezes mal com

preendidos. Como advogado
vou sempre defender o direito de
qualquer pessoa manifestar seu
ponto de vista, mesmo que não
concorde com ele, assim tam
bém sempre defenderei o devido
processo legal, pilar inconteste
da Democracia e da Justiça.

Fico, entretanto, agoniado
com os desmandos na administra
ção pública, aqui ou em Brasília, e
com a certeza da impunidade que
alguns esboçam. Há confissões
no processo do mensalão, assim
como houve na compra de vo

tos para a aprovação da reeleição
quando o presidente era o FHC.

Parece que não há santos.
Recorro novamente, então, ao

advogado, jornalista e político
Artur da Távola: "Acreditar, não
faz de ninguém um tolo. Tolo é

quemmente." Ainda tenho espe
rança de um País melhor.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta
publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INflMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 217504/2012 Sacado: AGM RESTAURANTE I.1DAME Endereço: R BERNARDO DORNBUSCH 701- JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: PARATI SA Portador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 1438285 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 463,44Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$24,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,48 -

Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 216508/2012 Sacado:ALEXANDRERICARDO SCHWARZ Endereço: RUAANOBOM3069 - CORUPA-SC - CEP:
89280-000 Credor: LUCAS OUTRAME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0117010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
211,56Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$23,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$
0,44 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 217218/2012 Sacado: ClAUDlNEI MEIRA Endereço: RUA FRIEDRICHWlLHELM SONNENHOHL 279 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89256-320 Credor: MARECHAL PNEUS EAUTOCENTER I.1DA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo:CF 1519/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 237,78 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$23,70 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 181,23 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65

: 217088/2012 Sacado: JOAO PEDRO DA SILVA Endereço: RUAARTHUR EGGERT 528 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-030
Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N"TItulo: 998852903-9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.288,59
Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$122,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.131,17 - Juros: R$ 99,16
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217441/2012 Sacado: JOELPETERSO I.1DA Endereço: RUAOlAVO BIlAC 33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-
160 Credor: SHOPINGCOM CERMAT DE CONSTR Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 19379 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 236,70 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$24,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 177,50
- Juros: R$ 0,94Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 217363/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS IlDAEPP Endereço: RUAERWINO MENEGOTTI 1460SAlA 02 - JA
RAGUA DO SlJ.L-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTENACIONAL I.1DA Portador: - Espécie: DMl
- N° TItulo: 3446B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.252,90 Data para pagamento: 08 de agost@de2012ValorR$58,37
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21.164,06 - Juros: R$ 35,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 217364/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS I.1DA EPP Endereço: RUA ERWINOMENEGOTTI 1460 SAlA 02 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: EIXO BRASIL COMERQO lNTENACIONAL I.1DA Portador: - Espécie: DMl
- N'Titulo: 3447B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 21.252,90 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$58,37

. Descrição dos valores: Valor do título: R$ 21.164,06 - Juros: R$ 35,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,2

Apontamento: 217403/2012 Sacado: LOURDES KIATKOWSKI Endereço: RUAPEDRADEAMOLAR 5853 - Jaraguádo SuI-SCCEP: 89278-000Credor: PAREYMATERlAIS DECONSTRUCAO I.1DA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 00000564 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 377,31 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012ValorR$23,97 Descrição dos valores: Valordo
título: R$ 261,72 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 35,60 - Diligência: R$ 65,02

Apontamento: 217430/2012 Sacado: PRESTADORADE SERY. EMALVEN. AST Endereço: RUAGERMANO MARQUARDT 201
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-200 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOSEWALD I.1DA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo:
1008118-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 103,28 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$23,23 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 49,58 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 217411/2012 Sacado: RF REFLORESTADORA I.1DA Endereço: ESTRADA DP SERTAO 01 - SERrANSINHO
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATTONI I.1DA Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 838 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 196,56 Data para pagamento: 08 de agosto de 2012Valor R$23,56 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 107,35 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 217508/2012 Sacado: VALDEMAR KELLER Endereço: HERClLIO ANACmO GARClA 403 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89266-270 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo:
0191067012 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,37Data para pagamento: 08 de agosto de 2012ValorR$23,89 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 08/08/2012. Jaraguádo Sul (SC), 08 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 11

www.ocorreiodopovo.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATNADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo éndereço: Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

REPÚBUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-04ú4
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo rela
cionados, ficando os devedores iotimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

.

Protocolo: 34134 Sacado: AMADEU JOSE DOS SANTOS CNPJ: 13.253.735/0001-79 Endereço: RUA CAM
PINAS nO 1167, CAMPINAS, 89108-000, Massaranduba Cedente: SCHRADER COMERCIO E REPRESEN
TAÇOES I.1DA CNPJ: 83.495.812/0001-82 Número do Título: 41074543 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
22/07/2012 Valor: 169,92 Liquidação após a intimação: R$!l,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 34174 Endereço: RUA CAMPINAS nO 1167, CAMPINAS, 89108-000, Massaranduba Cedente:
SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇOES I.1DA CNPJ: 83.495.812/0001-82 Número do Título: 4
1074553 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 22/07/2012 Valor: 287,82 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34005 Sacado: ANTONINHA'IRACI OLIVEIRA CPF: 837.902.929-15 Endereço: Rodovia
BR-280- km 57 n° 12900, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF:
097.068.449-53 Número do Título: 00000000174 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante:CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/07/2012 Valor: 50,60 Líquidação após a intimação:
R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34203 Sacado: BRASQUISA INDUSTRIA LIDA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Endereço: Rodovia
Guilherme Iensen nO slt«, Area Industrial, 89108-000, Massaranduba Cedente: AGUIA QUIMICA r:rDA
CNPJ: 81.676.124/0001-93 Número do Título: 006160001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 24/07/2012 Valor: 288,93 Liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 34274 Sacado: CB szzrro TRANSPORTES I.1DA ME CNPJ: 12.959.690/0001-90 Endereço:
Rua Dolores Bernardi nO 220, Amizade, 89270-000, Guaramirím Cedente: ESCRITORIO CONfABILMAR
LIAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 95142 Espécie: Duplicata de Prestação de Servi
çosApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 20/07/2012 Valor: 431,25 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 34019 Sacado: ClAUDIOMIR ROCHA BARROS CPF: 851.241.849-49 Endereço: Rua 25 de
Julho nO 420, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BANCO BRADESCO FINANClAMENTOS SA
CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4272112069 Espécie: Nota Promissória Apresentante: BAN
CO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA DataVencimento: 1lI02/2011 Valor: 40.596,60 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34344 Sacado: D'AVILlA I-lOFFMANN CONFECCOES I.1DA - ME CNPJ: 09.537.993/0001-00
Endereço: Rodovia BR 280, Km 48 n° s/no, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: OPPORTUNITY
BUSINESS FACTORING I.1DA CNPJ: 02.731.367/0001-00 Número do Título: 1695/01 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIMData
Vencimento: 27/07/2012 Valor: 360,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34246 Sacado: DJONATAN DIEGO PIANEZER CPF: 083.260.439-90 Endereço: Rua Emilio

Pretti n° s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL I.1DA
CNPJ: 01.209.784/0001-25 Número do Título: 700411-1 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ABS
EMPREENDIMENTOMERCANTILIlDA DataVencimento: 10/06/2012 Valor: 6.523,92 Liquidação após
a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34200 Sacado: GLOBALADMINlSTRADORADE BENS I.1DACNPJ: 02.580.422/0001-09 Ende
reço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MAR
LIAN I.1DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 94668 Espécie: Duplicata de Prestação de Servi
çosApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 16/07/2(H2 Valor: 97,23 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 34271 Endereço: Rua 28 deAgosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITO
RIO CONfABIL MARLlAN I.1DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 95143 Espécie: Duplicata
dePrestação deServiçosApresentante: CAIXAECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 20/07/2012 Va
lor: 132,75 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 34138 Sacado: IVANDRO DE SOUZA CPF: 904.993.019-00 Endereço: Estrada l° Braço do Nor
te nO s/n, l° Braço do Norte, 89270-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 0000001066 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/07/2012 Valor:
414,32 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$I,5,00
Protocolo: 34284 Sacado: JOELCIO SAlAMUCHA CPF: 043.760.259-17 Endereço: Estrada Iacu-Açu
nO s/n, Iacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: GR3 COMERCIO DE FERRAGENS UDA ME CNPJ:
11.510.538/0001-62 Número do Título: 0107/12 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 25/06/2012 Valor: 4.664,72 liquidação após a
intimação: R$11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 34285 Endereço: Estrada Iacu-Açu nO s/n, Iacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: GR3
COMER€IO DE FERRAGENS r:rOA ME CNPJ: 11.510.538/0001-62 Número do Título: 0106/12 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
25/05/2012 Valor: 4.664,72 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34257 Sacado: JOSE AIlJ'ON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Rodovia BR 280,
km 72 n° s/n,Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: RECAUCHUTADORAVOLNEI LIDA EPP CNPJ:
81.349.953/0001-61 Número do Título: 33/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/07/2012 Valor: 410,00
Liquidação após a: intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 34128 Sacado: JOSIANE DUARTE CARINI CPF: 956.936.371-15 Endereço: Rua Victor Bra
morski nO 82, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: LOJA CENTRAL - LUIZ MOSER-ME CNPJ:
78.893.575/0001-78 Número do Título: 1/3 Espécie: Notà Promissória Apresentante: LOJA CENTRAL
- LUIZ MOSER-ME DataVencimento: 14/03/2011 Valor: 117,90 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução:R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 .

Protocolo: 34197 Sacado: KOCI-I TRANSPORTE ESCOLAR E TURISTMO LIDA CNPJ: 13.840.412/0001-81
Endereço: Rua Leopoldo Schrnitzn= 201, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: AUTO MECA
NICADIESELITALYIlDAMECNPJ: 06.197.703/0001-38Número doTítulo: 3666/1 Espécie: Duplicata de
Prestação de ServiçosApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 19/07/2012 Valor:
318,33 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 34092 Sacado: KS ESTAMPAS E DECORAÇOES TEXTEIS UDA CNPJ: 05.492.312/0001-83
Endereço: Rua Eugenio Kleine nO 1091, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: QUIMISA SA CNPJ:
43.683.069/0001-70 Número do Título: 122222/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNIBANCO S.ADataVencimento: 16/07/2012 Valor: 1.789,96 Liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 34096 Endereço: Rua Eugenio Kleine nO 1091, Centro, 89108-000,MassarandubaCedente: QUI
MlSA SA CNPJ: 43.683.069/0001-70 Número do Título: 122221/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por IndicaçãoApresentante: !TAUUNIBANCO SADataVencimento: 16/07/2012 Valor: 53,00 Liquídação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34199 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço: Rua 28 de
Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente: ESCRITORIOCONTABILMARLlAN I.1DACNPJ:
84.436.096/0001-25 Número do Título: 94741 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXA ECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 16/07/2012 Valor: 97,23 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 34272 Endereço: Rua 28 deAgosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITO
RIO CONTABIL MARLlAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 95144 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 20/07/2012 Va
lor: 227,52 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 34002 Sacado: MlRIANI MlIDAJACOBOWSKI CPF: 521.371.989-91 Endereço: Rua 11 de No
vembro n° 2760, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: DECORAÇOES BANDOCH I.1DAME CNPJ:
72.117.500/0001-19 Número do Título: 250612-1/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 12/07/2012 Valor: 450,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34088 Sacado: MOACIR GRIBOSKI CPF: 018.100.989-71 Endereço: Estrada Geral Massa
randubinha nO slti, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUSTIVEIS r:rDA
CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/6 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/07/2012 Valor: 2.000,00 Liquidação após a
intimação: R$ll ,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34179 Sacado: PAULO KIDSOWSKI CPF: 586.012.799-53 Endereço: Rua SC-474, KM 11 nO
s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: OFICINA MECANICA JAIR NONES LIDA ME CNPJ:
04.662.120/0001-05 Número do Título: 2277/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 24/07/2012 Valor:
782,75 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO
Protocolo: 34137 Sacado: ROSALINA PARISI GRAF CPF: 033.009.299-54 Endereço: Estrada Braço Cos
ta n° stt», Braço Costa, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 2000000107 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 24/07/2012 Valor:
270,00 Liquidação após a intimação: R$ !l,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34273 Sacado: ROTA 100 TRANSPORTES I.1DA CNP): 06.221.314/0001-09 Endereço: Rodovia
BR 280, km 55,5 nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONTABIL MARLIAN
I.1DA CNPJ: 84.436.096/0001;25 Número do Título: 95146 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços
Apresentante: CAIXA ECON8MlCA FEDERAL DataVencimento: 20/07/2012 Valor: 2.628,80 liquidação
após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34266 Sacado: RUBENS GONÇALVES CPF: 669.664.699-04 Endereço: Rodovia SC 413 Km
1 nO s/n, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMATEX. COM. EQUIP. 1EXTEIS I.1DA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número do Título: 7152.1R003 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 20/07/2012 Valor: 162,31 Liquidação após a intimação:
R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34086 Sacado: TANIAMARA REUDIGER CPF: 810.438.649-20 Endereço: Rua 7 de Setembro
nO 566, Centro, 89108-000,Massaranduba Cedente: DJ COMUNlCAÇOES E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS
CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 000370302 Espécie:' Duplicata de Venda Mercantil por in
dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 20/07/2012 Valor: 195,00 Liquidação
após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34230 Sacado: ZAURI ASCARI CPF: 937.828.299-72 Endereço: Rua Madre Rosa Antonina
Rudinicknvül, GuaraniMirim, 89108-000,MassarandubaCedente: ALMlRANTEAUTOMOVEIS BRI.1DA
EPP CNPJ: 00.531.984/0001-37 Número doTítulo: MlN9080 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 10/07/2012 Valor: 325,00 Liquidação
após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 08 de agosto de 2012.

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
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• Vendo lote no Nova Brasnia de 1053.

m2, 25 metros de frente com casa de

alvenaria de 3 quartos mais 1 suíte.R$

499.000,00. Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• NA Apliques contrata auxiliar de

produção feminino. Interessadas
enviar curriculum para napliques@

gmail.com ou entrar em contato pelo
fone 3054-0058

• Procuro emprego de motorista

de caminhão para entregas CNH

categoria D, Tr: fone 9983-4393.
Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr:

9989-3205 1 8459-6106

• 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-

21831 3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe.

Tr: 3275-6258.

• Vendo carrinho de bebe, para menino,
na 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 .negocío
próprio cl baixo investimento e alto

retorno. Contato 47 8418-32921 9988-

2844 bernestaredínheíroêyahoo.corn.br
• Carta de crédito contemplada para

compra de imóvel Crédito R$100.000,00.
Entrada de R$30.380,00 +135 parcelas
de R$871,32. Tr: com Valdir 8494-

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

grupohb.net

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55

Sony, usada em perfeito estado. R$

80,00 - Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127

anos. R$ 1000,00. Tr: 3370-8633
.... '.

• Vende-se 2 overlock siruba com

arremate semi-novas com poucos

meses de uso.Valor R$1.650,00 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

rnagnavox com 5 caixas de som R$

200,00. Se levar os dois faço tudo

por R$ 750,00. Telefone: Falar com

Marcele 9923-9418.

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

47-3054-1351/9168-7441

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

• llmpressora HD -400 Fotos e

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

1351/9168-7441

• 1 Computador Windows 256 mhz,
semi novo, pouco uso, c/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)3055-00851 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-
560;t'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 porquinhas 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.

• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1

suíte+ 1 quarto e demais dep. 1

vaga de garagem. No Czerniewicz

R$210.000,00. Tratar 9979-0650
com Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada

cl churrasqueira, área de festa,
áreas de 53 á 65 rn>, 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

prlv+garagem R$125.000,00
8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo

um mobiliado, cozinha e área

de serviço mobiliadas, vaga de

garagem, aceita financiamento e

FGTS. R$ 130.000,00. Tr:9159-

9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais

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

Bairro Czerniewicz.R$ 170.000,00.

Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Alugo kitinete com 1 quarto cozinha

e banheiro. R: Max Wilhelm, 837. Tr:

3371-6021

• Aluga - se apartamento com 3

quartos R. Max Wilhelm. Tr: 3371-

6021.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao

posto cidade. R$ 100.000,00 a

110.000,00. Tr: 3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10

Andar, mobiliado. R$ 550.000,00.
Tr: 3371-1403/8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65

mP cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-

8644

• Vende - se casa de alvenaria

60m2 próximo a praia de Itajuba.
Escriturado. R$ 120.000,00. Tr:

8448-8644/ 9936-7400.

• Vende-se çasa 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.

-

OCASIAO
1) KIT (48m2) casa ECOLÓGICA,

material acústico e térmico incluso,

paredes, forros e telhas ECOLÓGICA a

partir de 18.700,00 2) Casa (kit)
42m2,em madeira plainada a partir de
13 mil (incluso) paredes, assoalho,
forro, telhas EOLÓGICA, janelas e

portas. Consulte preço da casa pronta.
Veja no site www.casaecosul.com.br

casaecosul@gmail.com
(47) 9104-7008 I 3035-7001

3035-7009-BNU

• Vendo uma casa de alvenaria

no Jgua 84, 130 mt>, 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.

• Vendo uma chácara de 50.000,00
mP com nascente, cachoeira, plaino

pronto para construir. R$ 110.000,00.

Tr: 3376-0726.

• 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 mP cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375-1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim

com 18 mP, 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

• Aluga - se casa em São Francisco do Sul,
com 3 quartos, 3 salas, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem para 3 carros,

localização: Rua: Travessa Koeller, 214,
bairro Rocio Pequeno (próximo ao centro).
Tratar com a Imobiliaria Regência 3444-
1452 ou 3275-6829 com taudes,

• Aluga-se casa em Guaramirim

próximo a Lunender bairro Avaícom 2

quartos,sala,cozinha,área de serviço e
garagem p/ 2 carros valor R$650,00
F:9122-7190.

• Aluga - se casa na Rua: Marechal Castelo

Branco, 2128. Schroeder - centro. Tr:

3374-1488.

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

• Alugo apartamento no amizade. 1 suíte,
+ 1 quarto, sala, oozinha, churrasqueira,
área de serviço e garagem p/ dois carros.

Valor R$750,00. Tr: 88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma

sufte mais dois quartos, sala cozinha área
de serviço, garagem. Com 97 m2. Aluguel
R$900,00. Venda R$250.000,00. 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 uma 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.

• Vende - se lote na praia de ltajuba 300

m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-

8644/9936-7400

• 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

mP prox. a Rio do Sul. Valor a combinar. Tr:

47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de

8.500 mP podendo ser desmembrado

em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de

6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho

em frente "ao 1.607, valor negociável.Tr:
9102-1212.

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

frutíferas, perto da escola, mercado,Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11) 5560-1193/ 6657-0940 direto com

proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt2 ,

ideal para loteamento com frente de 50

mP situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto1
3375-1152 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 ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto c. propriet
Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, 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 com água
corrente e cachoeira, nascente, lagoas de

peixe. R$ 350.000,00. Aceita proposta. Tr:

9118-5474/9662-0895

• Vende-se terreno na praia de ltajuba 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 terreno 7.522 mt2 RioCerro. ótimo

p/constnção 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$55.0oo,00
Tr: com Renate Fone 9137-4701
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• 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 cl todas osmodelos
e atendemos a domicilio. Tr:8812-71701
78134785

• Ta financiado? Eu compro carros e motos

com parc 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 1 8811-0769 CLARO

• Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo. Valor
a negociar. Tr: 9979-3308.

• Vende-se celta 2004,básico. R$ 14.200,00.
Tr: 9962-3664

• 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: 3084-10611
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

1 3273-2098.

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

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,

Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga Leve.

Preço pra fechar negócio: R$ 9.000,00 à

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

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

R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPVA 2012 totalmente pago. Fone 3032-

1400.

• Celta L.S2012, metálioo, estado de zero + 60x
de 555,00, ou entrada em até 10 x sem juros !lO
cartão de crédito, viabilizamos troca, IPI/A2012
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,

comple�o, ótimo estado de conservação, 4
pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-4135.

c/Maicoo

• 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 7813-4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4

portas, completo c/ ar, direção, couro, cl
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

elel 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 oonservado. R$ 15.900,00. Tr: 3275-

3538/9931-9410.

• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V, preto,bancos
de couro,top de linha. R$ 27.3oo,00.(A vista

si troca)

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v 2004, prata,
completo. Ar Cond, Air Bag Duplo, Direção
hid, Vidros elétricos,Volante com regulagem
de altura,Controle som no volante, IPVA pago.
Sem troca. R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000

Fabio.

• 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.ooo,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

",_

I I
Citroên Gran C4 Picasso

-Ir Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

• Vendo um Gol cll.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

• Vendo um Go189, cinza, 1.8, roda de liga'
leve,em ótimo estado de conservação. R$
6000,00. Tr: 3371-1960.

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

• Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas.
R$ 8900,00. Tr:9962-3664.

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

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$
a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs: carro
quitado e documentos em dia).

• Gol g3 2000, 4 portas, completo cl ar e
dh, vidro elétrico, travas, air bago ótimo
estado, particular. R$ 9.000,00 + parcelas
sem juros. Tr: 3273-7644 ou 78134785

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

• 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 1

\

881271701 78134785.

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

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

720,00 ou entrada + 24 x taxa de 0,99
%, viabilizamos troca, metálico, estado .

de zero, IPVA 2012 totalmente pago. Tr:

3032-1400.

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e
modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpadortrazeiro. 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.

• Rat Strada 2007 tire flex R$21.2oo,00
Tel: 33734131

• Palio Young 2001, 4 portas, verde

escuro, mrt, ótimo estado. Particular. R$

11.500,00. Tr: 3273-7644 ou 78134785

• Vendo um Stillo 2003, 1.8 16 válvulas,
roda 16, original, preto, completo.R$ valor
a combinar. Tr:3371-01341 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

• PalioWeekend 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.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixa km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 Tr: 8452-0178

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

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

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

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

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800

km originallPVA 2012/2013 "pago, Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr:
47 9138-9592 cl Rodrigo.

• Vende-se uma motoYamaha Lander

250 ano modelo 2007, cor azul, em bom

estado de conservação, com baú lateral

e traseiro. Documentação em dia. Tratar

9132-6160 ou 8859-9378 após 18 horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor

vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.

Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342-
Ivo ou Joatan (Estuda Proposta

• Vende-se moto Prima Kasinski 150

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

• Resta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00.
Tr: 9962-3664

• Vendo Resta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de i126,00. Tr:

, ,

3273-7645/9966-9448C/Wil!'jon
• Vendo Ford kA, 2010 preto, liooo 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: 3370-116i

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

• Vendo Ford Focus i6, 2004 sedam,
completo, R$ 2i9oo,00. Tr: 3372-0665/
3372-0028.

• ECOSPORT FREESTYLE i6 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, IPI/A
2012 totalmente pago. Fone 3032-1400.

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

juros no cartão de crédito, viabilizamos troca,
IPI/A 2012 totalmente pago.Fone 3032-1400.

• FIESTA SEDAN i64 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 Resta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA
pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910/8816-
4437.

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

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

• REPASSE Ford Fiesta 20064 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: 8856-766013276-0264 a

noite.

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

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

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

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira 2002,
trucada. Pneus em ótimo estado. R$ 45.000,00.
Tr: 3276-0264 a noite18856-7660.

• Caminhão Puma 914Cd 1993 com Baú

4,8OC x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado

(Kit novo), pneus em bom estado.MWM 229.

R$ 25.410,00Ano: Ano 1993.Tr: 3373-
4105/9103-7300

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr:
3370-0719 1 995�3878

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

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano 2011,
completo, com cambio automático e ar digital,
8 air bag. 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: 99731420

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

• Vendo caminhão Rat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano8i Bom de mecânica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio.
Tr: 3370-15�019929-8922 tim 1 8811-0769

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, CorCinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada

R$ 4.ooo+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

cl Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto oomp. CI
sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.

Fechamento automátioo dos vidros, licenciado.

R$ 29.000,00. 47 9937-0655 - cl Elizabete

• Audi 1.8 ano 99, todo prata, 2 portas, 150

CV, cl couro, Em ótimo estado, revisado. R$
21.000,00. 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$12.7oo,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) 9103-73001 9103-720013373-
4105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano201i
20.000 km. Tr: 3370-55910u 9927-9944.

• Vendo um Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00. Tr:
9962-3664.

• Vende -se ou troca - se porTerreno um Troller

2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$ 3372-
0665
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CITROEN
AIRCROSS 2013
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE R$

NOVO MOTOR 1.6
122CV FLEX START.

O MAIS POTENTE
DA CATEGORIA

CONFIRA TAMBÉM A
VERSÃO AUTOMÁTICA
DO CITROEN AIRCROSS.

amo

em30x
À VISTA

• FREIOS ABS • AIR-BAG DUPLO· RODAS DE LlGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" • INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETROS (LATERAL
. E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA' RÃDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA' PARA-BRISA
PANOAAMICO E ANTI-RUíDO' PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS' SUSPENSÃO ELEVADA E MUITO MAIS!

KM 50.00010.000 20.000 30.000 40.000

AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

CRÉATIVI; TECHNOLOGIE

1-Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cttro ê

n AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC
realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas.' Créditosujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa' . ,.. r

Física. Oferta válida até 10/08/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revlsoes em seu veiculo regularmente.
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C4 Palias
Exclusive AT 2.0 Sou11.6

Mille Fire 1.0

46.000,00
18.000,00

38.500,00 2007 - Verde - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas,
Limpador e DesembaçadorTraseiro, Cd Player.

'49.800,00

Ka 1.62008 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Computador de Bordo, Sensor De
Estacionamento Dianteiros e Traseiros, Freios Abs, Air Bag Duplo.

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de liga-leve, Cd Player.

.

24.800,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Air bag Duplo.

Sentra S CVT 2.0 Tr4 4x4 AT 2.0
Corsa Hatch Premium 1.4

36.500,00 26.200,00
2008 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Bancos em Couro,
Cd Player, Compurador de Bordo, Câmbio Automático, Rodas de Liga-
leve, FreiosAbs, AirBag Duplo.

'

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, CD
Player, Tração 4x2, 4x4, Bloqueada e Reduzida.

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e'Desembaçador Traseiro, Cd Player.

AÇÃO DE

'DValonge..

'd.u ç O
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Jaraeuá do Sul: 47 3275 ..0808
Av. PreJéltoWaldemar urubba, 1346 - Baepêndl

Bat, Carnboriô: 47 3160-9717
Blumenau (Loja Centro): 47 B2J6�8000

Blurnenau (Loja BR): 47 9323"7171

)oinvnte (ShtiW 'Room�4' 8 as
)Mnvllle:.' :MJ5"U9S
r:::lonanópoHs� 48 3'24:8-0"717
São jO��� 48 3�18-07"

Preço válido até 15/08/12 ou término do estoque, o Que ocorrer primeiro, para Cerato cõd: E.221, para pagamento à vista.
Frete de RS 2.000,00 não incluso. Estoque de 2 unidades.
Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cint de s guran lva vidas,

MOTION & EMOTION PEUCEOT

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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Respeite os limites de velocidade.
,

CONTE COMIGO
\

, I· • •

EM TODA A REDE DE CONCESSIONARIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
Celta lI..S UM.. 3��«�, � de fã'b1íir;a, um:mmne no1a Gtal da General otms do Brasil Uda. Prisma LT 1.4, (Contig. R7R)aMt:mtI)l!Ii�2G1D12m,. is1;!iI t® rasll li. lT 1.4, po;tas, Econo.Hex (Contig. R9U), anolmodelo 201212012, com preçop!O�1à�a� deM lUlD.i1ll .:DH.1i&� (RS ilS.Ssg.OO), 36 preslaçõ&s mensais de RS 629,03 com talta 0,89% a.m. CEr: 16,68%aa V. � l� IRS 41.$C4 . a 11 � de 2012 pala!) Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nasCm1'1QeSS:�Ohi:m!tlel .�s d.o

.

011 lat1vas� .m1!ltl1aill2lltlrl�:IB da' da Hlbrlca. taxistas e rodutores rurais. Consulte condições em sua concessionária Cbevrolel. .Ose:ltlu.ttJs '01'19 ,rUle.t�e:m1®1l�i$lde�$�oontW :E -1P,�ma �e tÓa� do . r pgr '1�e.u DS Au!ommofeS. www.chevro.letcom.br-SAC: 08007024200. Duvidoria GMAC
- eOO722�

;
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BELAVISTA Operários trabalham na construção da nova igTeja, que deve ser inaugurada em novembro, a 600 metros de altura

. .,..,

e gI&O

Um templo de fé e ido nasalturas
Igreja em homenagem aos imigrantes
italianos ganha forma no Morro das Antenas

JARAGUÁ DO SUL
••••••••••••••••••••• n •••••••• n •••••••••••••• "" .

Heloisa [ahn

/\ quase 600 metros de altura,
.l1.num terreno localizado pró
ximo ao alto do Morro dasAnte
nas em Iaraguá do Sul, é erguida
a Chiesetta (pequeno templo)
Alpina. Inspirada I1a Igreja San
Simon Apostolo, que fica na pe
quena comunidade de Vallada

Agordina, região de Alpes, no

Vêneto (Itália), o novo santuário
é um monumento em homena

gem aos imigrantes europeus
que vieram para o Vale do Ita

pocu, a partir de 1875, e contri
buíram para o desenvolvimento
cultural e econômico da região.

O historiador e jornalista
Franco Gentili foi o idealizador
inicial deste monumento. Ele

passou para os integrantes do
Circolo Trentino de Jaraguá do
Sul a ideia de construir a pe
quena igreja, chamada de chie
setta no idioma italiano.

A integrante do comitê pro-

motor da obra, Iria Tancon,
revelou que os integrantes da
entidade aprovaram a ideia e

agora a colocam em prática. liA
igreja será consagrada a 'Cristo
dos Alpes, Senhor de Tudo', que
do alto da montanha protege
seu povo. Ela será dedicada ao

Papa João Paulo I (Albino Lu

ciani), que é natural daquela re
gião da Itália", explicou Iria.

A obra está em andamento
e a previsão é que seja inaugu
rada em novembro deste ano.

O terreno, com a área de 20 mil
metros quadrados, foi doado
porDorval Spézia, descendente
de italianos, que mora na cida
de. O custo final da obra é de

aproximadamente R$ 500 mil.
O trabalho é feito 'com apoio de

doações da comunidade.
Além disso, os organizado

res realizam eventos para con

seguir recursos. Um deles ocor
rerá nesse sábado, no próprio
local da construção do templo.
Lá, será servida uma feijoada.

No evento, representantes das
famílias presentes serão convi
dadas a assentar um tijolo na

obra em homenagem aos ante

passados europeus. Os ingres
sos custam R$ 20 e podem ser

adquiridos no local.

SERVIÇO
.

• O quê: Feijoada pela
construção da Igreja
Chiesetta Alpina.

• Quando: Sábado, dia 11.
• Onde: no local onde
está sendo construída
a igreja, no alto do
morro BoaVista.

• Horário: A partir das IIh.
•Valor: R$ 20,00 cada.

Os interessados
em ajudar na obra
da igTeja alpina
podem entrar em
contato com o

Circolo Trentino,
pelo telefone
3370-8636 ou

3370-4700, com
Iria Tancon.

DIVULGAÇÃO! CIRCOLO TRENTINO

Como será a igTeja
• Estrutura de concreto
• Telhas de cimento liso
• Interior com estrutura demadeira exposta
• Torre com 27 metros de altura
• Espaço para 60 pessoas sentadas
• Iluminação noturna
• Jardim com pinheiros e espaço de convívio
• Estacionamento e banheiros

.

t

MODELO Templo de Jaraguá foi inspirado na
arquitetura da igTeja San Simon, situada na Itália
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Equipe treina focadanoPorto
Atletas querem
a terceira vitória,
enquanto a Diretoria

trabalha em ações
para atrair o torcedor

JARAGUÁ DO SUL
......................................................

Henrique Porto

Depois de uma merecida

folga, o elenco do Juventus
retomou suas atividades on

tem. Pela manhã, a equipe rea

lizou um trabalho na academia

do Acaraí. De tarde, aconteceu
um novo treino físico, desta vez
no João Marcatto.

Hoje a equipe treina com

bola em dois períodos. Será

quando o técnico Pingo come

çará a desenhar o time que en

frenta o Porto no domingo, em
casa. O zagueiro Charles, ex

pulso em Biguaçu, é desfalque
certo. Peixoto e Fabinho brigam
pela vaga.

Já o lateral-direito Pará fará

uma tomografia preventiva. O

atleta foi jogado contra uma

grade de ferro no último jogo,
chegando a ficar desacorda-

f'

do por alguns .segundos. IISão

i
I

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

NOVIDlUlE Peixoto pode pintar na zaga, substituindo o suspenso Charles

coisas que não podem mais

acontecer no futebol cata

rinense. Aquele estádio não

tem condições de receber

uma partida profissional", re
clama o presidente Ierri Luft.

Luft conclama o torce

dor para fazer sua parte no

domingo e comparecer em

peso ao estádio. "Mulheres e

crianças não pagam ingres
so. Penso que assim podemos
oferecer uma boa opção de
entretenimento para as famí

lias neste Dia dos Pais".

Na parte financeira, o

clube vende até sábado (II)
cartelas de rifa. Cada núme

ro custa R$ 10 (dez reais). Os

prêmios serão duas motos e

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

três televisões. No intervalo

do jogo será sorteada uma

camisa oficial entre os sócios

torcedores com a mensalida

de em dia. IISão formas que o

torcedor tem para nos ajudar
neste processo de resgate do

Iuventus, que está começan
do a dar os primeiros frutos",
conclui Luft.

Treino de luxo antes da
decisão pela Liga Futsal

O técnico Sergio Lacerda até
pensou em poupar alguns atle
tas na partida contra o Tubarão,
logo mais (20h), na Arena Iara

guá. Porém, a importância de

preparar o elenco para o jogo
contra o São Caetano pela Liga
Futsal, fez com que o treinador

mudasse de idéia.
"Será muito importante,

pois é o último jogo antes do

confronto contra o São Caeta

no. Será a oportunidade de nos

prepararmos para uma partida
decisiva, onde, encaminhare

mos a classificação às oitavas

se vencermos", explica Lacerda.
Ele assumiu a CSM/Pré-Fa

bricar recentemente e procura
manter a mesma linha de tra

balho de seu antecessor. IINão

tem muita coisa para inventar

nessa hora. Estamos mantendo

a mesma linha de trabalho do
Banana. Em se tratando de ata

que, ainda temos algo amelho

rar", comenta.
Para o jogo contra o Tuba

rão, não será cobrado ingresso.
A entrada será trocada por um

quilo de alimento não perecí
vel a partir de uma hora antes

da bola rolar. Crianças até dez

anos têm acesso livre.

O adversário não realiza

uma boa campanha na Divisão
Especial. Em quatro jogos, so
mou apenas três pontos. IIPor
isso temos que entrar em qua
dra concentrados", alerta o ar

queiro Gian. "Precisamos fazer

um bom jogo, como prepara

ção. Também será importante
para manter a liderança e a in

yencibilidade no'Catarinense",
finaliza o alaDian.

Voleibol

Infantil na

liderança
Com três vitórias, todas por
3 sets a O, aADV/FMEman

teve a ponta no Campeonato
Catarinense de voleibol infantil

masculino. O terceiro quadran
gular da primeira fase aconte
_ceu no fim de semana, em São

José. As vitórias vieram sobre

Palhoça, Rio do Sul e Itajaí. Com
os resultados, os jaraguaenses
ganharam o direito de sediar o

quadrangular final, em outubro .

Basquete

Menegotti
segue em 2°

Com a vitória sobre o Dinamo's

por,92 a 54, no domingo, aMe
negottiMetalúrgicas manteve
a vice-liderança da Liga Norte
de Basquete. No total, a equipe
soma 13 pontos, conquistados
em seis vitórias e uma derrota.

Na próxima rodada, o adver
sário será o terceiro colocado

Tupy, que soma doze pontos; A
partida acontece no domingo
(l2), às 15h, em Joinville.

'"

FORÇAMAXIMA Willian e demais titulares

COIÜIrIIladOS contra o Tubarão, hoje, às 20h

Futebol

Vitória e Fia
na final

Na base do empate,Vitória e

Flamengo garantiram vaga na

decisão do 26° Campeonato
Regional de Futebol Sênior.
Nas semifinais realizadas no

sábado, o Flamengo ficou na
igualdade com o Roma (l a I,
mas havia vencido o jogo de

ida por 1 a O), enquanto oVi

tória empatou com o Grêmio

Garibaldi (2 a 2, com triunfo

por 2 a O no jogo de ida).

FME

Márcio Feltrin
reassume

A alternância no comando da

Fundação Municipal de Espor
tes continua. Márcio Feltrin

reassumiu a presidência da
autarquia na última segunda
feira (6), substituindoValdir
Bordin, que deve retornar à

função em outubro, após as

eleições. Em seu primeiro ato,
Feltrin participou da abertura

oficial dos Jogos Escolares da
Semana da Pátria (Jesp).
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Futebol ficaauma
-

.

vitória do ouro inédito
Brasil derrota a Coreia do Sul por 3 a O e

agora enfrenta o México na final olímpica

LONDRES

Comitê Olímpico Brasileiro

A pós 24 anos, a seleção bra
Ilsileira masculina de fute
bol voltará a disputar uma final\

olímpica. Com a vitória sobre a

Coreia do Sul (3 a O) ontem, o
Brasil se habilitou para enfren

tar o México - que eliminou o

Japão - na decisão do torneio.
O jogo está marcado para

o próximo sábado, às 11h, em
Wembley, e poderá valer ao

time a tão sonhadamedalha de

ouro, único título que falta ao

futebol brasileiro.

A seleção brasileira come

çou a partida em ritmo lento.

Pelo lado direito da defesa, os
coreanos chegaram três vezes

com perigo. O primeiro gol bra
sileiro saiu aos 37' do 1 ° tempo.
Sandro roubou a bola no meio

de campo e tocou pra Neymar
pela esquerda. O atacante pas
sou para Oscar que viu a pene
tração de Rômulo pela direita.

Como elemento surpresa, o vo

lante chutou por baixo, no can

to direito para marcar.
O Brasil voltou do intervalo

decidido e resolveu a partida
logo no início do 2° tempo. Aos

11', após boa tabela entre Ney
mar e Marcelo, a bola sobrou

para Leandro Damião, que fu
zilou o goleiro coreano: 2 aO.

Aos 19', o mesmo Leandro
Damião mostrou oportunismo
dentro da área e com um to

que de bico de chuteira mar

cou o terceiro gol. A partir daí,
o Brasil começou a tocar a bola

e os jogadores se pouparam já
visando à decisão. Os coreanos
também desistiram dapartida e

a seleção brasileira adotou uma
postura cautelosa e só esperou

pelo apito final.

Decisão da medalha

de ouro será no

sábado, às 11h,
contra o México.

DAVID MOIR/REUTERS

DECISIVO Leandro Damião comemora um de seus gols na semifinal olímpica

Voleibol

Paciência e classificação no feminino
Antes do aguardado duelo

contra a Rússia, pelas quartas
de final do torneio de vôlei dos

Jogos Olímpicos, o técnico José
Roberto Guimarães avisara que
seria necessário ter calma para
derrotar as rivais e garantir uma
vaga na semifinal em Londres.

Pois apaciência do time bra
sileiro foi testada como nunca

no torneio olímpico: com a ca

beça no lugar, as atuais campe-

ãs salvaram seis match points
e venceram ontem as temidas

gigantes russas por 3 sets a 2,
parciais de 24/26, 25/22, 19/25,
25/22 e 21/19, em 2 horas 21

minutos de pura emoção.
Agora, o. Brasil enfrenta o

Japão, que derrotou a China na

partida preliminar também por
3 sets a 2, com parciais de 28/26,
23/25,25/23,23/25 e 18/16.

"O
.

time precisava de um

pouco mais de tranquilidade.
Desde o jogo contra a Coréia

parecia que a cada erro ia cair o

mundo, tudo pesavamuito. Aos

poucos a equipe foi recuperan
do a confiança e hoje, que elas

estiveram mais tranquilas, o

jogo fluiu muito melhor", ana
lisou o treinador. I� vitória nos

dá uma forçamuito grande".
Sheilla foi o destaque do

Brasil, ao marcar 23 pontos.

Hand,ebol

Meninas caem nas quartas
A seleção brasileira feminina de handebol não resistiu a força

das atuais campeãs olímpicas e mundiais e parou nas quartas de

final dos Jogos Olímpicos. Em partida disputada ontem, o Brasil

foi derrotado de virada para a Noruega, por 21 a 19. Agora, aguarda
a definição das outras partidas desta fase para saber em qual colo
cação terminará os Jogos de Londres.

CLASSIFICAÇÃO 14·RODADA

26/09
21:00 Flamengo x Atlético-MG

15·RODADA
08/08
19:30 Internacional x Náutico

19:30 Sport x Vasco
20:30 Corinthians x Atlético-GO

20:30 Bahia x Portuguesa
21:50 Santos x Cruzeiro
21:50 Botafogo x Palmeiras

21:50 Figueirense x Flamengo
09/08
21:00 Fluminense x São Paulo

21:00 Atléüco-MG x Coriüba
21:00 Ponte Preta x Grêmio

9°
"

10°
'11° Náutico
12° Portuguesa
13° Flamengo
14° Coritiba

15° Sport
16° Santos

13! 20 -7 i 33,3%
9 15 -6 31,0%

17° Bahia 12 14 2 6 6 12 21 -9 28.6%

18° Palmeiras 10 14 2 4 8 13 17 -4 23,8%

19° Atlétlco-Go 9 14 2 3 9 13 27 -1421,4%

20° Figueirense 8 14 1 5 8 13 23 -1019,0% Rebaixados para Série B

'Clas?l{jC'adôs Obertadores.
Classificados Copa Sul-Americana

SIt.EIRO - SÉRIE 13

5° Joinville

6° América-RN

7" América-MG

8° Paraná

9° CRB

10° Avaí
11° Atlético-PR

12° ABC-RN

13° Boa-MG

14° Guarani-SP

15° Ceará

16° Bragantino

CLASSIFICAÇÃO iS· RODADA

07/08
Avaí li ABC-RN

4 'f f:r! 71,8% I América-RN x Atléüco-PR
.

.

sragantíno x lpatínga
10/08
21:00 Ceará x Barueri

21:00 ASA-AL x Guarani-SP

12 60,0% 11/08
16:20 Arnérica-MG x Vitória

27 15: 8 3
.

4 25 18 7 60,0% 16:20 Guaraünguetá x Joinville

26 15 8 2 : 5 24 19 5 57,8% 16:20 São Caetano x Criciúma

22 I 15 6
.
4 I 5 i 21 20 1 48,9% 16:20 Goiás x Boa-MG

21 15 6 3 6 21 22 -1 46,7%
21:00 Paraná x CRB

,

21 15 6 3 . 6 16,17 -1 46,7%
20 15 6 2 . 7 17 15 2 44,4%
20 15 5 5 5 23 19 4 44,4%
19 15 4 7 4 20 19 1 42,2%
18 15 4 6 . 5 16 16.0 40,0%
18 15 4 6 5 23 25 -2 40,0%
15 15 3 6 6 19 22 -3 33,3%

. 17° ASA-AL 14 15 4' 2 9 19 25 -6 31,1%
18° 'Guaratinguetá 9 15 2 3 10 12 26 -1420,0%

19° Barueri 7 15 1
.

4 10 10 30 -2015,6%

20° lpatinga 4 15 1 1 13 9 37 -288,9%
Promovidos para a SérieA

Rebaixados para a Série C
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A Eituá Home & Self Care apresenta sua linha Delicatta.

Desenvolvida com charme e sofisticação,
expressa em aromas a delicadeza dos sentimentos

para dentro do seu lar.

�

ua
: HOM-E�& SELR CAREt: .

'��", ,�<:,;< ' �1: ,<�:j,' .:�' ::! :';f.��:�' ,;:> :·';.<i�j, �� �

-

Os produ os Eituá Home & Self Care são distribuídos pela Receituário Farmácia Magistral
ou através de consultores, com atendimento em sua casa ou local de trabalho.

Rua Reinoldo Rau 220 I Jaraguá do Sul I 3275 0764
www.receituario.com.br

A partir de

R 25.820

A partir de

1$45.510

partir de

R'47.930

Faça revisões em seu veiculo regularmente.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 06/06/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso, Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir
de R$22,310,OO. spacesox 1,6,4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$45.510,OO. CrossFox 1,6, 4 portas, completo, ano modelo 12/13: à vista com redução de

IPI a partir de R$47.930,OO. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no calculo da prestação e do CET. Consulte

outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite, Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 3 anos para a Unha 12113, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação e ,montagem
em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 60.000 km). É necessário. para a sua utilização. o cumprimento do plano de manutenção. Ouvido ria: 0600 701 2634. SAC:

0600770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935."'�OM.
CONetD1ClíNAW.IA's

bt'if''t.eOl.QS
Atlijs.APf:V1

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Elite 40 credibt1idade. .a�ite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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