
Meio anlbiente
Instituto Rã-bugio
recebe premiação
Instituto de Jaraguá do Sul é
reconhecido internacionalmente
e será premiado pelo trabalho
de prevenção à natureza e sua

biodiversidade. Página 17

Folclore

Grupo comemora 25
anos com apresentação
o Sünnros Volkstanzgruppe será

atração neste sábado à noite, na Scar.
Oitenta integrantes vão apresentar
danças folclóricas de •••origem germânica.

Radares ainda seIO
data para fiscalizar
Equipamentos instalados em abril, ao longo da BR-280, entre Guaramirim e

Compá, devem funcionar sem aviso prévio, nmn prazo de 60 dias. Páginas 4 e 5
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Futebol

Juventus enfrenta Guarani fora
Equipe de Jaraguá do Sul encara a partida
contra o time de Palhoça, domingo, em

Florianópolis. Vitória deixa time próximo do
acesso à Primeira Divisão. Página 22

Necessidade de cursos técnicos
Entrevista

Cenário imobiliário em alta
Crescimento industrial da cidade exige maior

qualificação para o mercado de trabalho.
Entidades estudam parcerias para ampliar
a educação profissional ..Página 20

Presidente da Associação das Imobiliárias de

Iaraguá do Sul, Edenilson dos Passos, destaca
a qualificação dos profissionais na área e

projeta um cenário positivo. Página 19
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Parceria
Durante dois dias, 35 colabora

dores das áreas de manuten

ção das unidades da Votorantim
Cimentos estiveram reunidos com

as equipes da Weg. Eles discutiram
assuntos relacionados à aplicação,
operação e manutenção de moto

res de corrente contínua, motores

de indução de baixa e média ten

são, assim como motores de rotor

bobinado com sistema de levan
tamento motorizado de escovas.

O treinamento, que aconteceu em

Iaraguá do Sul, foi também uma

oportunidade de intercâmbio tec

nológico entre Weg e Votorantim.

Por meio de um contrato exclusivo,
assinado em 2008, a Weg fornece
motores de baixa e média tensão,
além de drives e CCMs, para diver
sas instalações do grupo, que é um

dos maiores conglomerados econô
micos do Brasil. A Votorantim atua

em vários segmentos industriais
como cimento e concreto, celulose
e papel, aço, entre outros.

Linha sertaneja
A dupla Fernando e Sorocaba (foto) foi escolhida para divulgar a

linha de camisas da marca catarinense Enrico Rossi. A empresa
é especializada em roupas masculinas, principalmente em palas
e camisas, produzidas com fio 50 mercerizado -100% algodão

c' penteado. A empresa cresceu 20% em 2011 e tem previsão de crescer

mais 20% em 2012, por isso vem investindo na imagem da marca.

Amais rica
De acordo com o ranking de
bilionários da "Bloomberg';
Dirce Navarro de Camargo,
controladora da participação da
família no grupo Camargo Corrêa,
possui um patrimônio de US$
13,1 bilhões. Isso a classifica como

a mulher mais rica do Brasil e a

59a do mundo. A Camargo Correa
foi fundada em 1939 e hoje tem

uma administração totalmente

profissional. A esposa de
Sebastião Camargo e suas filhas

participam corno acionistas.

Estatísticas
o IBGE divulgou a taxa de

desemprego em São Paulo

para o mês de julho. Teve

queda de 6,5% para 5,7%, mas

ficou devendo a taxa nacional

por conta da greve parcial dos
servidores. As séries histórias
terão de passar por alguns
ajustes técnicos.

LOTOMANIA
SORTEIO N°
01 - 08 - 17 - 26 - 28
29 - 30 - 34 - 36 - 38
45 - 46 - 47 - 50 - 54
58 - 66 - 79 - 81 - 95

QUINA
SORTEIO N° 2977
05 - 17 - 18 - 28 - 80
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Design de interiores
o curso de Arquitetura e Urbanismo da
Católica de Santa Catarina traz a Joinville,
no dia 30 de agosto, a especialista Miriam

Gurgel. Ela fará duas palestras gratuitas para
estudantes, professores, profissionais da
área e ao público em geral. A profissional vai
falar sobre o tema "Arquitetura de interiores

e design em tempos de globalização e

sustentabilidade", na unidade da Católica.
A inscrição deve ser feita antecipadamente
pelo telefone 3145-9703.

Pão de açúcar
Com o intuito de alcançar a liderança no

mercado brasileiro, Abílio Diniz solicitou

ajuda aos franceses da Casino. Eles
colocaram dinheiro e tecnologia na empresa
em troca de um contrato assinado em

2006 que lhes dava o direito de assumir o

controle da operação em 2012. A operação
foi um sucesso e Abílio tentou de diversas
formas refazer este acordo para que pudesse
continuar no comando mas, não houve jeito.
No último dia 22 de agosto, com a venda de
uma participação de 2,4% na empresa que
controla a rede, a família Diniz entregou o

comando ao grupo Casino. Mas permanece
com uma participação de 47,6% na Wilkes,
da qual tinha 50%. Abílio Diniz também

continua na presidência do conselho de

administração do Pão de Açúcar, o maior

grupo varejista do País e um negócio
estratégico para o grupo francês, às voltas
com um mercado europeu saturado.

\

Investimento
No mês de julho, a entrada de investimento

estrangeiro no País superou as expectativas
alcançando US$ 8,421 bilhões. Ainda assim,
a fase áurea parece que pelo menos por
enquanto ficou no passado. Em dezembro
de 2010, a entrada de investimentos

alcançou US$ 15,734 bilhões. No ano

passado esta conta chegou a mais de 66

, bilhões de dólares.' Esse ano alcançou pouco
mais de 38 bilhões de dólares. Ainda assim,
estamos bastante bem neste quesito.
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Charge
AQUECIMENTO DOS RADARES
FALTAM DOIS MESES
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Do leitor

Desafios e soluções
Considerando o ritmo de

crescimento das cidades
(no Brasil, oito em cada 10
habitantes vivem em áreas
urbanas), ficamos apreensi
vos com a qualidade de seu

desenvolvimento.
Os desafios relativos ao

trabalho, meio ambiente,
saneamento básico, habita
ção' mobilidade, segurança
pública, educação e saúde
fazem parte do dia a dia dos
administradores, e as di
retrizes que forem por eles
adotadas selarão o futuro da
comunidade.

Dessa maneira, certas es

tão nossas administrações
estaduais e municipais em in
vestir pesadamente no trans

porte coletivo, pois novos mi
lhões de metros quadrados de
escritório, sem contar outros

investimentos em equipa
mentos comerciais e residen
ciais' estão sendo projetados
em São Paulo e outras gran
des cidades brasileiras. Evi
dentemente, não teremos ca-

.

pacidade viária para suportar
.

a atual proporção /correlação
exigida de vagas por metro

quadrados de escritórios/co

mercial/ residencial.
O crescimento é saudá

vel' pois atende às necessi
dades do ser humano como

emprego, renda, cultura e

inovação, mas se exige que
seja planejado, para que te
nhamos interessantes histó
rias para contar.

Luiz Augusto
Pereira de Almeida,

Diretor de marketing

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

� :

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Gostei de uma história que li nos jornais, ela
me chegou dos Estados Unidos. Gostei por

que ela põe abaixo um grande equívoco de muita
gente. Muita gente, por exemplo, pensa que ter um

filho formado numa universidade, numa faculda
de qualquer, é grande coisa. Não é. - Bah, mas não
é mesmo! O diploma é apenas um certificado de
conclusão de curso, nada mais.

Pois conta a tal história que num certo colégio
dos Estados Unidos celebrava-se uma formatura
de Ensino Médio. E lá estavam alunos bem pente
ados, pais chorosos, professores com cara de feli
cidade, enfim, uma festa. Discursos para cá, dis
cursos para lá, até que chegou o momento da fala
do professor escolhido pelos alunos para ser-lhes o

paraninfo. E sabes como é, paraninfo é pessoa es

pecial para a turma que o escolhe.
Depois de muitas palavras emocionantes' de

parte dos oradores que o antecederam, o paraninfo
começou a falar e jogouágua gelada nos forman
dos e seus pais lacrimosos: - "Vocês, formandos,
não têm nada de especial, você nada são, você são
apenas hipóteses...

" E seguiu nessa linha. Toda ra

zão ao professor. De fato, formandos não são nada,
são apenas projetos, alinhavos, possibilidades. E é

bom que alguém diga isso antes que eles fiquem a

pensar que o diploma abre portas ou garante algu
ma coisa na vida, nada garante.

O diploma é um certificado que habilita para
certos exercícios e concursos, mas o que de fato
abre.a porta do mercado e do sucesso na vida é a

competência. E competência a faculdade não dá.
Competência é o resultado de um foco em algo,
uma paixão por esse algo, e um treinamento exaus
tivo em busca da excelência, busca que nunca mais
vai acabar na vida. Aí sim, aí o sujeito pode pensar
que é alguma coisa, antes não. Os formandos esco-

lheram bem, o paraninfo disse-lhes uma verdade.
E eu faço coro daqui: - Gurizada, só com diploma
vocês não são nada, nada mesmo

Lorotas
Vivo ouvindo lorotas sobre as notas acadêmi

cas de alunos que passaram no Vestibular e cotis
tas que foram "ajudados". Dizem as tais lorotas que
as notas de uns e outros se equivalem, que não há
diferenças significativas. Não é verdade. E se fosse,
por que então as odiosas cotas? Quem tem compe
tência para tirar boas notas que passe no vestibular
como os outros. Ou este País adota a meritocracia
em tudo ou nunca mais vai sairdo atoleiro da imo
ralidade e da pobreza político-econômica.

Desenho
A água fria que o paraninfo jogou nos forman

dos do Ensino Médio lá nos Estados Unidos - texto
maior aí em cima - fez-me lembrar de pais e mães
que ao ver um desenho sem graça nem talento de
parte de uma criança dizem que o desenho é lindo,
que é um amor, nada mais bonito. Enganação. Isso
não vai produzir o bem da criança. Se o desenho é
um horror, não diga nada, sorria e apenas, talvez,
diga - interessante. Dizer que é linda uma coisa
malfeita não. faz bem a ninguém, menos ainda a

uma criança em crescimento ...

Falta dizer
A Kombi passou anunciando o bailão: - Até a

meia-noite, mulheres free! Ou então dizem que mu

lheres pagam meia. Por quê? Porque os promotores
usam das mulheres com chamativos, iscas, para os

"bermudões" que vão a esses antros. Mulher que se

respeita ou paga inteira ou fica em casa. As que se

respeitam, eu disse. Muito poucas, ihh!
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Trânsito

No aguardo para fiscalizar
Radares instalados no trecho da BR-280 na região devem iniciar as operações dentro de dois meses

REGIÃO

DNIT se baseou em estatísticas

Carolina Veiga Locais dos radares

os motoristas que costumam abu
sar da velocidade em alguns tre

chos da BR-280 serão mais fiscalizados
a obedecer aos limites. Dentro de 60

dias devem estar em funcionamento
os sete novos radares instalados num

trecho de 30 quilômetros da rodovia,
entre Guaramirim e Corupá.

De acordo com o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Trans

porte (DNIT) não há obrigatoriedade
de informar à população uma data

específica para o funcionamento dos

aparelhos. Segundo o órgão federal
cabe ao motorista cumprir a lei e tra

fegar dentro do limite de velocidade
determinado pela Lei.

Nas últimas duas semanas, a Polí
cia Rodoviária Federal acompanhou
as equipes técnicas do Inmetro para
atestar os equipamentos que foram
instalados em abril. Esse trabalho de

aferição é a penúltima etapa para o

início da fiscalização eletrônica. Após
o laudo do instituto, faltará apenas a

instalação dos sistemas de imagem e

de comunicação entre os equipamen
tos e Polícia Rodoviária.

Aí sim, a única alternativa para os

motoristas infratores será pisar leve.
A presença de controladores de ve

locidade divide opiniões. O borracheiro
Hóseias Alves da Rosa, 28 anos, trabalha
às margens do quilômetro 53,6, onde um

dos equipamentos foi instalado. Acostu
mado aos congestionamentos, Hoséias
acredita que o número de acidentes, co

muns naquele ponto, irá diminuir. Mas,
por outro lado, acha que o engarrafa
menta aumentará devido à redução da
velocidade. "Acho melhor enfrentar filas
do que sofrer acidente", avalia.

O responsável pela 3a Delegacia da
Polícia Rodoviária Federal de Joinville,
André Ortega, defende a instalação
dos equipamentos e afirma que eles
serão um auxílio importante para a

fiscalização e, consequente, diminui

ção das colisões e mortes causadas

por excesso de velocidade.

Segundo ele, não serão os radares os

responsáveis em aumentar o congestio
namento. "A rodovia já é sobrecarregada
há anos e a solução para o problema só
deve vir quando a BR-280 for duplicada",
analisa, Segundo Ortega, com os rada
res é comum que os motoristas tirem o

pé do acelerador e,.os mais assustados,
freiem os automóveis, diminuindo ex

cessivamente a velocidade. "Isso vai cau

sar filas nas áreas fiscalizadas", projeta.

Corupá

Para definir os locais onde foram ins
talados os controladores de velocidade, o

DNIT se baseou numa estatística de aci
dentes em 2011 na região. Conforme o le
vantamento do órgão, as faixas da BR-280
foram cenários de 413 acidentes de trânsi

to, sendo "três fatais e 191 com vítimas.
De acordo com a superintendência

do DNIT em Santa Catarina foram leva
das em consideração para a definição de
onde os equipamentos seriam instala-

dos, as características da via e do trânsito
no local, como a gravidade dos acidentes,
o número de feridos e de óbitos, a quan
tidade de multas por excesso de veloci
dade e a causa dos acidentes. O relevo, as

curvas e a inclinação da via também são

elementos que foram levados em conta.

Acompanhe no mapa onde estão os

"radares e lombadas eletrônicas que de
verão entrar em funcionamento dentro
de dois meses:

Corupá
Controle no km 81,7

O local apresenta trânsito intenso,
carros e caminhões em alta velocidade e

intensa movimentação de pedestres, mo

tocicletas e bicicletas, principalmente nos

horários de troca de turnos das empresas
da região. A lombada eletrônica está li

gada, mas não em funcionamento.· A ve

locidade máxima permitida é de 60km/h.
Moradora de Corupá, a dona de casa Mar-

cia Rodrigues acredita que o equipamen
to será útil, mas que deveria ser instalado

próximo ao local de saída dos ônibus es

colares ou após o posto de gasolina. Se

gundo ela, esses são os trechos de maior

circulação de pedestres. Para conseguir
atravessar a via em segurança com o car

rinho de bebê, Marcia precisou aguardar
pouco mais de três minutos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
�

MOVIMENTO Lombada em Corupá fica próxima a um dos trevos de acesso
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Guaramirim

Fiscalização em cinco trechos da rodovia
Em Guaramirim, estarão cinco radares. Os trechos --_ .: ..

_

escolhidos para a colocação dos equipamentos estão
nas áreas mais complicadas da BR-280 e apresentam
trânsito intenso desde o quilômetro 43 até o entronca

mento com a SC-413. É a região que concentra quase
48% dos acidentes e um dos óbitos ocorridos em 2011.

O artesão e caminhoneiro Jordânia Ferreira dirige
o caminhão baú, acompanhado da mulher e do filho,
de Indaial até o quilômetro 58 da BR-280, em Guara
mirim. Ali, às margens da rodovia, ele passa o dia ex

pondo os produtos na tentativa de comercializá-los.
Nessa rotina quase diária, ele já viu de tudo. Segun

do ele, nesse trecho o risco de acidente, principalmente
atropelamentos, é alto. "Dependendo do horário, o tem

po de espera para atravessar é de 10 minutos", afirma.
A demora, segundo ele, é causada porque "os mo

toristas não respeitam a faixa de pedestres que há no

local". Gasta, a faixa está quase imperceptível. Jordâ
nia acredita que com o radar instalado, a situação irá
melhorar. Ali, a velocidade máxima é de 60km/h.

Outro ponto crítico da faixa, o quilômetro 51, pró
ximo à Rodovia do Arroz, recebeu urn radar eletrônico

para obrigar os motoristas a reduzirem a velocidade.
Por ser uma reta, no trecho, o limite de velocidade é

ultrapassado em mais de 50%, quando o máximo per-
mitido é de 80km/h. Em 2011, ocorreram na região 35

acidentes, sendo urn com vítima fatal e 24 com feridos.

Jaraguá do Sul
Vila Lalau

NO KM 58 Um dos trechos
onde está wn dos radares

em Guaramirim é de intenso
movimento de veículos

Guaramirim

Jaraguá do Sul

Atenção no km 67,5
Dentro do município de Iara

guá do Sul, a lombada eletrônica
está localizada no ponto exato

onde a BR-280 passa a ser a Rua
Waldemar Grubba. O equipamen
to já está funcionando e a velo
cidade máxima permitida é de
60km/h. Para o mecânico e pro
prietário de uma oficina de moto-

cicletas Roberto Cardoso, o equi
pamento trouxe lucro. Obrigados
a andar com a velocidade reduzi

da, os motoristas e motociclistas
acabam prestando maior atenção
no comércio e nos veículos ex

postos. O acesso à loja também
melhorou, já que agora, "ninguém
mais anda a 200la:ll/h".

EMOPEBAÇÁO
'Equipamento na

Avenida Prefeito
Waldemar atende
trecho urbano de

JA.rA.O"IIIÁ. do' Sul t
r

-,""'''''''''' • �,"" I ii', a

Obra na Jorge Czerniewicz

exige atenção dos motoristas
A Secretaria do Urbanismo

inicia neste sábado, a partir das
7h, as obras de recapeamen
to asfáltico de 1.139 metros da
rua Jorge Czerniewicz, no bair
ro Czerniewicz. Os serviços

devem levar pelo menos urna

semana para serem conduídos

e, durante este período, o trân
sito estará liberado em apenas
urna via, o que vai exigir mais

atenção dos motoristas.
MARCELE GOUCHE

MELHORIAS Trabalhos de pavimentação na

Jorge Czerniewicz vão interromper parte da via

SaiunoOCP
Infraestrutura

Os buracos no meio do caminho
Moradores do Caemtewtca fazem relvlndlcaÇlo para melhorias 11a principal vra do bairro
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Motoristas reclamam

Redutor de velocidade
A diretoria do Setor de Trân

sito da Secretaria de Urbanismo
informa que partir de terça-fei
ra, dia 27, começa a funcionar o

equipamento redutor eletrôni
co de velocidade (lombada ele-

trônica) na rua Angelo Rubini,
nas proximidades ao Supermer
cada Brasão, no bairro Barra do
Rio Cerro. Com isso, o limite de
velocidade monitorado naquele
trecho será de 60 km/h.

Faça parle da maior empresa
de fitas elásticas das Américas

Beneficios: bolsa de esbJdosJ restaurante na empresaj' piaDo
saúde, oportunidade de crescimento profissioDal, enlre .*&

Interessados enviar currículo para recrutamento@zanotti.com,br
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"Sou um apoiador e vou

cobrar as propostas"
""' ..

Fora da disputa
eleitoral como

candidato, Dionei
Walter da Silva fala
sobre a participação
dele e do PDT na

campanha

JARAGUÁ DO SUL

Diego Rosa

Depois de participar de quatro
eleições para prefeito de Ia

raguá do Sul e três para deputado
estadual, sendo eleito para o man

dato naAssembléia Legislativa en

tre 2003 e 2006, Dionei Walter da
Silva (PDT) participa dessa cam

panha eleitoral nos bastidores. E

não se incomoda com isso. Pelo
contrário. Ele representa o PDT

junto à equipe que está na coor

denação da aliança 'Nova Jaraguá',
dos candidatos Dieter Janssen
(PP) e Jaime Negherbon (PMDB).

Pela experiência que tem no

cenário político e também pela
atuação em Brasília, onde possui
uma empresa de assessoria aos

municípios na busca de verbas
federais, Dionei destaca que a

participação do PDT na aliança
foi definida com a aceitação de

propostas defendidas pela sigla.
Com isso, participa na busca do

apoio do eleitorado para o suces

so nas urnas e, assim, se tornar

um cobrador do Executivo para a

execução dos projetos sugeridos.
Nessa entrevista, Dionei fala de

algumas propostas e a participa
ção na campanha.

o Correio do Povo - Como você está
envolvido nessa corrida eleitoral, não
sendo candidato?

Dionei Walter da Silva - Desde 1996 eu

participei de campanhas como candidato.
Nesse ano, o PDT decidiu fazer urna opção.
Integramos a aliança em que estamos ("Nova
Jaraguá", do candidato Dieter Janssen (PP)).
Essa postura foi baseada no cenário em que
iria se apresentar a disputa eleitoral com as

três candidaturas - Dieter Janssen (PP), Cecí
lia Konell (PSD) e Moacir Bertoldi (PR). Com o

Moacir não. havia possibilidade de conversa

pai' causa de divergências. No acordo com

Dieter (Ianssen) tivemos uma receptividade
às nossas propostas de governo. Elas foram
aceitas. Eu tenho uma ideologia. Estar nes

sa aliança não é algo oportunista. Acredito
num projeto de esquerda para a melhor dis

tribuição de renda, defesa dos direitos dos
trabalhadores e na organização da socieda
de. E o PDT tem posições conservadoras,
mas também tem urna linha de defesa do
trabalhismo e da educação. São propostas
que' a gente condicionou. É uma aliança
feita entre partidos diferentes. O Dieter é o

candidato escolhido pelo PDT para defender
essasnossas propostas.

{)CP - Que ideias vocês apresentaram à

coligação?
Díoneí - Uma delas é a instalação de três

ProntoAtendimentos (PAs) 24 horas. Um para
atender a Barra do Rio Cerro, onde já existe
urna unidade só que não opera em período
integral. Essa estruturavài atendertambém as

comunidades próximas, como São Luís, Rio
Cerro e Rio da Luz. Prevemos outro PA na ilha
daFigueira ou noVieras para servir de referên
cia para a região de Santa Luiza, João Pessoa,
Centenário, Vila Lalau e Baependi. E outro no

Água Verde ou Rau, que vai ficar direcionado

ARISTON SAL IR
w' �

IDEIA Dionei da Silva defende que Prefeitw-a asswna controle do transporte

também às comunidades deTifaMartins, Três
Rios do Norte, Ribeirão Cavalo e Nereu Ramos.
Vamos buscar recursos com o governo fe
deral, que tem verbas para as instalações de
Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs).
Esse modelo integra cinco profissionais de
saúde 24 horas, incluindo dentista. Hoje, em

Jaraguá do Sul, o médico atende 20 minutos

� depois vai embora. Mas é contratado para
trabalhar quatro horas. Tem de haver uma

conversa com esses profissionais para ver o

que está acontecendo. Eles têm de trabalhar
no horário integral. Se ganha pouco, vamos

conversar. Mas a população não deve ficar

dependendo de um posto de saúde em que o

médico fica poucos minutos e atende só dez

pessoas. Além disso, temos projetos de escola

integral para serem implantados em bairros
com maior vulnerabilidade social. A ideia é
atender famílias em que os pais ficam fora o

dia inteiro. A escola vai abrigar o filho em dois
turnos, com estudos e atividades educativas.
Também queremos urna melhor destina

ção do lixo, com reciclagem e. compostagem.
Além da valorização do servidor público. Te
mos de acabar com o inchaço da máquina
pública, com excesso de contratados. A meta

é levar apenas pessoas técnicas, preparadas
e valorizar o servidor de carreira, que tem

experiência. A prefeitura tem de priorizar as

necessidades básicas da população - saúde,
educação e transporte.

OCP - Teve alguma proposta sobre a

questão do transporte coletivo?
Dionei - Apresentamos urn 'projeto que

foi aceito pela aliança. Ele prioriza todo o

controle do transporte urbano de passagei
ros pela Prefeitura. Em Blumenau funciona
nesse modelo. A Prefeitura tem uma estrutura

que organiza a gestão e monitora o serviço. O

município deve definir as novas linhas, pla-

nilhas de custo e terminais. O atendimento
continua sendo feito por urna empresa de

transporte. Mas todo o comando é feito pelo
município. Hoje, em Jaraguá do Sul, para que
seja implantada urna nova linha de atendi
mento a Prefeitura manda a população ligar
para a empresa concessionária. Queremos
que a Prefeitura assuma o controle e tome

as decisões, feitas com base em estudos téc

nicos, e cobre da transportadora. Por exem

plo, se a população quer novas linhas deve

procurar o município para fazer o pedido. Aí,
esse departamento faz urna avaliação técnica
da possibilidade de atender a solicitação. Se
for definida urna nova linha, por exemplo, o

município emite urn decreto e a empresa de

transporte tem urn período definido para
implantar dentro dos horários definidos.
Caso contrário o contrato é rompido. Temos

que ter terminais de integração. Eu acho um

absurdo o que ocorre hoje. Todos os ônibus

param naquele terminal central, pra que isso?
Poderia haver terminais ao lado dos Prontos
deAtendimento para facilitar o deslocamento
de moradores que precisam ir ao médico. Os
terminais devem estar nos bairros, não preci
sa parar no terminal central toda a vez. Além
disso, sugerimos a implantação de urn passe
único de verdade, não como existe hoje.

OCP - Como está a tua participação na

campanha?
Dionei - Além de fazermos esse acordo

com as propostas eu represento o PDT na co

ordenação dá campanha "NovaJaraguá". Essa
estrutura tem outras pessoas de cada partido
aliado. Nas conversas com as pessoas, que até
me questionam porque não sou candidato,
eu explico que agora defendemos urn progra
ma novo e urna aliança que não é urn ajun
tamento de partidos. E eu vou lutar para que
todas as propostas que apresentamos e foram

•

aceitas saiam do papel. Vou cobrar muito do
Dieter (Janssen), se ele for eleito,. para que
coloque em prática as ideias que sugerimos
como compromisso. Até brinco com ele que
serei uma pedra no sapato dele porque esta

rei cobrando o que defendemos. E tivemos
urna boa aceitação. Nesse momento eu sou

urn apoiador. E serei urn cobradorpara que os

projetos sejam executados.

OCP - 1\1 tens uma atuação em Brasília
onde trabalha para ajudar os municípios a

conseguirem verbas para projetos que de

pendem de recursos federais. Pela tua ex

periência, tem como Jaraguá do Sul receber
mais atenção do governo federal?

Dionei - O que percebo é que ainda Iara
guá do Sul não conseguiu buscar mais ver

bas do governo. Tenho urna boa experiência
nessa área e acho que podemos montar urna

estrutura de projetos para buscar mais di
nheiro. Tenho conhecimento de municípios
menores' que conseguem altos investimen
tos para saneamento a fundo perdido. Mas

para conseguir o que queremos tem de ter

urna boa organização e projetos bem defini
dos. Em Brasília, eu tenho urna empresa que
ajuda as prefeituras a participar de editais.
Eu monitoro a abertura dos cadastros em

cada ministério e depois ajudo a monitorar
as propostas que foram encaminhadas. As
maiores probabilidades de conseguir as ver

bas são para os municípios que fizeram os

projetos redondinhos, do jeito que é pedido
pelos ministérios. Tem verbas do PAC (Pro
grama de Aceleração do Crescimento) que
não foram liberadas porque houve falhas nos

projetos ou faltaram os documentos certos.

Se a coligação for eleita, eu pretendo trabalhar
nessa articulação, com Brasília para que tenha
mos uma boa estrutura de projetos e conseguir
mais as verbas do governo. Vai ajudar muito.
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Exposição lDovbnenta
a comunidade

'l Jinte e cinco anos após a de
V marcação dos primeiros lotes

coloniais pela Sociedade Coloni
zadora Hanseática, o distrito de
Hansa organizou uma exposição
comemorativa.

Hansa era o terceiro distrito de
Joinville. Foi definido pela Reso

lução nv 124 de 7 de julho de 1907

... • Indústria pecuária: Hotto
Hilbrecht Senior, Alfredo
Germer, Alberto Muller, Leo

Bransburger, Augusto Werner,
Emilio Schmauch, Miguel
Tschá, Fortunato Rosa, Augusto
Bollmann, Francisco Melchert,
Alberto Bosse, Guilherme Hauffe,
Erico Funka, entre outros;
• Avicultura, apicultura e

horticultura: Guilherme Iantsch,
Francisco Berenstein Ir, Ernesto

Wagner, Adolpho Larsen, Paulo
Germer e Helene Cholomer;
• Arboricultura e fruticultura:
Otto Hilbrecht Senior, Alberto
Viebranz e Francisco Melchert.
• Máquinas e instrumentos

agrícolas: José Weiss, Emilio

e, posteriormente, se tornou dis
trito de Iaraguá do Sul até a eman

cipação, em 1958. Atualmente é

Corupá. Para a exposição alusiva
aos seus 25 anos de fundação,
ocorrida em julho de 1922 foram
convidados todos os produtores
e empreendedores da localidade,
divididos nas categorias:

Webber, Ernesto

Larsen, Francisco Mass
f'

e Guilherme Hauffe;
• Curiosidades diversas: Otto

Gellbeke, José Weiss, Jorge
Karoll, Guilherme Leffer, Emilio
Hellmann, Otto Hauffe, João
Chaves, Ernesto Rucker
e Alberto Duwe;
• Indústria extrativa de origem
vegetal: José Francescki, Leo
Eschweiler & Cia, Carlos
Schneider, Emilio Dams,
Germano Stein, entre outros;
• Indústrias diversas: Paulo
Schlosser, Paulo Kaesemodel,
Ricardo Wulff, Stephan Hruschka, '

Roberto Seidel, Jorge
Pscheidt, entre outros.

ACERVO ARQUIVO HISTORICO/FUNDAÇÃO CULTURAL CORUPÃ

Vista de Corupá

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
I

Lunelli �oi.·1 . C
! Grupo Lunelll
I

Sociedade Hípica
faz homenagem

A Sociedade Hípica de Iaraguá convidava a comuni
dade para uma homenagem aos componentes da FEB no

dia 16 de setembro de 1945, com a realização de corridas
com denominações especiais alusivas à homenagem.

Esta sociedade foi fundada em 13 de agosto de 1941,
quando os sócios fundadores se reuniram no restaurante

de Carlos Hass para redigir os estatutos. Foram sócios fun
dadores: João Emmendoerfer, Ernesto Czerniewicz, João
marcatto, Germano Ehmke Filho, Max Fiedler, Leopoldo
Colin, Carlos Hass, XavierWeigert, Alberto Bauer, MaxWi

lhelm, João Schreiner, Adolfo Schmalz, Aldolfo Hass e A.
Gesser. O primeiro presidente foi João Marcatto. A finali
dade da sociedade era desenvolver o esporte hípico em

todas as suas modalidades.

Sociedade Hípica convida paJ.ra
justa homenagem em 1945.

Jornal Correio do Povo
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Requerbnentos
feitos em 1916 Glljlhenne Hane:mann.,

patrono de escola• José Koch solicitava, em 15 de

janeiro de 1916, licença para
abrir urn pequeno negócio de
faiendas e secos e molhados,
situado na Estrada Nova.

• Alberto Weege solicitava

licença para abrir urn pequeno
negócio no lugar Alto Rio Cerro,
em 26 de janeiro de 1916.

• Hedwig Heift, em 15 de agosto
de 1916, solicitava licença para
abrir urna oficina de costura e

também para exercer a função
de parteira em Jaraguá. A oficina
foi autorizada, mas a função de

parteira não, pois a requerente
deveria habilitar-se primeiro.

, Natural de Iaraguá do Sul, Guilherme Hanemann
nasceu no dia 19 de outubro de 1924. Era filho do casal
Germano e Clara Hanemann. Os pais também tiveram os

filhos: Alfredo, Gustavo, Ervino, Alfonso, Leopoldo, Artur,
Alberto, Adele e Albertina Hanemann, entre eles, nove

são falecidos. Guilherme estudou até a 4a série na Escola

Jaraguá 84. Casou-se em 1946 com Irene Hartmann, com

quem teve cinco filhos: Álido, Irineu, Anélia, Edeltraudt e

Renita. Ajudou muito a igreja, participou na fundação do
Salão 25 de Julho. Pouco antes de sua morte, a Sociedade

Botafogo lhe prestou uma homenagem nomeando-lhe
"Presidente de Honra". Em 1976, fez loteamento e doou

alguns terrenos para a Prefeitura Municipal. No local está
construída a E.M.E.E Guilherme Hanemann. Guilherme
morreu no dia 15 de agosto de 1987, aos 62 anos.

Carlos Fritz Vogel, lUD dos

antigos colunistas deste jornal
A chegada de Fritz Volgel a

Iaraguá do Sul aconteceu em

1897. Casou-se com Frieda
Schroeder em 1903, com quem
teve dois filhos, ambos casados
na família Fiedler. Foi professor
para colonos alemães na locali
dade de Rio da Luz.

grade. Foi auxiliar de cartório
e intérprete juramentado no

Registro civil e Tabelionato do
Distrito de Jaraguá. Simulta
neamente, era contador em.
Joinville, Corupá, Guarami
rim e Jaraguá. Faleceu em 25
de março de 1949.

Dedicou-se ao 'Comércio
de pele de gambás, pois elas
tinham um bom preço no

mercado europeu. Foi reda
tor e cronista da coluna alemã
nos primeiros Jornais da cida
de. Exerceu a função de carce

reiro numa pequena casa com
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DFS Festa de Rei e Rainha eom baile

ANIMAÇÃO A expectativa
para a noite comemorativa

é de que o teatro fique
completamente lotado

o CORREIO DO POVO FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2012
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Dança

Grupo folclórico
celebra 23 anos

Os 80 integrantes do Sünnros Volkstanzgruppe se

apresentam neste sábado, no Grande Teatro da Scar

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

das categorias mirim, infantil,
infanto e adulto, que começam
às 19h30, no Grande Teatro.

Sünnros Volkstanzgruppe,
em português "flor do sol" ou

"girassol", fundado em 22 de

agosto de 1987, é o grupo de

dança étnica mais antigo. da
cidade. Como forma dançari
nos das mais diferentes idades,
conta, atualmente, com 80 in

tegrantes que ensaiam todas as

semanas no Colégio Evangélico
Iaraguá, De acordo com Rud
nei Schroeder, que coordena o

grupo há 22 anos, a preparação

vem acontecendo desde o iní
cio do ano, junto com outras

apresentações. Mas, especial
mente nesta comemoração, a

turma de adultos estreará um

novo figurino.
O ingresso é um litrode lei

te. A troca pode ser feita na re

cepção do Colégio Evangélico
Jaraguá, na Scar, em horário

comercial, ou com os próprios
integrantes do grupo. De acor

do com o coordenador, ainda
restam cerca de cem ingressos.
A expectativa é que lote o audi
tório de 943 pessoas.

Bárbara Elice

...... a noite des
te sábado, o

grupo de dan

ça Sünnros

Volkstanzgru -

ppe, do Colé
gio Evangélico Jaraguá, sobe ao

palco da Scar para uma noite

cultural, em comemoração aos

25 anos de atividades. A melo
dia alemã e o traje típico colo
rido devem criar o clima fol
clórico para as apresentações

Festa de Rei e baile
A Sociedade Atiradores Independência, de Jaraguá do Sul,
homenageia hoje com Festa de Rei e baile, a Majestade do
Tiro Sr. Wander Brandt. Os festejos iniciam às 14h com a

concentração dos sócios, convidados e simpatizantes no Salão
da Comunidade Santa Cruz e posterior busca da Majestade, sob
o comando do Sr. Osmar Schmidt. Às 23h início do baile, na sede
social, com animação da Banda Eccos, do Rio Grande do Sul.

Ingressos a R$10. Endereço da Sociedade: Estrada Jaraguazinho,
bairro Garibaldi. Informações: 3055-801 ou 9973-3382.

_-

Festa de Rainha e baile
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, de Jaraguá do Sul,
promove neste sábado, Festa de Rainha e baile. Os festejos 'Y -

iniciam às 13h30 com a concentração na sede social das sócias
e convidados para a busca, às 14h da Majestade Sra. Renita

Baumgartel, sob o comando da Sra. Venir Steinert. O baile terá
início às 22h30 com animação do Grupo Safira. Participação da

equipe de drinks Black Lemon. Ingressos antecipados por R$
10 no Posto Mime (matriz e Rio Cerro) e FlashVídeo Locadora.
Aniversariantes do mês não pagam ingresso. Endereço
da Sociedade: Rodovia SC-416, Km 18, bairro Rio Cerro 2.

Informações: 3376-0057 ou 9671-4255.

Hoje a Sociedade Esportiva Recreativa Guarany, de Iaraguã
do Sul, promove Festa de Rei e Rainha com baile. Os festejos
iniciam às 18h30 com a concentração dos sócios, convidados

esimpatizantes na sede social e saída às 19h em busca das

Majestades, Sr. Alessandro Weiss e Sra. Vanessa Brito, sob o

comando do Sr. Werner Siewerdt. O baile será abrilhantado

pela Banda Sylver Som e terá seu início às 22h. Ingresso para
festa, com direito a jantar com costela fogo de chão e baile, R$
20. Endereço da Sociedade: Estrada Rio da Luz, bairro Rio da '

Luz 2. Mais informaçõe: 3055-8713.

Baile de casais
A Sociedade Amizade, de Jaraguá do Sul, promove neste sábado,
o seu 3° Baile de Casais, com venda limitada de ingressos. Neste

evento, serão vendidas mesas com seis e oito lugares, ao preço
de R$ 90 e R$ 120, respectivamente, com ingressos já inclusos
aos participantes da mesa. Mas atenção, não haverá venda de

ingressos individuais. A animação ficará por conta da Banda

Elyte. Endereço: Rua Roberto Ziemann, 3.174, bairro Amizade.

Baile público
A Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Hansa Humboldt -

(Salão Atiradores), de Corupá, promove hoje grande baile com

início às 23h e animação do grupo Coração Gaúcho. Ingressos
antecipados àR$ 15 na Bierende Informática. Endereço da
Sociedade: Rua Roberto Seidel, 1.551, bairro Seminário.
Mais informações: 3375-2500; 9122-0314 ou 3375-2304.

Stammtisch e Schlachtfest
As majestades da 24a Schützenfest já estão com compromissos
confirmados na agenda de divulgação da festa. Um deles
é a participação na Stammtisch, que acontecerá em 1 de

setembro, no Parque de Eventos, onde estarão a rainha Brenda

Araújo e as princesas Ana Caroline Sacht e Alana Miotto,
acompanhadas do mascote Wilfried. Já no dia 7 de setembro,
Brenda será jurada no concurso de escolha da rainha da 30a

Schlachtfest, em São Bento do Sul. As majestades estarão
também no Desfile do Schützenbaum, dia 8 de setembro, a

partir das 9hs, com saída da Fundação Cultural e chegada,
na praça Ângelo Piazera, como evento de lançamento da

i � ,SchützeLlfest e de sua programação oficial; e no tradicional Tiro
� Imprensa, nó dia 2� de setembro, no Parque de Eventos. "
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Previsão do TeD1po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
......
10° 27°

São Miguel
do Oeste
......
13° 24° Joaçaba

......
11 ° 24°

Primeira onda
de frio do mês
Sábado: sol com aumento

de nuvens em boa parte do

Estado, com previsão de
chuva, trovoadas e declínio
de temperatura entre a tarde
e noite devido à influência
de uma frente fria. Domingo
e segunda-feira: tempo
instável com predomínio
de nebulosidade e chuva
com trovoadas na maioria
das regiões. Temperatura
em declínio.

Lages
....
11 ° 24°

'o

h1stável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

GeadaNublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Norte-Noroeste 1km/h 100%
• 9h Oeste- Noroeste 2km/h 99%
• 12h Norte-Noroeste 2km/h 84%

80%• 15h Leste 5km/h 54%
• 18h Leste- Sudeste 13km/h 61%

de possibilidade
de chuva °

Fonte: wwwventosbrasn.corn.br

Você sabia
• Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com a língua?
• Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter acordado?
• As formigas se espreguiçam pela manhã quando acordam?
• As escovas de dente azuis são mais usadas que as vermelhas?
• O mel é o único alimento que não apodrece?
• Os golfinhos dormem com um olho aberto?
• Um terço de todo o sorvete vendido no mundo é de baunilha.

Sudoku f'

..:. °

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
_, o,Do Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
ara
C.>
=
-

O
CI)

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Pode chover!
Previna-se!

/� Joinville
j;' ....

16° 25°

Jaraguá do Sul
....

�. 13° 27°

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 20°C

SEGUNDA
MíN: 12°C
MÁX: 21°C

TERÇA
MíN: 11°C
MÁX: 19°C

Rio do Sul
....
15° 25°

Blumenau
... .
14° 26°

São Francisco do Sul
• Preamar
• 10h06: 1,3m
• 15h54: 1,3m
• Baixamar
• 6h04: O,4m
• 19h47: O,4m

ltajai
• Preamar
• 10h19: O,7m
• 13h57: O,am
• Baixamar
• 3h51: O,4m
• 17h53: O,5m

Florianópolis
• Preamar
• 7h51: o.am
• 13h56: 1m
• Baixamar
• 4h13: O,4m
• 17h3a: O,4m

Imbituba
• Preamar
• 12h19: O,6m
• 23h39: O,4m
• Baixamar
• 3h: O,2m
• 20hOa: O,3m

Florianópolis
.....
15° 25°

São Joaquim
....
8° 20°

Laguna
... .
19°24°

Tábua
das marés

f)QSsoterrlf3>0 . A Recreativo Q pnmelra revisto de palavras cruzados do Brasil

CriciÚlna
......
12° 22° NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8

CHEIA 31/8

MINGUANTE 8/9

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. (Pop.) Caipira / Português
2. Pessoa que se orienta sobretudo pelo raciocínio
3. Pedir com instância I Abreviatu'ra (em portuguêS)

da Suécia
4. Cheio de vida
5. Um fruto tfpico do Nordeste, de polpa comestfvel

/ Uma metade do ... osso

6. Ondas Tropicais I Fechado
7. (lngL) Pessoa muito importante / Norma de com

portamento
8. As iniciais do pintor, gravador e desenhista Iberê

(1914-1994) I O grande canal entre o Atlântico
e o Pacífico

9. Um dos mais conhecidos pratos baianos / Um

grupo sangulneo
10. Grito de protesto
11. Demorado como tartaruga I Elemento de com

posição: nove

12. Absolutamente igual (fem.)
1113. Tecido muito fino e leve I Mover-se no ar por

meio de asas.

VERTICAIS
1. Deslocável

"2. Parte do... sovaco j Cidade antiga da África do
Norte, ao norte de Túnis, fundada pelos fenícios I
As três vogais centrais

3. Fazer perder a vista / Barraca de feira
4. Elemento químico de símbolo U I Um salgado

muito comum em feiras
5. Famoso cantor e guitarrista inglês
6. As iniciais do escritor Barreto (1881-1922), de

"Triste Fim de Policapo Quaresma" / Velho de dez
séculos I (Abrev.) O eletrodoméstico em que se

acopla o aparelho de DVO
7. A fêmea de um animal polar I Artigo feminino que

não determina exatamente I (Anat.) Ponto cra

niano usado nas medidas antropológicas como

ponto de referência
8. Um dos maiores sucessos do sambista paulista

Adoniran Barbosa
9. Graxo, corno a semente do rícino / Afiançar, ga

rantir 'corno fiado[

2 3 4 5 6 789

3

II
II

II
II

II
II

II II
II

- II

II
II

II

4

5

6

7

8

9

10

12

13
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contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

a eIaRa a

iPod e
'"

a agua
Com o intuito de inovar a cada

evento, Jeferson França, com a

ajuda de Lucas Alves e Espaço
Oca, traz em primeira mão e

com exclusividade, a 1 a Batalha
de iPod em Iaraguá do Sul. O
evento está programado para
dia 7 de setembro. Mistura de

ritmos, estilos E pessoas prometem
fazer uma noite agradável e com

interação do público. Para quem
não lembra, o último evento dos
meninos foi o "Rockshake" que
ficou com gostinho de quero
mais. Novidade boa vem por,
aí. As inscrições das equipes
estão abertas e podem ser feitas
pelo e-mail batalhadeipodoca@
gmail.com. É necessário enviar
o nome dos quatro integrantes
da equipe e mais uma playlist
com dez músicas. O vídeo de

divulgação pode ser visto no

http://migre.me/aqoTH e para
mais informações curta a página
Batalha-de- iPod no Facebook.

Shows em Jaraguá de Cheiro (shopping), Postos Mime (Reinaldo
e matriz). Reservas: 3054-0800 ou 9973-3866.

Informações patuamusic.com.br
• Velhas Virgens fazem show neste domingo
no London Pub. Ingressos antecipados a

R$ 20 (feminino e masculino). Reservas no

londonjaragua.com.br. Contato: 3055:-.0065.

• Hoje tem show da banda Chimarruts, a partir
das 22h, na Patuá Music. Ingressos antecipados
a R$15 feminino e R$ 20 masculino (primeiro'
lote limitado, apenas no Villa Restaurante e

Choperia). Pontos de venda: Quiosque da Água
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Agrade�imento
O Rotary Club Iaragua do Sul Vale do Itapocu agradece aos que
prestigiaram o brechó realizado no fim de semana passado. A renda

,

será revertida para a construção da nova cozinha da Casa de Apoio
Padre Aloísio. O Rotary receberá doações o ano todo, na Clínica
Barão do Rio Branco, 200, para a edição de 2013.

Livro de culinária traz

receitas da série True Rlood
Essa os fãs vão adorar! A série vampiresca True Blood se tornou

inspiração para o livro de culináriaTrue Blood: Eats, Drinks,
and Bites from Bon Temps, que reúne receitas de comidas
e bebidas consumidas pelos personagens no bar-Merlotte
e no restaurante Fangtasia, do seriado. Os ingredientes e

as receitas dos
'

pratos, inspiradas
na culinária do
sul dos Estados

Unidos, onde se

passa a série, são

acompanhados por
receitas de bebidas
como "Dead on the
Beach" e "Iequíla
Moonrise". O livro
de 218 páginas é
um lançamento da
editora Chronicle
e chegará em

setembro às livrarias
. norte-americanas. .

I .. : - r I I �. I t � , J :
.. � o· oe o

..

.- .
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Mudanças no

horário político
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
diminuiu na última quinta-feira
o tempo de propaganda eleitoral

gratuita no rádio e na televisão
do PSDB e PT em todo o País.
A alteração é por que alterou o

número de deputados federais dos

partidos no período pré-eleitoral.
Até o final da tarde de ontem, os

cartórios eleitorais da região não
haviam recebido o comunicado
da Corregedoria do TRE-SC.
"Deveremos chamar as partes para
aprovar os planos de mídia e a nova

escala de programação em rede que
devem ser refeitos", disse a chefe
de cartório da 87a Zona Eleitoral
de Iaragua do Sul, Simone Ladeira.
Os pedidos de alterações poderão
acontecer ainda neste final de
semana. A situação é a mesma para
a 17a, de Jaraguá do Sul, e 60a Zona

Eleitoral, de Guaramirim.

Apostas online
Está rolarido no Facebook uma

"aposta" para os internautas

apontarem qual dos atuais
vereadores de Jaraguá do Sul não se

reelegerá nas próximas eleições. A

proponente da enquete disse que
vai divulgar a cada dois dias uma

parcial da votação, que encerrará no

dia da eleição, em 7 de outubro.

Debate na rádio
Na Rádio Brasil Novo será a vez dos
candidatos a prefeito de Massaranduba
Mário Fernando Reinke (PSDB) e

Odenir Deretti (PP) apresentarem as

suas propostas. O debate está marcado

para este sábado, às 12h30.

Campanha
em Schroeder
A coligação "O futuro em suas mãos",
de Schroeder, fará um "adesivaço" no

comitê de campanha (em frente ao

posto Mime), a partir das 13h deste
sábado. A ideia é dar visibilidade do
candidato Osvaldo Iurk (PSDB) para
todos os bairros do município.

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

Campanha Voto Limpo
OTribunal Superior Eleitoral (TSE) popular, foi sancionada em 4 de junho de

quer estimular a participação dos 2010 após a coleta de mais de um milhão
eleitores para escolher os candidatos a de assinaturas de eleitores de todo o País.

prefeito e vereadores deste ano. Com o No quesito de participação, vale a

slogan "Valorize seu voto, vote pela sua
. pena destacar que nas eleições de 2008

cidade, vote limpo", o Tribunal Superior para prefeito de Jaraguá do Sul, 89,06%
Eleitoral (TSE) vai aproveitar a oportuni- dos eleitores votaram. Ou seja, dos 95.391
dade para ressaltar também a liberdade eleitores aptos, 84.955 compareceram.
de escolha do eleitor para votar em can- Dos que vieram, 6.194 optaram por anu

didatos com a ficha limpa. A campanha lar ou votar em branco. Em suma, 78.761
vai ao ar até 4 de outubro. eleitores escolheram o prefeito.

A mobilização utiliza cinco filmetes e Estes números destacam a importância
cinco spots de rádio, de 30 segundos cada, da campanha desenvolvida pelo TSE para
cujas mensagens destacam a validade da estimular a participação do eleitor e tam

Lei Complementar n- 135/2010, a chama- bém a escolha do candidato. O eleitor está
da Lei da Ficha Limpa, para as eleições sendo estimulado a comparecer e votar em

municipais deste ano. A lei, de iniciativa político que faz parte da Ficha Limpa.

Bate papo
Os servidores públicos municipais querem conhecer

propostas dos candidatos a prefeito. Por isso, o

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Iaraguá do Sul e Região (Sinsep) está organizando
um bate-papo com os candidatos entre os dias 4 e 14
de setembro. Em Jaraguá do Sul o evento acontece

no dia 14, na Câmara de Vereadores, às 19h.

Debate na TV
Hoje, ao meio dia, está marcado o

debate dos candidatos a prefeito
de Jaraguá do Sul na RIC Record.
Os candidatos Dieter Ianssen (PP)
e Moacir Bertoldi (PR) estarão

presentes. A candidata Cecília
Konell (PSD) não deve participar.

Comemoração em ritmo de campanha
O candidato a prefeito Dieter Ianssen (PP) reuniu os candidatos a

vereadores na manhã de ontem para comemorar o seu aniversário e para
orientar sobre os próximos passos da campanha. O encontro aconteceu na

Associação de Moradores da Vila Lalau e contou, também, com a presença
do deputado Eeadual Carlos Chiodini, do empresário Antídio Lunelli e dos

presidentes das siglas que compõe a coligação Nova Jaraguá.
DIVULGAÇÃO

'A administração
pública não tem um

{'.'� 111 'W"l t�, iD f�" Wi'Y"j l)te c: ")0 r;' <J 1�,.," I,....*.. ..fl. 1J ,PL.� h"",' ..n, . .n.J"
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tsiz» ela é f(::ita em

conjunto, com

a valorização da

l)()IJllla4,:�;?io:w (],lle é o

l'Ol(�I""'Slr) 1J:'-ln aio: bem.. L,II',..)lt_.�, i. JL ,!IL��,.... �L 11.. ,t. HI

1. OSVALDO JURCK (PSDB),
candidato a prefeito de Schroeder
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«qufa fazer urn b()rn uso do
dinheiro nas suas açõeslt

A.s decisões interferem na

vida da P(),p,ulação" 'JI

2. Luís APARíCIO RIBAS (PMDB) ,

candidato a prefeito de Schroeder

'Administrar a

prefeitura é a coisa
W!,Y"q, úIj ; c: .0; ci .� ,J

c' �,orb, 1 1 ·n (Jo.ULIIr.. �:'�."t.;:J 1;:�..",.1,.1 tI,) Jd. ,U_,q,LI. J..•,

A_ prefeitura não

produz para arrecadar,
ela arrecada .. O

rnllDLicipi() recel.)e

impostos tcdo
dia no caixa.'

3. NILSON BYLAARDT (PMDB),
candidato a prefeito de Guaramirim

'f1Ij(3& gestão r:U:d:1IUca eu

tenho que ter a

responsabilidade e o

compromisso IInaior cQm
a sOlciedade .. ()Ilde gastar

�:1/I' dinhe�iwt",(), W:),úb�i(��J# e
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4. LAURO FROHLlCH (PSD),
candidato a prefeito de Guaramirim

crvl ] li •
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o,. • .• f..., 1,1 lJd..IJ(.,·." �'""""'I' \,1111"11,!ff...." ,I .'
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''"l n. .1.. >..) "'� do .W•. l.,(;9j,,,.I•• , .,� }'t":J '., .", '-"

senhor tinha a caneta

na mão e não fez.'
5. JAIME NEGHERBOM (PMDB),
vereador e candidato a vice-prefeito,

referindo-se ao candidato e ex-prefeito
Moacir Bertoldi (PR) sobre a

situação do transporte coletivo
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lanches, porções especiais e bebidas nobres

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

Atendimento das 18h às 6h da manhã

www.ocorreiodopovo.com.br
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GREYCI MOSERIDIVULGAÇÃO

Moa Gonçalves

R$ 5 mil
Quer ganhar 5 mil reais? Então

anote ai: na próxima segunda
feira, dia 27, começam as

inscrições para o 10 Jaraguá
Oodle's Cup. Campeonato de
futebol suíço, que reunirá mais
de 40 equipes de nossa região.
A iniciativa é o do meu amigo
Djeimes, do Complexo Esportivo
Jaraguá. Mais informações no

telefone 9985-6633.

Affair
Aline Bortoline está mais feliz

que gansa nova na 1agoa.
Dizem que toda a felicidade da

moça tem nome e sobrenome.
Trata-se do boa gente Helton

Abreu! Viva o amor!

� O fe�tejado cin�as�a
Gilmar Moietti e toda a sua

equipe, nQ próximo sábado ' I

estarão na 10a Stammtisch,
,

filmando todos os passos di:r

festa,que será inserida nlll1}
ilnpom:ante docUmentáridil#1
�qbreJaraguá,�
r. Depois que lançames
o arquiteto e boa gente

i <51eyscüll,'Cabeça'i Steíh, '

como o dançarino do ano,
,

dizem/os escudeiros que 6

pé de \féillsa; pr.�tel"1d� dar um
salto mais alto na carreira.

Vai se M1f\tricular no curso

de dança "gaúcha" e até teria

'comprado 'apílcha

.'Hoje'à noite,'Claudemir
Lescoyitz.recebe grupq de

" amigos, na residência da
,"sua mãe 'Ierezinha, pata, I 'I

1

"bebemorar"a idade nova.

Café colonial
Hoje à tarde, a partir das 15

horas, o músico Enéias Raasch
movimenta na Confeitaria Bela

Catarina, o tradicional Café
Colonial. Muito bom!

Resgate
Chova ou faça sol, Marilda

Freitas, longe do consultório,
não tem economizado calorias
atrás de votos para o marido o

médico Ricardo Puff.

\, ISO 9001 47 3371-2268

Azedou! ;_
..... _ -- - - - --.-----

----I

,�s�M'1 C> f:r'i ii::' I

1
'

, I

Esa notinha não vai agradar : Troféus e Medalhas:
,

'

1 3275 ...4044
a minha galera. Principal-

-_._-_._ -- - _. - -- __ I

mente aquela que se prepara
para curtir a 10a Stammtisch,
no próximo sábado. Olha só,
cientistas obtêm primeira prova
de que álcool aumenta risco de
câncer. Metabolismo da bebida
no corpo gera substância capaz
de causar tumores. Proteção na-

tural contra efeito é ausente em

alguns asiáticos e americanos.

Putz! Ainda bem que é um pro-
blema somente para os asiáticos

e americanos. Eu estava um pou-
quinho preocupado com o meu

peso, mas ainda bem que essa

minha barriga não é de chope,
podesersó um tumor. 'Melhor'!

Copa Dipil
Rolou entre os dias 29 de julho
e 19 de agosto, em Massaran-
duba, a 9a edição da Copa Dipil

·fde Futsal Menor, que contou

com a participação de mais de KAYiÓSI - ,.. 600 crianças entre 9 e 17 anos, H o T f l

tornando-a assim uma das
maiores competições de futsal
menor da região. O já tradicio-

nal torneio, que ocorre todos os

anos desde 2003, conta com o NIVER Sebna

patrocínio da Indústria Química Lehmann, a

Dipil, do grande empresário Al- bonita esposa
berto Correia. O evento tem por do amigo
objetiyo incentivar as crianças Osvandir
à prática de esportes e vem ao Lebmann, éa
encontro do compromisso da aniversariante

Dipil em assumir sua responsa- mais festejada
bilidade social. do domingo, 26

Cortesia
A semana de propaganda
eleitoral na rádio, em Jaraguá,
está tipo dieta de cardíaco -

sem açúcar, nem sal. Ainda
não inauguraram a sessão de
ofensas morais. Mas, segundo Ignorar o

Celinho Lange, tem gente inesperado,
ensaiando e forte. ainda que

fosse possível,

Tô nessa!
seria viver sem

oportunidade,
Meu amigo Ivo "Camarão" sem

recebe hoje, open house em espontaneidade
. torno de um leitão assado e e sem os ricos

uma costela fogo de chão, com momentos dos

amigos de A a Z importantes de
. quais a vida é

Jaraguá. Vai comemorar mais feita

um ano de vida. Tô nessa! Stephen Cohen

Rua Fritz Bartel - Baependi

BODAS Istela e Moacir
Barbi (leia-se Barbi

Academia) festejam
hoje, na Recreativa

Duas Rodas,
25 anos de
casamento

Caragu
'

uto Elite
A escolho perfeito

• O diretor doJornalO
.

Correio do Povo, Nelson
... Pereira, estampará a'capa

I 1

· da revista Nossa, edição
de sétemlJro. Falardsobre .""

o Portal OCp, ?Jovo proj�tQ
do grupo.

'

moagoncalves@netuno.com.br

ARQUIVO PESSOAL I 'I

Leila Iorencetii é a

aniversariante mais

festejada do domingo, 26.
Cheers!

• Nilson, da Harmonize
Interiores, trouxe mais
uma novidades para sua

loja. A marca Roca, uma

das maisconceituadas em

revestimentos cerâmicos do
·

'mundo, 'agorafaz parte do

j;a recheado mostruário.
Bom demais!

Beta Catarina
RESTAU�ANTEIl:CONFE'TA,R'A

Coleção'
Atenção, mulherada que gosta
de coisa boa, bonita e de

qualidade: a Voilà já começou
a receber a nova coleção
Primavera-Verão. Vale conferir!

SENÇ Fernanada Pacheco e AnnabeU Weber

conferindo o mais concorrido happy hour da cidade Hoje a partir das l1h,
'

rola na sede Círculo
Italiano, na Vila Nova, o 70
Carreteirodo CW

PRIMEIRO

LUGAR
Sr. Alberto

Correia

com os

Campeões da

Copa Dipil

Dica de

domingo
Conferir o almoço
do Restaurante

Park Aurora. Um

lugar aconchegante,
rodeado pela natureza.

Onde? Rio Cerro I - no

Portal da Choco Leite.

Festejado
Um grande aniversariante de

hoje é o amigo Flávio Murilo

Vieira, o Flavinho, que tem

como grande hobby jogar sua

tradicional pelada e colecionar

amigos. Parabéns, irmão!

·
• Ogru12o de pagode
Atitude vai movimentar no

'i' próximo dia 9 de setembro
oAloha Lanches.

Valorize seus pais..
, 'Ii

Cai-cai
Não sei o que meu amigo
e corneteiro dos bons o

professor Joarez Silvano acha
disso. Mas na opinião deste
colunista o cai-cai Neymar
deveria ter levado um cartão

amarelo por simular o pênalti
que perdeu no Chile, pela
Recopa. Cá pra nós, eu já vi

simulação para cavar pênalti,
I

não para bater.

NOSSOS HERÓiS TAMBÉM
MERECEM TRILHA SONO

Gordos são
melhores
Para alegria de alguns amigos

� deste colunista. Entre eles

Bini, Tato, Todinho, Cabeça,
Valdirzinho e mais uma penca
de "fofinhos"... Pesquisa
realizada na Europa revela que
os gordinhos são melhores de
cama. Eles dão mais tempo de

prazer às suas parceiras do que
os magros. Toma Fiuk!

EM BENEFicIO 00 CORPO DE JiOMBEtROS
--�.--=--

....�-,,_----

�� .

�rémc
.
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Crônica

Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Vempra
quebrar com tudo

I Sertanejo universitário: que nome

maldoso. Na universidade deve ser

um dos últimos lugares onde se ouve

esse tipo de música. Universidade é o

local que forma, que orienta, que mostra

o caminho, que dá opinião ao aluno,
cria um ambiente para que ele seja um

cidadão para um mundo melhor: ser um

cidadão pensante nesse mundo. Quem é
realmente universitário não ouve sertanejo
universitário. Pagonejo: deve ser difícil para
os pagodeiras da roda de pagode assimilar
esse nome. Sambanejo: as marchinhas de

samba, elas mesmas se perguntam, o que
está acontecendo? Funknejo: deve haver
traficantes dando tiros para o alto pra
pedir respeito à música de sua laje. Sabes

quais foram as últimas palavras do grande
sábio antes de morrer afogado? "Glub,
glub, glub." Seguindo a mesma lógica:
sabe quais são os últimos e igualmente
significativos dizeres da música brasileira

antes de passar desta para uma melhor?
"Tchu, tcha, tcha." E olha que tal morte

ovelas

era sempre a boçal releitura de algum
clássico da bossa nova; quando queria ser

popularesca, a solução era tocar o hit do
último verão da Bahia. Todas as releituras

sempre se parecem entre elas e o hit do
último verão baiano não era lá muito
diferente do sucesso do ano anterior. Nós

estávamos acostumados: uma bossa boçal,
um hit baiano, uma bossa, um hit. Até

'1 '1 '1 ,." dque ... 01. 01. 01. esta musica, vem ançar
com tudo", de Avenida Brasil, é algo sem

precedentes na nossa teledramaturgia.
Eu soube que a questão do lixo está

presente na trama, que tem até um aterro

sanitário como uma das locações, mas

o assunto não precisa chegar à música
tema. Era o Tchan, virou "tcha' e morreu.

Nunca imaginei que diria isso, mas tenho
saudades dos hits do verão baiano. Se eles
não morreram, voltem eu imploro, e nós
diremos tchau-tchau-tchau para o oi-oi-oi
antes que seja tarde demais.

(O texto é uma releitura da coluna Vida Pop
da revista Rolling Stone deste mês).

nem foi por afogamento. A música de
nosso País morreu vítima de regressão.
Sim, curiosamente - como Brat Pitt no

filme Benjamin Button - ele regrediu até
morrer. Você consegue imaginar o funknejo
num tribunal de Justiça? Eu também não,
mas o funkeiro Mc. Catra garantiu que
processaria a dupla João Lucas & Marcelo

por plágio e, convenhamos, o reivindicado

"tchu-tchu, tcha-tcha" não está muito

Nunca imaginei que diria

isso, mas tenho saudades
dos bits do verão baiano.

longe do infantil "gugu, dadá". A música
morreu balbuciando e a prova do óbito
está aí na sua casa, todos os dias, na novela
das oito. A teoria é a seguinte: quando
a novela das oito que começa as nove

queria ser chique, a música de abertura

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 SulClique animalAMOR ETERNO IlMOR - GLOBO· 18B

Rodrigo afirma a Elisa que se casará com ela. Fernando avisa a Di

mas que vai casar com Regina. Jáqui se desculpa com Laura por suas ati
tudes com Priscila. Fernando enfrenta Melissa e apresenta Regina como

sua noiva. Zilda elogia Francisco ao vê-lo tocando flauta. Bruno confessa
a Juliana que ainda gosta de Cris. Laís diz que só perdoará Marlene se ela
reatar com Eduardo. Jacira pensa em alugar um apartamento no edifício
São Jorge. Pedro fica perturbado com a conversa que tem com Gracinha
sobre Jair. Dom não deixa Elisa entrar no quarto de Rodrigo. Bruno afirma
a Beto que fará uma reportagem para impressionar Juliana. Rodrjgo des-
cobre que Angélica está viva.

f

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19B
Tom é obrigado a pedir para Chayene prolongar sua apresentação. Sar

mento e Sônia trocam ironias. Elano conta para Stela que estava envolvido
com outra pessoa. Penha e Cida não conseguem chegar para o show e Ro

sário entra sozinha no palco. Sandro fala para Ruço que seus serviços fazem
sucesso no condomínio Casagrande. Chayene comemora a vitória sobre as

Empreguetes. Rosário termina o show arrasada e lembra da promessa que
ela, Penha e Cida fizeram. Sarmento dá um presente para Cida. Socorro
volta a morar com Chayene. Gilson chega à casa de Lygia e Samuel fica eu

fórico. Máslova pega peças valiosas da casa de Otto. Rosário decide deixar
as Empreguetes.

AVENIDA BRASIL • GLOBO· 21H
Tufão se surpreende com a decisão de Carminha. Jorginho pede para

Iran ficar com Débora. Tufão pede que Zezé vá morar com Carminha. Nina re

clama ao saber que a vilã não vai se separar de Tufão. Darkson descobre que
Leleco está escondido em sua casa e se insinua para Tessália. Roni oferece
sua casa para Leandro morar temporariamente. Carminha esconde os vestí

gios de Max na chácara. Muricy vai à casa de Silas falar com Leleco. Tufão
fica chateado quando Nina conta que tem um novo namorado. Carminha diz
a Max que Nina ficou com o dinheiro do sequestro. Leleco tenta convencer

Tufão a se declarar para a cozinheira. Jorginho pede Nina em casamento.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Esses dois cães estão

para adoção. Eles

foram recolhidos
das ruas de Jaraguá
do Sul pelo setor

de Zoonoses e

já receberam
tratamento
veterinário completo:
banho, castração,
vacinação antirrábica
e chipagem para
identificação. O

tigTado é macbo, tem

aproximadamente um

ano e é dócil.
A outra é branca com

caramelho, fêmea,
,

bastante carinhosa e

também tem mais ou

menos um ano.

Os interessados
devem entrar em

contato com a Clínica

Schweitzer, pelo
3275-3268.

Aniversariantes
25/8 Ismael Keller Rolando Weller Arnaldo Sehwartz Elisangela C. Lorenzetti Luis R. Hulner

Janaina T. O. Winter Rovena Raboeh Carlos R. de Souza Fabiane G. de França Natali F. Gehrke

Ana L. Maas Luis Augusto Sabrina Engel Cleoddon V. Ferreira Fabiano H. Hindlmayer Raimundo Rahn

Daniela Engel Luis Eduardo Silvia H. Manke eristiam aver Felipe Sehwirkowski Regina Jahn

Diego Ehmke Luiz F. da Silva Doraei D. Beeker Gelindo P.ereira Reimar Boder

Edimir Passold Madalena Pahr 26/8 Eder L. Haekbarth Gustavo H. Weiss Sidnei F. Meier

Flavio M. Vieira Maria C. Muller Eleio Pomianowisky Jose Augusto Deleti Silvia Sehneidel'

Gleueia Gieseler Marilia Grah Aline Silveira Elia Drews Julimar De Luea Tavata C. Kopp
Guilherme S. da Cruz Moacir Pradi Ana G. Wetter Eliane K. Daleastagne Lueas Heinzen

Hedritehan Luis Riezer Nerival M. Duarte Anselmo Petry Eliane Paul Luis lnnella l

'

! 1 , .... \" \ .......
' ! <

•

1�

Cri�pled Black
PhoenIX (Mankind) -

The Crafty Ape
.

,A banda Crippled Black
'.pnoenix é considerada uma

superbanda de rock, Isso

porque, além da qualidade
de seu som, conta com

um número grande de

integrantes: atualmente, ela
é formada por oito músicos.
O ritmo que eles produzem
é marcado por sons bem
diferentes, que consistem
em uma mistura de vários
instrumentos e estilos, o que
resultou em um som original
e bastante diferente. Este

lançamento, quinto projeto
da banda, é carregadíssímo .

de sentimento e boas letras,
mas seu principal objetivo
é conectar as pessoas que
pensam como a banda e

almejam um mundo melhor.

f'ObmQ Iil
ração de" l:Ilh.
.. Cressida CoweU

Soluço Spantosicus Strondus
III foi o mais grandioso
herói já visto em todo
o território viking. Ele

, era bravo, impetuqsd e
! . ':intritíssilh0 inteligente:.Mas:, '

f

até mesmo os grandes heróis'

podem ter dificuldades no

começo, principalmente
se seu companheiro é um

dragãozinho teimoso, mal
educado e desobediente
como o Banguela. Ne�sa
nova aventura, Soluço está
bastante ocupado: tem

que conseguir completar a

Tarefa Impossível, derrotar
os Berserks, salvar Perna

de-peixe de virar comida de
monstro e, ainda por cima,
descobrir o secretíssimo

.

segretlo do Trono Perdíde.
,

'

�
� f

.iI<

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I :

2 I CARREIRA i FIM DE SEMANA, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

ESPERTEZA

LÍfJere�, idÍ:�tge'll,es!: o'1J"""��n:tQflJ/ti�!. àe �(!lar,,',np :f�lflJl�.fr� �e f�J!r�S�eri§,�as
ou mães, devem se' justos, firmes, exi- exigênciiú, e de manifestar sua firme-
,gl#l:tes mas. Jó, m�8;nw, .tempo mão PQ"i, ,�a.i':':l}tuit(i)� dt.{�;,p�(Jhdema� entt� (lftJ,er:�$

, dem se esquecer que devem ser genero- e liderados têm como causa a comu-

so�� ellu'âldos 'J'keniti�. "'h, '
,

"

ni"edção. "J1têrftra a g�ne*,ªsiUa/de:' úima

,

'

" Nada justifica num lider ou chefe pessoa generosa se coloca no' lugar das

de 'qualquer liÍvel, a fa1ta dé"eaucClçtlO '

..
outrâs' e rem c6mó bbjetl'vefhju(1á-'las a

egentüeza e WBS1'Jfo'. a Çfl!s�flcia 4€ ge- cresYrl e n;ão Jomen�f�pu�t'" } ,ii '"
,

nerosidade, que se traduz numa dispo- ' Sei que não é fácil, mas quem disse

sição de ensinar seus liderados, deite! que �er líder é fácil?
.paciência para que aprendam e empa- O lider é aquele que se desafia" (a si

'tia para compreender a realidade das mesmorpara que seus liderados atinjam
situações concretas. resultados. Não basta desafiar seus lide-

Há pe'ssoas que acreditam ser in- 'rados. Êle tem que se desafiar em primei
compatíveis a justiça, a firmeza e a exi- ro lugar. B os verdadeiros líderes sabem

gência com a amabilidade e a polidez que só conseguirão total adesão e com

no trato comas pessoas. Essas pessoas prometimento de seus liderados se eles

confundem o pecado com o pecador, o (os liderados) se sentirem valorizados,
erro com a pessoa. ouvidos e respeitados. Um, líder que não '

,

Um líder çJU dirigente não pode e respeita seus liderados não é líder. Pode

não deve transigir com o erro, com a de- 'até sef Ildiefe': mas não líder. Assim, o ies

sidia, com a falta de comprometimen=, peito é fundamental. E o respeito passa
! ;,

I I� .'!i-,'
" ,

to, porém, deve saBer tratar bem as pes- pela generôsiâade, educação e'gentileza.
soas e tomar muito cuidado na forma, Pense nisso. Sucesso!

.;

Busca pela vaga de

emprego requer
planejalllento

Durante a jornada de

busca por recolocação
é importante manter um

controle do.que você
está fazendo

Muitas vezes esse período é fundamental

para refletir e promover mudanças subs

tanciais na sua vida e carreira", diz Rômulo

Martin, profissional de coaching e consul

tor de empresas.
Martin diz que é muito importante pla

nejar e ter método. "Fazer tabelas e listas é

urna ótima forma de manter o cérebro em

atividade e se organizar. Separe em urn

quadro os dias da semana e faça urn plane
jamento de suas atividades. Com essa orga

nização mais visual fica fácil fazer o acom-

o panhamento", aconselha.
Uma jornada de busca por recolocação

pode ser muito mais cansativa do que o

trabalho cotidiano numa empresa. Por isso

é importante manter urn controle do que
você está fazendo.

Quantasvagas de emprego já responderam?
Quais as entrevistas marcadas pra essa

semana?

Quanto mais controle fizer, mais fácil e

bem sucedida será a sua recolocação. Lem

bre-se disso. Que tal começar hoje?

FONTE

Empregos.com.br

Uma das coisas mais difíceis quando
nos deparamos com a busca por emprego
é encarar a nova rotina. Muitos acostuma

dos à dinâmica do antigo emprego ficam

perdidos quando tem que ficar em casa e

iniciar urna nova rotina.

Por .isso que especialistas em Recur

sos Humanos recomendam manter uma

atividade intensa. "Estar desempregado
não significa parar de trabalhar. Agora
é a hora de trabalhar pela sua carreira.

ORGANIZAÇÃO Separe em wn quadro os dias da semana e faça
mo planejamento de suas atividades. Com essa organização

mais visual fica fácil fazer o acompanhamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"•

elo

empresarial

Inovação, ideias e negócios novos,

dependem de empreendedores
•

que os criam.

Alidor Lueders. Consultor • alidor@lueders.com.br

Planos de Negócios para atingir o sucesso

As mudanças são inevitáveis, e

a velocidade é cada vez maior o que
obriga a empresa a prever e reagir ra

pidamente às mudanças e desenvol
ver e treinar os seus colaboradores. A

elaboração de Planos de Negócios e

projetos auxiliam significativamen
te na capacidade da empresa de ava

liar e responder as condições do am

biente que podem afetar o negócio.
Inovação, ideias e negócios no

vos, dependem de empreendedores
que os criam. As ideias são necessá

rias, mas devem ser transformadas
em Planos, para serem executadas

preferencialmente com excelência

operacional. E a sua execução exige
trabalho em equipe, gerenciados por
líderes que motivam e inspiram as

pessoas. Lembremo-nos que durante
o Processo de Planejamento teremos

os beneficios de poder vislumbrar as

pectos importantes do negócio, inves

tigando aspectos técnicos, de mercado

OPORTUNIDADE

e econômicos, avaliando tendências

que podem interferir na elaboração
do plano e podem ser corrigidos. O
Plano visa também disciplinar o

pensamento e definir as prioridades,
levando em consideração a missão, os

valores, a estratégia e outrosfatores da

empresa, como: motivação, objetivos
e resultados a serem alcançados. E o

mais importante o Plano deve ser de
vidamente comunicado a equipe e a

todos os executivos da empresa, mes

mo correndo o risco de concorrentes

tomarem conhecimento do mesmo.

Além disso, durante o planejamento
ou após elaborado o Plano ouProjeto,
teremos condições de refletir sobre o

negócio, buscar os recursos financei
ros egerenciais necessários, gerar ma

terial de marketing, identificar clien

tes, fornecedores e/ou parceiros, etc..

Enfim, o objetivo da elaboração
de um Plano, especialmente Plano
de Negócios, é a obtenção de sucesso

na sua implantação, o que requer
abordar as necessidades de curto e

longo prazo e estratégias que auxi
liem a melhoria do desempenho da

empresa. Os motivos para elabora

ção de um Plano podem advir de
inúmeros fatores, como: adquirir
maior conhecimento e experiência
em mercados/produtos, inovação de

produtos, novo produto, estratégia
para ingressar em novos segmentos·
ou novos mercados, re.estruturação
visando maior integração vertical ou

mesmo horizontal.
A questão é: ter em mente - como

tornar-se mais competitivo?
- oferecendo um produto ou ser

viço novo, ou melhor?
- utilizando canal de distribui

ção mais eficiente?
- outros fatores - preço, prazo de

entrega.c.?
Na realidade, objetiva-se no pro

cesso de elaboração do Plano, conhe-

cer melhor o mercado e se tem bom

potencial para alcançá-lo com

eficiência (cobertura de mercado,
mídia, vendedores, revendas, fran
quias, etc.), podendo inclusive ser

recomendável realizar uma pes
quisa de mercado ou mesmo ava

liar a saúde e as tendências do setor

ou mesmo ajudar a conhecer as di

ficuldades de um novo concorrente

que pretenda entrar no mercado

face às barreiras existentes.
O importante é a construção de

uma posição estratégica que se di

ferencie dos concorrentes mantendo
o foco no negócio (core business). A
viabilidade do Plano de Negócios
exigirá um gerenciamento dos re

cursos humanos, materiais e finan
ceiros, formando uma adequada
equipe com experiência e com líderes
motivados. Devemos considerar que
competimos num mundo globali
zado, os seus concorrentes, forne-

cedores, parceiros, etc. podem estar

em qualquer lugar o que nos leva a

pensar em oportunidades/ameaçasa

nível internacional.

Concluindo, no desenvolvimento
do Plano deve ser levado em conside

ração - o conceito de negócio (produ
tos ou serviços), o mercado alvo bem

definido (geográfico ou segmento e

eventualmente conectividade "on

line"), a concorrência a nível glo
bal, os fornecedores (nacionais e

externos), mão de obra (inclusive
terceirização), parceiros (revendas,

. distribuidores, franquias, etc.) e ze

lar por uma boa Governança Cor

porativa. E que todo o Plano preveja
aspectos de controle, desafios e cria

tividade, direcionados ao sucesso

do negócio. Tudo parece óbvio, mas

muitas empresas ainda tomam

importantes decisões com base na

intuição e não em Planos devida
mente discutidos e estruturados.

Como um estágio pode ajudar
no seu crescimento profissional

Embora um estágio
não seja a melhor fonte

de renda, ele pode
garantir bons contatos

e oportunidades de
desenvolver suas

habilidades

FONTE

Universia Brasil

Estágios podem ser absoluta

mente benéficos para a carreira,

seja para conseguir experiência
ou para fazer contatos. Nele você

pode desenvolver os seus conhe

cimentos e as suas habilidades re

lacionadas diretamente aos seus

objetivos profissionais. Além dis

so, um estágio é o caminho mais

curto para aprender competên
cias valiosas e conseguir a experi
ência prática que os empregado
res querem no seu currículo.

DIVULGAÇÃO

'" ,
.

EXPERlENCIA E importante lembrar que um estágio também é uma grande
oportwrldade de explorar o mercado antes de entrar nele oficialmente

Além de todos os benefícios

óbvios, é importante lembrar

que um estágio também é uma

grande oportunidade de explo-

rar o mercado antes de entrar

nele oficialmente; você pode se

surpreender por. descobrir que
não tem a vocação necessária

para aquilo que escolheu.
No entanto, é fundamental

que você não se iluda com o está

gio. Embora você possa demons-

.

trar que é um ótimo profissional
e até mesmo ser contratado de
maneira efetiva, não crie muitas

expectativas quanto ao salário ou

mesmo a chance de crescimento

no ambiente de trabalho.
Lembre-se de que embora a

Lei do Estágio garanta condições
de trabalho dignas para os estagi
ários' em muitos casos as empre
sas aproveitam esse tipo de mão

de obra devido aos baixos custos

que ela representa.
Portanto, o ideal é que você

encare o seu estágio como uma

maneira de aprender mais so

bre a sua profissão. Aproveite
a oportunidade para conhecer

pessoas inspiradoras, converse

com os seus superiores para con

seguir aconselhamento e procure

aprender todas as práticas sobre

as quais não tem conhecimen

to. Dessa maneira, você poderá
aproveitar o trabalho para definir
se aquilo é realmente o que você

pretende e ainda receber por isso.
i
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PRESTAÇÕES DE SERViÇOS

Prorrogadas as inscrições para
curso de diarista

A capacitação é destinada a profissionais
que atuam com prestação de serviços na

área de limpeza e organização de residência

JARAGUÁ DO SUL

Tatiane Machado

As inscrições para a segunda .

turma do Curso de Colaboradora
Residencial/Diarista fram prorro
gadas até a próxima segunda-fei
ra (27). Os interessados podem se

inscrever no Sine, que funciona
das 8 às 16 horas, na Rua Expe
dicionário Gumercindo da Silva,
1�1 (ao lado do Hotel Itajara), no

Centro de Jaraguá do Sul. A capa
citação é destinada a profissio
nais que atuam com prestação
de serviços na área de limpeza e

organização de residência. O ob

jetivo é qualificar as prestadoras
de serviços em residências, de
caráter diaristas, para o desen
volverem habilidades através

de técnicas que facilitarão o seu

trabalho, além de propiciar res

ponsabilidades, desempenho e

resultado, com menor esforço e

tempo, possibilitando emprega
bilidade e geração de renda.

Documentos necessários

para a inscrição: Carteira de

Identidade, CPF e comprovante
de residência. A inscrição é gra
tuita e a turma é limitada a 30

participantes. A realização do

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO

VALE DO ITAPOCU

APEVI
INSCRiÇÕES:

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

cap�citacao@apevi.com.br

RMA

Data: 20 a 23 de agosto - das 18h30min às 22h

Instrutor: Lorival Pasquali

.:IG.L.P.

TELEVE �DAS- �FONE

Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h

Instrutor: Emílio Mufioz Moya

Data: 27 a 30 de agosto - das 18h30min às 22h15min.

Instrutor: Paulo Roberto Kroich Gomes

Local das Capacitações: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

,.Catótlca de
Santa Catarina
Centro Umvetsilário

,,-
.

ContabUidad.
�'3�

iW/•..,

curso é uma iniciativa da Secre

taria do Desenvolvimento Econô

mico e Turismo, com o apoio da
Secretaria da Assistência Social,
Criança e Adolescente.

A capacitação ocorrerá 1!0
período de 28 de agosto a 4 de

outubro, com aulas nas terças e

quintas, das 14 às 17 horas, nas

dependências do Salão Paroquial
da Igreja Matriz São Sebastião.
Ética profissional, direitos e de

veres, utilização correta de ele

trodomésticos, reconhecimen

to de produtos de limpeza, uso

adequado dos equipamentos de

segurança, separação de resíduos

recicláveis, economia de água e

luz estão entre os conteúdos a se

rem abordados durante o curso.

Mais informações podem ser

obtidas ligando para 3370-7896

ou 3371-1603.

MUDANÇAS

Novo currículo do ensino

médio terá fusão de disciplinas

do com o vice-presidente do Con

selho Nacional de Secretários de

Educação (Consed), Klinger Bar

bosa Alves, a principal dificuldade
é que os atuais professores foram
formados em licenciaturas especí
ficas, como física ou matemática.
O novo modelo pode trazer difi
culdades para esses profissionais,
que. deverão saber mais de uma

área e ter uma integração mais

forte com professores das
demais discipli
nas.

\

O debate não

é novo: no ano

passado, o Con
selho Nacional
de Educação
(CNE) aprovou
as novas diretri
zes curn

culares do
ensino mé
dio que pro-

põem uma flexibilização do for
mato atual. O diagnóstico é que
o currículo do ensino médio é
muito inchado - em média são

13 disciplinas - o que, na avalia

ção do secretário de Educação
Básica do MEC, César Callegari,
prejudica a aprendizagem. "O
Enem é uma referência impor
tante, mas não é o currículo, ele
avalia o currículo. Mas ele traz

novidades que têm sido bem
assimiladas pelas escolas", diz o

. secretário.

A proposta, que deverá ser fechada ainda

neste ano e encaminhàda para discussão no

Conselho Nacional de Educação

FONTE

terra.com

O Ministério da Educação
(MEC) está preparando um novo

currículo do ensino médio que
vai distribuir as 13 disciplinas
atuais em quatro áreas: ciências

humanas, ciências da natureza,

linguagem e matemática. A pro
posta, que deverá ser fechada
ainda neste ano e encaminhada

para discussão no Conselho Na-
.

cional de Educação, prevê que
alunos de todo o País passem a

ter, em vez de aulas específicas
de biologia, física e químicà, ati
vidades que integrem estes con

teúdos.

Educadores, porém, afir
mam que a mudança curricular

proposta pelo governo federal é

positiva, mas a implementação
pode ser um problema. De acor-

f "

Data: 21 de agosto - às 19h

Palestrante: Leandro Corrêa

SA

Data: 27 a 30 de agosto - das 19h às 22h

Instrutores Adilson Alcides Teodoro e Hélcio Martins

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Zona Azul
D i 9 l v t a I

Jaraguá do Sul
É mais fácil estacionar assim

RAMO IMOBILIÁRIO

Estratégias para conquistar novos clientes

Especialista explica
como ações de
fortalecimento de

marca, campanha de

vendas e fidelização
podem awnentar a

carteira de clientes

dos corretores

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

www.sindimoveis-sc.org.br

Conquistar novos clien
tes não é uma tarefa tão fácil.
Além do alto índice e concor

rência no mercado imobiliário,
o corretor de imóveis precisa
compreender os aspectos que
influenciam na satisfação do

comprador de imóveis. Só as

sim será possível conservar

os atuais e conquistar novos

clientes.

"Se o objetivo é aumentar

a lucratividade da empresa, é
fundamental que o corretor

saiba como manter os antigos
clientes, pois preservá-los pro
porciona ao profissional tran

quilidade para aplicar estraté

gias de crescimento", afirma o

palestrante em vendas, André
Vinícius da Silva, em seu blog.

CAMPAN�A.
INDICAÇÃO.
FORTALECIMENTO

Para conquistar novos clien

tes, André Vinícius aconselha

aplicar em conjunto, três estra

tégias: Fortalecimento de mar

ca, fidelização / indicação de
clientes e ações e campanhas de
vendas.

Mas como cada uma delas

pode auxiliar neste processo?
Confira as dicas.

Fortalecimento de

marca

Divulgue a imobiliária na

mídia para fortalecer a imagem
na mente 'do consumidor e as

sim, conquistar novos clientes.

Quando eles precisarem adqui
rir o imóvel que sua empresa
comercializa.

Indicação de clientes

"O boca a boca funciona

muito mais do que qualquer
outra ação de marketing. Se

você faz um trabalho bem fei

to e consegue satisfazer seus

consumidores, a indicação de

clientes será uma consequên
cia".

Campanhas de vendas

O corretor pode fazer ações
específicas com o objetivo
de conquistar novos clientes.

Ações bem planejadas e pontu
ais melhoram o nível de adesão

de novos clientes.

IMPORTANTE O corretor de imóveis precisa com

preender os aspectos que influenciam na satisfa

ção do comprador de imóveis

Sólida empresa no

segmento de

estacionamentos, abrindo

filial na cidade, contrata:

Ambos os sexos, acima de

18 anos, ensino médio

completo ou cursando.

Não necessita experiência.
Trabalho externo em

atendimento ao público.
Oferece:

Registro em Carteira

Vale Transporte
Cesta Básica

Seguro de vida

Uniforme Completo
Plano de Carreira

Treinamento

Na teoria,
o con ecimento leva longe.
Na prática, a Pós-Graduação
Sen c te leva a ém.

/
I

Estapar
estacionernentos

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC 2012

CieTe ciament

Segu an da tnf

tr la o a e Gestão Tri utárl

Pro'e 5
-

aç

Gove ' ança de Tec og da In o ação

Para mais i form· ções cesse www.sc.senac.br
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I
convidado

Não é fácil· conseguir um

bom emprego, ainda mais

para quem está começando
•

a carreira.

Berat Entsc:hev

Cada vez mais as empresas
percebem o potencial que os

estagiários podem agregar à

empresa e têm destinado a eles

tarefas bem mais complexas
do que aquelas velhas conhe
cidas: copiar processos, ca

rimbar relatórios, autenticar e

transportar documentos para
cima e para baixo e outras

atividades do tipo.
Estes jovens ganharam tam

bém muito mais liberdade den
tro das empresas. Isso significa
uma maturidade maior por
parte das empresas em enten

der a importância do capital
humano jovem, enxergaram
a oportunidade de "cria-lo" e

treina-lo à sua maneira para
o futuro, por um investimento
relativamente baixo. Por outro

lado, os que estão do outro lado,
da moeda, estes estagiários,

ESPERTEZA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

. .

Rumo à contratação
devem encarar estas chances
como grandes oportunidades.
Oportunidade para mostrar
seu potencial, oferecer o melhor
de si à empresa e conquistar a

efetivação.
Não é fácil conseguir um

bom emprego, ainda mais para
quem está começando a carrei
ra. Então, para transformar seu

estágio em um emprego com

carteira assinada, leia a histó
ria abaixo e pense sobre o que
você pode absorver dela para a

sua vida.'
"Bernt,
Há cinco anos, abri a minha

primeira empresa. No começo
tínhamos poucos funcionários
e hoje, apesar de ainda ser

mos uma empresa de pequeno
porte, o número aumentou

consideravelmente. Entretanto,
tenho muitos gastos e algumas

tarefas básicas são executadas

por estudantes. Sempre optei
por um rodízio de estagiários,
já que acreditava que um

profissional contratado, com

carteira assinada, era mais
caro e desnecessário.

Por três anos nenhum

estagiário meu foi efetivado
e, completado o período do

contrato, deviam buscar novas

oportunidades. Entretanto, há
seis meses, entrou um jovem
para trabalhar como assistente
em um dos setores da minha

empresa. Já no primeiro mês,
ele sugeriu a alteração de um

dos nossos sistemas de cadas
tramentos e hoje vejo mudan

ças significativas graças a isso.
Ele é pontual e muito

profissional, mas acredito que
a principal virtude de meu

estagiário é a proatiuidade. É

o primeiro a realmente "vestir
a camisa" da empresa e propor
novas ideias e melhorias. Claro

que muitas delas são inviáveis,
porém me admira a vontade
do garoto de aprender e querer
ajudar.

E não é que ele me fez mu

dar de ideia? Em todos esses

anos, o cargo de assistente era

destinado somente a estagiá
rios, mas, dessa, vez, decidi que
vou contratá-lo assim que se

formar.
Escrevi esse e-mail para

que, se for publicado, as

empresas deem mais chances
e fiquem muito atentas ao

potencial desses jovens pro
fissionais. Por outro lado, que
eles também se esforcem muito
e mostrem essa vontade de

aprender e iniciativa. É fácil
dizer que o mercado é impossi-

vel se você não se supera para
mostrar que merece ganhar um

lugar para chamar de seu na

empresa.
Depois dessa experiência,

eu mudei minha opinião e,

consequentemente, minhas

ações. Espero poder contar com

outros estagiários no futu-
ro que, assim como esse que
mencionei, estejam dispostos a

trabalhar e ser agentes de mu

dança dentro da empresa."
A efetivação, na maioria das

vezes, acontece para aqueles
estagiários determinados, dis

postos e, como disse meu amigo
no e-mail acima, proatiuos.
Mãos à obra!

Envie sua dúvida, su

gestão ou história para
coluna@debernt.com.br

Qual o seu tipo de inteligência?
pouco a pouco foi se notan
do que nem sempre ,as pessoas
mais inteligentes e bem sucedi
das obtinham os melhores re

sultados.
Os psicólogos e pesquisado

res começaram a notar que ha
via alguns casos de pessoas que
obtinham resultados medíocres
nos testes de QI, mas que se

davam bem na vida, pois eram

pessoas determinadas, discipli
nadas, persistentes e carismáti

, ...... , .......... " .. "" .. , .. " .. " .. , .... ",

caso Mas como pessoas conside-
www.guiadacarreira.com.br radas "burras" pelo teste de QI

poderiam ter tanto sucesso?
Durante grande parte dos I A resposta é simples: existem

séculos 19 e 20, acreditou- vários tipos de inteligência!
-se que a inteligência era algo Segundo Howard Gardner,
que podia ser facilmente me- psicólogo autor desta teoria,
dida, determinada e compa- existem ao todo 7 tipos de inte
rada através de testes, como o ligência e todas as pessoas tem

famoso teste de QI, por exem- um pouco dos 7 combinados
plo, que dava a inteligência da dentro de si. No entanto cada

pessoa em números. No entan- pessoa tem um deles desenvol
to, com o tempo, o teste de QI vida, de modo mais forte e que
foi caindo em descrédito, pois se sobrepõe sobre os outros.

Você se considera

inteligente?
Conheça os 7 tipos
de inteligência e

descubra qual deles
é mais predominante

,..

emvoce

FONTE

DNULGAÇÃO

TESTES o teste de QI aos poucos foi perdendo espaço, o que oportwtizou
outras formas de determinar o grau de inteligência de um indivíduo

I ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os 7 Tipos de Inteligência
INTELIGÊNCIA LINGUÍSTICA

As pessoas que possuem este tipo de inteligência tem grande facilidade de se expressar tan

to oralmente quanto na forma escrita. Elas além de terem uma grande expressividade, também
desenvolvem um alto grau de atenção e uma alta sensibilidade para entender pontos de vista
alheios. É uma inteligência fortemente relacionada ao lado esquerdo do cérebro é uma das inteli

gências mais comuns.

INTELIGÊNCIA LÓGICA
Pessoas com esse perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória e um grande ta

lento para lidar com matemática e lógica em geral. Elas têm facilídade para encontrar solução de
problemas complexos, tendo a capacidade de dividir estes problemas em problemas menores e ir
os resolvendo até chegar a resposta final. São pessoas organizadas e disciplinadas. É uma inteli

gência fortemente relacionada ao lado direito do cérebro.

INTELIGÊNCIA MOTORA

Pessoas com este tipo de inteligência possuem um grande talento em expressão corporal e tem
.

uma noção espantosa de espaço, distancia e profundidade. Tem um controle sobre o corpo maior que
o normal, sendo capazes de realizar movimentos complexos, graciosos ou então fortes com enorme

precisão e facilidade. É uma inteligência relacionada ao cerebelo que é a porção do cérebro que con

trola os movimentos voluntários do corpo. Presente em esportistas olímpicos e de alta performance. É
um dos tipos de inteligência diretamente relacionado a coordenação e capacidade motora.

INTELIGÊNCIA ESPACIAL

Pessoas com este perfil de inteligência tem uma enorme facilidade para criar, imaginar e dese
nhar imagens 2D e 3D. Elas tem uma grande capacidade de criação em geral mas principalmente
tem um enorme talento para a arte gráfica. Pessoas com este perfil de inteligência têm como prin
cipais características a criatividade e a sensibilidade, sendo capazes de imaginar, criar e enxergar
coisas que quem não tem este tipo de inteligência desenvolvido, em geral, não consegue.

INTELIGÊNCIA MUSICAL

É um dos tipos raros de inteligência. Pessoas com este perfil tem uma grande facilidade para
escutar músicas ou sons em geral e identificar diferentes padrões e notas musicais. Eles conse

guem ouvir e processar sons além do que a maioria das pessoas consegue, sendo capazes também
de criar novas músicas e harmonias inéditas. Pessoas com este perfil é como se conseguissem
"enxergar" através dos sons. Algumas pessoas tem esta inteligência tão evoluída que são capazes
de aprender a tocar instrumentos musicais sozinhas. Assim como a inteligência espacial, este é
um dos tipos de inteligência fortemente relacionados à criatividade.

INTÉLIGÊNCIA INTERPESSOAL

Inteligência interpessoal é um tipo de inteligência ligada à capacidade natural de liderança.
Pessoas com este perfil de inteligência são extremamente ativas e em geral causam uma grande
admiração nas outras pessoas. São os lideres práticos, aqueles que chamam a responsabilidade
para si. Eles são calmos, diretos e tem uma enorme capacidade para convencer as pessoas a fazer

.

tudo o que ele achar conveniente. São capazes também de identificar as qualidades das pessoas e

extrair o melhor delas organizando equipes e coordenando trabalho em conjunto.

INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL

É um tipo raro de inteligência, também relacionado a liderança. Quem desenvolve a inteligência
interpessoal tem uma enorme facilidade em entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam.
Ao contrário dos lideres interpessoais que são ativos, os lideres intrapessoais são mais reservados,
exercendo a liderança de um modo mais indireto, através do carisma e influenciando as pessoas
através de ideias e não de ações. Entre os tipos de inteligência, este é considerado o mais raro.

As Inteligências Predominantes:
Inteligência Linguística * 29%

Inteligência Lógica * 29%

Inteligência Motora 16%

Inteligência Espacial 14%

Inteligência Musical 6% I
Inteligência Interpessoal 4% I
Inteligência Intrapessoal 2% I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REQUISITOS:
• Ensino médio completo;
• Noções de análise de crédito.

Venha ser
"Gente Nossa"

O QUE OFERECE,MOS:
• Política de benefícios compatível com o mercado;
• Políticas corporativas de atração, retençãoe desenvolvimento pessoal;
• Excelente ambiente de trabalho.

,'"�-- If,teress-iidos com -o perfii acima, enviar c�rr-ícui9,par�' -� -,,�,-'-:('
� , ehcéJr."aJho@�oerich�corrhbr/ in�icando no camp9, �,�S,untOI":�":' I�
',' :" , ",.",' "ANALISTA DE CRÉDITO JARAGUÁ". '�';l:"'" .';f;:�PI" ",',�,:,I" � � -

'I - - ... 'e _. • T! � " • L_ �r,� I ,_" t"
.

-------------------

ADMINISTRATIVAS
.... , ,- " .. ,- " -., .. ,- " " - .. - - .

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na área,
'" .,."_.�., ..•

_:.••.• ,_�._••• , "0 .,,:,., •.. '" • I •• " ••• - •.•••.• ;.:,.... • •• -,,"', "''I-'_' ....•.•• _" ,.

ANALlS'TA CRÉDITO
CADASTRO E COBRANÇA
Desejável vivência na área têxtil,
,., ',,,,._.'" ,_., ••• , •. � ••. , ... ,.. o., _'''''''''' .. , •• " •• """"_"""" _,., ... ,.

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO
Vivência em exportação, contato com
clientes lntemadonals e inglês.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência com contas a pagár, formação
superior completa ou cursando
Administração, Financeiro, Ciências
Contábeis. -

-

ANALISTA DE MARKETING
Vivênda na área, para atuar no Marketing e
Comercial.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com experiência na função.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Cursando superior em Ciências Contábeis.

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em Departamento Pessoal.

• , •• o •• ,.,. •• • _." •• , ••

AUXILIAR DE PCP
Desejável vivência na área têxtil.

CAIXA
Vivência na função em bancos, cooperativas,
lotéricas.

.

CONSULTOR DE VENDAS
Para atuar com vendas de transportes.
CONTADOR
Desejável vivência na função. Para atuar em

Indústria.

CRQNOANALlSTA
Vivência na função, ramo têxtil.

DESENVOLVIMENTO DE TECIDOS
Desejável técnico têxtil.

"" o""" " .• ,.. "". ',_", , .. ", ••. " "'" .• _ .

FONOAUDIÓLOGO
Vivência com a Portaria 19 do Ministério
do Trabalho e Interpretação dos Exames
Complementares.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar nos ramos

metalúrgico e têxtil.

RECEPCIONISTA
Para atuar em hotel.

VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Vivência na área de vendas.

VETERINÁRIO
Vivência na função,

COORDENAçAO
COORDENADOR DE VENDAS
Para atuar com contratação, treinamento
e acompanhamento da equipe de vendas.
Abertura de novos postos de vendas.

,_, .• , •••• , ,., •••••••" ". t _ ••

ENCARREGADO DE ACABAMENTO
Vivência com os processos industriais
de acabâmento, como rama, rameta e

hidroabridor.

ENCARREGADO DE COSTURA
Necessário conhecer todas as máq. de costura.

GERENTE ADMINISTRATIVO!
INDUSTRIAL
Vivência na função, ramo metalúrgico.

o •••• , ,._ •••• , ,_ ••• , .

GERENTE DE LOJA
Vivência na área de atendimento e vendas.

GERENTE DE LOJA
Vivência com vendas de confecção e

liderança.
LíDER DE REVESTIDORA
Vivência com revestimento de borracha.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Vivência na função. Irá atuar nos setores de
revisão e dobração (ramo têxtil).

ltCNlCAS
ANALISTA SI
Conhecimento em SQL e na ferramenta
Qlikview,

ANALISTA DE SUPORTE! TI
Vivência com suporte a usuários, montagem
de computadores, formatação e instalação

Aluno-aprendiz
A contagem de tempo de serviço de

aluno-aprendiz, deve ter sido realizada em

escola técnica profissionalizante federal

FONTE

www.iprev.sc.gov.br

previdenciária pela via de conta

gem recíproca, a teor do disposto
na Lei 6.226/1975.

São fundamentos legais que
se referem ao aluno-aprendiz: o

Decreto-lei nO 4.073, artigos 67 e

69; e o Decreto-lei nO 8.590, artigos
2°,3° e 5°. O reconhecimento do

tempo de aprendizado em escola
técnica federal, como tempo de

serviço para fins de aposentado
ria, ocorreu em razão das previ-

Quando caracterizado que o

aluno-aprendiz de Escola Profis
sional de Ensino recebia remu

neração, mesmo que indireta, à
conta do orçamento da União,
há direito ao aproveitamento do

período como tempo de serviço
estatutário federal, o qual deverá
ser computado na aposentadoria

de programas e redes de computadores.
AUXILIAR TÉCNICO
Cursando ou CompletoTécnico em

Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecâníca,
Mecatrônica.

DESENHISTA CRIATIVISTA
Vivência em criação de bordados e estampa.

DESENHISTA
Vivência com SolidWorks, conhecimento
técnico mecânico.

ELETRICISTA MANUTENÇÃO
!INSTALADOR
Vivência na função. Desejável curso Técnico
e NR-lO.

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL

ESTILISTA
Vivência em Elesenvolvimento de coleção
infantil e pesquisas.
FARMACÊUTICO
Vivência em farmácias e atendimento.

FRESADOR CONVENCIONAL
Vivência na função.
INSTALADOR TELEFÔNICO
Vivência com instalação e manutenção
de sistema de telefonia e programação de
central telefônica.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DIESEL
Vivência em mecânica de veículos a diesel.

OPERADOR DE PRENSA HIDRÁULICA

OPERADOR E PROGRAMADOR
DE CENTRO DE USINAGEM
Para operar e programar a máquina de centro
de usinagem portal, comando FANUC.

PROGRAMADOR GENEXUS
Vivência na área.

PROGRAMADOR CENTRO
DEUSINAGEM
Vivência na função.
PROJETISTA
Vivência na função. Para atuar em
Massaranduba.

PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência com projetos elétricos.

SOLDADOR IMONTADOR

TÉCNICO ELETRÔNICO
Para atuar com montagem e manutenção de
relógios digitais.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em na função.
.. "_,, - , "" " _, .. " .. " " -

.. "".,. .

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
Vivência na função.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

ESTÁGIOS
ADMINISTRAÇÃO

. MARKETlNG

RECURSOS HUMANOS

OPERACIONAIS

ALMOXARIFE
Com experiência na função,
AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.
BALANCEIRO
Conhecimento com informática, Para atuar
em Nereu Ramos.

CAIXA '

CAMAREIRA

COSTUREIRA

COZINHEIRA
Vivência na função.
ESTOFADOR
Vivência na função.

sões constantes dos citados De
cretos federais. A mesma situação
não se encontra na esfera esta

dual, devido à ausência de previ
são legal que conceda aos alunos

aprendizes estaduais o status de

empregado público.
Desta forma, não há como,

adotar sua vinculação ao Regime
Próprio de Previdência, pois os

empregados públicos seguem o'

regime celetista e está vinculado
ao Regime Geral de Previdência. O
IPREV poderá computar, para fins
de averbação, aqueles que tenham
Certidão de Tempo de Contribui

ção emitida pelo Regime Geral.

EXPEDIDOR
Conhecimento em informática.

ESTAMPADOR / PREPARADOR
DE PASTA
VivênCia em máquina MHM e preparação de
pastas.

GARÇOM
MONTADOR/SOLDADOR
Vivência com montagem e solda.

OPERADOR DE CALDEIRA

RECEPCIONISTA
Para atuar em portaria de empresa.
Necessário possuir curso de vigílante.

O-O" "....... • ,.

REPOSITOR
Para atuar em supermercado.

TECELÃO
Vivência com tear circular.

TINTUREIRO

ZELADORA

-

, ,

VAGA,URGENTE
. ..... , . '. "." .. ",

FONOAUDIÓLOGO
�wmj'�l(j�

MI��ff.ftj§§'mMPf�
.��§§..

§$Aj·tf��mm

COMPAREÇA NA META RH!
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Tirinhas

•

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 24 A 30/8
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
.ARCOIRIS 1
• o Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20h40
• E aí, Comeu? - Nacional - 16h40, 18h40
.ARCOIRIS3
• O que Esperar Quando Voce Está Esperando -17h, 19h10,

21h20
• Valente - Dub. - 15h

PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX1
• Outback: Uma Galera Animal- 3D - Dub. - 13h40, 15h30,

17h15
• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21:30
.ARCOPLEX2
• O Ditador - Leg. -14h20, 16h4O, 19h, 21h20
.ARCOPLEX3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h20, 18h4O, 21 h
.ARCOPLEX4
• Batman Ressurge - Dub. - 1 h20h, 17h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20:40
.ARCOPLEX5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h4O
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h,

21h10

J

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16hOO, 18h40
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOUS2
• Batman Ressurge - Dub. -12h10A, 15h30, 18h55, 22h10
• CINÉPOUS3
• Outback - Uma Galera Animal- Leg. -13h, 15h, 17h, 19h
• 360 -16 anos - Leg. - 21 hOO
• CINÉPOUS4
• O Ditador - Dub. -14h30, 17h10, 19h30, 21h50
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional -13h30, 16h25, 19h20, 22h
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho - 14h20, 17h50, 20hOO
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -12hA, 14h, 16h10, 18h30
• Batman Ressurge - Dub. - 20h50
• A - Somente sábado (25) e domingo (26)

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -15h10
• Batman Ressurge - Leg. - 18h20, 21 h30
• GNJ: 2
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h50
.GNC3
• Batman Ressurge - Dub. - 20h30
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -18h10
• Outback - Uma Galera Animal - Dub. - 14h15, 16h20
.GNC4
·0 Ditador- Leg.-14h30, 16h45, 19h10, 21h10
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. - 19h30

•
. .

VOCÊS.NAO
EN'ltNDEm

NADA DE
PCuPUN11JRA,.

• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h30, 15h30 17h30
• Na Estrada - Dub. - 21 h40
• SALA VIP
• 360 - Leg. -13h45, 16h10, 19h20, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. - 14h30
• Batman Ressurge - Leg. -17h45, 21h

.GNC2
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 17h, 19h25, 21 h50
• Valente- Dub. - 15h
.GNC3
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• O Vingador do Futuro- Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro- Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
• Batman Ressurge - Dub. - 14h15, 17h45, 21 h
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19h30, 21 h50
.GNC4
• Batman Ressurge - Leg. -14h45, 21h20
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -18h1 O
.GNC5

·ODitador-Leg.-14h30, 16h45, 19h10, 21h10
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h
• Fanaa - Leg. -18h50, 21h4O
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h
• Valente (3D) - Dub. - 15h

Em "Rock ofAges" Sherrie é uma jovem
que chega de uma cidade pequena na

grande Hollywood-e se depara com um

cenário musical e111; plena ebulição com

muitas bandas de rock e com todos os

excessos da vida dos grandes músicos. Lá,
ela conhece Drew, um aspirante a roqueiro,
o arrogante rock star Stacce Iaxx e acaba
indo dançar num clube de striptease
comandado porJustice. A vida de Sherrie
chega ao limite, mas o verdadeiro amor é

capaz de provocar grandes revoluções.

Nelson Rodrigues
completaria 100 anos

Na quinta-feira, dia 23, o escritor, dra

maturgo e jornalista Nelson Rodrigues
completaria cem anos. Com o jornalismo
no sangue, Nelson trabalhou em periódicos
e daí, surgiu a maior parte de suas crônicas,
repletas de personagens memoráveis e bra
sileiríssimos que revelavam não só uma ob

servação aguda da realidade que o cercava,
mas também o seu humor sutil. Além de
crônicas, escreveu peças e livros.

Band está proibida
de exibir imagens
Depois de impedir o programa Pânico

de seguir com a sátira que fazia a Walcyr
Carrasco - com o personagem Walcyr
Churrasco, de Evandro Santo -, agora a Jus
tiçaproibiu a exibição de qualquer imagem
do autor de novelas pela Band. A decisão
foi da 2� Câmara Cível do TJ - RJ. O autor diz

que o personagem criado apresenta "trejei
tos afeminados e linguajar chulo, que não

correspondem com a realidade".

Morena, Xuxa diz que mudou
,para �ealiza� o sonho de mãe

Xuxa diz ter realizado um desejo da mãe Alda ao

aparecer, pela primeira vez, morena. A mudança radical
faz parte de ação promocional de urna marca de tinturas

para cabelos que pagou 2 milhões de reais para a loira
ficar com os fios castanhos por seis semanas. UNa verda

de, �sse s�mRre foi o sonho da, minha mãe, que queria
pelaimenos � filho par�Gido Fam ela, mas 'eu e meus'

irmãos somos fados loiros, puxamos ao pai. Escolhi esse

momento para fazer esse carinho para minha mãe", disse.

'BBB13' terá, ao todo,
sete casas de vidro
Recurso que está mais para viveiro que

para reality show, a Casa de Vidro do Big
Brother Brasil vai reaparecer não urna, mas

sete vezes na nova edição do programa
em 2013. O reality, que vai estrear com seis
Casas de Vidro montadas em diferentes
estados do País, terá urna vitrine de gente
instalada em um shopping carioca antes

da estreia, para a seleção de quatro entre

12 candidatos à fama instantânea.

Horóscopo
ÁRIES
Você estará esbanjando energia, por isso aproveite
para praticar atividades físicas. Dê mais atenção
à sua saúde. Ótimo momento para participar de
brincadeiras e jogos com crianças e adolescentes.
Curta a companhia da pessoa amada! Cor: preto.

TOURO
Convites para passeios ou viagens não estão

descartados, mas deve tomar cuidado para não

gastar mais do que pode. Use sua criatividade e

encontre fonnas alternativas de se divertir. A dois, um

dia para muitas brincadeiras e risadas. Cor: cinza.

II GÊMEOS
Passeios e viagens estarão favorecidos. Mas, para
evitar confusões, é melhor planejá-los com as outras

pessoas envolvidas. Não dá para contentar todos,
mas coloque a família em primeiro lugar. Não faltará
diversão com quem ama. Cor: vermelho,

§ CÂNCER
Sua família estará no foco de suas atenções.
Passeios e aventuras em família devem ser muito

proveitosos. O contato com os amigos tende a ficar
de lado. Participe ativamente da vida do par. Na

conquista, é hora de se aproximar! Cor: branco.

LEÃo
Envolva-se em atividades e brincadeiras ao ar livre,
você só tem a ganhar. Esportes radicais também
estão favorecidos neste dia Na relação a dois,
cumpra as promessas feitas. Na conquista, a Lua em

seu paraíso astral aumenta seu carisma Cor: roxo.

YYk VIRGEM
I l,f As tarefas domésticas podem ocupar mais tempo do

que o esperada. O dia promete muitos convites para
passeios e festas. Mas, pode não conseguir ajustar
seus interesses com os demais. No campo afetivo,
crie um clima romântico com o par. Cor: branco.

Site publica supostas
fotos de príncipe nu

o site americano TMZ, especializado
em celebridades, publicou fotos que se

riam do príncipe Harry completamente nu

durante uma animada festinha na suíte de
urn hotel de Las Vegas. Segundo o TMZ, o

príncipe teria convidado algumas garotas
para uma festa particular em seu quarto.
Lá, eles teriam disputado urna partida de
sinuca e apostado peças de roupa, termi
nando a brincadeira totalmente nus.

.o, UBRA
Poderá receber notícias ou entrar em contato com

pessoas distantes. Não faltarão convites para reuniões,
passeios e viagens. Entretanto, é preferivel que fique
com seus familiares. No amor, converse e esclareça
mal-entendidos. Cor: tons pastel.

m ESCORPIÃO
II 4 Você sentirá necessidade de ficar entre seus

familiares, conversar e troCar carinho. Hoje, há uma

certa tendência a deixar os amigos em segundo plano.
Nos assuntos afetivos, tudo indica que terá momentos

alegres ao lado de sua alma gêmea Cor: azul.

SAGITÁRIO
Não deixe de curtir o seu descanso. Invista em hábitos
saudáveis e inclua atividades físicas em sua rotina.
Contato com parentes ou amigos distantes favorecido.
Mantenha o bom humor e irá contornar situações
difíceis a dois. Cor: verde-claro.

V\� CAPRiCÓRNIO

"P O dia traz várias tarefas que você não terá como deixar

para depois. Elimine suas pendências, mas pennita-se
também descansar. Contrarieda�es em casa podem
atrapalhar seus planos: tenha a calma. No amor,
divirta-se mais com o par. Cor: pink.

� AQUÁRIO
Este dia pede leveza, descanso e diversão. Distraia-se
com pessoas de sua estima, pratique uma atividade
física prazerosa ou faça passeios ao ar livre. O
romance pede menos seriedade e mais alegria: divirta
se com sua alma gêmea Cor: bege.

PEIXES
Você poderá ficar dividido(a) entre os amigos e os

familiares neste dia No campo sentimental, ouça mais
os conselhos do seu amor e poderá aprender muito
com ele. Compartilhe também as suas alegrias e ,

preocupaÇões com a pessoa amada Cor: cinza.
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No dia 27, a pequena
Vitória Gabriela

completa 3 meses. Os

pais Katia e Rodger, o

maninho Gustavo e a

vovó estão muito felizes

"Hoje eu quero desejar
feliz aniversário para
a pessoa que mudou

. �•.
'

minha vida. Você rllha, .

te amo! Parabéns Carol

pelo seu aniversário no

dia 26. Beijos da sua

mãe Edelize"

A família Pellin

parabeniza o netinho
Pietro Pellin que

completou um aninho
no dia 19. '�mamãe e o

papai te amam muito!"

O esposo José Francisco

�sch,rJ.lhas,genros
e neta parabenizam

Ringard Bonow �sch

pelo seu aniversário no

dia 27 e lhe desejam
muitas felicidades

Nicole Sthotka completa
3 anos neste sábado. Os

pais Siderlei e Simone

que o amam muito,
desejam muita saúde

paz, sucesso e muitas

alegrias sempre

Izabeli completa 2

meses de vida hoje,
trazendo amor para

seus familiares. Os pais
Mariane e Antônio, os

avós e Jane a amam e

agradecem a Deus por
sua existência I

Hoje Vanderléia e Jackson trocam ruianças
na mão esquerda em cerimônia religiosa seguida

de festa para familiares e amigos

"Caroline Goelzer, me lembro bem da sensação,
um frio congelante no estômago, suor nas mãos

e as �vras que o coração dizia" mas a voz

parecia não acompanhar. Assim me senti quando
nos encontramos naquele estaeíonamento e, há

exatamente um ano, nossa história começava a ser

escrita. Após um ano, esta mesma sensação se repete
a cada encontro, como se fosse a primeira vez e o

dever de ter que fazer tudo perfeitamente bem, pois
ao meu lado está a mulher com que quero passar

uma vida inteira e não posso perder este presente dos

deuses. Feliz primeiro, de muitos anos. Fernando."

Emely
Vitória

Dalcastagnê
completou

três aninhos
no dia 24.

Parabéns!

"Papai e

mamãe
te amam

muito. Deus
te abençoe!"

105 FM. A rádio
•

que mais pega no

norte catarinense.
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Rã-bugio recebe

prêmio internacional
Instituto de [araguá é reconhecido internacionalmente por trabalhos de prevenção da natureza

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

SamiraHahn

Desde 1998 orientando sobre cui

dados para a preservação da na

tureza, o Instituto Rã-bugio, de Jaraguá
do Sul, conquista este ano um dos prê
mios mais importantes do mundo nes

ta área. A edição 2013 do Prêmio Luc

Hoffmann, criado pela União Interna

cional para Conservação da Natureza

(IUCN), instituição mantida com do

ações de governos de países desenvol

vidos, foi recebido por Germano Woehl

Júnior, um dos fundadores do Rã-bu

gio. A cerimônia de entrega do prêmio
será em setembro, na ilha de Ieju, na

Coréia do Sul, paraíso turístico da Ásia.
A ONG catarinense que atua so

mente em projetos de educação am

biental já atendeu mais de 50 mil pes
soas, entre crianças, adolescentes e

professores. A diretora executiva da

entidade, Elza Nishimura Woehl, espo
sa de Germano, explica que a escolha
foi feita por um comitê internacional
constituído por especialista" de reno

me na área de conservação da nature

za. Ela conta que o prêmio vem de um

projeto criado em 2010, que objetivava
a busca de recursos para a aquisição de
um pedaço de Mata Atlântica. O proje
to-foi aprovado pela IUCN, e o instituto

conseguiu adquirir, juntamente com

doações de pessoas físicas, cerca de 212

hectares da Mata (cada hectare equiva
le a 10 mil metros quadrados).

As terras ficam localizadas na cidade
.

de Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa

Catarina, e são denominadas hoje como

Reserva Particular de Patrimônio Perma

nente (RPPN). A diretora explica que isso

significa que nenhuma árvore pode ser

derrubada dentro desse território, além
de ser proibido qualquer tipo de caça e

degradação. "Nosso objetivo é que outras

gerações possam conhecer a Mata como

nos conhecemos, que a natureza não

seja tema apenas de histórias", afirma.

Atualmente, o casal fundador do
instituto já conseguiu como área de

preservação permanente mais de 600
hectares. Para Elza explica que esse

número vem de projetos aprovados e

deve aumentar. Em relação aos custos
para manter as áreas, ela conta que os

recursos são oriundos de outras ONGs
e empresas privadas.

Oqueéo
prêmio?

O empresário suíço Luc Hoffmann,
que dá nome ao prêmio, é o principal
doador da IUCN, da qual foi um

dos fundadores. Nos últimos 50

anos ele tem doado milhões de
dólares para ajudar comunidades
e ambientalistas na proteção de
ecossistemas ameaçados em todo o

mundo. É proprietáro da indústria
farmacêutica suíça Hoffmann - La

Rache, que fabrica boa parte dos
medicamentos que se encontram

nas farmácias do mundo inteiro.

O faturamento anual é mais de 42

bilhões de dólares (dados de 2011).

ED .

A ONG já atendeu mais

de 50 mil pessoas, entre

crianças, adolescentes

e professores

Treiname _ to

Outros projetos
do instituto

Além de programas para a educação ambiental, o instituto Rã

bugio oferece programa para o treinamento de professores. A

diretora executiva Elza NishimuraWoehl, conta que o objetivo
é preparar o professor para levar os alunos à campo, e orientar

quanto a importância desse contato da criança com a natureza.

Para ela, muitos animais são temidos por falta de conhecimento
das pessoas. "Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a

cobra ataca o ser humano, mas isso não é verdade. Ela apenas
se defende. O animal só ataca a sua presa", ressalta. Um
trabalho diferenciado é também desenvolvido com as crianças

. de 6 a 17 anos. Elas são levadas para a mata e lá passam por
experiências que dificilmente irão viver novamente. "As escolas

agendam horário para as turmas e elas são levadas para lugares
de mata. Lá conhecem animais, plantas, árvores, passam por

experiências e vivenciam a reprodução de espécieis", afirma
Elza. Os pontos mais visitados pelas excursões são o

Parque Ecologico Caieiras, Parque Ecológico Morro

do Finder e Jardim Botânico da Univille.
.
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011tO de
Romeo Piazera

Júnior, advogado

ista

Projeto dos sonhos
Tramita no Congresso Nacio

nal, uma proposta de emen

da à Constituição (PEC 35/2012),
de autoria do senador Cyro Mi

randa. (PSDB-GO), que prevê o

fim do pagamento da remune

ração dos vereadores em muni

cípios com até 50 mil habitantes.
Não é preciso ter bola de cristal

e nem ser doutorado em Harvard

para saber que este projeto tem

provocado calafrios na maioria
dos candidatos ao cargo de verea

dor, especialmente pelo momen

to eleitoral que já respiramos nas

ruas. E o temor se justifica, pois
caso seja aprovado, simplesmente
vai acabar com a farra da remune

ração dos vereadores que, no Bra

sil' é urn verdadeiro absurdo!
A iniciativa do senador goia

no, com a proposta, visa conferir
e resgatar urn papel e perfil dos

vereadores, que serão consi
derados agentes honoríficos e

passariam, caso a proposta seja
aprovada, a assumir esse cargo
eletivo em razão da sua condição
cívica, de sua honorabilidade ou

de sua capacidade profissional.
Assim, com a adoção da medida

proposta, pretende-se selecio
nar candidatos comprometidos
com a ética, o interesse público
e o desenvolvimento local, di
ferentemente do que se vê hoje,
onde o que motiva os candidatos
aos cargos eletivos, talvez com

raríssimas exceções (que podem
ser procuradas com lupa), é sim

plesmente o enriquecimento
pessoal, em detrimento e distan
ciamento total dos verdadeiros
anseios da sociedade.

Estima-se que aproximada
mente 89,41% dos municípios
brasileiros possuem até 50 mil
habitantes. Vale destacar, por
pertinente, que no vizinho Uru

guai (aqui pertinho), assim como

na Inglaterra, não há remunera

ção para os membros do legis
lativo local (aqui municipal), já
que em tais países, há considera

ção de que o cargo de vereador é
urna função honorífica. Será que
ao procurar identificar candida
tos comprometidos com a ética
e moral, assim como com a con

dição de servir à sociedade, estes

países. estão errados e nós é que
estamos certos?

Não é demais lembrar'que no

Brasil, durante o período de 1965

a 1975, a legislação constitucio
nal brasileira também já limita
va o pagamento aos vereadores,
sendo que permitia o pagamen
to de remuneração somente aos

vereadores das capitais e dos

municípios com população su-

. perior a cem mil habitantes, nú
mero que foi aumentado para
duzentos mil em 1969.

Este projeto que tramita pe
rante o Congresso Nacional de-

veria ser melhor e mais divulgado
pela mídia brasileira, que assim
como fez com as propostas de au

mento do número de vereadores,
que em grande parte acabaram
sendo derrotadas pela forte pres
são popular. Busca-se resgatar
valores éticos e morais nos nossos

candidatos a cargos eletivos, pro
curando separar o joio do trigo,
tomando elegíveis, assim, como

condição, aqueles que realmente
se identificam com os reais inte

resses da sociedade, sobretudo

pela honra que é representar uma

sociedade (seja ela municipal, es

tadual ou mesmo nacional).
Assim, ao contrário de com

bater o projeto, como fazem os

candidatos a vereadores, este

projeto deveria também alcan

çar os deputados estaduais e fe

derais, assim como os senadores,
pois assim seria possível, pelo
menos comum critério mais ob

jetivo, ético e moral, saber quem
realmente quer servir à socieda
de e não servir-se dela.

Que não percamos a espe
rança na aprovação de proje
tos como este que foi feito pelo
senador goiano, pois como já
foi cantado por diversos expo
entes da música (John Lenon,
Raul Seixas, etc), um sonho que
se sonha só, é só um sonho que
se sonha só, mas sonho que se

sonha junto é realidade.

Osteoporose é a doença óssea metabóli
ca mais frequente, sendo a fratura a sua

manifestação clínica. É definida patologi
camente como "diminuição absoluta da

quantidade de osso e desestruturação
da sua microarquitetura levando a um

estado de fragilidade em que podem
ocorrer fraturas após traumas mínimos".
É considerada um grave problema de
saúde pública, sendo uma das mais

importantes doenças associadas com

o envelhecimento. Os Ortopedistas da
sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia recomendam:
• 30 minutos de atividades físicas por

dia, como caminhar, dançar, pedalar,
alongar ou praticar hidroginástica;

• Permanecer no sol da manhã de 6h às

10h, ou a tarde por 10 minutos diariamente;

I
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Osleoporose
de, não ultrapasse mais
de 10% por semana;

• Leia diariamente, ouça música e

converse muito, pois melhora a

visão e mantém o raciocínio;
• Diversifique as atividades físicas a cada

dia. Isto evita rotina e estimula trabalhos
musculares dif�rentes, que passam
a ser mais interessantes;

• Ao utilizar esteiras, bicicletas ou apare
lhos, leia as instruções e verifique

sua manutenção periodicamente;
• Fique alerta a obstáculos de trajetos

que ofereçam riscos de quedas. Veja
onde pisa como pisa, como pisa e

use calçado antiderrapante; .

• Se sentir dor no peito, falta de ar,

inchaço ou dor localizada: pare o

exercício e vá ao médico!

• Alimentação adequada;
• Realizar exames periódicos para
avaliar também a necessidade de

reposição de cálcio e outras
substâncias em seu organismo;

• Evite os "inimigos" dos ossos: café,
bebidas alcoólicas e cigarros;

• Outra forma de prevenção e tratamento é
a reposição de cálcio oral e outros medica
mentos que recuperam a saúde dos ossos.

Dicas para evitar lesões nas atividades
Físicas:

• Utilize sempre equipamentos spropra
dos (tênis, roupas leves, capacete, luvas

etc) exercite-se em ambientes seguros;
• Faça alongamentos depois das ativida

des físicas por 4 minutos continuados;
• Siga a regra "10 por cento". Ou seja, se

desejar aumentar sua carga de ativida-

Fonte: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Compromisso

com a Comunidade. Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá, com o apoio do jornal O Correio do Povo,
publica matéria sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento à comunidade.

t OBITUÁRIO

às 9h, na Comunidade da Paz. O

corpo foi sepultado no Cemitério
Bom Jesus.

• Cecilia Koslowski nasceu na década de 1920, no interior de Santa Catarina.
Mãe de nove filhos, trabalhou por muito tempo na roça com o cultivo de tabaco,
milho, feijão e aipim. Koslowski gostava muito de dançar, qualquer música, e,

pela dança, viajou a muitos lugares. Com a chegada da família em Jaraguá do
Sul, os filhos casaram, o marido começou a trabalhar na lavoura de arroz e Ce
cilia virou diarista. Com o passar do tempo, o marido faleceu, os filhos estavam

casados e ela precisava de cuidado. A segunda filha, Terezinha, também viúva,
voltou a morar com a mãe. Elas e o neto moraram juntos durante os últimos
anos. Koslowski, de 83 anos, faleceu na segunda-feira, dia 20, às 20h55, em

Jaraguá do Sul. O velório aconteceu na tmde de terça-feira, na Capela Mortu
ária da Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

As notas do obituário são veiculadas gratuitamente nas edições
de fim de semana. As informações podem ser enviadas para o

e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br ou pelo telefone 2106-1919.

• Gilmar Roux, de 53 anos, faleceu
na segunda-feira, às 21 h50, em Jo

raguá do Sul. O velório aconteceu

na tarde do dia seguinte, na Comu
nidade Sagrado Coração de Jesus,
no bairro Estrada Nova. O corpo
foi sepultado no Cemitério Munici

pal da Vila Lenzi.

• lolanda Conceição Pradella,
86 anos, faleceu na noite de do

mingo (19), em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na segunda-fei
ra, às 10h30, na Capela Mortuária
Maria Leier. O corpo foi sepultado
no Cemitério da Vila Lenzi.

• Kyssila Caroline Alves, de 1 9

anos, faleceu no domingo (19),
às 19h30, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na tarde do dia

seguinte, na Igreja Nossa Senhora

Aparecida, no bairro Ilha da Figuei
ra. O corpo foi sepultado no Cemi
tério da Vila Lenzi.

• Irio Erdmann, de 62 anos, fale
ceu na noite de sábado (18), em

Schroeder. O velório aconteceu no

domingo, às 19h, na Igreja São
Vedelino. O corpo foi sepultado no

Cemitério de Santa Luzia.

• Alzira Junkes dos Santos, de
58 anos, faleceu na tarde de sá
bado (18), em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na tarde de do

mingo, na Capela Mortuária Maria
Leier. O Corpo foi sepultado no Ce
mitério do Centro.

• Avanilda Maria de Borba, de
55 anos, faleceu na quinta-feira
(23), às 5h, em Guaramirim. O
velório aconteceu na manhã de
sexta-feira, na Comunidade Nossa
Senhora do Rosário, no bairro Pu

tanga. O corpo foi sepultado no

Cemitério de Rio Branco.

• Malvina Ferreira, de 85 anos,

faleceu na madrugada de quinta
feira (23), em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu no mesmo dia,
às 16h, na Capela Mortuária Vila
Lenzi. O corpo foi sepultado no ce

mitério do bairro Vila Lenzi.

• Moacir Vercino, de 46 anos, fa
leceu na quarta-feira (22), às 3h40,
em Jaraguá do Sul. O velório acon

teceu na tarde do mesmo dia, na

casa da família, no bairro Tifo Ja
vali. O sepultamento aconteceu no

Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Claudio José Vieira, de 61 anos,

faleceu na quarta-feira, às 4h30,
em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu às 16h de quinta-feira,
na Capela Maria Leier. O Corpo foi

sepultado no Cemitério do Centro.

• Edi Maria Micheluzzi, de 65

anos, f�leceu na terça-feira, às

20h30, em Jaraguá do Sul. O veló
rio aconteceu na manhã do dia se

guinte, na Capela Mortuária Maria
Leier. O corpo foi sepultado no Ce
mitério Municipal de Guaramirim.

• Willy Eichstadt, de 85 anos,

faleceu na madrugada de terça
feira (21), em Schroeder. O ve

lório aconteceu na quarta-feira,

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCiSC, OOli2691O

PUBLICAÇÃO LEGAL
1 , ,I

Faça como manda a lei:
Publique em jornal de grande circulação

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da Lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

. (47) 2106-1919,
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Imóveis

Boas perspectivas
..
para o mercado

Presidente da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do

Sul projeta um cenário promissor para o setor na região

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

O crescimento de Iaraguã do Sul se refletiu muito no

setor imobiliário. Para atender uma demanda de novos

moradores e investimentos na cidade, o mercado abriu espaço

para profissionais especializados em atender as exigências de
um público que busca no imóvel os melhores investimentos.

O presidente da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul,
Edenilson dos Passos, revela que houve uma maior qualificação
do corretor com o passar do tempo, em razão dessas exigências
do mercado. Além disso, ele destaca uma integração da
entidade em assuntos relacionados ao desenvolvimento do

município, através da participação de conselhos.

o Correio do Povo - Como
está estruturada a Associação
das Imobiliárias de Jaraguá do
Sul?

Edenilson dos Passos - A

entidade abrange 50 imobili
árias e corretores autônomos.
Temos 20 anos de atuação em

Jaraguá do Sul. Começamos
com sete associados. O nosso

objetivo é ajudar no desenvol
vimento do mercado imobiliá
rio da cidade. Também partici
pamos em diversos conselhos

municipais, como o Comcida

de, o Conselho da Defesa Civil,
entre outros. Temos uma parti
cipação efetiva na comunidade
para que possamos estar pre
sentes nas decisões importan
tes ligadas ao desenvolvimento
do município.

OCP - Como está o merca

do imobiliário da cidade?
Passos - Iaraguá do Sul

teve um crescimento imobili-

ária significativo nos últimos
anos. Costumo usar uma frase
do empresário Atílio Fontana

(fundador da Sadia). Ele dizia

que se alguém sobrevoar uma

cidade e ela não tiver telhados

novos, não acontece nada nes

se lugar. Se formos sobrevoar

Jaraguá veremos que é uma ci

dade que teve uma grande mu

dança, com telhados novos.

Com a estabilização da mo

eda, através do Plano Real, e o

aumento do crédito ímobílíá-

rio, tivemos uma procura maior

por imóveis. O mercado é dinâ
mico. Hoje há muitas ofertas de

programas de compra de imó
veis para diversas faixas econô

micas - baixa renda, média e

alto padrão. Jaraguá do Sul ofe
rece oportunidades para todas
as realidades, seja para o mer

cado investidor, que compra
visando uma valorização, como

para quem está em busca para
o us� próprio. Nós tivemos nos

'I
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MARCELE GOUCHE

OCP - O corretor de imó
veis está mais qualificado para
atender essa demanda?

Passos - Antigamente, quem
trabalhava como corretor eram

pessoas aposentadas. Hoje, a

profissão é procurada por jovens
que se especializam em diversas
áreas. Estamos bem preparados
para atender um mercado que é

exigente e quer um atendimen
to que ofereça credibilidade e

segurança na hora de fazer o ne

gócio. Nós temos uma capacita
ção melhor dos corretores, com

cursos específicos para essa

área. É uma profissão respeita
da. E o aumento da fiscalização
por parte do Conselho Regional
de Corretores de Imóveis(Creci)
sobre os profissionais resultou
num aperfeiçoamento do setor.

E eu digo para os clientes exigir
dos corretores o registro profis
sional. Se um dia der problema,
eles têm para onde recorrer, que
é o Creci.

últimos anos um déficit habi
tacional de seis a sete mil imó
veis. Houve uma redução, mas

ainda há falta de imóveis. É di
fícil mensurar quanto está hoje.

padrões de Santa Catarina). O

que acontece nesse cenário é

que as tomadas de decisão das

empresas para investir aqui
seguem a lógica de mercados
acima de 200 mil habitantes.
Estamos com uma' densidade

populacional na região nessa

faixa. Jaraguá do Sul está com

quase 160 mil moradores. Es

tamos entrando no mapa para
atrair mais investimentos. Isso

já está acontecendo na cidade.
Com novas empresas co

merciais que estão aparecen
do, o reflexo no setor imobi
liário será grande. O nosso

crescimento anual, com bases
nos números de financiamen
tos feito pela Caixa Econômica

Federal, revela uma média de
10%. Hoje estamos num mo

mento mais estagnado, mas

costumo dizer aos clientes que
é o período para investir em

imóveis. É quando a gente faz
os melhores negócios.

"
Eu digo para os

clientes exigir
dos corretores o

registro
profissional.

Se um dia der

problema, eles
têm para onde

recorrer, que
é o Creci.

OCP - Como está a projeção
para esse mercado?

Passos - Iaraguá do Sul está
no meio termo entre uma ci
dade média para grande (nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cedup
Novos cursos

devem ser

implantados
Crescimento industrial aumenta a procura

por qualificação profissional no município

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Odesenvolvimento industrial
em Guaramirim tem aumen

tado a procura por profissionais
qualificados. De olho no aumento

dos setores industrial, comercial

e serviços da cidade, foi discutida

pela Secretária de Desenvolvi

mento Regional, Associação Em

presarial de Guaramirim (Aciag) e

pela direção do Senai de Jaraguá
do Sul, em recente reunião, a im

plantação de cursos profissionali
zantes no município.

O Senai busca uma parceria
com o governo do Estado, para

implantar os cursos juntamente
com o Centro de Educação Profis

sional (Cedup), na estrutura que
está sendo construída às margens
da BR-280, em Guaramirim. De

acordo com o diretor do Senai,
Newton Saloman, a ideia partiu
da unidade de Jaraguá do Sul para

ampliar o _
número de matrículas

e atender a demanda da região.
"Percebemos que Guaramirim,
depois de Iaraguã do Sul, tem a

maior população e a expectativa
de crescimento da cidade é gran
de. Desta forma, levando os cur

sos para lá, estaremos atendendo

a demanda das indústrias que já
estão implantadas e das que irão

.

se instalar na cidade", destacou. A

equipe do Senaí realizou um estu

do econômico sobre Guaramirim

e através dele apontam as priori
dades e os principais segmentos

GuaramiÍim,
depois de Jaraguá

do Sul, tem a maior

populaçã� e a

expectativa de

crescimento da

cidade é gTande.
Newton Saloman, .

diretor do Senai

da indústria no município: ves

tuário, metal mecânica, eletroele
trônica e madeiraimobiliário.

O diretor da Aciag, Carlos

Hugo Dequech, aposta no cres

cimento da região e destaca que
a vinda de empresas para Guara

mirim se dá devido à logística e

ao espaço territorial existente no

município. "Estamos trabalhan

do para que se faça um trabalho
sério visando o futuro, para que
tenhamos um crescimento sus

tentável e inteligente", afirmou

Dequech. Para ele, conhecimen

to e crescimento devem andar
lado alado, por isso escolas técni
cas e profissionalizantes devem

ser implantadas na cidade no

menor prazo possível. 110 Senai

apresentou uma proposta muito

interessante para investimentos

em Guaramirim que está sen

do estudada a fim de podermos
otimizar o Cedup. São parcerias
como esta que as instituições'
tanto públicas como privadas
devem buscar com o objetivo de

qualificar e gerar riquezas limpas
-na, nossa região", disse.

A proposta do Senai é utilizar

uma área de 2 mil metros qua
drados, onde serão feitas a insta

Iação de uma biblioteca, salas de
aula e de informática, e espaço

para aulas práticas, oferecendo

cursos para as áreas de maior

demançla na cidade. "Queremos
oferecer cursos em dois níveis:

básico e médio. O básico abrange
a qualificação profissional, aper
feiçoamento e aprendizagem
industrial e o médio são cursos

técnicos profissionalizantes de
até dois anos de duração", infor
mau Saloman. Grande parte dos
cursos serão gratuitos e atende
rão desde alunos do ensino fun
damental até os adultos que bus

cam melhorar sua qualificação
profissional. A Secretaria de Edu

cação do Estado está estudando

a proposta e se for aceita, o Senai

pretende começar as atividades

no início de 2013.

FOTOS MARCELE GOUCHE

ENSINO Murara ressalta a importância de se preparar para o mercado

Obras

Serviços são

retomados

Curso de Ajustador Mecânico

é resultado de parceria
Atualmente, o Senai, em

parceria com a Prefeitura de

Guaramirim, possui um curso

em andamento, o de Ajustador
Mecânico, que atende cerca

de 32 adolescentes, com a ida
de entre 14 e 16 anos. O cur

so é gratuito. Para o professor
da unidade de Guaramirim,
David Murara, a qualificação
dos jovens para a entrada no

mercado de trabalho é muito

importante. liAs empresas irão

contratar um funcionário que

já sabe como o serviço é feito.

Eles saem daqui e já ingres
sam em alguma empresa. Nós
mesmo indicamos", disse ele.
Ele destacou que o diferencial
deste curso é a parte prática.
"Trabalhamos muito a prática
dos serviços com eles, por isso

saem sabendo o que fazer",

As obras de construção do

Centro de Educação Pro

fissional (Cedup) foram re

tomadas em Guaramirim.

Após um tempo de espera,
os operários voltaram a

trabalhar na estrutura e

agora finalizam o bloco

pedagógico, o refeitório e

a cozinha. De acordo com

o gerente de Infraestrutura

da Secretaria de Desenvol
vimento Regional, Otoniel

da Silva, estes serão os

primeiros locais a ficar

prontos. liA paralisação nos

serviços foi devido à espe
ra do valor do segundo re

passe do Governo Federal.

Agora a obra está em ritmo

normal", declarou Silva.
O valor estimado deste
investimento é de cerca

R$7 milhões. IIUma parte
da obra depende de uma

nova licitação, pois a plani
lha veio com alguns preços
defasados. Já fizemos, dois
aditivos que somam R$ 1,2.
milhão", afirmou.

1

SENAI O estudante

Thomaz Bernardo

Grossl (C), 15 anos, é
mn dos 32 alunos do

curso de qU8,Jjtjca.ÇiiJ ,

completou. O estudante Tho
maz Bernardo Grossl, 15 anos,

está empenhado em aprender
o máximo com o curso. 'Aqui
aprendemos muitas coisas, que
com certeza vamos usar no futu

ro", disse. Em meio a uma turma

de 32 alunos, Larissa Costiich, 16

'anos, é um a das duas meninas'

da turma. Ela ingressou no curso

por indicação do irmão e está

satisfeita com o que aprende.
"Aprender sempre é bom.

Pretendo fazer outros cur

sos depois desse", afirmou.

Para a implantação de cursos

no Cedup, o Senai pretende in

vestir, de 2013 a 2015, cerca de

R$ 2 milhões. A contrapartida
do Estado será a disponibiliza
ção do espaço e a parceria com

a Aciag será para divulgação e

apoio dos trabalhos exercidos.
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• Área prívatíva 122,00 m2
• Lavabo social
• 1 suíte + 2 dormitórios
• 3 faces de insolação direta
• 2 vagas de garagem

�
• Rua Ferdínando Pradí, Centro
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Plantão de Vendas
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25 www.bertaimoveis.com

Ref.l029 - Vila Nova - casa de alvenaria com

387m2 Sendo 04 suíte (01 Masterj02 Close),
Sala,Cozinha,Lavanderia,Escritório,Depende
ncias de Empregada,BWC de Festa, área de

festa, 03 Sacadas. R$ 930.000,00

Ref. 1035 - Tifa Martins - Casa de alvenaria
de 100m2 Sendo 03 quartos,Sala,Cozinha
,Lavanderia,Ol Vaga de garagem.

* Ponto
Comercial (Lavação) - ACEITA TROCA POR

CHÁCARA. R$ 240.000,00

Ref. 4023 - João Pessoa - LOTEAMENTO
RESIDENCIAL VICENZO - ASFALTADO E

TRANQÜILO. FINANClÁVEL. Terreno de

esquina - R$ 95.000,00

Ref. 2002 - Vila Lalau - Apartamento com

86m2 Sendo 01 Suite com sacada, 02

dormitório,salajjantar,cozinha,lavanderia,Bwc,
sacada com churrasqueira,Ol vaga de

garagem. R$ 198.000,00

Ref.l005 - Oportunidade única terreno

em ótima localização, rua sem saída -

Loteamento Versalles - edificado com casa

de madeira sendo 02 quartos.cozinha,
banheiro.Terreno com 420m2•

RS 130.000,00

Ref.sool- ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - Terreno

Comercial com 1200 m2 (30X40) . Contendo

01 Casa de alvenaria com 78,40m2 sendo 03

quartos,02 BWC,Sala,Cozinha,Lavanderia.
R$ 668.000,00

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

MERAMENTE ILUSTRATIVA. R$ 175.000,00

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

dormitórios,cozinha, sala, 02 banheiros, 01

vaga de garagem.Terreno com 155m2•
Condições de pagamento: 40% de entrada +

parcelas direto com a construtora.

REF.1013 - ÁGUA VERDE - CASA DE ALVENARIA COM

382M2 SENDO 1 SUiTE, 04 DORMITóRIOS, 03 BWC,
COZINHA, SALA, ESG:RITóRIO LAVANDERIA, ÁREA DE

FESTA COM LAVABO, GAR. PI04 CARROS + CASA DE

ALVENARIA COM +OU- 70M2• ACEITA APTO COMO
PARTE DO PAGAMENTO. R$ 400.000,00

Ref. 6001 - Barra Rio Molha - Chacará com
, 850m2 com casa de alvenaria com 02 suítes

(uma com closet), 01 sotam,03 salas (01 com

varanda)Cozinha,lavabo,lavanderia.Área de festa
com 02 banheiros,Ol depósito,churrasqueira,Ol
sala,garagem p/04 carros, piscina,canil,portão

eletrônico,monitorada por camera.área de
1.100m2 rua com paver.R$ 650.000,00

Cad 10007 - Casa em Schroeder. Bairro
centro - descrição: 1 suite+ 2 dormitarias

demais dependencias.
Valor: R$ 900,00

Cad 13003 Galpão Bairro
Rio Cerro II com àrea de

1140,00 m2 + 06 bwc.
Valor R$ 6.000,00

Cad 11019 Apartamento
Bairro Vila Lalau com 01 suíte

+ 02 dormitórios e demais

dependências.
Valor R$ 770,00

Cod. 10004 - Casa no Bairro
Água Verde com 382,00m2

com 01 suíte, 04 dorrn,
escritório, salão de festas com

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

Cod 13005

Galpão Bairro

Baependi

com àrea de

1.411m2 + 03

bwc

(consulte-nos)
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TRÊS RIOS DO SUL

3 7 •

SANTA LUZIA

6.342- CASA COM 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR, COZINHA/COPA,

BWC, LAVANDERIA. R$120.000,00

CZERNIEWICZ

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

ESTRADA NOVA

6.325-CASA COM 3 DORMITÓRI

OS, SALA, COPA/COZINHA, LA

VANDERIA, GAR. R$170.000,OO

TRÊS RIOS

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR BREITHAMPT,LOTE 120- 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
BAIRRO: BAIRRO JGUA 99 -RUA OSCAR SCHNEIDER, N" 301 - OI SUITE, OI

QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO:JGUA 84 -RUA PAULINA KRIEGER LESCOWICZ, N"186-0IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 500.00
BAIRRO:V1LA LENZI -RUA ROBERTO MARQUART, N" 164- 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 690,00.
BAlRRO:NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI, N" 118- 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA FERDINANDOKRIEGER, N" 185-01su1TE, 02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV,CHURRASQUEIRA E GARAGEM.R$ 1.200,00
BAlRRO:VILA NOVA -RUA FREDERICO CURT VASEL, N"122 -04QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E 02GARAGENS.R$ 970,00.
-RUA FREDERICO CURT VASa, AO LADO N'652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA GERHARDT ROEDER, N' 69 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 550,00 •

BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS SANTOS, N'500 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRlls RIOS DO NORTE -RUA ROD. MUNICIPAL, N'282 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 380.00
BAIRRO:AMIZADE -GUARAMIRIM - RUA ARNOLDO BETONI,N' 65

-03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 700,00
-RUA JOÃO SOTTER CORREA, AO LADO N'739-0IsuITE,02QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA, LAV E GARAGEM.R$l.lOO,OO
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY SATLER, N' 210 - 03QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO:CENTRO -GOV: JORGE LACERDA, N' 373 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -EDIF. FERRETTI II
-RUA CANOINI-IAS, N' 130 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, 02BWC, LAV, GAR.
R$ 880,00 -EDlF. DNA,[LDA
- RUA EXP. GUMERCINO DA SII,.VA, N' 600 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA MARIA BARDIN LENZI, N' 400 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
CHURRASQUEIRA GAR. R$ 750,OO-EDIF. GOMES
- RUA NELSON NASATO, N' 46 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI
CHURRASQUEIRA GAR. R$ 600,00 -EDIF. FERRETTI I
-RUA AMBROSIO PINTER, N" 69 -FUNDOS -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. R$ 900,00 •

BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N' 960 . 02 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV; SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUIL'
HERME

•

-R. FRANCISCO TODT, N' 960 - OI QTO, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR. R$ 480,00
EDIF. GUILHERME
-R.PAULO BENKENDORF, N ' 230 - OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,

o CHURRASQUEIRA GAR. R$ LlOO,OO -EDIF. 04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI. RUA MARIA UMBELINA DA SILVA, N' 500 'IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV: R$420,OO
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA
'2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,OO
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N' 1606 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO:BARRA DO RIO CERRO -RUA DAS CEREjElRAS,S/N -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 470,00 EDIF. WEDMANN

-RUA FELICIANO BORTOLlNI, N'II60 -OI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL
BAIRRO JGUA 99- R. OSCAR SCHNEIDER, N' 301 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 480,00.
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N' 40 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO AMIZADE -RUA ROBERTO ZIEMANN, N' 1121 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 630,00- RES. CHEVALo
LlER
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, N' 194
-OI SUrTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUBBA, N' 277 -OI SUITE, IQTO,
SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIF. VENEZA
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEL, N' 727 -OI SUITE, IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 750,00 EDlF. BARTEL
-RUA GEORG NIEMANN, TORRE DINAMARCA -02 QTOS,SL, COZ, BWC, LAV,
E GAR.R$ 600,00 EOJF. EUROPA
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO, N'3695 -02QTOS, SL, coz,
BWC, LAV,SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 650,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N' 1014 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR. R$ 590,0
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI PRADI, N' 126

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,OO
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N' 160 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$550,OO
BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO BARBJ, N' 314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 440,00
-Rl:JA HENRICH LESSMANN, N' 421 '02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$
530,00.

CHICO DE PAULA

6.318- TERRENO COM 435,OOM2.

R$125.000,OO

6.338- APTO COM SUíTE, 2 DOR

MITÓRIOS, BWC LAVANDERIA,
GARAGEM. R$262.000,OO

JOÃO PESSOA

TRÊS RIOS

6.122- TERRENO COM AREA DE

21.270,OOM2o

R$638.000,OO

RIO CERRO

CENTRO

6.263 - TERRENO COM

1.151,50M2. R$500.000,OO

CENTRO

6.334 - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 2 BAN

HEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR/ JANTAR,
SACADA, LAVANDERIA, DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA. R$159.000,OO

BAEPENDI

6.331- APTO CI UMA SUITE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA/COPA, COZo MOBILIADA, ÁREA DE

SERViÇO, BANHEIRO E GAR ÚLTIMO ANDAR

R$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

CENTRO

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHNCOPA, 2 BWC, ÁREA

DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.

R$188.000,00

BARRA

6.255- SOBRADO C/ 01 SUíTE + 03

QUARTOS, 3 SALAS, 3 BWC, ÁREA DE
FESTAS/MESA DE BILHAR, PISCINA, LAV.

E GAR. P/2 CARROS. R$380.000,OO

ÁGUA VERDE
,

6.330- CASA COM SUíTE, 3 DORMITÓRIOS,2
BWC, COPNCOZINHA, CHURRASQUEIRA, SALA

JANTAR/SALATV, ESCRITÓRIO, GAR PARA3

AUTOMÓVEIS, DEPOSITO. R$650.000,OO

TRÊS RIOS

CENTRO

6.337- APTO COM SUíTE, 2 DORMITÓRI
OS, BWC, SALA DE JANTAR/ESTAR,

COZINHA, LAVANDERIA E SACADA COM

CHURRASQUEIRA. R$230.000,00

RIO CERRO

6.324 - CASA ESTILO ENCHAIMEL. C/

DORM., SALA ESTAR, COPNCOZ., ÁREA
DE SERViÇO, CHURRASQ., PISCINA,
BWC E GARAGEM. R$ 215.000,00

SCHROEDER

6.328-CASA C/3 DORM., SALA, COZo BAN

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO, 3 VGS DE GAR

OUTRA CASA MENOR 502 TAMBÉM CI GARI
COZ.! BANHEIRO E QUARTO. R$195.000,OO

JARAGUÁ ESQUERDO

BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA, N'72 -3QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAVER, N 93 -I QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 430,00
- RUA EUGENIO BERTOLDI, N' 218 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 420,00
BAlRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, N'250 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 700,00.

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE 148 -SÃO LUiz - 01

QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250.00
BAIRRO :'SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N' 916 -IQTO, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 500,00 , ..-

BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N" 224 - OI QTO, COZ E BWC. - R$ 300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UMBELINA DA SILVA,N' 700- IQTO, SL,
COZ, BWC, LAVR$ 420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO -ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N' 258 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR .R$1.800,OO-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N' 161 - 34
M2 - R$ 440,00 /
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FONSECA, N' 1594 - 32 M2 - R$
670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N' 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, N' 194 - 45M2
R$l.lOO,OO
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM�ESTAR
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Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felíccade:
3 suítes I 2 garagens I Completa área sodal, entregue mobiliada e decorada
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. Vendas: Incorporação e Construção:
ocalízação centra ·

Rua Floríanó olís t Jaraguá do sul-se
www.edífidomanhattan.net

É ,U�U
Empreendimentos Imobiliários Ltda. � realsec

(47) 3275 9500 www.realsec.com.br

Ed. Dom Ariel - Apto com suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha com

móveis sob medida, BWC, área
de serviços, ampla sacada com

churrasqueira e 02 vagas garagem,
Aceita financiamento

Bonita casa cf 140 m2, sendo
1 suíte + 2 quartos, ambientes

amplos, ao lado de Colégio; fácil
acesso para Weg II

Ed, Amaranthus - Amplo apto com

suíte + 2 quartos, tendo 183,53m2
de área privativa, com ampla

sacada com churrasq. e 2 vagas de
gar. Aceita financiamento bancário.

Ed. Saint Tropez - Lindo apto
semi-mobiliado com surte + 1

quarto, uma garagem, cortinas,
localização privilegiada. Aceita

financiamento bancário.

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

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

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Ed i fiei!) I

Res. Algarve - Apto GQm 02
quartos, sql;;), cozinha, área

de.serviço, sacada com chur
rasqueira e 02 vagas de ga-

r<;lgem, Aceita financíamento.

CENTRO
JARAGUA DO SUL· se
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EDIFíCIO
IPANEMA - Vila
Baependi Aparta
mentos NOVOS,
PRONTOS
PARA MORAR, quartos, 04 banheiros, cozinha com

com 74,00m2
privativos, sendo

amnários, toda murada. R$2.000,00

01 suíte, 02
ReI. 2000-APARTAMENTO-BAE-

dormitórios, 01 PENDI- Com su�e-+ 02 quartos,

ou 02 vagas de sala com sacada, cozinha, banheiro,

garagem. Edifício área de serviço com churrasqueira e

com elevador, hall 01 vaga de garagem. R$ 650,00
e salão de festas ReI. 2002 _ APTO -ILHA DA
mobiliados e '

decorados.
FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,00m2, 2 qtos A partir de
com sacada, banheiro, cozinha, área

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem benteitorías, e demais dependências, terreno cf 360,00m2 todo R$ 185.000,00 de serviço, 01 vaga de garagem e

medindo com 470,00m2, sendo 20,00m de frente. murado, ótima localização residencial. R$ 285.pOO,OO
- aceita financia- churrasq. na lavanderia. R$ 600,00.

R$ 110.000,00 estuda propostas � aceita financiamento bancário. menta bancário Rei. 2005 - APARTAMENTO - BAE-

:==================-=================::::: ;;:=:;;::;;;;::;;;;:;;;:;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;==:::!
'--------------------' PENDI- Com 02quartos, sala com

sacada, cozinha com móveis sob

medida, apartamento com cortinas,
área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 700,00.
Rei. 2006 - APARTAMENTO - CEN

TRO - Com 01 su�e + 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira,
banheiro social, cozinha com móveis

sob medida, área de serviço com 02

vagas de garagem. R$ 1.300,00
ReI. 2007 - APARTAMENTO

CENTRO - Com 01 surre + 02

quartos, sala com sacada, cozinha

com móveis sob medida, banheiro

social, área de serviço com 01 vaga
de garagem.R$ 900,00.
Rei. 2008 - APTO - CENTRO - Com
01 surre + 02 quartos, sala com

���:::!::�::::::::::::::::=======�����===========:::::=====:::! �;;;;:;::;:;;;;:::;:;;;;;:::::=:;::;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;:;:;;=;;=:::::;;;:j'"-;:::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;:;
sacada, cozinha com mobilia, área

r
r. de serviço, banheiro social com 01

vaga de garagem. R$1.200,00.
ReI. 2009 - APARTAMENTO -

BAEPENDI- Com 02 quartos,
banheiro, sala com sacada, cozinha

com móveis sob medida, área de

serviço com 01 vaga de garagem.
R$600,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO - Com

01 su�e + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de jantar. coz.,

sacada, área de serviço, 01 vaga
de gar. Prédio C/ elevador. piscina e

salão de festa. R$1.500,00
Rei. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.

ANA CRISTINA - Com surre, 02 qtos,
sala com sacada e churras., bwc

social, cozo (apenas bancada dê

CÓd.571

Centro - Ap. cf

128,OOm2 privativos,
1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga

Próx. Caneri

R$ 280.000,00

Cód.471

J Centro - Ap. cf
J 125,OOm2 privativos,

1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado,1 vaga

Próx. Bradesco

R$ 299.000,00

CÓd. 171 - Tifa Martins - Casa de alv. 130,00m2, 1
suite + 2 qtos, e demais dep., cozinha mobiliada,

aquecedor solar de água, terreno cf 745,00m2, próx.
do colégio Jonas Alves. R$ 350.000,00 - aceita

financiamento bancário

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

2 qtos, 2 vagas de garagem, cozinha mobiliada,
120,00m2 de área total, próx. Posto Marcolla-,

R$199.000,00 (aceita financiamento bancário).
TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE SALAS

COMERCIAS !!

granrro divide sala da coz.) , lavand.

e garag. R$900,00
ReI.2017 - Quitinetes - Centro - Ed.
Marechal Center· 01 qto., bwc, sala

e COZo conj. R$350,00
Rei. 2018 - Apto. - Cemrn- Com
02 qtos., sala, coz., área de serviço.
Não tem garagem. R$ 600,00
Não tem condominio, apenas taxa

de água.
Ref. 2019 - APARTAMENTO

CENnRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.

R$700,00.
ReI. 2028 - APARTAMENTO -Ilha

da Rgueira - Com 01 surre + 02

quartos, banheiro social, sala com

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

garagem.R$ 650,00.
ReI. 2037 - APT - CENTRO· 01

surre com sacada + 02 quartos,
banheiro social, sala grande,
sacada com churrasqueira, cozinha

com móveis sob medida, área
de serviço com dependência de

empregada com banheiro, 02 vagas
de garagem. R$1.100,00
Rei. 2043 - APARTAMENTO -

CENTENÁRIO - Com 01 quarto com

ar condicionado e cortina, cozinha

com pia, armáno elevado e fogão,
área de serviço, banheiro social, sala

com sacada e churrasqueira com 01

vaga de garagem.R$ 560,00.
Rei. 3008 - SALA - Barra- Com

aproximadamente 200m' , em

baixo 02 banbeiros, mezanino com

banheiro. R$ 3.600,00.
Ref. 4005 - GALPÃO - Vila Rau -

Com 750m' de área térrea mais

mezanino para deposito 125m',
-com 03 salas para escritório +

02 banheiros de 01 lavabo, coz

inha. Área externa com 3.600m', .

aberto com 02 porta rolo para

carga e descarga.Toda murada

com transformador industrial.

R$ .6.500,00.

COMP - VEN

ALUGA - ADMINI
3376 0015 � vendas@imo�iliariabarrasul.com

Procurando c ácaras em

Jaraguá do Sul? Encontre aqu"
as mais be as c ácaras da

região, procure a imobiliária da

Barra para comprar ou ender
seu imóvel rurat,

www.imobiliariabarrasul. om

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREENDIMENTOS
CREel 3494.)

Cód: 120 - GEMINADO -.Estrada Nova, com

70m2, 2 dermtóms, 1 vaga de garagem. Terreno
com 157m2. R$ 148.000,00.

Cód; 527 - APARTAMENTO - Três Rios do Sul,
com 56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Cizeski.R$ 110.000,00.

Cód: 519 - APARTAMENTO - Centro, com 87m2,
2 dorrnttórios sendo 1 sutte, 1 vaga de garagem.

Residencial Saint Tropez. R$ 260.000,00.

Plantão: 9135-8601

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

WWw.popcimoveis.com.bp

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

I.i b.br

Cód 177 � CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dcrmtórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$ 135.000,00.

Cód: 193 - CASA MISTA - Barra do Rio Cerro,
com 100m2, 3 dormitórios, 2 banheiros. Terreno

com 421 m2. R$ 300.000,00.

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

Terreno com 224m2. R$ 135.000,00.

Cód: 191 - CASA ALVENARIA - Rio da Luz, com 70m2,
2 dormitórios, 1 vaga de gar. Possui 2 casas no mesmo

terreno, uma de alvenaria e outra de madeira. Casa de

madeira com 80m2. Terreno C/ 400m2. R$120.0oo,00.

Terreno - LOTE - Vila Nova, com 430m2,
com água própria, próximo ao Mercado

Eduardo. R$ 550,00.
Cód: 532 - APARTAMENTO - Czerniewicz,

com 61 m2, 2 dormóríos, 1 vaga de garagem.
Residencial Ady Frutuoso. R$ 135.000,00.

LOCAÇÃO TERRENOS/CHÁCARAS
Coo: 47 - APARTAMEm'O - Nova Brasflia, com

3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de garagem.
Próximo a Arena R$1.1 00,00 + cond.

Loteamento Adelina - LOTES
em Schroeder próximo a Marisol

a partir de R$ 70.000,00.

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 234 - TERRENO - Estrada Nova,
com '392m2, próximo ao Colégio.

R$ 60.000,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cõd: 277 - TERRENO - Nereu Ramos,
com 325m2, próximo a Br 280.

R$ 70.000,00.

Cód: 71 - PESQUE PAGUE - Guamiranga,
com 3 lagoas de peixe, restaurante com

180m2. Próximo a Br 280.

R$1.500,00.

Loteamento Fossile - Lote - Três Rios do

Norte, com 337m2, próximo ao CTG Trote

ao Galope. R$ 65.000,00.

Cód: 275 - TERRENO - Balneário Barra

do Sul, com 426m2, próximo as Salinas.

R$ 50.000,00.

+ Sacada c/ churrasqueira e

demais dependência Entrada de 18.500,00 .

+ Parcelas + Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4172- Apartamento- Tipo 01: 1 suíte I' + 2 dormitórios. Tipo 02: 1 suíte + 1 dor-

I mitório. Tipo 03: 2 dormitórios, sendo to- •
f dos com sacada c/ churrasqueira e 1 vagrJ't de garagem. A partir de R$128.150,OO
._...._..__........... -

...........__

JMOBIllARIA

Ref. 4834- Apto 2 Dorm., 1 Bwc, 1 vaga
de gar., Acabamento em gesso e granito,

sacada ampla e porcelanato. Entrega
p/ Setembro de 2012. Entrada de R$

10.000 OO.Valor do imóvel R 129.90000

Ref. 5251- Apartamento- 2 Dormitóri

os, 1 Bwc, Sala, Cozinha, Lavanderia, 1

l vaga de garagem e demais dependên-

�a�: ��l�r �� Íl��v:�.��_�35.000,OQ

em área nobre. Próximo ao centro,

aceita financiamento.

Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,

ISala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur-
"

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de ;

t
R$ 9.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês. i

t,,, ��ões +
..S����in��i���.••M• ...tI

_

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços,
1 Bwc, Sacada c/ Churrasqueira, vaga de �

garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4951- Apartamento- 2 Dormitório,

Sala de Estar/Jantar, Cozinha, I
Bwc, Sacada c/ churrasqueira e 1 vaga I
de garagem. Entrega para Dezembro

de 2012. Entrada de R$ 3.900,00 +

Parcelas + Saldo Financiado.

I -

I Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dorrnitóri-

Ios( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend-

ências:.::�o:.do.��v:l �$ !.?9.��0��!

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

L .... '::�o:..do.i�óv�l �.�..
��,�·2��'?�."....,�
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
r. •

o
.l::oo
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cr:tõ

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

I . Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

J"me-", �.f!jffJ!/!!I11,r.I�I/f?W.,,'1 11/1)1 lil!JnrMfflD"1"'ffI/fC� ';1' '1i!J"j,/"lliWiJ'ft!" �"l'� W"!'Iil!!NI; 7111 '�Ie, 'II�"

_' LO(AÇÃO RESIDEN(IAL-

- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasflia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasflia R$480,00
- Ed. Petunia, Nova Brasilia. A partir de R$550,00

- Residencial D' Angelis ,Vila Nova,R$1 000,00
- Residencial Novo Horizonte,vila Lenzi, R$1000,00

•

- Ed.Dona Virginia ,Centro, A partir de R$950,00
- Apto, Rua 25 Julho Vila Nova, R$620,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czemiewicz a partir R$630,00
- Ed. Paris, Baependi R$630,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed.Erica, Centro R$700,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,00
- Ed. Magnolia, Centro R$780,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00

Inspirgdo em conceitos modernos, o Reslden-
.

dai Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo; o seu.

Criado para transformar seu� dias agradáveis,

de morar e de se admirar•

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão. o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Apto Rua Jose Emendoerfer,Nova Brasilia,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$880,00
- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 800,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2500,00
- Ed. Bartel, Baependi R$680,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1200,00
- Ed. Tulipa, Centro R$1040,00
- Ed. Esplendor, Baependi R$ 830,00

- Casa na A..a l1DoJm lVrua' ,T1fa l'Jlcra5 , 2 Q.JéJ1OO, R$35O,OO .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,oo
- Casa no Rau, 3 quartos R$1200,00
- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,oo
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qts + suíIB , Czemiewicz R$1500,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Rio da Luz, 3 quartos R$550,00
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa mista 4 quartos na Barra do Rio Molha, R$970,00
- Casa 4 quartos ,Rua Dos Escoteiros 123,Chico de Paula,

R$3000,00

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

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00

Rua Presidente Epit. Pessoa-1460-Centro cf 225m R$3000,00
Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00
Sala cml, Nova Brasília a partir de R$ 1.200,00
Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasilia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.1 00,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Market Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml, Amizade cf 55m2 R$ 700,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00 .

Sala cml Centro, a partir de 32m2. À partir de R$ 550,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$1435,00

Casa Rua Gottlob Enke, Rau 3
quartos, suíte, Churrasqueira

R$1200,OO

- Galpão Alv. Céntro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,lIha da Figueira 3.600m

,R$28,000,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

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

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado .10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROl, RETROVISOR ElETROCROMO,
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS, SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN cs. É MUITO MAIS C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NISSAN FRONTIER
XE 4X2 MT TURBODIESEL 2013

SHIFT�the way you move

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: (47) 3370-7500
",.

� FIAT\IOEA ELX 1.4 2006 !
COMPLETA.fllllll:fIIJJJI
--_.__._--_......_-,---�-_ .. _._�

! CITROEN C3 SPORTIF 1.4 2006

,coMPLETo/couRo·"'IIfIJIIfIJJ!IB..

'

,

L . _

www.enIGuloveiculos.com.br

,I

I GM/VECTRA GL 21_lIIono;I uu l' ',rrmflllf/! "�!.ilfD/!;WIIIl
I COMPLETO/PRATA.,. '.

' '. .�
l__ . . ._'_':_'_"_::.

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

VW PARATI 1 6 2006 1 I CH_EVRO._�.__'If"n_�,�TQIPP�.IS.mI.llllAlit"�•.
""i_

...

�.4 J)jjC?_!-2.HII00.8.11
_ COMPLE�A·"_I"m, :õ,1 _j "":., l!&"'I!mmr� J

L200 Triton 3.2 CR

.87.500,00

2008 - Preta - Diesel- 72.800 Km - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseíro,
Bancos em Couro, CD Player, Câmbio Automático, Freíos Abs, Air Bag
Duplo, Sensor de Estacionamento, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

C4 Palias
Exclusive AT 2.0

38.500,00.
2008 - 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 Dup!o.

Fiesta Hatch Street 1.0

14.800,00

PROMOÇÃO
VALOR À CONSULTAR

FORD ECOSPORT 1.6

FREESTYLE XLS

r----·---·-·-·-----·--------·-·-
.. -·-·----·

I vw FOX 4P 2009
, vw GOL GIV 4P 2009 COMPLETD
! vw GOL GIV 2006

I vw PARAll 1.6 2006 COMPLETD

! vw GOlF 1.62002 .

vw SORA 2.0 2009 COMPLETO TETO

I HONDA ClVIC EX 1.7 2006 ABS
, I HONDA Frr LX 1,4 2009 COMPLETD

'I SANOEIRO EXP 1,62011 COMPLETO
lOGAN 1. o 2008 COMPLETO

PICASSO �h�I';iI.�.' ,2Qii=w' II CUO SEDl\N PRIVlLEGE 1.02005 COMPLETO

COMPLETA.I/.JIÍ�Jil.g IJAm,� I CUO HAl'CH 01\02 OPCS
_____ . . J

1 CIO HATCH AR\C 2007
I GM PRISMA 1.4 2007 2008 PRE'rDI VERMELHO

I CORSA SEDAN MAX 1,4 2008
I CORSA SEDAN 01\03108

I CORSA HATCH 1.6 2001 AR\C GNV

I CORSA HATCH 01\05\07
t4 i CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETD

I FIAT IOEA ELX 2006 COMPlETA

I" C4 AClUAS GLX 2.0 AT 2008

, AClLlO 2010
I FIAT UNO ECONOMI 2009

FIAT/PUNTO SPORTING 1.82008 ! PEUGEO' rr 20 20 ETO pnAT
r_iiWI.i'ióut;jJi.'IfBiII.'Ji I lU'

6 08 PR nJ-'I"A

COMPLETO/ABS·Bli�2,=�'.Bili'I1 PEUGEOlIT 207 AClSSION 2010
--------- :1 ! PICASSO EXCWSIV 2. O 2003

"I I" PICASSO EX AT 2006

"I f PICASSO GLX 1,6 0912009 PRETA CINZA

!I GM AGllE 1.4 lJZ 2010 COMPLETD

I GM VECTRA ELEGANCE 2. o 0612009

!I I FIAT PUNiD 1.8 SPORllNG 2008
, FIAT FUNiD ELX 1.4 2008

I : GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS
I f GM MONTANA 1,4 2008
I , TOYOTA COROLLA XEI 1.8 AT 2007 PRETA

I ! FORD TAURUS 3.01997 U.OONO
HILUX SRV SW 3'�i�ff9P� SQII!P,LETAI I GM MERIVA 1.8 2004 .

IAUT/COURO_ I I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 LUGARES
--------------::.__j I FORD FIESTA HATCH 05 AR\C 2007

I FIESTA SEDAN 1. 6 2005 COMPLETO
, FIAT SIENA ELX 2005 COMPLETO

I FORO ECOSPORT FREES1YLE 2007 PRETA

I C3 XTR 1.62007 ABS
I C3 EX2004
I C3 GLX 1.4 0007
I SMW 130 HATCH 3. o 2008
! HONDA C8 300 2010
I HONDA l1JYSTER 04\2007

JI GM VECTRA 97199\2000 CINZA\VERMELHOIPRATA
GM VECrRA GLS 2000 BRANCA

PEUGEOUT ��'t.::;'r..��.9_0,81If· PEUGEffi 307 1.6 AClCK 2009
.

LCOMPLETO\��� "

, .,_:.,':_�_:___ '_,�_� L_._. �__ri • __ ._. __ • _

Sportage Ex At 2.0

54.000,002004 - Prata - Gasolina - 4 portas - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, limpador e DesembaçadorTraseiro.

Corsa Classic 1.0

18.800,00
2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player.

Zatira Elite· 2.0 Aut

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

2010 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhas Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Cd
Player, Sensor de Estacionamento, Faróis de Neblina, Piloto Automático.

Sx4 MT 4x4 2.0
Valor a partir de

61.490,00
o KM - Prata - Gasolina - O KM - Ar-condicionado Digita! Automático,
Direção Eletro-assistida, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd Player Mp3, Air bag Duplos, Freios Abs,
Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada, Faróis de Neblina, Rodas de Liga-leve.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREGO
..

• 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 I 8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou a noite. Tr: 3273-0779.

• Procuro pessoas que queiram vender
Raco cosméticos, paga se boa comissão.
Tr: 3275-4315.

• 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

• Procuro musico com experiência que

toque bateria para tocar em Banda. Tr:

9141-6810 ou 9954-3898

• 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

• Trabalho como diarista ou mensalista. Tr:
3273-0779

• Ofereço serviços de podas de arvores.

Tr:9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-2946 I 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183 I
3276-2100

-

DOAÇAO
• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.-

VENDAS
• Vende-se 2 cachorro macho 1 fêmea

da raça IHASA APSO, preço a combinar.
Contato: 8431-0316 ou 8852-0400.

• 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 ,negocio próprio
cl baixo investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 I 9988-2844.

bemestaredinheiro@yahoo.com.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

VENDAS

• 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 magnavox com

5 caixas de som R$ 200,00. Se levar os

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

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441
• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio

de uso, 400 litros, profissional, completa.
R$ 2400,00.Tr: 3276-1918 96132901.

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

1351/9168-7441
• 11mpressora HD -400 Fotos e colorida.

R$150,00. Tr: 47-3054-13511 9168-
7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi

novo, pouco uso, e/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-13511 9168-7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core

- 2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250
GB Placa de vídeo integrada - ONbord

- Móbile Intel(r) 4 series Express. R$
950,00, cl Bruno. Tr: (47)3055-0085
I 3372-2772. Email: brunorosa90@
hotmail.com

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

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

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

• Vendo bebe conforto da Burígoto, azul
marinho de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 CI Susan.

f'
• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que

voa, novo. R$150,00. Tr: 47-3054-1351

19168-7441.
• 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.

• Vende se um simulador de caminhada,
novo. R$ 250,00. Tr: 3371-9021 ou

3275-2914 Lori.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:

3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para
doação. Tr: 3275-4315

• Vende se um reprodutor da raça Dorper.
Tr: 9912- 5997

• Vendo freezer vertical cônsul190 litros,
semi novo, retirar no centro de Jaraguá
do sul, dar um toque que retornamos a

ligação. R$ 450,00. TR: 489143-1969.

• Vendo moveis para salão de Cabeleleiro,
3 cadeiras de corte, poltrona de 1

lugar.poltrona de 3 lugares, balcão /

de atendimento, 1 vaporizador para

hidratação, 11avatório tipo Italiano e

bebedor elétrico.Tr: 3376-1737

• 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.

VENDAS
• 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.

IMÓVEIS
APARTAMENTO

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

financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

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

• 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 I 8414-1898

• Vende - se apto na praia ltajuba 65 mt2

cl suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

CASAS

• Vendo sobrado com 190 m2 com 3
moradias independentes, área coberta,
garagem para 4 carros, churrasqueira, na

rua 600, centro de Balneário Camboriu.
Tr: 47 3367-6101

• Vende - se casa averbada em Blumenau,
casa,46 m e terreno 675 m valor de R$
140.000,00 ou troca - se por uma em

Jaraguá. Falar 140' mil, ou troca-se por
uma em Jaraguá. Falar c luciandro 9137-
4420 ou 8440-0390 Raquel.

• Vendo Casa de alvenaria com dois

quartos, o terreno tem 400 m2 no Bairro
Três Rios do Norte. R$ 118.000,00 Tr:

9613-5553 aceito propostas.

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de Itajuba. Escriturado.
R$ 120.000,00. Tr: 8448-8644 I 9936-
7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mt2, 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

IMÓVEIS
CASAS

no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 I
8455-7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua
84, 130 mt2, 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 terreno em B.Velha(+j-)
600m da praia de esquina e com

escritura mais Kit casa (72m2) de

madeira plainada e com Telhas

ECOLÓGICA 54mil. Sem mão de

obra, vendo separado e estudo

propostas (47) 9104-7008

3035-7001- BNU Cj Sr. Roberto

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO!

CHÁCARA
• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plaino pronto
para construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-
0726.

SALA COMERCIAL
• 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 mt2, ótima localização. Tr. 3373-1900

• Vendo a Flash vídeo locador:a 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 mt2 no centro,
prox. ao Museu Weg. R$ 450,00 mensal.
Tr: 3275-2264

LOCAÇÃO
• Alugo sala comercial de 100 m2 na Vila

Lenzi, dou preferência para igreja. TR:

3371-6968.

• 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 Laudés.

• Aluga - se galpão de 150 m2, pré
moldado na Rue Cristiane Zerbin, 240 em

Schroeder. Tr: 3374-1488./ 8861-9108.

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

• Alugo apartamento no amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. Tr:

88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder.
Uma suíte mais dois quart;os, sala
cozinha área de serviço, garagem.
Com 97 m2• Aluguel R$900,00. Venda

R$250.000,00. Fone: 88519651

IMÓVEIS

LOCAÇÃO
• 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:9l23-5851

• 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.

TERRENO
• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto pI construir R$70,000,00 aceito

propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo
ao jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-
5553 aceito veiculo na troca.

• Vendo lote no Nova Brasília 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.

• Vende - se lote na praia de Itajuba 300
m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-
8644 I 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
mt2 prox, a Rio do Sul. Valor a combinar.
Tr: 47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de .

8.500 mt2 podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mt2 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 mt2 (doc. ok) cl varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado,
Weg, parque aquático e a menos de 10
mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
- tratar fones (11) 5560-1193 16657-
0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mt2 ,

ideal para loteamento com frente de 50
mt2 situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto

13375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal

para loteamento, com frente 75 mt

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

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no

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

• Terreno na praia de Itajuba, R$

10.000!00 entrada e saldo parco Direto c.

propriet. Fone 8448-8644

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

• Grande oportunidade Vendo um lote
no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaraguá, com escritura,
com casa alvenaria aprox. �O mts com

água corrente e cachoeira, nascente,
lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 um terreno 7.522 mF Rio
Cerro. ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

• Vendo um 2 terreno no champagnat na

Rua: Irmão leão Magno, 15,75 por 24
metros cada lote, R$ 185.00,00 cada.
TR: Sergio 9975-3940.

• Compra-se terrenonos bairros são

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

restante parcelado. Tr: Dito 9912-3610

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

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone
91374701

t

OPORTUNIDA�
• Compro motos e carros financiados com

. doc e prestação em atraso, pago a vista.
47 9662-3668

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca
e apreensão, documentos em atraso, ou

já apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho

por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.
Tr:8812-7170 / 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: 3370-1550/
9929-8922 TIM /8811-0769 CLARO

VEíCULOS
Chevrolet

• Vendo Corsa Clasic, ano 2003.

Completo, branco, com KM 70.000,
R$ 14.900,00. Tr: 47 3054-1368/
9144.3631

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009

modelo 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. Tr: 3376-2776.

• 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-

1061/9163-8894. Com Almir.

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza

completo, ótimo estado. R$ 32.000,00.
Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

VEíCULOS
Chevrolet
• Vendo Vectra gls, 2.2, no GNV, preto, ano

2002, em ótimo estado de conservação.
Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

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

8425-6491/3273-2098.
• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$

14.500,00. Tr: 3371-6968

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

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após
18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98
4 portas cor verde perolizado, Ar

condicionado, travas elétricas, alarme,
chave geral, cd com OVO 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 �o cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone 3032�1400.

• Celta lS 2012, metálico, estado de zero

+ 60 x de 555,00, ou entrada em até
10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

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

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

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho -

Direção Hidráulica, Elétrica e Mecânica
em dia. Carro em bom estado de

conservação. Valor a negociar. Contato
com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho,
4 p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4

pneus novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-
4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

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

3397-2050.

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

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho ar

cond, vidro ele/ trava manual insufilm,
mp3, etc. R$ 15.500,00.3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.
Única dona. R$ 30.900,00. Aceito
moto de até R$ 5.000,00 de entrada.
Tr: 9183-1162 ou 9183-8930 Sandra
ou Junior.

VEíCULOS
Peugeot
• Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4

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

• Vende - se um Peugeot 206, ano

2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3538/ 9931-
9410.

Renault
• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V,

preto,bancos de couro,top de linha. R$
27.300,00.(A vista s/ troca)

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros

elétricos,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$ 14.000,00. Fone
47-9975-2864

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

Volkswagen
• GOL CITY 2006, FlEX, Completo, 04

portas, cor prata, alarme inteligente e

radio lG com entrada para pen drive.

carro de mulher está inteiro e lindo.

Forma de pagamento: 3 mil de entrada

(negociável) + assumir 50 parcelas
de 570,00 (Santander). Transferência
imediata. Tr: com Caroline 8478-7422

• Vende - se um gol 1000, ano 99, 8 v, cor

verde. R$10.000,00. Tr: 3370-1161

• Um Jetta 2007 modelo 2007, top de

linha, prata, R$ 42000,00. TR: 9176-
4929. 33"71-8208.

• Vendo um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

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

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

• Vendo Pollo 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 20Ó4. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/3084-1061

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

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

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

7813-4785

• Vende - se G3 1.0 completo, com ar

cone, direção e air bag duplo, 4 portas,
branco. R$ 9000,00 mais prestações,
particular (não precisa transferir) Tr:

3273-7644/ 88127170/ 78134785.

• Vende -se saveiro super surf

2004/2004 G3 prata completa em

ótimo estado, 2 o dono, 24.500.00
Geferson 9104-0938
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VEíCULOS
Fiat
• Vende - se Pálio Fire Flex 1.0 2007/2008

Vermelho, 2 portas, direção hidráulica, Vidros
e travas elétricas, som. Único dono, com

39.000 km. R$ 18.000,00. Interessados
falar com lucia 9973-3781

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

André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo
da FIPE. Telefone de contato: 9992-4000

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

• Palio Young 2001, 4 portas, verde escuro,
mrt, ótimo estado. Particular. R$ 11.500,00.
Tr: 3273-7644 ou 7-813-4785

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

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

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

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

Ford
• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto
de entrada. Tr 9137-1504/ 9153-1600.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$ 13;.800,00.
Tr: 9962-3664

• Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00. Tr:

3273-7645/9966-9448 C/ Wilson

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

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

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

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA
pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910/ 8816-
4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2oo9,com
ar condicionado, totalmente revisado e

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

• Ford Ranger XLT Umited 4x4, diesel 3.0
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Umited. Estudo troca veículo de menor valor.
R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

Diversos
• 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 Turisca r Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr: 3371-1634

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

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

• Vende - se Jogo de molas cortadas para Gol

Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos
do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-
4172

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

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú
4,8OC x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado

(Kit novo), pneus em bom estado.MWM 229.
R$ 25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr: 3373-
4105/9103-7300

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

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

VEíCULOS
Diversos
• 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: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito

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

• Vende - se um caminhão Scania modelo

124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim) 9122-

03OO(vivo)

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor

113, trucado, ano 88 semi novo, revisado.
R$ valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim)
9122-0300 (vivo)

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

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada
R$ 4.0oo+assumir o financiamento. Fone

(47) 3379.1342 - Ivo ou Jonatan (Estuda
Proposta)

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

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto completo.
Com sensor de estacionamento dianteiro e

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

com Elizabete

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado

para financiamento. Tr: 3376-1737

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

7813-4785

• Vende-se C3 Exclusive 1.6 Ano 2006, Ar,
Direção elétrica, air bag, freios abs, trava,
vidros. ótimo estado - Cor prata contato com

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

• Audi A3, 2006, prata, cambio automático, ar

bag duplo, ar digital, abs completo, revisões
sempre na autorizada. R$ 30.000,00. Tr:
com Fábio (47) 9103-7300/ 9103-7200 /
3373-4105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano

2011.20.000 km. Tr: 3370-5591 ou 9927-
9944.

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

• Vende -se ou troca - se por Terreno um

Troller 2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$
3372-0665

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6500,00.Tr: 3370-1161

MOTOS
• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixa km, doc.

2012 pago. R$ 2.500 Tr: 8452-0178

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom
estado de conservação. R$ 2500,00. Doe
2012 pago.Tr: 8452-0178

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano 2011.
cor prata com apenas 4000 kilometros R$
28.000,00. Tr: 9136-0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

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

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

Documentação em dia. Tratar 9132-6160 OI,J
8859-9378 após 18 horas.

•
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CHEVRO
I

ET IMPALA
I
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o Impala foi lançado
em 1958, como .

a configu ração de

acabamento Top de linha

da Chevrolet, rebaixando

o acabamento Bel Air à

posição intermediária de

acabamento. O Belair,

por sua vez, era o nome

da versão Hard Top

Coupe (falso conversível)
dos Chevrolets

fabricados de 1950 até

1952. Em 1953, tornou

se o nome da versão

de acabamento Top
de Linha da Chevrolet,

que ainda contava

com o 1-50 e o 2-10,

respectivamente, a
.

entrada e intermediária.

Com o lançamento do

Impala, em 1958, a
.

Chevrolet extinguiu os

modelos 2-10 e 1-50,
cria ndo o Biscayne e o

Impala. Com isto, o Belair

tornou-se o acabamento

intermediário, enquanto
o Biscayne era o modelo

de entrada. Eles apenas

se diferenciavam por

detalhes, tais quais frisos,

motorização, pintura
e emblemas, mas a

carroceria era a mesma

- exceção ao Conversível,

que era apenas o Impala.
Havia, outrossim, o

modelo Del Ray disponível
para a linha 1958.

Impala 1958 conversível

O Impala de 1964 se

caracteriza pelo desígn
sóbrio e foi o último dos

clássicos do modelo

lançado em 1958. O sedã,

que mais se assemelha

a uma imensa banheira,
entrou na década de 1960

como o automóvel mais

vendido dos EUA e em

1965 bateu o recorde da

indústria automobilística

americana, com um milhão

de unidades vendidas. Entre

1960 e 1969, vendeu 7,8
milhões de unidades, mas

perdeu espaço para carros

menores, que visavam .

competir com os menos

extravagantes europeus. O

sucesso do modelo tornou-o

um dos reis da miniatura.

Caprice, mas continou

em produção até

1974, como modelo

intermediário dentre os

os Chevrolets grandes.

O Impala foi substituído

como top de linha pelo

Imp rdív
Citroéri Gran C4 Picasso

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

R$ 75,000.00

I LINHA DE CREDITOS LIBERADOS
CRÉDITOS LIBERADOS EM ATE 24 HS S/BUROCRACIA P/QUITAR DIVIDAS, CAPITAL

DE GIRO, INVESTIMENTOS, IMÓVEIS E VARIAS FINALIDADES. PAGr FACILITADO. PES

SOA FISICA/JURIDICA,APOSENTDOS, PENSIONISTAS, FUNC. PÚBLICOS.

CRÉDITOS A PARTIR DE:

R$ 8 MIL - PREST 65,00 / R$10 MIL - PREST 83,00
R$ 15 MIL- PREST 124,00 / R$ 20 MIL- PREST 166,00/ R$ 30 MIL - PREST

249,00 - R$ 50 MIL - PREST 416,00 = CRÉDITOS ATÉ R$ 300 MIL C/PRESTAÇÕES
FIXAS. S/CONSULTA SPC/SERASA

CONSULTE (OXX31)4112-3629
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www.kia.com.br

E o
1° em vendas entre os SUV's médios-,

50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

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

SUV médio: Comprimento entre
4.601 e 4.779 mm. **ttens opcionais.

Jaraeuá do Sul: 47 3275 ..0808.
,Av. Prel'éíto Waldemar Grubba; 1346 . Saependi

8al. (amborió: 47 3360-9711
etumenau (loja Centro): 47323&-8000

Blumenau (loja 8R); 41 3323-7171

.foirNiffe (Shaw Room� 47 JGH885
joinvUftr. 4714..3595
Florianópolis: 48 3248-0117
S� Josá: 48 3288..0711

Power Imports
www..powerimports.com.b�

Semi Novos
Kia Power Imporls

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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VIM LJZAMO Tff C
ABERTO SÁBADO E DOMINGO, DAS 9H ÀS 17H I www.seminovoslocaliza.com.br

, ,

Respeite a sinalização de trânsito.

21"MJIIJ.LE; .

RUA DR. JOAO'COLIN, 559 - CENTRO
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GRANDTOUR
COMPLETO

R$48.690
à vista

Na compra
de um Grand Tour
ou um Stepway,

você ganha uma bike
exclusiva da Renault.

S
a partir de

R$43.390
à vista

1.616V

• 2012/13
• AR DIGITAL

• DIREÇÃO ELÉTRICA
• CHAVE CARTÃO

• AIR BAGS
• FREIOS ABS

VEíCtJLOS A PRONTA ENifREGA. l!JLTIMAS UNIDADES. CONSULTE DISPONIBILIDADE.
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c> Taxas a. partir de 0%
c> 60 x sem emrada

,J' Caraguá Auto Elite
,. �/ A escolha perfeita

-

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE
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Delegacia ainda está
no antigo endereço

Mudança definitiva ainda não ocorreu

porque falta ser feita instalação de Internet

GUARAMIRIM

Débora Remor

Por falta da instalação da In

ternet e do link da Polícia, a

Delegacia de Guaramirim con

tinua atendendo ao público I?-0
antigo endereço, na rua Irineu

iVilela Veiga. Quase todo efeti
vo já está instalado no prédio
novo, na rua 28 de Agosto, po
rém os funcionários não conse

guem trabalhar e a única movi

mentação é dos detidos, que já
usam a nova cela.

Os boletins de ocorrência

e os serviços do Detran con

tinuam sendo feitos no ende

reço antigo. "O atendimento

está normal, com uma média

de 80 pessoas por dia. Estamos

ansiosos para ir para o novo

endereço, mas sem o 'ponto'
(Internet) não podemos fazer

a mudança", comentou o auxi

liar administrativo do Detran

de Guaramirim, Cassiano Luiz

Azevedo. Ele comenta a difi-

Grave

'Empresário
aindanaUTI
Gilberto Augustin perma
nece em estado grave na

UII do Hospital São José,
e os médicos estão gra
datívamente retirando os

remédios que o colocaram

em coma induzido. Ele
foi baleado na noite de

terça-feira, dia 21, durante
um assalto à pousada da

família, em Corupá. A qua
drilha foi presa momentos

depois, em Jaraguá do Sul.

culdade em responder a uma

questão simples. "Quando a

população traz os documentos

para iniciar emplacamento e

devem voltar dali a quatro ou

cinco dias, me perguntam se já
vamos estar lá na casa nova".

A indefinição também inco

moda o delegado Daniel Dias.

"Uma semana que a delegacia
está parada. Isso afeta negativa
mente o trabalho", afirmou. Ele
enviou um ofício solicitando a

instalação da Internet à Secre

taria de Segurança Pública, que

respondeu que os técnicos já es

tavam vindo. "Estamos esperan
do. Foi uma burocracia o aluguel
e outra para a reforma, agora essa

espera pela Internet", desabafou.

A Secretaria de Segurança
Pública e a Delegacia Geral de
Polícia Civil de Santa Catarina,
através da Assessoria de Im

prensa, informaràm que a em

presa contratada para o serviço
de informática foi acionada e

deve fazer a instalação, no má

ximo' até a semana que vem.

Tiro no braço
Agricultor

se recupera
Baleado por assaltantes na

quarta-feira à tarde, dia 22,
em Guaramirim, Daniel

Micheluzi, de 42 anos,

permanece internado em

um quarto do Hospital São

José. Ele foi atingido por
bandidos que haviam rou

bado um veículo na SC-416

pouco antes e conseguiram
fugir em direção à BR-I01.

Os criminosos ainda não

foram localizados.

Esfaqueado
Jovem recebe alta

Na tarde de quinta-feira, Paulo Roberto Grein, de 22

anos, recebeu alta do Hospital São José. Ele foi esfaqueado
durante discussão com Luciano Schweizer, de 25 anos, no

último dia 21, em Jaraguá do Sul. Leandro Santiago Oliveira,
de 27 anos, também atingido, morreu no mesmo dia.

Uma semana que
a delegacia está

parada. Isso afeta

negativamente
o trabalho.

Daniel Dias,
delegado

Tráfic

Três pessoas
-

saopresas
Um assalto com ameaça (o
homem tinha a mão por dentro

da carriisa e fingia ser uma

faca) no bairro Czerniewicz,
em Iaraguá do Sul, terminou

na prisão de um casal, acusado

de tráfico drogas, por volta das
14h de ontem. Depois de rou

bar R$ 150 de um transeunte, o

assaltante usou o dinheiro para
comprar crack e pouco depois
foi abordado pela Polícia Mili
tar. A droga teria sido vendida

_ por uma mulher, que já havia
sido presa e cumpriu pena por

-

tráfico, e agora será indiciada

pelo mesmo crime. Com ela es

tava um homem, que também

foi preso, pois estava foragido,
com um mandado de prisão
expedido pela comarca de São
Bento do Sul, por estelionato.

lOSAlÉ

AR-CONOICIONADO • RODAS ESPO TIVAS

DrAEÇÃO HIDRÁULICA. ASS CO

TETO B.ÊTRtCO • V ROS VERDES

CÂM6[O AUTOMÁTICO. A1ABAG

TRAVAS E VIDROS ELÉTRicas
BANCOS EM COURO

3008 GRIFF 1.6 AUTO AR+DH+VfEtABS+ABGtALtAOtCOURü+TETOtCOMPtAUTOtRODA 2011 85.900 80.900 ITNAI
IM PREZA HB 2.0 4X416V ARtDHtVfEtALtABGtABS+CDtCOMP+4X4+FNtRDDA+LDTtW 2011 69.900 65.900 SUBARU-BLU

408 GRIFFE 2.0 AUTO CDMPLETü+ABS+AB8fCOUROtTETO+SENSORfEBD+AUTO+RODA 2012 69.900 65.000 ITAJAI
FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 ARtOHtVfEtABS+ABGtCOtAOtAUTOtCOMP+4X4+RODAtLOTtW 2009 66.000 64.000 SUBARU-FLN

307 CC 2.0 AUTO ARtOHtVfEtABS+ABGtCOURü+TETOtCDtAUTOtAOtROOAtCOMP 2005 57.000 53.000 ITAJAI
1302.0 AUTOMÁTICO ARtOHtVfEtABS+ABGtCOtTETOtAUTOtCOMPtAOtROOAtLOTtW 2010 52.990 49.190 SUBARU-ITAJAI

C4 PALLAS GLX 2.0 AUTO AR+OHtVTE+ABS+ABGtAOtCOUROtCDtCOMPtAUTOtROOAtOTtW 2011 51.900 48.900 ITAJAI
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL ARtOHtVfEtALtABGtCOUROtAOtROOAtW 2005 49.990 46.090 ITAJAI

CR-V 2.0 16VAUTO ARtOHtVfEtABS+ABGtCOUROtTETOtAUTOtALtCOtCOMPtROOA 2006 45.900 42.900 SUBARU-BLU

TUCSON 2.0 16V ARtOHtVTEtABS+ABGtCOUROtAOtCOtCOMPtREtROOAtLOTtW 2010 46.900 42.900 SUBARU-FLN

307 PRESENCE PK 2.0AUTO AR+OHtROOA+VfEtABG+ABS+COMPtTETOtAUTOtOTtLTtAO+VRA 2010 40.900 38,900 . JAC-ITNAI
CIELO SO 1.6 ARtOHtVTEtABS+ABGtALtAOtCOUROtROOAtSENSORtW 2011 39.500 36.000 JONI

PARTNER 16 ARtOHtVTEtALtAOtLDTtW 2011 39.900 36.000 JONI

RANGER XLS 2.3 CS 4X2 ARtDHtVTEtCOUROtAOtROOA
.

2009 39.800 35.900 ITAJAr
SENTRAS2.016VAUTO ARtOHtVfEtABGtCOtAUTOtCOMPtROOAtAOtDTtW 2008 39,900 35.900 SUBARU-FLN

ZAFIRA 2.0 ELEGANCE ARtOHtVTEtABGtCOtAOtCOMPtALtRODAtLOTtW 2008 36.900 35.200 JAC-ITAJAI

VECTRA GT 2.0 ARtOHtVfEtABGtCOUROtCOtALtAOtROOAtLOTtW 2008 36.900 33.900 ITNAI
207 SO PASSION XS 16 AUTO ARtOHtVTEtABS+ALtROOAtAOtCOMPtAUTOtOTtREtW 2010 36.400 32.900 ITAJAr

MEGANE SO OYN 1.616V ARtOHtVTEtABS+ABGtALtCOtCOMP+SENSORtAOtRODAtLOTtW 2007 31.500 28.500 JONI

KANGOO EXPRESSION SPORTWAY ARtOHtVTEtAOtROOAtLOTtW 2008 29.900 27.900 BRUSOUE

SCENIC AUTHENTIOUE 16 ARtDHtVTEtABS+ABGtAOtALtRODAtLOTtW 2008 28.900 27.400 JAC-ITAJAI
XSARA PICASSO 2.01 ARtOHtVTEtALtCOUROtABGtAOtROOAtLOTtW

. 2007 29.900 27.000 JONI

POLO SO 16 ARtOHtROOAtVfEtABS+COUROtOTtLTtAOtVRA 2008 29.900 26.900 JONI

PARATI18 COMFORTLlNE ARtOHtVfEtAOtLOTtW 2006 28.500 26.500 BRUSOUE

DUCATO-15 FURGÃO 2.8 DIESEL OlMO 2000 27.900 25.900 J.ONI
FIT LXL 1.4 ARtOHtVTEtALtAOtLDTtW 2004 27.000 24.500 JARAGUÁ

SANOERO AUTHENTlOUE lO ARtOHtTEtALtCOMPtLDTtW 2009 25.900 24.200 JONl

GOLF 2.0 COMFORLlNE ARtOHtVfEtCOUROtROOAtAUTOtALtOLTtREtAOtW 2001 26.000 24.000 JARAGUÁ

FACE 1.3 ARtOHtVTEtALtABS+ABGtAOtCOtCOURO+SENSORtROOAtLDTtW 2011 25.990 23.990 ITNAI
FOxtO ALtTEtLOT 2009 25.900 23.500 JONI

A31.8TURBO 180CV ARtOHtVfEtABS+ABGtALtCOUROtCDtAUTOtCOMPtROOAtLDT 2002 24.500 22.500 JONI

206 SENSATl4 .
ARtOHtVTEtAOtROOAtLOTtW 2007 24.000 22.000 JARAGUÁ

SAVEIRO 16 C/GNI1 W+GNV 2006 19.900 18.400 INOAIAL

FOCUS SO 2.0 ARtOHtVTEtALtAOtROOAtOTtW 2004 19.900 17.900 BRUSOUE

GOL POWER 1.6 .ARtOHtVTEtALtLOT 2005 19.900 17.900 JONI

CORSA HB lO ALtAOtTEtLOT 2004 18.500 16.500 JONI

CUO HBAUTHENTIOUE 1.0 ALtAOtTEtLDT 2008 18.100 16.100 JONI

ASTRA SD MILLENIUM ta
CELTA SPIRITlO
MEGANERTl6

CLASSE A 160
MONOEOV6

KAGL 1.0
PALIO ELX 1.0 C/GNV
BRAVA 16SX
SANTANA 1.8 MI

OUANTUM EVIOENCE 2.0
ESCORT SW GLX

FIESTA HB la GL
BIZ 125 KS

ARtOHtVTEtAQtROOAtOTtGNV

ALtAOtTEtLDT
ARtOHtVTEtABGtALtAOtROOAtLOTtW

AR+OHtVTEtABStABGtAL+AOtROOAtLDTtW

ARtOHtVTEtCOUROtABS+ABGtAUTOtTETOtAOtALtOTtROOAtW

AO
ARtO: ,tVTEtALtAOtROOAtLOTtW

ARtOHtVTEtAOtROOAtLOTtW

ARtOHtVEtAOtROOAtOT

DH+VTEtLDTtW
ARtOHtVEtAOtLDT
W

2001 17.500 16.000 INDAIAL

2006 16.500 15.000 JAC-BRUsnUE
2001 13300 11.300 INOAIAL

1999 12,500 10.600 JONI
2000 12.500 10.000 JONI
2002 10.900 9.900 JONI
2000 11900 9.900 JONI

2001 10.500 9.500 BRUSOUE

1997 10.300 9.000 JONI

1996 9.900 8.900 JONI

.
1998 9.500 8.500 JONI

2001 9.900 8.400 JONI

2008 4.500 4.000 . INOAIAL
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Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Hora da verdade

Se existe uma partida onde o Iuventus realmente será testa

do na Divisão Especial, será nesta contra o Guarani, fora de

.

casa. Muitas vezes as vitórias escondem falhas, que se tornarão

visíveis diante da categoria do adversário. Confesso que ainda
não sei até onde o atual grupo pode chegar, apesár de acreditar
muito no seu potencial. Mas o jogo em Palhoça vai me dizer se

os comandados de Pingo realmente reúnem as condições ne

cessárias para brigar pelo acesso ainda no turno. Um verdadei
ro teste de fogo. Avante, meu Iuventusl

CSM
Disse aqui neste espaço que não iria me surpreender no caso

de uma vitória da CSM sobre o Carlos Barbosa. É incontestável

que a equipe aprendeu a jogar e vencer dentro de seus domínios.
Nosso grande problema vem sendo jogar fora da Arena Iaraguá
e é lá que decidiremos a vaga na semifinal da Liga Futsal. Fora
de casa fomos goleados por Marechal Rondon, Umuarama, Con

córdia, Corinthians e outros adversários que não me recordo no

momento. Talvez o resultado mais expressivo tenha sido a vitória
sobre o Joinville, ainda na primeira rodada, com um gol contra.

Jaraguá
Tem coisas que só acontecem no futebol de Santa
Catarina. O adversário do Jaraguá na segunda-feira se

chama Oeste, pois foi fundado em Chapecó no ano de
2007. O simpático time sempre teve dificuldades em sua

cidade natal, pois a pressão política da Chapecoense
não permitia a realização de seus jogos na Arena Condá.
Sem opções, o Oeste acabou "vendido" a um grupo de

empresários da bola, dono.s do Itajaí Football Club, que na

verdade é sediado na cidade de Navegantes e manda seus

jogos no estádio do Marcílio Dias. Entendeu?

Inovando
Na semana passada critiquei
a pouca visão dos dirigentes
esportivos da nossa região.
Nada pessoal ou dirigido. Nesta
semana me sinto na obrigação
de elogiar a FME de Corupá,
por incentivar a prática do

hóquei na grama, mesmo que
adaptado. Era exatamente a

isso que me referia. Os jovens
da atualidade estão cansados
das modalidades tradicionais.

Querem o novo!

Quase •••

Ciclismo

Desistiu

tebol

Clássicos
o lendário ciclista lance Ar

mstrong, de 40 anos, entrou para
a história do esporte ao conquis
tar sete vezes o Tour de France,
maior competição do ciclismo
mundial, mas vivencia um re

gresso. Com incidentes de dop
ping, Armstrong perdeu os sete

títulos ao desistir de provar a sua.

legitimidade nas provas em pro
cesso que já perdura por 10 anos.

Além de perder os títulos, ele foi
oficialmente banido do esporte.

o Rio de Janeiro viverá um

fim de semana repleto de clás
sicos regionais. No sábado,
Vasco e Fluminense se con

frontam no Engenhão, na luta

para se manter firme na busca

pelo título do Campeonato
Brasileiro. Não menos presti
giado' Botafogo e Flamengo
duelam domingo no Enge
nhão, em briga direta pelo so

nho de disputar a Libertadores
no ano que vem.

Pouca gente sabe, mas o

Campeonato da Divisão

Especial quase parou nesta

semana. O motivo? A demora da
FCF em dar um veredito no caso

envolvendo o WO na partida
entre Concórdia e Caxias.
Precisou o Presidente voltar
das Olimpíadas para o negócio
caminhar novamente. Um triste
retrato do nosso futebol, que
vive na sobra de um ...

Convite
Com o apoio de O Correio do
Povo e Avante! Esportes, vem

aí a Jaraguá Oodles Cup. A

competição de futebol sete irá
distribuir mais de R$ 8 mil em

premiação. Monte seu time e

inscreva-se. São 64 vagas na

maior competição do gênero
na região. Os jogos acontecerão
no GT Society, aos sábados, das
14h30 às 19h30. Informações
no (47) 3370-8451.

CJopa 70

Morre ídolo
Com problemas respira

tórios faleceu o goleiro Félix,
um dos ídolos na conquista
da Copa do Mundo de 1970.

Iairzínho, que também atuou

na .Copa do Mundo, lamen
tau o fato. "É um homem que
fica marcado como um dos

grandes amigos que fiz no fu
tebol". A CBI: comunicou que
os campeonatos nacionais
terão um minuto de silêncio
no final de semana.

tebol

Cai mais um treinador na Série A
A eliminação nos pênaltis

para o Atlético-GO surtiu efei
to. imediato no Figueirense,
que confirmou nesta sexta

feira a demissão do treinador
Hélio dos Anjos. Lanterna,

o alvinegro precisa de uma

campanha espetacular no re

turno do Brasileirão para se

salvar do rebaixamento, que
se torna quase iminente. Com
9 jogos no comando do Fi-

gueirense, Hélio dos Anjos só
venceu l!ma partida. O treina
dor interino será Abel Ribeiro,
que comandará o Figueirense
neste domingo, às l6h, contra

o Coritiba.

C 152

fones x Belfort
Em busca de um desafiante para Ion Iones no UFC 152, deten

tor do cinturão dos meio-pesados, Dana White (mandatário da

organização) teve grande trabalho. Com as desistências de Dan

Henderson, Lyoto Machida e recusa de Ion Iones por lutar com

Chael Sonnen, o brasileiro Vitor Belfort será o adversário. Em co

municado, Vitor Belfort mostrou satisfação com o desafio. "Será
um grande desafio e eu estou feliz com a oportunidade de fazer

.

um grande show para o mundo inteiro", afirmou.

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
19" rodada

25/08
18:30 - Vasco x Fluminense
18:30 - Palmeiras x Santos
21:00 - Ponte Preta x Portuguesa
26/08
16:00 - Rgueirense x Coritiba
16:00 - Cruzeiro x Atlético-MG
16:00 -Intemacional x Grêmio
16:00 - Corinthians x São Paulo
16:00 - Botafogo x Flamengo
18:30 - Sport x Náutico
18:30 - Bahia x Atlético-GO

Rebaixados para Série B

B
CLASSIFICAÇÃO

América-MG
7 Avaí 30

8 Atlético-PR 29

9 América-RN 28

10 Ceará 27

11 Paraná 26

12 Boa-MG 22

13 CRB 21

14 Guarani-SP 21

15 ABC-RN 20

16 ASA-AL 18

18 7· 5 6 26 23

lS 5 7 6 23 25

18 6 3 9 21 32

lS 5 6 7 20 19

1� 5'5 8 25!26
.18 5 3 10 21'27

17 Guaratinguetá 15 19 4 3 12 18 34 -1626,3%
18 Bragantino 15 18 3 6 9 20 28 -8 27,8%
19 Ipatinga 13 19 4 1 14 15 40 -2522,8%
20 8arueri 10 19 2 4 13 15 37 -2217,5%

o (] IJ�
CLASSIFICAÇÃO (TURNO)

PRÓXIMOS JOGOS
19" rodada

21/08
Criciúma 2xO Avaí
Barueri 2x3 Guaratinguetá
Ipatinga lxO América-MG

24/08
21:00 Ceará x Vitória*

25/08
16:20 Paraná x Atlético-PR
16:20 São Caetano x Guarani-SP
16:20 Joinville x Goiás
16:20 América-RN x ABC-RN
16:20 CRB x ASA-AL
21:00 Boa-MG x Bragantino
*encerrado após o fechamento da edição

Rebaixados para a Série C

I"'''' :
IIJ)J �lltImtW

.... m.IC! ,

PRÓXIMOS JOGOS
9" rodada

25/08
15:30 XV de Indaial x Caxias

26/08
15:30 Imbituba x Hercílio Luz
15:30 Concórdia x Biguaçu
15:30 A. Tubarão x Porto
15:30 Guarani x Juventus

6 Imbituba lar 8 2 j 5 :6
7 Hercílio Luz 8i 8 2 2 '4 ! 6 12
8 XV de Indaial 7i 8 1 4 3 9 110
9 Caxias 6: 7 1 3 3 5 lt2 -7 :28,6%! !
10 Porto 41 8 1 1 6 8 i17 :-9 :16,7%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

()r��llr[() .....

CLASSIFICAÇÃO

5

6 Maga

5 1-3 116,7%
;

2 O 4 -4 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

PRÓXIMOS JOGOS
3· rodada (turno)
26/08
15:30 caçador x Inter de Lages
15:30 NEC x Maga
27/08
18:00 Oeste/ttajaf x Jaraguá

f!V/I,�'!/I;.fii1!.lIlfiIIiIIiIIQigJili!Jjll".PíI/D1fflUdi_l_8ÍJ�!.iL�J"fí!I
.
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Na expectativa de um

No papel, [uventus
e Guarani tem tudo

para protagonizar
o melhor jogo do

campeonato até aqui

,ARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O clima é de expectativa no

João Marcatto..Apesar de

já estarem classificados para a

semifinal do turno, os atletas
do Juventus encaram a partida
contra o Guarani como uma

verdadeira decisão.
IINão há motivação maior

do que a -possibilidade de as

sumirmos a liderança", afirma
Max, autor do gol que deu a

vitória ao Moleque em Palhoça
no ano passado.

No papel, as equipes reú-

Voleibol

Schroeder
Schroeder realiza até domin

go seu 8° Torneio Aberto de
Voleibol, evento que neste ano

bateu recorde de inscrições.
No masculino são.sete equi
pes, distribuídas inicialmente
em duas chaves. No femini
no, os quinze times foram

agrupados em quatro chaves.
Os jogos serão disputados
nos ginásios Alfredo Pasold,
Imigrantes e Santos Tomaselli
- este somente no sábado.

a e

nem condições de protagonizar
o melhor jogo do certame até

aqui. Em campo, os dois me

lhores ataques e as duas melho
res defesas desta fase.

O Guarani leva vantagem na

classificação, por ter vencido
uma partida a mais. O Tricolor,
por suá vez, foi mais eficien
te no ataque - marcou 14 gols
contra 12 do Bugre.

"Precisamos manter a tran

quilidade e confiança para ga
rantir a vitória", afirma o téc
nico Pingo. Sem poder contar

com Almeida, suspenso, o trei
nador levará o Iuventus para
campo com Wanderson; Pará,
Alemão, Charles e Michel; An
derson Pedra, Gregori, Rogério
Souza e Max, Kiko e Lourival.

Guarani e Iuventus jogam
no estádio Renato Silveira no

domingo, às 15h30, com arbi

tragem de Bráulio da Silva Ma
chado.

Basquete
No Marista

Precisando de uma vitória

para avançar à fase final do

Carnpéonato Catarinense, a

equipe Unimed/FME de bas

quete infanto masculino rece

be a AABB, de Florianópolis.
Será neste sábado, às 14h, no

Colégio Marista. A competi
ção está equilibrada e os co

mandados de Milton Mateus
estão empatados em pontos
com outros três postulantes a

vaga na próxima fase.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

AFUND.ANDO Depois de passar pela Estrada Nova,'
Rio da Luz (centro) desafia o Santo Antônio

n t at ense

.Jaraguá
Duelo de líderes na terceira

rodada do Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso. O

Sport Club Iaraguá vai a Itajaí,
onde enfrenta o Oeste no está
dio Dr. Hercílio Luz. A partida
está marcada para a noite de

segunda-feira (27), às 18h.
Para este importante con

fronto, o técnico Rafael Rocha
não poderá contar com o expe
riente zagueiro Ricardo, expul
so contra o Internacional. Be
lém entra em seu lugar. Assim,
o Leão do Vale deve ir à campo
com Otávio; Fabiano, Belém,
Paganelli e Pajé; Wilhian, Iai
son, Geléia e Torres, Thiago e

Zamorano.
O Oeste é uma equipe fun

dada em Chapecó, mas que foi

adquirida recentemente por
empresários de Itajaí e vem sur

preendendo na competição.

ndejogo
IRIANE PORTO/AVANTE!

DIFERENCIAL Ataque do Juventus foi mais
eficiente que o do Guarani até esta rodada

Football

BufIalos
.

Líder invicto da Divisão Oeste
da Conferência Sul do Cam

peonato Brasileiro de Futebol
Americano (AFAB), o Corupá
Buffalos viaja para Palmeira
(PR) no domingo. Lá enfrenta
o Ponta Grossa Phantoms,
no Estádio Municipal, com o

'kickoff" marcado para 14h. A

partida é válida pela nona se-
,

mana da competição nacio
nal, que será complementada
com outros seis jogos.

Copa Kaiser

Fora de casa
JJ Bordados e Primeiro Braço
entram em campo no domin

go (26), às 15h30, pela nona

rodada da Copa Kaiser. O Ver
melhinho (7°) tem um difícil

compromisso fora de casa

contra o Canto do Rio (3°). Já
os massarandubenses (9°) en

caram o lanterna Horizonte
(12°), também fora. O campe
onato é disputado em turno

único, com os oito melhores
seguindo ao mata-mata.

Liga Norte

Jogo difícil
Depois de uma pausa para
as competições da Fespor
te, a Liga Norte Catarinense
retoma neste domingo seu

campeonato adulto masculi
no. E os jaraguaenses da Me

negotti - atuais vice-líderes
- entram em quadra para um

difícil compromisso contra a

Tupy, atual terceira colocada.
A partida é válida pela oitava
rodada e está marcada para
15h, no ginásio da Tupy.

Copa Interbairros

Oito jogos abrem a segunda fase
A 4a Copa Interbairros de

Futebol prossegue na manhã
de domingo (26). O evento

promovido pela Fundação
Municipal de Esportes entra
em sua segunda fase, onde a

maioria das equipes estreia na

competição. Dos vinte bairros
inscritos, 16 continuam na bri

ga pelo título.
No Guilherme Tribess jo

gam Tifa Martins versus Vila
Lalau (8h15) e São Luís versus

João Pessoa (10h15). Na Vila
Lalau acontecem os jogos entre

Vila Nova e Três Rios do Norte

(8h15), além de Ilha da Figuei
ra e Nereu Ramos (10h15).

Dois jogos também estão

previstos para o estádio Luís

Ersching, campo do Flamen

go' onde se enfrentam Barra
do Rio Cerro versus Jaraguá 99

(8h15) e Jaraguá 84 e Rio Cerro

(10h15).
O João Marcatto recebe a

partida entre Vila Benzi e Bra

ço do Ribeirão Cavalo, às 9h30.
No mesmo horário, Rio da
Luz e Santo Antônio jogam no

campo do Santo Antônio.
O artilheiro até o momen

to é Edenilson da Silva, do
Centro, com 3 gols marcados
na competição que apresenta
uma média de 2,5 tentos por
partida. O sistema de disputa
é a eliminatória simples, com

jogos de ida e volta.

Dos vint'e bairros que
iniciaram na disputa,
dezesseis seguem na

luta pelo título.
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Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Hora da verdade

Se existe uma partida onde o Iuventus realmente será testa

do na Divisão Especial, será nesta contra o Guarani, fora de

.

casa. Muitas vezes as vitórias escondem falhas, que se tornarão
visíveis diante da categoria do adversário. Confesso que ainda
não sei até onde o atual grupo pode chegar, apesár de acreditar
muito no seu potencial. Mas o jogo em Palhoça vai me dizer se

os comandados de Pingo realmente reúnem as condições ne

cessárias para brigar pelo acesso ainda no turno. Um verdadei
ro teste de fogo. Avante, meu Iuventusl

CSM
Disse aqui neste espaço que não iria me surpreender no caso

de urna vitória da CSM sobre o Carlos Barbosa. É incontestável

que a equipe aprendeu a jogar e vencer dentro de seus domínios.
Nosso grande problema vem sendo jogar fora da Arena Jaraguá
e é lá que decidiremos a vaga na semifinal da liga Futsal. Fora
de casa fomos goleados por Marechal Rondon, Umuarama, Con

córdia, Corinthians e outros adversários que não me recordo no

momento. Talvez o resultado mais expressivo tenha sido a vitória
sobre o Joinville, ainda na primeira rodada, com urn gol contra.

Jaraguá
Tem coisas que só acontecem no futebol de Santa .

. Catarina. O adversário do Jaraguá na segunda-feira se

chama Oeste, pois foi fundado em Chapecó no ano de
2007. O simpático time sempre teve dificuldades em sua

cidade natal, pois a pressão política da Chapecoense
não permitia a realização de seus jogos na Arena Condá.
Sem opções, o Oeste acabou "vendido" a um grupo de

empresários da bola, donos do Itajaí Football Club, que na

verdade é sediado na cidade de Navegantes e manda seus

jogos no estádio do Marcílio Dias. Entendeu?

Inovando
Na semana passada critiquei
a pouca visão dos dirigentes
esportivos da nossa região.
Nada pessoal ou dirigido. Nesta
semana me sinto na obrigação
de elogiar a FME de Corupá,
por incentivar a prática do

hóquei na grama, mesmo que
adaptado. Era exatamente a

isso que me referia. Os jovens
da atualidade estão cansados
das modalidades tradicionais.

Querem o novo!

Quase •••

Ciclismo

Desistiu
o lendário ciclista lance Ar

mstrong, de 40 anos, entrou para
a história do esporte ao conquis
tar sete vezes o Tour de France,
maior competição do ciclismo

mundial, mas vivencia urn re

gresso. Com incidentes de dop
ping, Armstrong perdeu os sete

títulos ao desistir de provar a sua.

legitimidade nas provas em pro
cesso que já perdura por 10 anos.

Além de perder os títulos, ele foi
oficialmente banido do esporte.

Fu.tebol

Clássicos
o Rio de Janeiro viverá um

fim de semana repleto de clás
sicos regionais. No sábado,
Vasco e Fluminense se con

frontam no Engenhão, na luta

para se manter firme na busca

pelo título do Campeonato
Brasileiro. Não menos presti
giado, Botafogo e Flamengo
duelam domingo no Enge
nhão, em briga direta pelo so

nho de disputar a Libertadores
no ano que vem.

Pouca gente sabe, mas o

Campeonato da Divisão

Especial quase parou nesta

semana. O motivo? A demora da
FCF em dar um veredito no caso

envolvendo o WO na partida
entre Concórdia e Caxias.
Precisou o Presidente voltar
das Olimpíadas para o negócio
caminhar novamente. Um triste
retrato do nosso futebol, que
vive na sobra de um ...

Convite
Com o apoio de O Correio do
Povo e Avante! Esportes, vem

aí a Jaraguá Oodles Cup. A

competição de futebol sete irá
distribuir mais de R$ 8 mil em

premiação. Monte seu time e

inscreva -se. São 64 vagas na

maior competição do gênero
na região. Os jogos acontecerão
no GT Society, aos sábados, das
14h3'O às 19h30. Informações
no (47) 3370-8451.

Copa 70

Morre ídolo
Com problemas respira

tórios faleceu o goleiro Félix,
um dos ídolos na conquista
da Copa do Mundo de 1970.

Jairzinho, que também atuou

na Copa do Mundo, lamen
tau o fato. IIÉ um homem que
fica marcado como um dos

grandes amigos que fiz no fu
tebol". A CB:E comunicou que
os campeonatos nacionais
terão um minuto de silêncio
no final de semana.

Fu.tebol

Cai mais um treinador na Série A
A eliminação nos pênaltis

para o Atlético-GO surtiu efei
to. imediato no Figueirense,
que confirmou nesta sexta

feira a demissão do treinador
Hélio dos Anjos. Lanterna,

o alvinegro precisa de uma

campanha espetacular no re

turno do Brasileirão para se

salvar do rebaixamento, que
se torna quase iminente. Com
9 jogos no comando do Fi-

gueirense, Hélio dos Anjos só
.

venceu u�a partida. O treina
dor interino será Abel Ribeiro,
que comandará o Figueirense
neste domingo, às 16h, contra

o Coritiba.
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C 152

fones x Belfort
Em busca de um desafiante para Ion Iones no UFC 152, deten

tor do cinturão dos meio-pesados, Dana White (mandatário da

organização) teve grande trabalho. Com as desistências de Dan

Henderson, Lyoto Machida e recusa de Ion Iones por lutar com

Chael Sonnen, o brasileiro Vitor Belfort será o adversário. Em co

municado, Vitor Belfort mostrou satisfação com o desafio. "Será
um grande desafio e eu estou feliz com a oportunidade de fazer

.

um grande show para o mundo inteiro", afirmou.

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
19" rodada

25/08
18:30 ' Vasco x Fluminense
18:30 - Palmeiras x Santos
21:00 - Ponte Preta x Portuguesa
26/08
16:00 - Rgueirense x Coritiba
16:00 - Cruzeiro x Atlético-MG

.

16:00 -Intemacional x Grêmio
16:00 - Corinthians x São Paulo
16:00 - Botafogo x Flamengo
18:30 - Sport x Náutico
18:30 - Bahia x Atlético-GO

Rebaixados para Série B

PRÓXIMOS JOGOSCLASSIFICAÇÃO
19" rodada

21/08
Criciúma 2xO Avaí
Barueri 2x3 Guaratinguetá
Ipatinga ixO América-MG

24/08
21:00 Ceará x Vitória*

25/08
16:20 Paraná x Atlético-PR

52,6% 16:20 São Caetano x Guarani,SP

52,6% 16:20 Joinville x Goiás

53,7% 16:20 América-RN x ABC-RN

29 25 ',. 4 51,9%
16:20 CRB x ASA-AL
21:00 Boa-MG x Bragantino

5 30 26 '4 50,0% *encerradoapósofechamentodae<:liçào

6 América-MG

7 Avaí
8 Atlético-PR 18 9

9 América-RN 28 H� 8 4
i

10 Ceará 27 18 7 6
!

11 Paraná 26 18 7 5
i

12 Boa-MG 22 18 5. 7

13 CRB 21 1� 6 3

14 Guarani-SP 21 : 18 5 6

15 ABC-RN 20 !H� 5'5
·16 ASA-AL 18 .18 5,3

6 26 23 3 i48,1%
6 23 25 -2 140,7%
9 21 32 -111 38,9%
7 20 19 1 !38,9%
8 25 26 -1 37,0%
10 . 21

.

27 -6 33,3%
17 Guaratinguetá 15 19 4 3 12 18 34 -1626,3%
18 Bragantino 15 18 3 6 9 20 28 -8 27,8%
19 Ipatinga 13 19 4 1 14 15 40 -25 22,8%
20 Barueri 10 19 2 4 13 15 37 -2217,5% Rebaixados para a Série C

.(} �'t
CLASSIFICAÇÃO (TURNO) PRÓXIMOS JOGOS

9" rodada

25/08
15:30 XV de Indaial x Caxias

26/08
15:30 Imbituba x Hercüto Luz
15:30 Concórdia x Biguaçu
15:30 A. Tubarão x Porto
15:30 Guarani x Juventus

5 A. Tubarão 10: 8 2 4 2 j 9 6

1018
i i

6 Imbituba 2 4 2 1 5 i6
7 Hercílio Luz 8i8 2 2 '4 6 112

i ,

8 XV de Indaial 7;8 1 4 3 9 110
9 Caxias 61 7 1 3 3 5 �2

41 I
·1

10 Porto 8 1 1 6 8 i17

i3 141,7%
li 141,7%

!

-6 )33,3%
-1 !29,2%
-7 128,6%

'-9 1167%
1 :'

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

»cf'N �,
.. 1 I��!t.J!!�.If. ,.,�'.. ..l

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
3' rodada (turno)
26/08
15:30 Caçador x Inter de Lages
15:30 NEC x Maga
27/08
18:00 Oeste/ltalaí x Jaraguá

4 Caçador
5 NEC

6 Maga

1 ! 2 i O 1! 1 i 2 i 5 116,7%j i i i

O 2 O O 2 O 4 ! -4 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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'Apadirde

2

WWW.vw.com.br. Promoções validas até 25/08/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: a vista com redução de IPI a partir de
R$22.790,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: a vista com redução de IPI a partir de R$25 820,00. Novo Gol 1.6 Total Flex. 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partirde R$29.660.00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$28.160,00. Voyage 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 12/13: a vista com redução de IPI a partirde R$32.070,00. Fax 1.02 portasTotal Flex, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de R$27.890.00. Fax 1.62 portas. ano modelo 12/13. à vista com redução de IPI a partir de R$32.540,OO. IOF,cadastro e despesas de gravame Inclusos na cperação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na
Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 08007012834. SACo 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva
ou de fala: 0800770 1935.

CarcJguá Auto Elite
A escolha perfeita
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