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Acompanhe a apuração das eleições no www.ocponline.com.br

DE 2012 m R$ �',50 _

° .poder do eleitor
. .

Jorge, Amanda e Bnma estão entre. os 166 mil eleitores da região que irão decidir, neste domingo, prefeitos e vereadores. Página 20

Nallderança
[uventus enfrenta
o Caxias de [oínvílle
Equipe de Jaraguá do Sul joga
às 15h30 deste sábado, no

Estádio João Marcatto, para
confirmar a boa fase e também

assegurar a melhor campanha
do returno. Página 22

Curiosidade

Os artistas por trás
das cortinas daScar

Para curtir

Bebidas sem álcool
e bem refrescantes

Acidente

Família de Schroeder
morre no Paraná

Reportagem do O Correio do Povo
mostra os bastidores"da Cia Quase
Cinema, durante apresentação no

Festival de Formas Animadas, que
vai até este domingo, em Jaraguá.

•

Dicas para preparar drinks com

carambola, abacaxi, morango e

limão. As misturas, junto com

ingredientes aromáticos, como

hortelã e manjericão, deixam o

coquetel saboroso. Página 16

Lírio Bonatti, 60 , a mulher Liloá
Simões, 41, e o filho dela, Vinícius,
14, estavam na caminhonete

que foi atingida por uma carreta,
no trevo de acesso da cidade de
General Carneiro. Página 21
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br "

Top turismo 2012
A contece no próximo dia 9 a ceri

.l1.mônia de entrega do Prêmio Top
Turismo 2012. a evento é promovido
pela ADVB/SC e será realizado no Es

paço Acqua, do Parque Beta Carrero

World, em Penha. Na ocasião, será co-

nhecido o Top One do turismo catari
nense. a governo do Estado entrega o

Troféu Beta Carrero de Excelência no

Turismo, para úma personalidade, um

município e um empreendimento tu

rístico catarinense.

Veículos
Após o recorde de produção de veículos em agosto, setembro teve uma

queda de 14,2%. Nada de significativo. Em agosto houve 23 dias úteis,
enquanto em setembro foram apenas 19. A produção continuou a todo

vapor na expectativa de uma grande venda no mês de outubro. Para isso era

necessário repor o estoque e produzir os veículos com pedidos em carteira.

DIVULGAÇÃO

Turbina
A Rolls-Royce lançou o RB211-Gzero. a produto é
uma atualização de reequipamento para clientes que
utilizam turbinas industriais a gás RB211, derivadas
de aeronaves. Com o aprimoramento, esses usuários
terão um aumento de potência de 10%, dependendo
da temperatura ambiente e do tipo de motor da
aeronave. Desenvolvido como um pacote modular

para facilitar a manutenção, a atualização RB211-
Gzero beneficiará, especificamente, operadores
de uma frota mundial de mais de 440 variantes de

geradores a gás RB211-C e RB211-G, que contam

com turbinas energéticas RT-56 ou RT-62.

Atuara com vendas de transportes
pesados e excedentes. '

Enviar currleulum para:
gerentecomercial@jrotaner.com.br

Petrobras
A estatal do petróleo
continua buscando
recursos para sustentar os

investimentos no pré-sal.
Para isso, planeja se desfazer
de ativos que possui na

região do Golfo do México.
Eles estão avaliados em US$
8 bilhões. Desse total, cerca

de US$ 6 bilhões estão em

negociação. No entanto,
não são os únicos ativos

que poderão ser vendidos,
uma vez que o plano é
arrecadar US$ 14,5 bilhões
com vendas de ativos.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 811
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 07 - 09 - 10 - 12
14 - 17 - 19 - 20 - 22

QUINA
SORTEIO N° 3012
28 - 36 - 42 - 45 - 49
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COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT • 1,52%
OURO .. 0%

US$ 112,630
US$ 1781,200
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Classe média
Um dos objetivos declarados da presidente
Dilma Rousseff é transformar o Brasil em

um País com "população de classe média".
Esse é objetivo pelo qual vale a pena lutar e

,

que poderá abrir inúmeras oportunidades
econômicas tanto para as empresas como

principalmente para a própria população.
Um dos poucos pontos em que os economistas
concordam é que uma grande massa de

"

população de classe média é um forte incentivo

para o crescimento econômico de um País.
Com um esforço concentrado, é possível
chegar lá. Mas são necessárias reformas.

Abertura de Vaga para Contratação
RemuneraçãoN2 de Vagas'

Vagas para ambos os sexos

Prazo de InscriçãoPara atuar em:

R$ 1.263,00 por
mês

01 {uma} Jaraguá do Sul
06 a 10/10/2012

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

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

a ordem classificatória.

Assistente de
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tem de ser executada na prática de forma fria, sem dar

:S,�apcés'a,quemJ�t;e QSipri!1��p,iqs da étic§l e qa mora-
,

'Udatl '. CliariC,ib úma,déc�sijficon:êlEmiltóri�. '., I'
'
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Infelizmente, ainda temos na disputa candidatos
Ainda temos na disputa candidatos

que devem explicações na' Justiça. E, mesmo vitorio-
que devem explicações na Justiça. sos, terão de esperar uma decisão judicial para defi-

E, mesmo vitoriosos, terão de nir se são aptos legalmente para exercer o cargo ou se
esperar uma decisão judicial para perderão esse direito.
saber ��. PQderão ocup�r o cargo. .

Mas o eleitor tem como antecipar essa decisão dan-

,'I,i:; "�,r 1/ :;'1", " I",
,II:

,

'q. '1'" : '';''.'
ti

, :ti��'::!ii
I', " ,,"'.1. ür ;d(i_)AJJ,;Il, �xemplo"de 'in�ttlridade,"� de valojízação da étÍ- .

/

evitar que as candidaturas enquadradas na lei não se- ca, Ê' pelo voto que se evita que os fichas sujas sejam
jam lançadas paraque a discussão não seja rolada ao nossos líderes. A população não merece isso. Merece é
campo jurídico, através de análises de recursos. A lei respeito. Que essa lei, na prática, não seja em vão.

Ch�rge
LIMPEZA NESSE DOMING'O

N8v\ PAA
,

REC.'CLAóE.M
� �e.SíA!!!

Do leitor

Uma rua da 'cidade
D eta final para as eleições, e os

.I\discursos dos candidatos in
variavelmente prometem resolver
os problemas fundamentais de
saúde, segurança, mobilidade e

cultura do nosso querido municí

pio que já tem alto índice de quali
dade de vida. Se forem eleitos, vão
transformar o lugar no verdadeiro
paraíso aqui naTerra. O problema
é que no mundo real não é bem
assim. Quem mora na Rua Felipe
Schmidt sabe bem o que é de
sembarcar, do terminal urbano
e enfrentar o trajeto até chegar a

casa. Primeiro, é precisa ultrapas
sar o vendedor de crack que se

posiciona logo na esquina com a

GetúlioVargas como um anfitrião
oferecendo produtos e dizendo
coisas poucas agradáveis a quem
passa. Alguns passos adiante
é preciso vencer a barreira dos
usuários que orbitam o universo
do traficante pedindo cinco reais
a quem caminha pela rua. Ainda
mais à frente, o obstáculo são as

moças fazendo programa na es

quina posterior da casa de ferra-

gens. E, claro,.os estabelecimentos
trazem à cena carros e motos es

tacionados, homens encostados
ao muro disparando gracinhas a

qualquer um que passa, etc. Aca
bou? Ainda não. Para chegar em

casa ainda é preciso passar em

frente ao terreno baldio que serve

de área de lazer para os usuários
de 'drogas e para as moças da es

quina fazerem um serviço rápi
do. Depois de atravessar todos
os obstáculos, você finalmente

pode chegar em casa, trancar
bem as portas e aproveitar as de
lícias do lar. Mas é melhor tomar
cuidado se precisar sair mais tar

de, ou mesmo na manhã seguinte.
Parece irônico, mas o quadro

é exatamente este, diariamente.
Os moradores estão constrangi
dos e preferem dar a volta pela
Epitácio Pessoa a passar por esse

circo que se arma todos os dias
na rua Felipe Schmidt. As autori
dades não sabem disso? Duvido.

Denise Ravizzoni, escritora

, Com.pa.rtiU1Liff.1f: ,a, �sua opb:'1hi.ião. }.1screva··Il,l()S!
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

s

Mudem tudo, mulheres!
" Tocê já se deu conta de que se dispusesse de
V 51% das ações de uma empresa seria o "dono",

a "dona" da empresa? Seria. A maior parte das

ações estaria no seu bolso, você mandaria e to

dos lhe obedeceriam, podiam até bater o pezinho
debaixo da mesa de reuniões, mas não abririam ri
bico contra você ... Bom esse poder, não?

Pois é, mas se você que agora está me "ouvindo"
for mulher, você tem essas "ações" nas questões
que envolvem todas as práticas sociais do Brasil,
deu-se conta disso? Sim, as mulheres são 51% da

população brasileira, só não têm maioria eleitoral

porque não querem. Está bem, faço uma conces

são, não é que não queiram, não foram educadas

para querer, para' ter consciência desse poder. E
essa consciência começa a ser podada no berço,
mais tarde passa pelas igrejas, que fazem muito
bem a sua parte de diminuir as mulheres, depois
vem o colégio, as empresas, e se alinha no casa

mento, onde quem passa a mandar são os homens.
Ou você dúvida?

Se as mulheres, maioria eleitoral no Brasil, deci
direm, por exemplo, só elegerem mulheres, elas dei
xarão todos os homens fora do poder, o poder será
delas. Mas qual, elas votam pelo "cabresto", primei
ro do pai, depois do namorado, mais tarde do mari
do. Eles "sugerem" em quem elas devem votar. Sim,
eu sei, você, leitora, é exceção, até gostaria de aper
tar-lhe a mão... Mas as outras, em maioria absoluta,
ainda baixam a cabeça na hora de votar, olham para
os lados, pedem sugestões e acabam votando pelo
voto dos seus homens: pais, irmãos, namorados e,

fundamentalmente, maridos. Repito, claro que há

exceções, mas veja bem, são exceções.
Sempre acreditei que o gravemente enfermo

tecido social em que vivemos pode curar-se, uma

revolução cultural chefiada pelas mulheres pode
mudar o rumo da bússola hoje sem norte no Brasil ...

Às urnas, mulheres! E por nada votem por seus

pais ou maridos, votem por vocês, pode até que
seja o mesmo voto, mas de vocês ...

Eles
E eles, os jovens, vão votar? Falo dos que têm 16

anos e voto facultativo, vão votar? Devem. Maspe
las barbas do- profeta, não votem em sugestões de

gente mais velha, pai, mãe, namoradinho semia
nalfabeto, essa gente. Que votem por suas cabeças,
ainda que errem. Vão aprender com o erro, o que
não podem é ficar em casa dizendo-se ainda muito

"criança". Como é que não são crianças dentro do
carro depois da balada, heín? Não sejam sonsos!

Sujos
Pela última gota de dignidade que possa haver

dentro de uma pessoa, por essa gota jamais dar o

voto a alguém que minimamente tenha tido con

tra si o dedo indicador da opinião pública a tor

ná-lo/a uma pessoa de ficha suja. Ficha suja não,
jamais, que o ordinário, ele ou ela, vá trabalhar
nas pedras, não nas sinecuras políticas. Sinecuras,
eu disse. Devia ter escrito sinecura com letras de
manchetes, enormes. Ou será que eles pensam de
fato no povo? Aqui, ó!

Falta dizer
Guarde, se possível, todas as proJIlessas feitas

pelos candidatos, tudo o que foi prometido em

campanha, recorte as promessas dos jornais, guar
de-as e mais tarde esfregue-as na cara dos Pinó

quios da campanha. Silenciar e deixá-los em paz é
assim fortalecê-los. À justiça ...

Fale conosco
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Ficha Limpa

Esperança
de melhoria
.na polítíca

Eu levo em

consideração
o passado do

candidato e acho

importante na

hora de escolher.
Essa lei é um

artifício que
temos para

diminuir o número
de corruptos.

Tem muitos
candidatos que

,

se aproveitam do
dinheiro público.

Essas pessoas não

podemter o direito
de se candidatar

novamente. Os que
fizeram sujeira

não ganham mais
meu voto.

Aplicada pela primeira vez numa campanha, nova

lei barra os candidatos já condenados pela Justiça

JARAGUÁ DO SUL
política e pessoal dos candidatos
ao Legislativo e a majoritária, até

porque alguns estão concorrendo

por liminares obtidas na Justiça".
Lopes garante que a Ficha Lim

pa "é urna quebra de paradigma
extremamente necessária para a

sociedade brasileira".

Carolina Veiga

Termina neste domingo o

. primeiro processo eleito
ral amparado pela Lei da Ficha

Limpa. Candidatos a prefeitos,
a vices e a vereadores precisa
ram passar pelo crivo da nova

legislação e, mesmo nos casos

onde a faxina não terminou e os

processos de indeferimento das

campanhas' de possíveis fichas

sujas ainda não foram julgados,
a lei provocou uma qualificação
dos debates acerca das eleições
e chamou a atenção do eleitora
do para a vida pública pregressa
dos concorrentes ao pleito.

Este primeiro ano apresen
ta um saldo de 40 candidaturas

bloqueadas pelo Tribunal Re

gional Eleitoral de Santa Catari
na: 17 a prefeito, três a vice-pre
feitos e 20 a vereadores. Essa lei
é um desejo do eleitorado em

melhorar a imagem da política.
O presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) em

Jaraguá do ,Sul, Raphael da Ro
cha Lopes, avalia que apesar da
nova legislação ter servido como

propulsora do debate político
em mesas de bares, nas salas de

jantar das famílias ou nos pon
tos de ônibus, o eleitor deve fi
car atento, mas nunca tranquilo.

Ele explica que a atenção na

hora da escolha dos candidatos
se deve, principalmente, à exis
tência de controvérsias jurídicas
e de questionamentos judiciais
de políticos e partidos quando
da aplicação da Fiçha Limpa. "O
eleitor deve acompanhar a vida

A lei coroa um gTito
da sociedade que
está cansada de

candidatos sem

índole, sem ética,
sem compromisso
com o bom uso do

dinheiro público.

s 'er arda
s 'eied e

Para o professor do curso de
Direito da Católica de Santa Cata

rina, Romeo Piazera Junior, a nova

lei mostra que a sociedade come

ça a acordar de urn estado letárgi
co e passa a exigir dos governan
tes padrões éticos e morais, e não

mais apenas melhorias nos servi-

.çoscomo saúde e educação. 'Alet
''''

coroa urn grito da sociedade que
está cansada de candidatos sem

índole, sem ética, sem compro
misso com o bom uso do dinheiro

público", afirmou Piazera, dizendo

que o principal avanço represen
tado pela lei é a possibilidade de

"extirpar do cenário político aque
les candidatos que representam
danos para a sociedade".

Em todo o Brasil, são 4.922

candidatos fichas sujas e 693

candidaturas impugnadas: 214

às prefeituras, 71 à vice-prefeitu
ra (os Estados de Espírito Santo,
de Minas Gerais e do Pará não

apresentaram os candidatos a

vice-prefeito impugnados). Das
candidaturas ao Legislativo, fo
ram bloqueadas 362. (Os Estados
de Espírito Santo e do Rio Grande
do Sul não cederam os números

relacionados). O levantamento
foi realizado pelo site Congresso
em Foco e os dados solicitados
aos Tribunais Regionais Eleito
rais. Não responderam às solici

tações _
os Estados do Acre, Ala

goas' Bahia, Goiás, Paraná, Piauí,
Rio de Janeiro e Rio Grande do
Norte. Os dados constam em pu
blicação do dia 2 de outubro de
2012.

COntO buscar informações
sobre os candidatos

Romeo Piazera,

Junior, professor
a Católiea de' se

O portal da Lei Ficha Lim- talhes do mesmo no Tribunal

pa foi atualizado com as in- de Contas da União (TCU). A

formações sobre cada um dos lista abrange políticos de to

candidatos que concorrem no das as cidades brasileiras.

pleito para vereador e prefei- Aos que já decidiram seu

to
-

nas eleições municipais voto e àqueles que ainda estão
deste ano. O banco de dados em dúvida, o portal traz dicas
traz de maneira simplifica- importantes para que o eleitor
da a relação de doações que realize uma escolha ou avalie a

cada um dos concorrentes re- que já está feita. Com as ques-
/ cebeu para a viabilização da . tões levantadas pelo portal, a

campanha, com informações ideia é que cada eleitor procu -

_

sobre os valores e doadores, re informações para respondê
também quais deles tiveram las e, assim, construir um posi
suas contas bloqueadas pelo cionamento crítico, embasado
Tribunal Superior Eleitoral. em dados concretos, sobre sua

Para formatação da tabela fo- escolha, como conhecer a vida
ram compilados dados de um pública pregressa do candi

período de oito anos, que vai dato, o histórico judicial e de
de 7 de outubro de 2004 a 7 de prestação de contas e a opi
outubro de 2012. Na pesqui- nião de candidato e partido so

sa pelo nome do candidato, bre corrupção, funcionalismo
é possível saber o CPF, o rui- público, 'sobre como considera
mero do processo, a data de o povo de quem busca apoio
julgamento, o número da sen- e, também, de que forma vem

tença ou deliberação e os de- conduzindo a campanha.

Tiagul Smitka, 18

aDO,S, estudante
E_ílio x arliDS" 74

&DOS,ap'Osentatlo

"CODscient·zação

Educação para acabar com a corrupção O candidato
Ficha Limpa tem
crédito para fazer
um bom governo.

Já o ficha suja
continuará
fazendo a

coisa errada.
. É um critério

importante.

Agente fala
tanto em ética
na política que

ficamos incrédulos.
Os candidatos

Ficha Limpa nos

passam uma maior
credibilidade ..Já

têm um ponto com

a população.

voto ou pelas informações dos
meios de comunicação", não

há uma solução mágica que
vá "transformar um processo
histórico, que é o da corrupção
na política brasileira, da noite'
pará o dia". Mas, o importan
te, como conclui o promotor,
é que "com investimentos em

educação, esse processo co

meçar a se transformar em, no

mínimo, dez anos".

da educação nesse ínterim,
Ghizzo parafraseia o ex-presi
dente norte-americano John
F. Kennedy para explicar que
"o progresso é uma bela pa
lavra. Mas o seu impulso vem

da mudança. E toda mudança
tem inimigos". Com a frase, o

promotor pretende dizer que
há urgência para a formação
de seres pensantes. "Quanto
menos as pessoas forem ma

nipuláveis, mais difícil se tor

na a eleição para os corrup
tos", pontua, afirmando que,
entretanto, "o atual poder
econômico e político não tem

interesse em romper tais VÍ

cios da democracia brasileira

e, por isso, não se investe pe
sado na educação das crian

ças e adolescentes".
Ele conclui afirmando que,

apesar de ainda existir uma

camada do eleitorado que não

têm acesso à informação e à

educação de qualidade, "que
é facilmente manipulável pe
las pesquisas de intenção de

.

O promotor de Justiça do
Ministério' Público de Santa
Catarina e responsável por
um dos comitês do Movi
menta de Combate à Cor

rupção Eleitoral (MCCE) no

Estado, Affonso Ghizzo Neto

pensa que o benefício da Lei
da Ficha Limpa vai além da

questão judicial ou do im

pedimento de candidaturas.
O principal, segundo ele, é a

formação do debate sobre a

corrupção em todo o País e

a mobilização, como os que
acontecem nas redes sociais.
"Até os candidatos às eleições
majoritárias tem pautado
suas campanhas com base
no conceito de Ficha Limpa",
afirma Ghizzo, completando
que "mesmo com boa parte
deles simulando uma condi

ção de Ficha Limpa. Não há
dúvidas de que a lei qualifi
cou o processo eleitoral. Ago
ra, cabe ao eleitor qualificar o

seu voto".
Ressaltando a importância

Não há dúvidas
de que a lei

qualificou
o processo

eleitoral. Agora,
cabe ao eleitor

qualificar
o seu voto.

01150 G izzo

Neto,. prORlG 'ur e

Jusüç doSC

Esse primeiro ano

da Lei da Ficha Lipa
apresenta um saldo

de 40 candidaturas

bloqueadas pelo
Tribunal Regional
Eleitoral de SC.

Michel Glra.IJ:d""
32 alies" auxil)iar

de pr__dação .

Sand... Vieenzi"
33 aIlOS"

isiriIJuid!o,lta,
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Confira a lista com todos os candidatos a prefeito e a vereador na região
• Candidatos prefeitura Jaraguá do Sul
• Cecilia Konell* 55 PSD
• Dieter Janssen 11 PP
• Moacir Bertoldi 22 PR

• Sandra Regina 11125 PP
• Tião 13444 PT
• Nego Side 27258 PSDC
• Sidney Junkes 13007 PT
• Silvionei Koerich '11234 PP
• Soeli 70010 PT do B
• Suelen 11 020 PP
• Karina 11000 PP
• Taciana Tecilla 13301 PT
• Tatiana .: 20200 PSC
• Terezinha Depine 1110 1 PP
• Lopes 70070 PT do B
• Titon 43777 PV
• Veridiana Ananias 20000 PSC
• Vilmar Delagnolo .: 13213 _PT ,

• Vilson Kuester 23025 PPS
• Vitorio A. Lazzaris 15111 PMDB
• Vivi. � 45482 PSDB
• Volmar max Siri 13015 PT
� Wagner Araujo 12345 PDT
• Waldemar Vieira : 25555 DEM
• Prof. Giese 65000 PC do B
• Wanderlei Kowalski 33111 PMN

�

• Bruch 45145 PSDB
• Zelma A Madruga 45556 PSDB

• Janete 45047 PSDB
• Jeferson JJ Bordados: 55620 PSD
• João Flamoncini 13789 PT
• João Tutty 65065 PC do B
• Jocimar Lima 27333 PSDC
• Dr. Jorge Oppermann 65165 : PC do B
• Jorge Novak 11199 PP
• Zeca Schmitt 55655 PSD
• Zé da Galera 13200 PT
• Élio do Resgate 40123 PSB
• Marquinhos 65111 PC do B
• Pastor Nogueira 22222 PR
• Zé preto 43322 PV
• Zé da Farmácia 55552 PSD
• Juarez Demarchi 15999 PMDB
• Lia 22444 : PR
• Justino da Luz 13280 � PT
• Kleber Rangel 45789 PSDB
• Sissi 22130 PR
• Leila Costa 40724 PSB
• Sabiá 65613 PC do B
• Leone 13456 PT
• Lila : 10000 PRB
• Loli Demathe 55678 PSD
• Andrade 11036 PP
• Luis Markiewicz (Didi) 12113 ..

, PDT
• Luis Fernando 110 11 PP
• Marcel. 13000 PT
• Marcelindo 43000 PV
• Marcelo Heinz Prochnow 11123 PP
• Marcia Alberton 45678 PSDB
• Marcia Cardoso 13021 PT
• Junqueira Junior 22022 PR
• Testa : 40500 PSB
• Márcio 65019 PC do B
• Célio 11333 PP
• Maria Mello 27948 PSDC
• Maria da Costa.: 65074 PC do B
• Irma Lurdes 12555 PDT
• Maria Lizete 15011 PMDB
• Nelci 15007 PMDB
• Rosete 43010 PV
• Maria Glatz 14123 PTB
• Marilene Malheiro 55066 PSD
• Marina Rosa 65321 PC do B
• Maristela Menel 55055 : PSD
• Marli Horongoso 15001 PMDB
• Marli 15020 PMDB
• Matilde Pavão 65045 PC do B
• Mauro de Paula 15010 PMDB
• Michele 65777 PC do B
• Miraci Ribeiro Hahn 11611 PP
• Moiza 43007 PV
• Prof. Natalia 15123 PMDB
• Nelson (Belhing) 11111 PP
• Neri � 45190 PSDB
• Baiana 22999 PR
• Norbert Voigt 151 00 PMDB
• Odila 15045 PMDB
• Bonatti 22888 PR
• Orides 22020 PR
• Osmar Schwarz 70513 PT do B
• Patrícia 65030 PC do B
• Pedro Garcia 15643 PMDB
• Ricardo 22000 PR
• Kaka da Van 70777 : PT do B

,

• Dr. Ricardo Puff 45078 PSDB
• Rogério 65123 PC do B
• Magal 22100 PR
• Rosane 15458 PMDB
• Rose da Reciclagem 43013 PV
• Rosi 22045 PR
• Gesser 55456......... PSD
• Ruy Lessmann 12500 PDT
• Solesio Morais 70000 PT do B
• Samir de Matos 40777 PSB
• Sandra do oitenta e quatro 27700 PSDC

• Vereadores Guaramirim
• Nene Denker· 55929 PSD
• Comim 551 72 PSD
• Primo 25234 DEM
• Ady Denker 45999 PSDB
• Agostinho da Parabólica 23555 PPS
• Altair Aguiar 55678 PSD
• Anísio. 12610 PDT
• Antônio Borgmanri 12310 PDT
• Kangaia 15615 PMDB .

• Bino 13130 PT
• Carmes Zcnluco Gaeski 15500 PMDB
• Carol 23123 PPS
• Caubi 12690 PDT
• Cristiana Poltronieri 15051 PMDB
• Daniel : 13999 PT
• Danubia 40123 PSB
• Dirceu Fiamoncini 15618 PMDB

.• Dirceu Bernardi 55456 PSD
• Dóris da Prefeitura 23456.; PPS
• Dulce 12124 ; PDT
• Bananeiro 25123 DEM
• Estefânia Hüpner 15777

:
PMDB

• Pupo 13123 PT
• Everaldo Sprung 15444 PMDB
• Ezequiel de Souza 55200 PSD
• Fabio Torquato 55555 PSD
• Francinne Espezim 25250 DEM
• Professor Belmiro 55255 PSD
• Chico 25236 DEM
• Gemiro Barbeiro 22220 PR
• Gerson Peixer 25111 DEM
• Gilberto Junkes 23023 PPS
• Gilberto 25555 DEM
• Rocha 25000 DEM
• Dr Hélio 15333 PMDB
• Imelde testoni 15888 PMDB
• Irene 20222 PSC
• Professor Irineu 15100 PMDB
• Irineu Zabel 55614 PSD
• Iris 55987 PSD
• Dinho Zomer 15611 PMDB
• Jaime de Avila 13777 PT
•. João da Retro 45051 PSDB
• Miro Dalprá 15015 PMDB
• Jorge Feldmann 11444 PP
• Caio Girolla 22044 PR

I...

o

• Vereadores Jaraguá do Sul
• Ademar Braz Winter 45613 PSDB
'. Ademir 12999 PDT
• Adilson Braun 43084 PV
• Cebolinha 33444 PMN
• Adricninho Junkes 40555 PSB
• Adriel : 20222 PSC
• Agenor Fachini 15000 PMDB
• Agenor Lemke 22555 PR
• Agostinho Zlmmermann 12123 PDT
• Agostinho Oliveira 14014 PTB
• Airton Sudbrack 13999 J. PT
• Pitoco 15555 PMDB
• Alexandre Simm 22111 PR
• .Cantor Ataide 12333 PDT
• Prof. Amarildo 43043 PV
• Prof Ano, 13130 PT
• Andréa Ziehlsdorff 31111 PHS
• Andressa Camacho 22002 PR
• Prof. Anesio Alexandre 45022 PSDB
• Profo Angelo Bening 13777 PT
• Anoar Battisti 65365 PC do B
• Barrabaxo 55555 PSD
• Carlinhos Gaucho 22333 PR
• Dega 15015 PMDB
• Lima 13307 PT
• Toninho 70123· PT do B
• Prof. Arlindo Rincos 11007 PP
• Cacilda Costa Depin .r: 40222 PSB
• Carla 55123 PSD
• Carlos Dias 20020 PSC
• Carlos Piske 13333 PT
• Mimo Rocha 13123 PT
• Celestino 23333 PPS
• Celso Hille 45663 PSDB
• Pirmann 25000 DEM
• Charles Salvador 2'j'775 DEM

�

• Martins 45151 ..

'

PSDB
• Claudia Mara 23555 PPS
• Claudia Marinho 43066 PV
• Claudia Murara Mahfud 55140 PSD
• Cláudia Vieira 13222.: PT
• Professor Cláudio Piotto 40040., PSB
• Tubbs 65033 PC do B
•. Cris Boa Vista 11 015 PP
• Oago 43055 PV
• Davi Meurer 55700 PSD
• Donizete 13111 PT
• Douglas Venturi 65099 PC do B
• Cido 23999 ..

·

PPS
• Alemão da Retroescavadeira. 23023 PPS
• Eliseu 22123 PR
• Elza dos Correios 15060 PMDB
• Eugenio Juraszek 11456 PP
.• Geno Garcia -. 45660 PSDB
• Francisco Alves 13013 PT
• Geovane Ruda 11043 PP
• Tedi 22777 PR
• Geraldo Esperança 43033 PV
• Grascy Kanzler 65789 PC do B
• Hidalgo 45200 PSDB
• Hideraldo da Belmec 15444 PMDB
• Humberto Grossl 23055 PPS
• Ingo 40300 PSB
• lra : 19000 PTN
• lrani da Parabólica 13543 PT
• Pequena Iria 22122 PR
• Dico Moser � 1 0123 PRB
• Miro Maba 55666 PSD
• Jacobi � 15033 PMDB
• Jair Pedri 45123 PSDB
• Jair Mussinato 45045 PSDB

• Candidatos prefeitura Guaramirim
• Louro Frohlich 55 PSD
• Nilson Bylaardt 15 PMDB
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• Kiko 22345 PR
• Zé Pintor : .. 55536 PSD
• Juarez Lombardi 23015 PPS
• Katia 11 555 PP
• Lauro 11234 PP
• Uno Venturi/Amigo do Coraçao 45045 PSDB
• l.izeu da Marmoraria· 15150 PMDB
• Charles Longhi 15678 PMDB
• Lucia Girardi 15915 PMDB
• Luciana Leite 45063 PSDB
• Luiz da Gráfica 12695 PDT
• Luis Carioca 23552 PPS
• Maira 55123 PSD
• Marcia Rebelato 25013 DEM
• Graça 20349 PSC
• Maria Isidoro 12567 PDT
• Ines da Facçao 13222 PT
• Professora Rose 23333 PPS
• Marleninha 55345 PSD
• Mateus 15222 PMDB
• Maurici 45662 PSDB
• Morgana : 22789 PR
• Nelson Boeira 25223 DEM
• Neusinha 25015 DEM
• Neusi Motorista 22522 PR
• Nilzo Cantor 22111 PR
• Olinda Fardoski 12947 PDT
• Osni Bylaardt 15602 PMDB
• Rafael Otto 15630 PMDB
• Sandra Jahn 15123 PMDB
• Beto 25025 DEM
• Rodrigo Seixas 12510 PDT
• Duno , ; .. 11333 PP
• Sandra 40456 PSB
• Sérgio cadeirante 12900 PDT
• Ioniode mira 15151 PMDB
• Valter Bonfim 12�53 PDT

• Magali Tamanini Bierende 3123; PT
• Manoelzinho 45577 PSDB
• Margot Hauffe /Feta 15608 PMDB
• Maria Cheirosa 45655 PSDB
• Maria Pedrelli 15730 PMDB
• Professora Marília 23650 PPS
• Marisa 23456 PPS
• Dr. Mouri Padilha 15444 PMDB
• Prof. Nelson Baniski 45001 PSDB
• Norbeti Junior 13777 PT
• Patricia Bublitz.. 11608 PP
• Beto Jankowski 15973 PMDB
• Roscne Tia Loka 12650 PDT
• Rose 13333 PT
• Sidnei Schwerdtner 11111 PP
• Soni 13222 PT
• Suely Koroll .. : 25025 DEM
• Teodoro Pionca 15466 PMDB
• Cieply 25605 DEM
• Walmor Alexy 13456 : PT
• Wilson Gessner 15622 PMDB

• Sena 15196 PMDB
• Aurino Wudtke 13123 PT
• Cátia Mara 15333 PMDB
• Celi 11 222 PP
• Professor Cezar 55111 PSD
• Charlene 11555 PP
• Dona Claudia 13613 PT
• Pimenta 45800 PSDB
• Cleide Cristini Lindner 55321 PSD

� Cristina 45611 PSDB
.

• Danilo 15650 PMDB
• Darcilo 13140 PT
• Décio Piske 11 733 PP
• Ercelino Costa (nego) 15615 PMDB
• Everaldo 13130 PT
.• Gerta Zils Erdmann 45655 PSDB
• Giovani Fodi 43510 PV
• Hilmar Hertel 55555 PSD
• Ildemar Zelfeld 11610 PP
• Ildemar Zoz 45454 PSDB
• liga 15038 PMDB
• Ingrit 11110 PP
• Irene 45608 PSDB
• Irio 11144 PP
• Ivete 45607 PSDB
• Ivone 55028 PSD
• Jane 13650 PT
• Jardel Maderix : 55123 PSD
• Jessica 25999 DEM
• João 45610 PSDB
• Brizola 15678 PMDB
• Laércio Tomaselli 11777 PP
• Leonor 11111 PP
• Luciana 13610 PT
• Godois 65222 PC do B
• Maico 13700 PT
• Marceli Graebin 25000 DEM
• Professora Márcia 15010 PMDB
• Marcio (Taluco) 55365 PSD
• Marcos . 15444 PMDB
• Maria do Carmo 11011 PP
• Maria Klossoski 45606 PSDB
• Marina 15555 PMDB
• Marlene 13630 PT
• Miriam 15059 PMDB
• Nelson Zoz 45620 PSDB
• Nilson Kinelt 11004 PP
• Dinho: 45601 PSDB
• Nivo 45686 PSDB
• Noeli � 45605 PSDB
• Rocha 45123 PSDB
• Konell 43123 PV
• Paulo 11211 PP
• Raimar Hasse 25555 DEM
• Ronaldo � 13120 PT
• Rosangela 11999 PP
• Rubens Bonetti 55325 PSD
• Silvio Meier 11234 : PP
• Tania 13620 PT
• Uleandro 13013 PT
• Valdemar 13133 PT
• Divino 15123 PMDB
• Tio Frido 45699 PSDB
• Valmor 15999.; PMDB
• Virlei Gaedtke 45609 PSDB
• Wilso� Moritz 151 00 PMDB

• Candidatos prefeitura Massaranduba
• Fernando 45 PSDB
• Odenir Deretti 11 PP

.
.

• Candidatos prefeitura Corupá
• João Carlos Gottardi 13 PT
• Tamanini 15 PMDB

• Vereadores Massaranduba
• Alenir 55777 PSD
• Ale 1 5600 PMDB
• Ana Tribess 25353 DEM
• Atilano Manke 25123 DEM
• Dora Cristofolini. 25640 DEM
• Cido 45777 PSDB
• Fabio Baldussi : 45045 PSDB
• Fabio Brych 11222 PP
• Geraldo Michelluzzi 22222 PR
• Giovanni Tonet ; 13313· PT
• Horst 45222 PSDB
• Ieda Alves 45000 PSDB
• limar Saplinski 11030 PP
• liso Ranghetti 11000 PP
• Ivo Riegel 25625 DEM
• Jonas Vegini 25456 DEM
• Ronchi 11 011 PP
• Karlan (veterinário) 25555 DEM
• Lauro Deretti 11555 PP
• Beterraba 45130 PSDB
• leke / Margareth Roza 11090 PP
• Margarida 45445 PSDB
• Maria Lazzaris 25888 DEM
• Mariazinha 45088 : PSDB
• Mauro 55155 PSD
• Milian Gonzalez 11044 PP
• Moacir Kasmirski 11234 PP
• Nega .. ; 45615 PSDB
• Pedrinho 15610 PMDB
• Pier Berri 15615 PMDB
• Priscila Marquiori 25379 DEM
• Realdino 45620 PSDB
• Renato dos Santos 25025 OEM
• Beto Zimmermann 25666 DEM
• Sandro 45600 PSDB
• Silvio 45645 PSDB
• Xaxim 25111 DEM
• Suzane 45123 PSDIa
• Valdemar Moser 25635 DEM
• Valdir 15605 PMDB
• Valdir 55456 PSD .

• Leca 15444 PMDB
• Viviane Deola 11333 PP

• Vereadores Corupá
• Beto Maia 11222 PP
• Uno Fritsche 12088 PDT
• Bubi 15610 PMDB
• Taka 12222 PDT
• Adriana Macaneiro 13130 PT
• Alceu Morettl 15680 PMDB
• Altair Gudo 12345 PDT
• Nick Vargas : 15615 PMDB
• Aurimar 11112 PP
• Bernadete 23780 PPS
• Carlos Welker 12999 PDT
• Celso Maravilha 45678 PSDB
• Claudio Finta 15633 PMDB
• Clayton Stipp 65065 PC do B
• Daril. 65650 PC do B
• Dolores Lunelli 15620 PMDB
• Donizete Larsen 11311 PP
• Doris Fuck 15888 PMDB
• Eddy Eipper/ Nininho 45022 PSDB
• Peggau 45699 PSDB
• Felipe Rafaeli Rodrigues 65555 PC do B
• Gel Show 11 011 PP
• Beto Wisch 15625 PMDB
• Inês Tamanini HOCH 15456 PMDB
• Iracema Dias 12012 PDT
• Isolete 15670 PMDB
• Joaninha 65090 PC do B
• Prof. Joney Morozini 15015 PMDB
• Jony Iribes 15666 PMDB
• Jorge Marquardt 40440 PSB
• Zé da Cohab 45463 PSDB
• Jose Gottardi 13013 PT
• Jô 45070 PSDB
• Gumz 23510 PPS
• Duty 65432 PC do B
• LourivaL. 45045 PSDB
• Luana 11000 PP

FAÇA SUA COLA: <{ -.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - _c:?_� - - - - - - - - - - - - - -,

Prefeito

.• Candidatos prefeitura Schroeder
• Dr. Ribas 15 PMDB
• 'Osvcldo Jurck 45 PSDB Vereador
• Vereadores Schroeder
• Cavallin 65555 PC do B
• Adélsio 15015 PMDB
• Adriano 45555 PSDB
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Fato distorcido
Um material distribuído

pela candidata Cecília Konel
(PSD) sobre a ponte do Rau/
Amizade afirma que obra
não aconteceu devido a um

processo judicial encaminhado

pelos vereadores da oposição.
A verdade é que uma Ação
Popular impede a construção.
Ela foi encaminhada

.

por moradores que não
concordam com a obra no

local. Os vereadores não
têm nada a ver com isso.

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

·Chegou a hora
A pós 46 dias de campanha eleito

.l1.ral, serão escolhidos neste do

mingo os governantes dos municí

pios para os próximos quatro anos.

Antes de votar, o eleitor precisa fazer
uma ampla reflexão sobre a impor
tância do voto. Mesmo ainda não

emplacada, a Ficha Limpa é um fa
tor a ser analisado. Já o voto nulo só

prejudica o processo democrático e a

compra e venda de votos favorece o

. político e o cidadão corruptos.
A Lei da Ficha Limpa ainda é novi

dade e a Justiça Eleitoral não conse

guiu firmar um posicionamento cla
ro sobre o tema. Alguns candidatos,
em todo País, garantiram as candida-

Eleições
em Corupá
A diretora administrativa
da Asbanco, Eliane Cristina
Müller, não gostou da

politicagem que candidatos
de Corupá estão fazendo
sobre a questão da

importação da banana
do Equador. Segundo ela,
existem candidatos dizendo

que são responsáveis pela
interferência junto ao

governo federal para parar
de importar o produto
equatoriano. Mas, conforme
Eliane, a conquista foi

graças às ações das diversas

associações do País junto ao

Ministério da Agricultura.

Justificativa
eleitoral
o eleitor que estiver fora do domicílio
eleitoral poderá levar o formulário

pronto na hora de justificar a ausência.
O documento está disponível no site do
TSE (http://www.justicaeleitoral.jus.br/
arquivos/ requerimento-de-justificativa
eleitoral-no-formato-pdf). O eleitor
não pode justificar o voto no mesmo

" município em que vota.

Compra e

venda de votos

turas através de liminares. A resposta
a eles deve ser dada nas urnas.

Ao eleitor cabe enaltecer o valor
de cidadania e anular o voto significa
muito mais que um ato de rebeldia.

Significa irresponsabilidade. Os vo

tos nulos não mudam em nada a si

tuação dos políticos e nem os rumos

de uma eleição.
O preço do voto é inestimável.

Vender ou comprar votos legitima
uma sociedade corrupta que elege os

corruptos para representá-la. Então,
votar é muito mais que escolher um

candidato de última hora. Votar é con

fiar a alguém o poder de governar o

município nos próximos quatro anos.

"Outubro Rosa"
O Juizado Especial Cível e

Criminal da Comarca de Jaraguá
do Sul aderiu à campanha
"Outubro Rosa", promovida pela
Rede Feminina de Combate ao

Câncer. Por causa disso, nas duas

primeiras semanas de outubro
os valores obtidos através
das transações penais serão
direcionados à entidade.

.GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC, 006269/0
Profissionalismo

,Competên ia
,

Credibilidade

Tanto a compra como a

venda de votos é crime.
Se comprovado que o

candidato se elegeu
comprando votos ele

poderá perder o mandato.
Já o eleitor que vender pode
ser acusado criminalmente.
A pena, .se condenado, é de
até quatro anos de prisão.

www.gumz.com.br

(47}3371-4747 UMA PARCERIA QUE OÁ CERro. Desde 1978

Qualidade
&;j)fJ!íêocia

RespoO$sbiUlfurle

C�nfiança
gumz@gumz.com.br

Depois das eleições
As placas apreendidas durante o

período eleitoral vão permanecer
na Polícia Militar. Os candidatos

que tiveram o material apreendido
poderão retirá-los entre os dias 8

e 11. Para isso, eles devem fazer o

requerimento junto ao Cartório
eleitoral. Será que alguém vai buscar?

Sobra de material
Conforme a portaria realizada em

conjunto pela 17a e 87a zonais eleitorais,
os candidatos que tiverem materiais
sobrando poderão fazer a entrega neste

sábado no Cartório Eleitoral, para que
sejam destinados à reciclagem. Isto

porque no domingo é proibida
a distribuição de santinhos.

Ase a

'Se o ITlunicípio concorda
com o poskionamento irregular

da empresa, ela responde
junto aqui também:

1. RAFAEL MEIRA LUZ, sobre as possíveis
irregularidades na concessão de vale transportes
pela Viação Canarinho a alunos universitários.

'H'oje a gente vê

qtle o trabalho realizado
lá atrás rendeu bons

frutos e vern sendo cada
vez mais melhorado.'

2. LUDGERO rEPASSE, primeiro
prefeito de Schroeder, , se referindo

aos desafios iniciais do município

Dois eleitores caminhando

juntos com adesivos ou

bandeiras, para mim já é

manifestação coletiva e

a lei não permite:
3. CÂNDIDA BRUGNOLl, juíza eleitoral,

sobre o que será proibido no domingo

'O eleitor deve

acompan.har a vida política
e pessoal dos candidatos ao

Legislativo e a majoritária,
até porque alguns estão

con.correndo por liminares
obtidas :na Jllstiça ..

'

4. RAPHAEL DA ROCHA LOPES,
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB) em Jaraguá do Sul, sobre a Ficha Limpa.
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Heloísa [ahn

s encantos de
/" uma apresen

tação teatral,
a iluminação
perfeita, os

sons utiliza-
dos nos devidos momentos.

Para quem está assistindo, o

espetáculo do teatro é de uma

organização impecável, mas

para alcançar todos os bons
resultados várias pessoas tra

balham nos bastidores. No 12°
Festival de Formas Animadas
de Iaraguá do Sul não é dife

rente, seis técnicos de som

e iluminação trabalham em

conjunto com as companhias
teatrais, que se apresentam
durante todo o festival, para
garantir que todos os espetá
culos sejam esplendorosos.

O técnico em iluminação, Gil
berto Amaro, conhecido como

Giba, trabalha há nove anos

nos bastidores das atrações que
acontecem na Sociedade Cultu
ral Artística (Scar). Ele destacou

que a preparação deste festival

requer uma atenção maior, pois
o trabalho de iluminação é o

principal objeto das apresenta
ções. "Começamos a trabalhar
bem antes das companhias. Se

paramos os materiais e às vezes

temos que montar o esquema de
luzes um dia antes", disse. Ama
ro explicou que os imprevistos
sempre acontecem, mas a equi
pe tem que estar preparada para
corrigir o empecilho rapidamen
te, como por exemplo, substituir

lâmpadas e refletores. Enquanto

a equipe técnica cuida dos de
talhes para a execução de som

e luz nas apresentações, os inte

grantes do grupo teatral cuidam
dos demais detalhes. Bailarinas,
instrumentos musicais, borbo
letas, flores, todos feitos de pa
pel' foram alguns dos objetos
utilizados na peça "Um maestro

louco por Beethoven", elabora
da pela Cia Quase Cinema.

ator Wallace Puosso e o técni
co de iluminação e som Rafael
Soares, se unem no camarim

para arrumarem o figurino, a

maquiagem. Eles se abraçam e

trocam algumas palavras, para
entrarem com a mesma energia
no palco. "É muito importante
este momento de preparação e

concentração", afirmou. Outro

elemento frisado pela equipe
é a alimentação. Nada de exa

geros antes de entrar em cena.

O ator Wallace Puosso desta
cou que o corpo tem que estar

leve. "Comida leve, corpo leve
e apresentação bonita", enfati
zou. As frutas, barras de cereais
e muito líquido fazem parte do
camarim da equipe.

A importância
dos detalhes

O ator responsável pelo gru
po, Ronaldo Robles, comenta

o cuidado em organizar cada
detalhe da peça. A companhia
utiliza cerca de 40 bonecos em

suas apresentações, "Como o

teatro é feito com sombra e bo
necos, trabalhamos muito mais
o gestual", afirmou.

As' preocupações não se

resumem apenas ao cenário,
mas também ao preparo físico
e psicológico da equipe. Ronal-

,

do e os demais integrantes do

grupo, a atriz Silvia Godoy, o

A peça teatral dura cerca de
50 minutos e ao final da apre
sentação o brilho no olhar e o

sentimento de "dever cumprido"
é unânime entre todos os atores.

Ronaldo mostra seus truques com a iluminação

--. ,

Gilberto na mesa de som e iluminação
e a concentração do grupo antes de subir ao palco

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Eles conversam com o público, tância de se manter um conta

tiram dúvidas e matam a curiosi- to direto com o público. "Nossa
dade daplatéia, mostrando como, peça é bem sensorial, que mexe

funciona todo o esquema de ilu- com o visual e sonoro do públi
minação que geram as sombras. co", declarou.
('A sensação é muito boa. É como O festival encerra neste sá-
uma carga de endorfina que cau- bado. Confira a programação .

sa bem 'estar", destacou Puosso.
_ .completa no. portal.íocponline.

O ator ainda afirmou a impor- ,com.br).

Pe....n. de tecido, pvc;.
Afumlnlo e madelru;.

Trabalhamos com Persianas
Personolizada$t onde voe' escolhe

- o nome ou o desenho qut�
'deselo colocor.

Laminado. PVC (Marca Pottt.artJ
Onico laminado que pode molhar.

n60 manchaI não estufa e

n60 muda de cor

Ac8S$e� www.forthart.com.Or
. -

- .

,Age,nde uma Visita!

Oferecemos completo serviço de Lavação e

Manutenção de Persianas de todos os modelos,
,e tamlJém. Lavação d.e Sofás e Tapete�.
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com
'"

Ede 1513 a obra que não sai de moda.
Nas mãos dos políticos de Brasília ela é

vista. Suas frases são citadas por esses, nos

bastidores. Escrevo sobre "O Príncipe", de

Maquiavel. Foi o primeiro livro que estudei,
enquanto cursava Direito. Esmiuçando-a,
encantei-me pela obra. Aqui, Maquiavel
aconselha aos governantes como governar e,

manter o poder absoluto, mesmo que tenha:

que usar a força militar e fazer inimigos. A

contribuição do italiano Nicolau Maquiavel
para o mundo é imensa. Ensinou, através
de sua obra, a vários políticos e governantes.
Aliás, a obra de Maquiavel entrou para
sempre não só na história, como na nossa

vida cotidiana, pois é aplicável a todos os

tempos. Frases como: "Na política, os aliados
atuais são os inimigos de amanhã"; "Os
homens ofendem mais aos que amam do

que aos que temem."; "O homem que tenta

ser. bondoso todo tempo está fadado 'à ruína
entre os inúmeros outros que não são bons" e

- "O homem esquece mais fácil a morte do pai
do que a perda do patrimônio". Parece que
foram ditas ontem, mas faz 500 anos.

Em função das ideias defendidas no livro,

Crônica

Um domingo
maquiavélico

o termo "maquiavélico" passou a ser usado

para aquelas pessoas que praticam atos

desleais para obter vantagens, manipulando
os demais.' Este termo é injustamente
atribuído a Maquiavel, pois ele sempre
defendeu a ética na política. Foi tão ético que
morreu amargurado e deixando a família na

miséria. Porém, Maquiavel nunca chegou
a escrever a sua frase mais famosa: "Os fins

justificam os meios". Mas, com certeza, é o

melhor resumo para sua maneira de pensar.

Porém, Maquiavel nunca

chegou a escrever a sua
.

frase mais famosa:
"Os fins justificam os meios"

Nas últimas semanas passei em seis
cidades localizadas entre os vales dos
rios Itajaí e Itapocu. Todas, mas todas
estão repletas de obras. Pintura de faixas,
pavimentação das ruas. Limpeza das
ruas. Colocando os relógios dos canteiros

LIlDO A LIlDO - GLOBO· 18R
Constância humilha Isabel e exige que ela saia da casa de Laura.

Neusinha diz a Quequé que pode resolver a situação do teatro. Margarida
ouve as lamentações de Fernando sobre sua relação com o pai. Bonifácio
acusa Constância de tê-lo denunciado e ela se finge de ofendida. Lau
ra conforta Edgar. Caniço implica com Berenice por causa de Zé Maria.
Laura descobre que Constância foi a culpada pela saída de Isabel de sua

casa. Eulália conversa com Olímpia sobre um novo casamento para seu

genro. Laura e Edgar repreendem Constância por ter'hpulsado Isabel
de sua casa. Albertinhofica tenso ao descobrir que Isabel e Laura são.

amigas. Eulália diz a Sandra que vai ensiná-Ia a cozinhar. Neusinha de
cide seguir Diva. Fernando fala mal de Edgar para Umberto. Diva pede
dinhelro para Bonifácio. Laura procura Jurema.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Veruska tenta persuadir Roberta a desistir de assumir a fábrica. Ju

liana convence Felipe a procurar Analu. Juliana se encontra com seu na

morado secreto na porta do prédio do pai. Nando e Analu se beijam. Nieta
reclama por Dinorah ter expulsado Nenê da fábrica de Roberta. O porteiro
avisa a Otávio que Vânia está presa na sacada do apartamento de Feli

pe. Roberta é mal recebida pela diretoria da fábrica. Carolina manipula
Ulisses. Felipe avisa a Roberta que Vitório vendeu sua parte na Positano

para Otávio, que exige que ela deixe a presidência da fábrica. Juliana
comunica a Charlô os acontecimentos na loja e ela decide antecipar sua

volta. Felipe usa uma lancha para resgatar Analu e Nando. Charlô desce
de paraquedas no campo de golfe e enfrenta Otávio.

AVENIDA BRASIL ., GLOBO· 21R
Max ironiza Carminha. Jorginho vai à mansão. Carminha tenta con

vencer Max de seu arrependimento. Wallerson convida Suelen para viajar.
Iran pede Débora em casamento. Wallerson e Suelen são fotografados
juntos. Jorginho afirma para Carminha que Max tentará se vingar dela.
Wallerson destrata Suelen e a expulsa de sua casa. Max vê Carminha
tentando fugir da mansão e a impede. Janaína convence Lúcio a abando
nar Carminha. Max entrega para Ivana urna caixa com porta-retratos para
a família e deixa a mansão. Leleco não deixa Carminha fugir. Ivana abre
a caixa de Max e se desespera ao ver as fotos de Carminha e Max. Tufão
confronta Carminha.

'

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* O resumo dos capítalos é de responsabilidade das emissoras.

sempre parados, para funcionar. Chego
a pensar: dessa maneira deveríamos ter

eleições para prefeitos anualmente.
Seria muito bom se todos os candidatos a

vereança de nossa cidade soubessem o peso
de Maquíayel na política. Porém, muitos

parecem não saber nem o porquê de se

candidatarem. Não lutam por uma causa.

Sobem em palanques prometendo soluções
fáceis e fazem promessas esdrúxulas,
como ciclovias cobertas, hotel de luxo
no Morro das Antenas, desviar as águas
dos rios que passam no centro da cidade.
Ao mesmo tempo falam para esses dois

espaços, criação de uma área ambiental.

Quase um surreàlismo! Dizem coisas que'
nem Barack Obama realizaria por uma

cidade. Os culpados por essas "falhas" de

comunicação? Nós, os eleitores. Ouve-se
a toda hora: "vou votar no meu garçom

. porque ele me atende bem'x'vou votar no

cara do boteco porque ele faz fiado"; "vou
votar naquele porque é meu parceiro de
truco"; e por aí vai. O que mais quero é um

dia não mais usar o chapéu que sempre me

serviu: povo ignorante, político corrupto.

Clique
animal

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

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

Irene Albino envia fotos de

três �omentos de.Geninha,
sua gatinha dengosa
e brincalhona. Muito

comPa:nl!eira, está sempre
por perto fazendo gTaÇa e

sendo motivo de ternura e

alegria aos seus donos

Aniversariantes
6/10 Cezar A. Hardt

Daniel A. Cordeiro
Eder G. da Silva
Ernesto Hening
Evanilde N. Steilein
Gustavo H. Da Gosta
Hermes Oleane

Hildegard Rietter

Ademar Valdir Gascho
Amanda luiza Bortolini
Anita A. Diel
Antonio M. Siqueira
Aristides En'gelhardt
Cassia F. Kruger

Janice A. P. Nasato

Kelly R. Garcia Bastos
Lenize P. Jost
Luciane Vieira Westphal
Maisa Borchardt
Natalia Hoerlle
Ralf Faltin

Rogerio Vasel

Thiago Coli
Vanessa P. Welter

7/10

Adelaide Bassani
Anderson Luis Florêncio
Barbara Gabriele Ansini:

Caique Leonardo Este
vão de carvalho
Daniela Oecshler
Ivete Guse
Jean da S. Eichenberger
Karol E. Gielow
Luana Baade
Maria Madalena Zellner

Michele Jung Batista
Micheli C. Chagas
Osmar Gonell
Tereza Wachernhage
Vinicius Locatelli

"�o
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Canções temperadas
Com base no trabalho autoral apresentado no CD "Pablo Varela'; lançado em 2011
e premiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura deJaraguá do Sul, Pablo
Varela e convidados apresentam neste sábado, no Teatro do Sesc laraguá do Sul,
às 20h, muitas novidades nos arranjos e na maneira de tocar. Com espaço para
improvisos e timbres diferentes, o grupo busca um caminho no qual _a_ música seja
o centro das atenções, mesmo sabendo da importância das letras. O repertório vai
do rock a MPB, passando pelo blues, com forte tempero do jazz. Com Pablo Varela
(Voz/Guitarra), Bettina Meder (Flautas), Jean Boca (Percuteria) e Renato Rangel
(Baixo/Piano). A entrada éfranca.

E'lUipe da loja Maria Flor 6nalizando ensaio fotográfico
Primavera Verão 2013 em grande estno. Da esquerda

para direita: modelos Talita Haekbarth e Gabriela

W'ille, proprietária da Maria Flor, Geciane Maria Roden,
fotográfo Rodrigo Loreiro, produtora de moda Uyara Lenzi
de Andrade, e modelos Karina W'ille e Tatiana dos Santos
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Mares do Sul
A Noite Mares do Sul, que ocorre anualmente nas piscinas do Clube.
Atlético Baependi, entra na 17a edição e este ano trará novidades. O'layout
da festa e o local do palco estão entre as mudanças. A parte musical já está

definida, a banda New Scorpions e os DJs Kabeça, do Bali Hai, e Rodrigo
.

Kost, do Green Valey animam a noitada no dia IOde novembro.

Adote um amigo
A Rede Breithaupt realiza neste

I sábado a 2a Feirinha de Adoção de
Animais em parceria com Ajapra.
A feirinha acontece das 9h às 12h,
no Supermercado Breithaupt, da
Reinoldo Rau. O evento é gratuito
e mesmo

quem não

puder adotar
,

um amigo,
pode 'colaborar
doando

ração ou

dinheiro para a

entidade. Apoie
esta causa!

Via Twitter

Jaqueline Borges, de Jaraguá do Sul,
formou-se e passou na banca da

Anac tornando-se ássim comissária

.

de voo. Os amigos de Curitiba e Jaraguá
.

do Sul desejam boa sorte,nessa nova

etapa de sua vida e fé em Deus que
vai dar tudo certo! Os pais Paulino e

Irondina estão orgulhosos pela sua

conquista, pois sempre acreditaram

que ela era capaz. Parabéns!

"Nascer, morrer, renascer ainda
e progredir sempre, tal é a lei:'
Allan Kardec

@pensador
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•
Lanches, p()�Õê;s ê\5j)'®lâlS é bébídas nobréS

473370..2214
AUd PrôeóPió Gomes, 116 � Ce-ntro
(�m fnmt'ê à v€l'dof'êlta da f��quel)

Atêf'ldlli1enm das' 811 às iSh d.a m-anhil

,TheWay
'\ .

Z.Ioje à noite, todos os cami- ,

J:1nhos têm um único sen

tido. A direção é a badalada
casa noturna The Way, pilotada 'ÍI!

1

pelo' amigo e parceiro dos bons

Thiago Mattos. Pois é lá que vai lo.

rolar neste sábado, a partir das
t,

23h, muito som eletrônico com

a presença dos Dls Conrado e o

top Rodrigo Vieira, residente da
Gteen Valley, o segundo melhor
clube do mundo. Vai perder?

"Garage"
Hoje, a partir das 1 Oh, vai
acontecer mais um encontro

festivo na "Garage', o senadinho
mais famoso de Iaraguá do Sul.
Como é véspera de eleições e a

galera está super ansiosa com o

resultado, certamente a pauta
do encontro será muita política.
Não perco por nada.

I

r
J
I

i
\

Bela Cô"taritia

Fofocódromo
Você conhece aquela música
Convite de casamento? Conhece?!

Voo, Maria.... está rolando

por aqui um babado bem

parecido! O noivo está casando
meio forçado e o que é pior,
apaixonado pela ex, que é para
quem ele liga regularmente,
principalmente quando está
sozinho em casa, durante a

noite. Não é que eu fui convidado

para esse cerimonial? Juro que
vou filmar a hora do "sim". Amigo,
sei que se conselho fosse bom...

Mas quer um? Desista!

araguá Auto Elite
A escolho perfeita

ISO 9001

3370-3242

1.í:JbO,}WI�:l ��()'r�iO
LeJ:1zi

Moa Gonçalves

J-
---'_'_'-._-- ..:r.�_.

I SPORT
I

: �----

: Troféus e Medalhas I

� 3275-4044 :L ._ -.:- _, __ ..._ __

_.

GENTE BOA José Carlos Junckes com a esposa Ilete, sua filha Bruna

Luiza e o futuro genro Daniel Garcia prestigiando a 12a Feijoada do Moa

Derradeira,
Neste sábado, aqui na cidade, os

"

eleitores ainda poderão participar
de caminhadas organizadas
pelos grupos políticos de suas

preferências. Por exemplo, situação
e oposição prometem fazer muito
barulho em praça pública.

r'

Rua Fritz Bartel - Baependi

47 3371-2268

BALADA O fotógrafo da Revista Nossa

Maurício Hermann e An� Larissa, do

Restaurante Típico Malwee, na Patuá Music

Bela Catarina
Um dos lugares que é sempre
elogiado pela qualidade do

almoço em Iaraguã do Sul, é a

Confeitaria Bela Catarina. O Buffet
é o melhor do sul do mundo.

Pensando bem...

Quando as coisas não
acontecem bem do jeitinho
que a gente quer é porque vão

acontecer melhor do que a

gente pensa.

Almoce
muito me.fhor no Kayrós

por ape[1?� R$:21,90.

f
KAyqôS
HOTel

Fernando
Lima
O cantor Fernando Lima,
um dos mais aplaudidos
da região, na condição de

darling dos darlings, pode
preparar a bochecha e

a cervejada. Uma galera
mandou avisar que, no

próximo dia 15; vai invadir"
sua casa, na condição
do aniversariante mais

festejado dia. Quem manda
ser querido.
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-Buxixo
Um importante secretário
da Prefeitura, muito

espirituoso, enviou uma

mensagem ontem para
um empresário amigo das
famosas pescarias: "My day,
my day, my day, estamos

em queda livre, prepare-se
para o impacto". Alguém
consegue decifrar?

Nas rodas
• Dagomar Muller
ainda recebendo
cumprimentos
na condição do
aniversariante mais

festejado da semana.

• Dona Florilda Donini
realmente é muito

querida e respeitada: A
minha caixa de e-mails
amanheceu ontem,
repleta de mensagens
parabenizando a

equipe da revista

Nossa, pela matéria de
"

capa realizada com a

empresária este mês.
",

Valeu! '

moagoncalves@netuno.com.br

Herdeiro
O que tem de pai ansioso à espera do domingo não é
brincadeira. Parece até vestibular, quando a família toda leva
o filhote para fazer as provas. Todos tentando emplacar o

herdeiro na vereança, apostando tudo e mais um pouco.

NIVER

A minha amiga
Janete Maria
Planinscheck

é a mais

festejada
aniversariante
deste domingo

Curioso
Domingo pela manhã,
antes mesmo de votar,
vou ligar para o meu

queridíssimo amígo
Dori Lange. Dizem

que, nas vésperas das

eleições, segue o rito:
corta no quintal de
casa pés de bananeira
e deposita o nome dos
candidatos onde foi
cortado. A primeira que
brotar, segundo a sua

crença, será o grande
vitorioso.
É tiro e queda!

NIVE,a A bonita Priscila
Junkes comemora hoje, ao

lado do namorado Jonàthan

Dalri, 18 aninhos. Mil vivas!"

www.schutzenfest.com.br

Beira Rio
No próximo dia 9 de

novembro, para movimentar
a reabertura das piscinas para
a temporada de verão, o Beira
Rio Clube de Campo promove
um grandioso baile com a

presença da excelente banda

Pop Band. Um dos ícones
da geração 80. Ingressos
antecipados até dia 20 de
outubro R$ 20, na secretaria
do clube. Nessa eu vou!

,;,-:=,.... ,_'"
'
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EM FREN'r'E AO Da WEG (NA naTATóRIA i ' ,

'

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas

, vai paraAlmir GIese.
Ele é outro amigo que
acompanha sempre o meu

trabalho. Aquele abraço.
• Quem está preparando
os quitutes para
comemorar em grande
estilo o aniversário dia
IOde outubro, é a bonita
Francieli Fábris, afilhada
preferida do amigo Fred
Fabris. Ela completa
18aninhos.

• No próximofinal de
semana acontece na Igreja
Nossa Senhora Rainha
da Paz, Ilha da Figueira,
a "tradicionalfesta da
comunidade.

DESTAQUE
O 'gente
boa Mário

Campestrini,
do Bar do

Mário, foi

destaque essa

semana na

Revista Nossa
Weekend

�

-�"'"
! �

....,

-.:}.'
"",',�"l',,);", .,.

Rua Barão do Rio Branco, 41 "Centro
Fone (47) 3371-2662

Hoje tem filé duplo na

Mercearia Dona Rita.

Pc

• Hoje, a partirdas 15h,
rola o tradicional Café
Colonial, na Bela Catarina.

Não abandone seu

cãozinho.

• Com essafui!
O deputado Carlinhos Chiodini

e sua Manu, na 12a Feijoada do M�a

ERSÃONO CALIBRE CER D DI

., Gastronomia Germânica
• Vila Gastronômica
• Competição de Tiro
• Competição entre Sociedades
• Atrações Culturais
• Bandas Típicas

• Café Colonial
<

• Desfile das Sociedades
/

"
'

• Feira de Artesanato
• Pavilhão Alternativo
com Bandas eDIs
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Quer,publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

No dia 24 de setembro
a bela Carol Eduarda

Rocha, que faz pose em

dia de Festival de Dança,
c()mpletou 8 anos.

Parabéns atrasado com

o desejo de felicidades
todos os dias. De sua

família que te ama

muito. Mil beijos!

Os avós corujas Miro
e Valéria Spézia e os

pais Lucas e Carla,
comemoram neste rJDal.
de semana, o segundo
aniversário da gatinha

Marina. Viva!

Eduardo e

Franciele

completaram
o primeiro de
muitos anos

de casados.
Felicidades!

Juliana Judachewsky recebe o carinho
das colegas de trabalho da Escola José

Pasqualini, de Corupá, pela passagem do

Dia da Secretária. Obrigada pelo bom trabalho!

Ba e
Neste sábado tem baile de aniversário na Sociedade
Centenário, com início às 22h30. A animação é da Banda

Collibrye do Grupo Candieiro. Ingressos antecipados a R$ 10
no Mime Matriz, Mime da Barra e Flash Vídeo Locadora.

Bruno Willian Martins

completa 11 anos.

neste dia 7 e recebe os

parabéns do pai Antonio,
da mãe lraci e de todos

familiares

A Escola Municipal
Francisco Mees, de

Corupá, parabeniza
Maiia AIadir pela
passagem do Dia

da Secretária

JuIia Tironi comemora 2

anos neste sábado. Toda
a família deseja muita
saúde e felicidades, em

especial seus pais e o

irmão Gustavo'

A rllha Giovana e amigos
parabenizam Edith

Ittner pelo aniversário
comemorado no dia 21

-

de s.etembro. Desejam
saúde e felicidades

.

O gatinho Daniel
Kotarski completou
8 anos no dia 5. Sua

família deseja muitas

felicidades, saúde e

sucesso! Parabéns!

Parabéns a Osmar
Konell que �versaria
neste domingo e recebe

felicitações de sua

esposa Bianca, seus

rIlhos Arthur e Amanda
e demais familiares com

todo amor e carinho

No dia 28 de setembro, os alunos e ftmcionários da E.M.E.F Jacu-Açú e P.E Sonho de

Criança homenagearam os idosos pela passagem do Dia do Idoso (J de outubro). Os

idosos da comW1idade Jacu-Açú sempre foram muito prestativos com a escola e nada
mais justo e gTatiticante do que homenageá-los. As crianças da Educação Infantil e

do Ensino FUndamental apresentaram teatros, dramatizaram músicas, escreveram

pequenos textos e desenharam para os idosos. Também foram realizadas brincadeiras
e dinâmicas. No rmal foi servido café . .A: alegria esteve estampada no rosto de cada

participante. Momentos como esses são enriquecedores, resgatam valores e com

certeza assim nos tornamos idosos mais felizes um dia. Que você, idoso, viva uma vida

longa, mas que manea tique velho. É o que desejamos do ftmdo do coração
�

• I I,� � ) " )
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REDESJSOCIAIS'X.I

PROCESSOSfSEtETIVOS
A ligação das redes sociais com os processos
de seleção para emprego é intensa. Grandes

empresas criam suas próprias ferramentas
na internet para es�olher os �andidatos. Mas

mesmo quem ainda não aderiu ao recrutamento·
2.0 usa as mídias sociais para conhecer melhor

os can�idatos. Confira dicas para não se

prejudicar na seleção. Página 3
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nisso!
Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

Conheço pessoas "pidonhas". Pedem e sapatos emprestados para ir a festas.
tudo. Querem tudo. Não são capazes de vi- Essas pessoas são literalmente vicia-
ver ou trabalhar sem pedir coisas, favores, das em pedir.
serviços às outras pessoas. '1 Há aindarfS que nem sequer pedem.

,

Essasfl'essoas sãoaquelqs'que nUnca I Vão pegànêl�'as coisas, aps putt,Qs se'
se responsabilizam totalmente por uma sequer pedir licença. E um horror!

"

tarefa. Sempre têm que pedir ajuda. O Não há quem, suporté essas pessoas
pior é que essa ajuda, nem sempre é um quefazem um grande mal ao ambiente

simples auxílio. Ouetemrnesmo é que a de trabalho. Elas sabem que estão erradas)
outra pessoafaça o trabalho para elas. masfazem de conta que não sabem e con-

Pessoas "pidonhas" sempre se dizem" tinuam com seu comportamento irritante.
� J I"!fi 1 li! nj ,

ocupadas demais, atarefadas demtfJis.
I

'Para, iurare ítessas pess'(}('Js i-

Acho que a ocupação delas é pedir que ta gente tranca 'tuao em suas gqveias
as outras pessoas façam o que elas pró- a chave. Esconde suas coisas para
prias deveriam fazer. evitar que esses "pidonhos" venham

Há também pessoas "pidonhas" logo pedir emprestado.
que pedem coisas emprestadas a todo É claro que se pode pedir ajuda e

mundo. Pedem desde um pedaçi do seu mesmo a1 Ynprestado, mas há
'f,l ,'. ,,', "i"', I

, "".,

sa'i:tduíc�e até a sua caneta ci enso pq,r}J,r não a

dlriheito::Uma moça me disse seruma do diniito,dejJedir.
colega de traiialho que pedia suas bolsas Pense nisso. Sucesso!

PÓS-GRADUACÃO SENAC 2012
"

Gerenciamento de Projetos
Segurança da Infonnação
Controladoria e Gestão Tributária

,

Govemança de Tecnoloqía da Infermação

Para mais informações acesse www.sc.senac.br

CARREIRA

www.ocorreiodopovo.com.br

Como Subir na
Carreira com

Sucesso
Entenda qual o melhor caminho a seguir para

ingressar no mercado de trabalho

FONTE

Guia da Carreira

Não existe uma receita para subir na

carreira profissional, porém existem ca

minhos que podem ajudar o novo profis
sional a seguir uma carreira de sucesso.

A primeira etapa para crescer na

carreira é estudar, porém nem todas as

pessoas possuem uma situação finan
ceira favorável para pagar uma faculda
de. Em outros casos, mesmo passando
em uma universidade pública é difícil
se manter em outra cidade. Em alguns
casos é interessante que a pessoa não
desista e faça cursos profissionalizan
tes ou técnicos, que são mais baratos

que uma graduação tradicional, e per
mitem o ingresso no mercado de traba
lho com rapidez.

A partir daí o aluno deve manter o foco
em melhorar sempre a sua carreira, e rein
vestir o dinheiro na graduação tradicional.

Existem cursos profissionalizantes
.

em todas as áreas, basta escolher a

área que você mais gosta e tem inte
resse em seguir carreira.

Escolhendo o caminho que vai se-

guir, se dedique ao máximo aos estudos
e tente sempre ser um profissional de
dicado e eficiente naquilo que faz. Mui
tos cursos técnicos já garantem ao final
do curso um emprego para os aprendi
zes, busque por escolas ou instituições
renomadas para fazer o curso desejado.

Tendo o primeiro emprego já pode
rá ir para a segunda etapa do processo
para uma carreira de sucesso. Tente ser

econômico e guarde dinheiro para fazer
uma faculdade. Investir nos estudos é
essencial para crescer na carreira. Ini
ciando sua faculdade terá que no mí
nimo por 4 anos se dedicar ao máximo
aos estudos, terminada esta etapa siga
em frente e se mantenha sempre atuali
zado na sua área.

Busque sempre por cursos de atua

lização ou cursos que vão agregar mais
valor ao seu currículo. Com certeza

seguindo esses passos você poderá al

cançar um nível alto em sua carreira.
Lembre-se que para conseguir um bom

emprego é preciso muito esforço, gra
duação e cursos de qualidade, para que
você possa estar a frente dos seus con

correntes em uma possível entrevista.

DIVULGAÇÃO

DETERMINAÇÃO é primordial para galgar etapas e conquistar
o tão desejado sucesso profissional
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ATENÇÃO Na era das redes sociais rec�tadores visualizam perfis de candidatos antes das entrevistas

COMPORTAMENTO

-,

Dicas de como se comportar
nas redes sociais

Você gosta de mexer no Facebook,
Tvvitter ou no Orkut? Então, atenção!

FONTE têm ajudado, e muito as pessoas
que buscam por emprego, isto

porque muitas empresas aderi

ram as redes sociais para con

tratar novos profissionais. Mas

dependendo do comportamento
do candidato, a rede social pode
ser prejudicial!

A equipe do Guia da Carreira
elaborou 10 dicas interessantes

para serem seguidas pelos novos

profissionais que estão preocu
pados com a sua imagem:

Guia da Carreira .

Muitos recrutadores obser
vam os perfis dos candidatos nas

redes sociais, e muitos gerentes
de RH ficam de olho nas publi
cações dos funcionários. Por
isso é importante ficar atento ao

que está postando no seu perfil,
verificar páginas e grupos que
você tem ligação.

Atualmente as redes sociais

1 -- EXPOR INFORMAÇÕES PESSOAIS

É 'importante que você tenha muito cuidado ao expor suas infor

mações pessoais. É necessário um limite, então é importante que
certas informações não sejam divulgadas em redes sociais. Tome
cuidado com as informações que publica em seu nome. Pessoas que
divulgam mensagens de ódio ou muitas brincadeiras podem passar
uma impressão negativa.

2 .... GRUPOS. COMUNIDADES E PÁGINAS
Cuidado com as páginas, grupos ou comunidades que você

possui ligação. Se possui ligação com temas que são preconcei
tuosos, racistas ou que falem mal de trabalho, é melhor se desli

gar, pois pode ser um fator decisivo para um desempate diante
da escolha do recrutador.

3 - PRESERVE SUA IDENTIDADE

Preserve sua identidade o máximo que puder, publicar tudo que
faz durante o dia ou a noite fica cansativo para os seus amigos, imagi
ne para um recrutador. Fazer isso pode te prejudicar, pois imagina-se
que se você posta de 5 em 5 minutos, fatalmente irá utilizar as redes
sociais com frequência no horário de trabalho.

4-FOTOS

É importante tomar cuidado com' as fotos. Fotos com a família,
fotos em viagem, fotos em momentos' de lazer não irão te prejudicar,
porém fotos "sensuais" ou agressivas podem destruir sua imagem.

5 - OPINIÃO
Dê uma opinião construtiva aos participantes da sua rede de

amigos, é interessante que atue dando sugestões de resoluções para
problemas sociais. Compartilhar com os integrantes de redes sociais
assuntos sociais pode ser relevante para o seu perfil. Mas cuidado

para não dar opiniões muito radicais ou se envolver em polêmicas.

. 6 - MENTIRAS

Muitas vezes os recrutadores se deparam com mentiras em currí

culos, que são descobertas através dos perfis dos candidatos em re

des sociais. Por isso é extremamente importante expor a verdade no

currículo e em entrevistas de emprego.

'1 - EMPREGOS ANTIGOS

É importante não divulgar nenhuma opinião sobre os empregos
antigos, mesmo que tenham sido experiências ruins. Este é um fator

importante que os recrutadores buscam em seu perfil de redes sociais.

8 - ORTOGRAFIA E
GRAMÁTICA

Apesar do meio de comunica

ção online permitir o uso de abre

viações e linguagem coloquial, é
interessante manter uma postura
um pouco acima do coloquial,
para isso é importante que preste
atenção naquilo que está escre

vendo. Evite os erros gramaticais
e ortográficos, passando uma

boa imagem para um recrutador.
-

9-POSIÇOES
POLÍTICAS

Quando-se trata de assuntos

políticos ou partidários, é interes
sante deixar a sua opinião para
você mesmo ou quando está ape
nas com os seus colegas em uma

conversa. Postar fotos de candi

datos, opiniões referente aos po
líticos ou influenciar os amigos a

votarem em alguém não é interes

sante,a não ser que sua pretensão
de emprego ou o seu trabalho te

nha ligação com o assunto.

10 - FALAR AQUILO
QUEFALIUUA
PESSOALMENTE

-, ,

Muitas pessoas utilizam as

redes sociais para desabafar ou

jogar indiretas para as pesso
as que tem desavenças, porém
é uma pratica que não é bem
vista. Por isso é importante que
tudo aquilo que publica seja de
forma natural e que tenha cer

teza que o que está sendo falado
ali seria falado pessoalmente.

,
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Temos nosso

próprio tempo...

(Renato Russo)

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

VOT.O CONSCIENTE:
,

"POLITICA não se faz com ódio', pois não é função
,

hepática. E filha da conscíêncío, irmã do caráter. hóspede
do coração (Ulysses Guimarães)".

Na melodia de "alegria, alegria';
cantava Caetano Veloso e seus amigos...

"Caminhando contra o vento, sem

lenço, sem documento, no sol de quase
dezembro, eu vou... ': Era o movimento

"tropicâlia'que se rebelava contra da
Ditatura, contra a censura e aforma de

governança de ''poucos para poucos':
"Num tempo, página infeliz da

nossahistôria, passagem desbota
da na memória, das nossas novas

gerações, dormia a nossa pátria mãe
tão distraída, sem perceber que era

subtraída, em tenebrosas transações';
era a canção de autoria de Chico

Buarque que embalava os manifes
tos contra um Estado em que não
havia vontade popular, em que nada

poderia ser pensado, manifestado
ou até mesmo imaginado. Tudo era

controlado. O medo predominava. A

sensação de poder absoluto em mãos

que detinham o poder era inevitável.
O regime militar instaurado a

partir de 1964 foi marcado pela re

pressão politica, diante de costumei
ras prisões, interrogatórios e torturas

sofridas por aqueles considerados

suspeitos de oposição, comunistas ou

simpatizantes. Proibidos de opinar,
sem liberdade de expressão, estudan

tes.jornalistas, e professores eram

submetidos a limitação imposta
pelos governantes.

A sociedade estava saturada e

carente de direitos, queria o poder de

eleger seus representantes, buscava
a tão sonhada democracia "do povo
para o povo'; e os manifestos "diretas

já" deram lugar a eleição para os

novos governantes. As tentativas de

intimidação, de limitação e opressão,
foram vencidas com a volta do poder
civil e a redemocratização.

Com a aprovação da Constituição
Federal de 1988, em seu preambulo
ficou determinado que "Nós, repre
sentantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte

para instituir um Estado Democráti
co, destinado a assegurar o exercício

dos direitos sociais e individuais, a

liberdade, a segurança, o bem-estar, o

desenvolvimento, a igualdade e a jus-
.

tiça como valores supremos de uma

sociedadefraterna... ':
Em seu art. 1°, a Constituição

deixa claro que "Todo o poder ema

na do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamen
te, nos termos desta Constituição';
da mesma forma que a garantia
do "voto direto e secreto, com valor

igual para todos'; é o exercício da
soberania popular (art. 14).

Tantos foram os sacrifícios,
tantas violênciasforam suportadas,
tantos sofrimentos amparados pela
esperança de que o "direito aovoto"

fosse se tornar realidade, diante de
uma censura arrebatadora, e nos

dias atuais vivenciamos cenas de
lastimáveis desrespeitos à cidada
nia. "O que é isso companheiro?"
baseou o livro de Fernando Gabeira
e o filme dirigido por Bruno Barreto.

Condenações diante da corrup
çã(J'presente no mensalão, ficha
limpa para os candidatos ao Gover
no, movimentos visando a cons

cientização no momento de votar, e

estimulo para que todos os cidadãos

exerçam seu direito de eleger seus

representantes, parecem tão óbvios

para a sobrevivência da sociedade
e valorização dos movimentos que
lutaram pela democracia.

Devemos deixar que o sentimen
to patriótico domine nossos pensa
mentos no momento do voto, inves

tigar os candidatos e suas propostas,
e acima de tudo, ter consciência que
através desse ato cívico estaremos

contribuindo para uma nação me

lhor, para o desenvolvimento social e

um futuro para nossas gerações.
Parafraseando o ditado popular,

não basta ser brasileiro, temos que
participar. Não adianta reclamar
das injustiças, se não fizermos nossa

parte. O silencio deve dar lugar aos

manifestos, desde que saibamos ali
mentar as casas representativas com

pessoas de caráter, com dignidade e

que sejam eternos guerreiros proteto
res dos direitos de cada cidadão.

A hora de exercício da cidada
nia, é agora. A forma de demonstrar
nossas indignações contra o circo
armado por "falsos político'; sefaz
através do voto consciente.

Devemos valorizar as reivindica

ções das revoluções que antecederam
o direito ao voto, saber escolher que
vai nos representar, e não deixar
com que meras "migalhas" possam
comprar nossa dignidade.

Que seu voto seja consciente,
e como nos embalas de Geraldo
Vandré, "pra não dizer que não falei
das flores': .. "vem vamos embora, que
esperar não é saber, que sabefaz a

hora, não espera acontecer':
DIVULGAÇÃO

"', ,_

açõES ESPECIAIS:

JORGE VIEIRA, empresá
rio atuante em Iaraguá do Sul,
ao relembrar a época da dita
dura elucida que a "o momento,
era marcado pelo medo, nada se

podia fazer, tudo era proibido. Es
tudantes presos, a censura limita-

va até os pensamentos e apenas a

cultura conseguira de foram muito
sutil sua manifestação. O teatro, a

música, os poemas, eram as únicas
armar contra o regime militar. Não
tenho como descrever a emoção
das "diretas já" e do primeiro voto.

Hoje, diante de tantas decepções
politicas, da insatisfação do povo,
devemos saber fazer a diferença e

votar com consciência, eleger nos

sos representantes e não esquecer
que muitas vidas foram sacrificadas

para que o voto fosse realidade".

EMPREGO'

Não corneta

gafes no
, ,

happyhour
COOl seu chefe
Consumir bebidas alcoólicàs durante
eventos profissionais ou happy hours
com seu chefe pode ser fatal

FONTE

Universia Brasil

Um happy hour com seu

chefe pode parecer uma gran
de oportunidade para conhe
cê-lo melhor e estabelecer um

contato mais próximo. Entre

tanto, também pode abrir mui
to mais chances para que você
cometa gafes e acabe com sua

credibilidade e imagem dentro
da empresa. O trabalho no es

critório continua o, mesmo no

dia seguinte e, não importa o

quão amigável foi o evento, as

responsabilidades, objetivos 'e

cobranças também.

Confira três dicas para não

cometer gafes no happy hour
com seu chefe:

I. Limites do bom-senso
Beber não é proibido, mas

deve ser feito com muita cau

tela e limites. Se perceber que
os outros do grupo não estão

consumindo álcool, ou mais,

importante, que seu chefe
- se absteve, é melhor manter

esse padrão do que cair em

erros por um detalhe como

esse. Você nunca sabe o que
pode acabar falando depois
de alguns copos, por isso se

optar por consumir, que seja
dentro de um limite muito

bem definido, de acordo com

suas próprias características.

2. O problema em ser muito
íntimo

Estabelecer um contato

muito próximo com seu che
fe pode ser uma armadilha.

Quando o assunto é carrei

ra' no fim das contas, nada é

pessoal, e sim negócios. Se
você receber uma oferta de
trabalho melhor em outra'

empresa, ou uma concorren

te, por exemplo, a saída de
seu emprego atual pode ser

muito mais difícil de ser fei
ta ou anunciada. Ao manter

a relação em um nível mais

equilibrado e profissional, as

decisões serão mais facilmen
te tomadas e você evitará pos
síveis conflitos e retaliações..

3. Sinais de favoritismo
Se você é um dos únicos que

se aproxima mais -de seu chefe

durante o happy hour então se

prepare para julgamentos e co

mentários negativos sobre fa
voritismos e ser um bajulador.
É muito difícil trabalhar com

pessoas que têm suspeitas' ou

se sentem ameaçadas pela sua

conduta. Prefira que .seu traba
lho seja reconhecido pelo méri
to e não pela relação que possui
com seus superiores.

DIVULGAÇÃO

"

E,QUlLmmO A mellior escoUta está no �quihôrio
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SUSTENTABILIDADE

Dicas para deixar seu negócio
mais sustentável

1. Criar ambientes de tra-

balho que viabilizem projetos com

foco em sustentabilidade: é impor
tante pensar nos impactos de cada

decisão, como a escolha dos tipos
de dispositivos que serão usados na

empresa, o local onde os funcioná
rios serão alocados e o desenho dos

espaços de trabalho.
2. Manter regras que con-

trolem as emissões de carbono e,
se possível, neutralizá-las: algumas
organizações medem essas emis

sões, o que permite calcular quan
tas árvores devem ser plantadas
para neutralizar o carbono lançado
na atmosfera durante as atividades
cotidianas de sua empresa.

3. Adotar políticas de geren-
ciamento de energia: além
de desenvolver sistemas
de monitoramento, é inte
ressante criar data centers

eficientes, desligar equipa
mentos eletrônicos (compu
tadores, impressoras, estabili
zadores etc) ao deixar o posto de
trabalho e trocar as lâmpadas in
candescentes pelas fluorescentes,
entre outras questões.

4. Substituir as sacolas tra-

dicionais, caso sejam utilizadas

pela empresa, pelas versões bio

degradáveis, que se deterioram
em pouco tempo, sem agredir o

meio ambiente. Caso seu negócio
crie lixo tóxico, o ideal é contatar

as empresas responsáveis pela
coleta para saber como deve
ser o descarte correto. Isso
vale também ao eliminar \

pilhas, baterias, compu
tadores e lâmpadas flu
orescentes.

5. Procurar sa-

ber, ao contratar um

fornecedor, quais
são os métodos
usados pela em

presa dele como,

por exemplo, se

ela utiliza meios

legais para vender
seus produtos e se

cumpre as legisla
ções ambiental e

trabalhista.
6. Tomar seus

cartões de visita "ver-
.

des": uma boa forma de
deixá-los mais eco-friendly
é trocar os papéis comuns das

impressões pelos reciclados e uti
lizar tintas a base de soja, entre ou

tras novidades. Isso, além de ajudar

o mercado exige que até mesmo micro
, , .

ou pequenos ernpresanos assumam

postura sustentável

FONTE

Bagarí.com.br

É cada vez maior a cobrança da
sociedade para que as empresas
sejam sustentáveis, mesmo que
muitas nem saibam ao certo o que
significa realmente ser "verde".

Apesar de poucas terem profis
sionais dedicados exclusivamente a

questões ligadas à sustentabilidade
e gestão em meio ambiente, é preci
so tomar medidas para, por exem

plo, economizar recursos como

água, energia elétrica e papel.
O consultor Enio De Biasi, só

cio-diretor da De Biasi Auditores

.

Independentes enfatiza que, "para
trabalhar de modo ecologicamente
correto, independentemente do ta

manho da empresa, basta que cada
um queira fazer sua parte. Para isso,
é necessário entender como influen
ciar as pessoas a comprarem a ideia
da sustentabilidade. E quem adota

práticas sustentáveis está à frente

quando surgem novas legislações re

lativas ao meio ambiente, como a Lei
dos Resíduos Sólidos e a proibição
das sacolas plásticas".

A seguir confira 10 ações que
podem ajudar as empresas a ado

tar, de forma realista, uma postura
mais verde e sustentável, sem im

pacto nos negócios:

�
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacitacao@apevi.com.br

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DEVE�DA PARA INDÚSTRIA
Data: 15 a 18 de outubro - das 19h às 22h

ORATÓnV\ - COMUNICAÇAo E TBCNICAS UE APRESENTAÇÕES
Data: 20 e 27 de outubro e 10 de novembro (sábados) - das 8h às l3h

QUALIDADE NOATENDI1VIENTO TFJ..EroNIL\)
TÉCNICAS f: � <\BIUDADES PROF1SSIONAlS AO TELEFONf:

Data: 22 a 25 de outubro - das 19h às 22h

CONTA91UDADER\RANÃ CONTADO ES

Data: 22 a 24 de outubro - das 18h às 22h

FOTOGRAFIA DIG P RA PlffiSAS

Data: 23 a27 de outubro de 2012

Horário de terça à sexta-feira: 19h às 22h e no sábado das 8h às 12h

PAI FST . OW EVCND. <

Data: 23 de outubro (terça-feira)
Horário: 19h30min

Palestrante: Ciro Bottini (Shoptime - Globosat)
Local: Grande Teatro da SCAR

o meio ambiente, melhora a ima

gem da empresa.
7. Instalar um software

para economizar na impressão
e eliminar as máquinas de fax:
uma importante parte dos custos

das companhias é oriunda das

impressoras. Isso porque a im

pressão - muitas vezes desneces
sária - de documentos, e-mails
e páginas da internet consome

muito papel e tinta. Para resolver
o problema, é só usar um softwa
re de gerenciamento de impres
sões, que pode ser baixado gra
tuitamente na internet.

8. Melhorar a sala de des-
canso: para evitar desperdícios de
materiais como papéis, copos e

talheres plásticos, é preciso con-

vencer os funcionários a utilizar
canecas reutilizáveis para beber

água e café. Outra sugestão é dis

pensar máquinas de café, lanches
e afins, que gastam muita energia e

deixam resíduos plásticos, e dispo
nibilizar uma cesta de lanches sau

dáveis e um refrigerador para gelar
bebidas e alimentos.

9. Aprimorar seus equipa-
mentos de escritório, em ve,? de
trocá-los: tentar usá-los pelo maior

tempo possível é uma das melhores
maneiras de economizar dinheiro
e reduzir o volume de lixo. Isso não
significa sacrificar um bom desem

penho, mas tentar fazer upgrades
nas máquinas quando der antes de

jogá-las fora e comprar novas.

10. Pensar verde ao trocar

móveis ou materiais do escritó
rio: quando for necessário realizar

substituições, tentar fazê-las de
modo sustentável, dando preferên
cia a peças e utensílios compostos
por material reciclado ou madeiras
certificadas.
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Alidor Lueders, Consultor •

•

elo

o crescimento dem0grá6co, conjugado
ao aumento da proporção de pessoas
ativas contra inativas, o "upgracle" de
todas as classes sociais econômicas,
especiabnente 8, C e D criam maior

acesso de consumidores ao mercado.

"
•

I I

Aspectos da Economia e a Competição Global
As empresas tem necessida-

de de evoluir para o conceito de

"deseniolsimenio sustentável';
como sendo aquele que atende
as necessidades dopresente sem

comprometer a possibilidade das

geraçõesfuturas atenderem as suas

próprias necessidades. Ao mesmo

tempo em que deve se preocupar
com estratégias que levam a uma'

redução do custo de produção
implementando programas de

produtividade, eface a competição
cada vez mais acirrada, pode obri

gar a redução de preços dos produ
tos e a compressão de margens de
rentabilidade. Deve-se reconhecer

que a economia expandiu-se em

escalas vertiginosas, aumentando
consideravelmente a oferta de

produtos e mercados, com in

fluencia cada vez maior dos países
emergentes e/ou novas grandes
economias emergentes e de classes
socioeconômicas emergentes. O

que gera potencial de crescimento
do mercado, e de novos mercados e

a aceleração dosfluxos de produ
tos efinanceiros entre os países.
Além disso, o crescimento demo

gráfico, conjugado ao aumento

CARREIRA

r
alidor@lueders.com.br

onerando o investimento, etc.;

«Carga tributária, elevada,
complexa, com preponderância
de impostos indiretos, impostos
em cascata;

-

•Dispêndio público elevado

para atender o orçamento de cus

teio, sem atender adequadamente
as necessidades (saúde, seguran
ça, educação, etc) e sem recursos

para atender as necessidades de
investimentos em infraestrutura.

Atualmente as preocupa
ções de comércio a nível global,
contemplam a crise na Zona do

Euro, dos Estados Unidos, e o

próprio ritmo de crescimento de

alguns países emergentes (como
a China) que se refletem na eco

nomia brasileira.

Concluindo, o governo fe
deral, sentindo a pressão con

correncial do mercado externo,
busca através do Programa
Brasil Maior, tornar a indústria

manufatureira mais competitiva,
concedendo incentivos fiscais, a

exemplo do Reintegra para em

presas exportadoras, desconto de

impostos no caso de aquisição de

máquinas e equipamentos, redu-

ção do IPI no segmento automo

tivo, em alguns segmentos, con

tribuições previdenciária sobre

faturamento ao invés da folha de

pagamento, etc. O Plano Brasil
Maior mostra a sensibilidade do

governo em criar condições para
a melhoria da competiiiuidade
nas exportações de produtos
manufaturados. A questão que
se coloca é se esses incentivos são

suficientes para estimular a com

petição a nível internacional.
Acreditamos que cabe um esforço
conjunto de sociedade, governo,
congresso, judiciário e empresa,
na busca da simplificação do sis
tema tributário, flexibilização da

legislação trabalhista, melhoria
da educação, investimentos na

saúde e segurança, enfim reduzir
.

o denominado "Custo Brasil':

Enfim, o que se pretende é o

contínuo crescimento e desen
volvimento do país, com melho
ria da governança corporativa
em todos os setores (governo, .

organização, empresas) dentro
de princípios de transparência,
prestação de contas, equidade e

responsabilidade social.

Empreendedores 'são mais
felizes - bem sucedidos ou não

da proporção de pessoas ativas
contra inativas, o "upgrade" de
todas as classes sociais econômi

cas, especialmente B, C e D criam
maior acesso de consumidores ao

mercado. A abertura do comércio
exterior, o avanço da tecnologia,
as privatizações, a expansão da

economia, etc. levam as organi
zações a sefocarem estrategica
mente mais em competição, em

inovação de produtos, em fusões e

aquisições, visando a ampliação
de escalas e a busca de maior pro
dutividade. O Brasil, face a sua

abertura política e econômica,
aos fundamentos da economia e a

sua política de expansão, alinha
dos aos da economia mundial e,

ainda, considerando a elevada

liquidez mundial para captação
de recursosfinanceiros, apresenta
bons diferenciais competitivos.
Levando em consideração - a

abundância e diversidade do

capital natural (potencial para
grandes projetos de infraestrutu
ra, bioenergia e outras indústrias

debase), potencial de produção
de bioenergia e autossuficiência

.

depetróleo. Todo esse potencial,

Pesquisa da Wharton School of Business
identificou que existe relação entre

empreendedorismo e felicidade

FONTE

Revistapegn.globo.com

Um estudo da Wharton
School of Business, da Univer
sidade da Pensilvânia, nos Es
tados Unidos, encontrou uma

correlação forte entre o empre
endedorismo e a felicidade. Na

pesquisa, os professores Ethan
Mollick e Matthew Bidwell en

trevistaram 11 mil egressos do

programa de MBA da institui

ção. Esses ex-alunos responde
ram sobre sua carreira, seu atu

al trabalho e o equilíbrio entre

vida pessoal e profissional.
Não era um grupo voltado

para o empreendedorismo - a

maioria estava empregada em

bancos, consultorias ou serviços
financeiros. Mas, durante o curso

das suas carreiras, cerca de 20%
dos formados abriu um negócio

permite ao Brasil desenvolver

grandes empresas produtivas com

vantagens competitivas (agríco-
la, pecuária, mineração, álcool,
alimentos processados, papel e

celulose, siderurgia, etc.). O Brasil

apresenta aspectos positivos como:

classe empresarial atenta ao

desenvolvimento de diferenciais
competitivos, aberta afusões e

aquisições, atenta a captação de
recursosfinanceiros (financiamen
tos, private equity, abertura de

capitais) e desejo de continuida
de de crescimento. Mas apresenta
problemas que merecem atenção
- níveis de distribuição de renda,
qualidade do sistema educacio
nal, falta de recursos humanos
com a devida qualificação profis
sional, produtividade baixa, etc.

Esses problemas, na competição
ou posicionamento no mercado
externo, geram aumento de custo

do produto, especialmente os

relacionados a:

•Logística, porfalta de infra
estrutura adequada;

«Custo Brasil, traduzido no ele
vado custo do transporte, energia,
encargos sociais, custo financeiro

próprio. E o que surpreendeu os

pesquisadores foi o papel que o

empreendedorismo desempe
nhou na satisfação com a car

reira. Os egressos do MBA que
abriram negócios se declaram
mais felizes do que aqueles com

outras ocupações - independen
temente de quanto dinheiro es

tavam ganhando.
"Ficamos surpresos com o

fato de o empreendedorismo
ser um fator tão dominante",
disse Mollick ao site The Street,
de Chicago. Geralmente, os pro
fissionais buscam estudar em

Wharton por causa dos contatos

que terão e das possibilidades de

conseguirem emprego em uma

grande consultoria ou instituição
financeira. Mas, de acordo com

os pesquisadores, a abertura de
um negócio próprio tem sido
mais comum na carreira dessas

pessoas. Muitos alternam entre

ser funcionário e ser empreende
dor ao longo da vida.

Segundo a pesquisa, a maio
ria dos empreendedores não tem

investimento de venture capital
- muitos nem sequer têm funcio
nários. Somente 56% têm negó
cios lucrativos. Mesmo isso não
diminuiu a felicidade dos respon-

dentes. Os pesquisadores Mollick e

Bidwell vão investigar mais os nú
meros para descobrir se somente

ter uma experiência empreende
dora já contribui para o aumento

da satisfação com a carreira.
Os formados que têm negó

cios também tendem a avaliar
de maneira mais positiva o seu

equilíbrio entre vida pessoal e

profissional. IIOS empreende
dores trabalham muito, mas há

.

uma sensação de que têm mais
controle do seu próprio tempo,
mesmo que invistam um núme
ro enorme de horas na empresa",
afirmou Mollick. .
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Apesar de muitas melhorias
em co...paração com algumas
décadas atrás, o Brasil ainda

precisa caminhar muito para ter,
de fato, uma política limpa.

,
f

I
j

Bernl Enlschev
'

alestr n

convidado

Mais um ano de eleições, mais
um ano de lamentações sobre a

falta de candidatos "decentes" e

com boas intenções. Apesar de
muitas melhorias em compara
ção com algumas décadas atrás,
o Brasil ainda precisa caminhar
muito para ter, defato, uma polí
tica limpa. Mas esse não é o caso,
mesmo porque esta não é a minha
área. Apenas aproveito o momento

oportuno das eleições para levan
tar uma questão extremamente

importante: a relação entre as

empresas privadas e a política.
Acredito que é justamente

pelo fato de grande parte dos

COTIDIANO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Política e iniciativas privadas
brasileiros estar "descrente" em

relação à política que a relação
entre esses dois lados está desgas
tada e fraca. O que é uma pena,
pois quem perde é a própria
iniciativa privada. Para exem

plificar melhor e provar como a

cobrança das empresas perante
a política pode resultar em bons

frutos, contarei o caso de um

amigo meu.

João trabalhou comigo quan
do eu ainda era um jovem profis
sional. Ele era o tipo de individuo
que não acreditava em política e

achava q�e tudo era uma "rou
balheira" que não levava a nada.

Não gostava de discutir política,
não tinha um partido de prefe- ,

rência e realmente não acredita
va em nenhuma melhora através
de nossos governantes.

Um dia, outro colega nosso

convidou-o parar participar de
um evento político onde seriam
nomeados alguns candidatos para
concorrer nas eleições regionais
da época. João, por curiosidade
aceitou o convite e também mu

dou por completo a sua opinião.
Ele percebeu que comparecendo
a eventos como esses, ele teria
contato com diversos políticos
influentes e que ele talvez tivesse a

oportunidade de ser ouvido.
Ele participou de outros

eventos políticos e percebeu que
política não era uma "palhaçada"
como ele antes acreditava. Passou
a se interessar mais pelos assuntos

governamentais e questionar di
versas questões que antes apenas
conhecia superficialmente.

Em uma das votações sobre

algum projeto da época, João
questionou o voto de um dos

políticos e decidiu comunicá
-lo, pedindo explicações sobre
o seu voto. Ele ficou surpreso
ao receber a resposta no mesmo

dia. Além de tudo, o político em

questão esclareceu tudo o que
João gostaria de saber e agrade
ceu a sua preocupação.

Assim como João, outros pro
fissionais brasileiros deveriam
sim lutar pelos seus direitos.
Deveriam buscar no governo
melhorias de condições para
que a iniciativa privada ofereça
serviços de qualidade. Deveriam

pedir mais, sugerir mais e cobrar
nossos políticos, pois, querendo
ou não, são eles os responsá-
veis pela melhoria ou não de

questões que também afetam as

empresas privadas e a vida de
milhares de brasileiros:

{
I
{

J
{

j

i
)

I
iPesquisa apontá as profissões

que mais causam divórcios
Médicos registraram o maior número
de fracassos matrimoniais seguidos por

profissionais de comunicação e mídia

FONTE

Administradores.com

Um levantamento apontou
quais as profissões que mais moti
vam separações.

Para elaborar a lista, foram ava

liados 1.150 relacionamentos que
não deram certo. Os profissionais
de saúde registraram o maior nú
mero de fracassos. Em segundo
lugar, aparecem os comunicadores,
jornalistas, diretores e produtores
de Tv. Os pesquisadores afirmaram

que profissiohais dessas áreas en

frentam jornada de trabalho longa,
e se relacionam com muitas pesso
as, o que os tomam mais expostos a

tentação de trair.

Conlira a lista
completa:

1 - Área de saúde: Médicos,

enfermeiras, paramédicos e outros

ofícios similares representam 29%
dos relacionamentos que termina
ram em divórcio.

2 - Áreas ligadas aos meios de

comunicação:Jornalistas, editores,
relações públicas, cinegrafistas/
operadores de câmeras, técnicos,
assistentes, executivos, diretores e

produtores de TV; desígners e simi
lares registraram 14%.

3- Área de compra e venda
de veículos: 12% das separações
aconteceram com os vendedores
de automóveis e outros meios de

transportes.

4- Área de seguros:
Os vendedores de seguros de

vida, contra incêndio e automóveis
somam 11 % dos divorciados.

5- Área de transportes:
Já taxistas e motoristas de ôni-

bus representam 8%.
6 - Área de turismo e hote

laria: 7% dos casais divorcia-

dos correspondem a um grupo
que envolve guias, executivos,
vendedores, recepcionistas,

I

; "

I

encarregados de reservas e

eventos, relações públicas e

similares.

DIVULGAÇÃO

MOTIVOS A longa jornada de trabalho e relacionamento com muitas pessoas,
.

os tornam mais expostos a tentação de trair
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GUARDA-ROUPA DE TRABALHO:

o estilo ideal para as profissões
EXECUTIVOS

15 camisas, quatro costumes e

gravatas (estas sim em grande nú

mero) são suficientes para compor
o guarda-roupa de um executivo.
As cores dos costumes não devem

fugir do azul marinho, cinza claro,
médio e escuro.

Para as mulheres, valem vestidos
mais estruturados e sem decote no

máximo, com comprimentos qua
tro dedos acima do joelho. A lista do

guarda-roupa pode conter duas saias,
duas calças com cores mais neutras,
dois blazers e dois terninhos. Além de
oito camisas e oito blusas.

MÉDICOS
A dica é modelar seu guarda

- roupa de acordo com o público que
atende. Se o trabalho envolve classes
menos abastadas, vale looks mais
informais - sob o jaleco. Para outros

níveis, valem roupas mais formais.
Para os homens, no primeiro

caso, a combinação de calças de

algodão com corte de alfaiataria,
camisas de manga longa ou cami
seta gola polo e sapato de couro é
uma boa pedida. Para as mulhe

res, são indicados vestidos, saias
e calças de algodão combinadas
com blusas mais informais.

JORNAT,TSTAS.
PUBl.JCITÁRlOS E
PROnSSIONAlS DE TI

Trabalhar em ambientes informais

garante mais flexibilidade no guarda
- roupa, mas isso não deve ser justifica-

tivapara ir trabalhar de pijama ou com

a roupa da balada da noite anterior.
Para os homens, calças de algo

dão com corte de alfaiataria e cor es

cura. Camisas esportivas, camisa de

gola polo e de gola careca são libera
das. Nem pensar em tênis de acade
mia e camisetas de time de futebol.

Para as mulheres, saias, calças e

vestidos em tecidos mais casuais. Na
lista de itens para elimar do guarda
-roupa estão decotes, blusas e vesti
dos tomara que caia ou que deixem
o ombro a mostra, saias muito justas
ou com fendas, transparências ema

quiagem muito forte.

TÉCNICAS
ANALISTA DE TI

Vivência com programação PHP, SQL, setor de
transportes.
'" , " .. , ..

DESENHISTA CRIATIVlSTA

Vivência em criação de bordados e estampa.
.-., , " , ,., _ , ..

ELETRICISTA MANUTENçAOIINSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO.
.......................... "- ,,.... . ,. , , .. " - "-','

ELETRICISTA PREDIAURESIDENCIAL

ESTILISTA
Vivência com desenvolvimento de coleção infantil
e pesquisas.
.. " ,._., , , ,

INSTALADOR ELETRóNICO
Vivência na função
INSTALADOR TELEFONICO
VNêncía com instalação e manutenção de sistema
de telefonia, programação de central telefônica.

•• .o ••• , ••••_" ••• � •••••• , '_ "_"', • • _ ••••• � •••••• >< •••• '_

MEcANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.

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

MEcANICO D� COMPRESSORES

VNência com compressores de pistão e parafuso.
... _.- -- ". "'."', - _ , .. , .. " - _, - .

MEcANICO DIESEL

VNência em mecânica de veículos a diesel.

MEcANICO DE MANUTENçAO
Vivência com manutenção de máquina de bordado.

MESTRE DE OBRAS

VNência na função.
, ••• 1 , • , , _ ••••• _ , , ,

PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.

PROJETISTA ELáRICO{MEcANICO
Vivência com projetos elétricos.

- Auxiliar de enaa s

(Para entregas)

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

Vivência ria função.
ANALISTA DE ASSISltNCIA TÉCNICA
Vivência com assistência de equipamentos
mecânicos e/ou elétricos.

ANALISTA CONTABIL PLENO

VNência na função.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Vivência com cálculo da folha de pagamento,
emissâo de impostos, admissões, rescisões.
Conhecimento em LegislaçãoTrabalhista.

ASSISTENTE DE NEGÓCiOS
Vivência na área de vendas.

ATENDENTE DE FARMAclA
VNência na função.

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vivência no Departamento Pessoal, para atuar em

Guaremirim, desejável ter CNH AB.
-, " " .

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Cursando Superior em Ciências Contábeis.
....................... , .

CAIXA

Para atuar no comércio.

CONSULlORDEVENDAS

Para atuar com vendas deTransportes.

CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em

Indústria.

CRONOANALISTA

Vivência na função, ramo têxtil.

FONOAUDIÓLOGO
VNência em Portaria 19 Ministério doTrabalho,
Interpretação dos Exames Complementares.

-, ... " ... ,.� ..... , ......

PROFESSOR DE HISTÓRIA
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo metalúrgico
e têxtil. Sistema MS PROJET.

RECEPCIONISTA BILINGUE

Para atuar em Hotel.

RECEPCIONISTA

Para atuar na região de Schroecler.

VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR EXTERNO

Necessário possuir veICulo. Para atuar em Jaraguá
e região.

VETERINARIO
Vivência na função.

COORDENADOR DE ASSIST�NCIA T�CNICA
Vivência na Gestão de atividades de assistência de
equipamentos elétricos e/ou mecânicos.

COORDENADOR OFICINA MEcANlCA
Vivência com manutenção de caminhões e

liderança.
ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

VNência com liderança. Necessário conhecimento
com sala de pastas, gravação e com a máquina São

Roque.

GERENTE DE LOJA

Vivência com vendas de confecção, liderança.
.............. " 0" ..

ÚDER DE REVESTIDORA

Vivência com revestimento de borracha.

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Vivência na função. Superior completo ou cursando
em Logística ou Suprimentos.

CONFEITEIRA
PROJETISTA DE MOVEIS

VNência com o programa PROMOB.

·SOLDADOR {MONTADOR
......... , .. " - .

TÉCNICO EM INFORMATICA
Vivência na função.

CONFERENTE/ESTOQUISTA
VIVência na função.

COSTUREIRA

COZINHEIRA
Vivência na função.

T�CNICO EM ELETRÔNICA
Para atuar com manutenção de impressoras.

TÉCNICO EM REFRIGERAçAO

COZINHEIRA
Para atuar em casa de família, cozinhar para quatro
pessoas.

VNência em na função. ENFESTADOR {TALHADOR

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO Vivência na função.
Vivência na função. ESTOFADOR

VIVência na função.TORNEIRO MEcANICO
Vivência na função. FRENTISTA

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

���ç�� - ..

JARDINEIRO
Vivência na função.

OPERACIONAIS
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE FOTOCOPIADORA
MONTADOR/SOLDADOR
VNência com montagem e solda.Desejável ter habilitação AB.

AUXILIAR DE COZINHA
OPERADOR DE RAMA

Vivência na função.
.""" , " " .

AUXILIAR DE PRODUçAO
Para atuar em diversos bairros e tumos. TECELAO
AUXILIAR DE TINTURARIA VNência com tear circular.
VIVência na função. ,,0;...... TINTUREIRO
BABA

. " .. " ,....... .. .. _ .

-

ZELADORA
Vivência na função.

BALANCEIRO
Conhecimento com informática. Para atuar em Nereu
Ramos. REPOSITOR
CAMAREIRA BALCONISTA

COLCHOEIRO

Vivência com costura de colchões. Disponibilidade para
atuar em ltajaí.

CONFERENTE

(Com disponibilidade para atuar finais
de semana)

. simoneJibelrO@grupometacom
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PROGRAMAÇÃO DE 5 A 11/10

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL

• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvania - Dub. - 14:00, 15:50; 17:40, 19:30, 21 :20

• ARCOIRIS 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14:30
• Resident Evil5 - Leg. -19:30,21 :20
• Um Diva Para Dois - Leg. - 17:30

• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. -17:10,19:10,,21 :10
• Valente - Dub. - 14:30

r

PARK EUROPEU BLUMENAU

• ARCOPLEX r
• Hotel Transylvania 3D - Dub. -14:00,15:50,17:40,

19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
• Ted - Leg. - 17:00, 19:10, 21 :20
• Valente - Dub. - 13:10, 15:05

• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. -16:40,19:00,21:20
• Madagascar 3 - Dub. -13:00,14:50
• ARCOPLEX4
• Hotel Transylvania - Dub. -13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21 :00

• ARCOPLEX 5
• Até que a Sorte nos Separe - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU

.GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50

• Hotel Transilvânia (3D) - Leg. - 21 :50

• GNC2
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -15:15

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 18:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30

.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Os Mercenários 2 - Dub. -17:50, 20:10
• Um Divã Para Dois - Leg. - 22:10

• GNC4
• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
• Ted - Leg. - 15:00, 17:10, 19:20,21 :30

.GNC 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. -14:00,16:15,

18:45, 21 :00

SALA VIP
·Intocáveis - Leg. -14:20,16:45,19:10,21:40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Até que a Sorte nos Separe - Nac. -12h45, 15hOO, 17h30,

20hOO, 22h25
• CINÉPOLlS 2
• Ted - Dub. -14h45, 17h15, 19h45, 22hOO

• CINÉPOLlS 3
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. -13h10, 15h30, 18hOO, 20h10

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. - 22h20

• CINÉPOLlS 4
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 13h30, 16hOO,

19hOO, 21h45
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nac. - 14hOO, 16h20, 18h45, 21 hOO

• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho -13h45, 15h55, 18h15, 20h50

• CINÉPOLlS 7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - Dub. -12h30,

14h30
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. -16h30, 19hOO,

21h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40,

19:50
• Hotel Transilvânia (3D) - Leg. - 21 :50

• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. -14:15,16:30,

18:45, 21 :00
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Cosmópolis - Leg. -21 :40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 17:30, 19:40

.GNC4
• Busca Implacável 2 - Leg. - 14:00, 16: 15, 19:00, 21: 15

• GNC5
• E a Vida Continua - Nac. -13:00

·Ted-Leg.-15:00, 17:10, 19:20,21:30
• GNC6
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 15: 15
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 18:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -13:30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE

.GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :50

.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. -14:00,16:30,

19:00,21:30
• GNC3
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 13:40, 18:45

• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 16: 1 O, 21: 15

Em "Busca Implacável2" o ex-agente da CIA Bryan Mills

(Liam NeesonJ está separado deLenore (FamkeIanssen),
mas se mantém sempre próximo dafilhaKim (Maggie
Grace). Um dia, ao' pegá-la para mais uma lição de

direção, Bryan vê o atual namorado de Lenore deixar

a casa dela às pressas. Logo descobre que ele cancelou

uma viagem à China, ondeLenore pretendia passar um

período de descanso ao lado dafilha. Bryan convida

ambas a encontrarem com ele em Istambul, na Turquia,
onde terá que realizar um serviço nos próximos dias.

Elas topam e o encontram na cidade. O queBryan não

esperava era queMurad Krasniqi (Rade Setbedziia), o

pai de um dos sequestradores mortos porele ao resgatar
afilha, deseja vingança. Para tanto elabora um plano
onde não apenas Bryan corre risco de morte, mas

também afilha e a ex-esposa.

Tônia Carrero está
internada no Rio

A atriz Tânia Carreira, de 90 anos, está

internada na Clínica São Vicente, no bair

ro da Gávea, no Rio de Janeiro. De acor

do com boletim médico divulgado pelo
hospital, ela foi internada rio dia 1 com

pneumonia, mas seu quadro está evo

luindo bem. Um dos seus mais recentes

trabalhos foi na novela "Senhora do Des

tino", em 2004, na qual ela interpretava a

personagem Madame Berthe Legrand.

Regina Casé se

acidenta em casa

Regina Casé sofreu urn acidente domi

ciliar na última quarta-feira. A apresenta
dora do programa "Esquenta" da Globo,
se machucou após fechar urna porta de

blindex (vidro temperado) e a mesma es

tourar. Em seu Instagram, a atriz publicou
imagens, tanto do braço ferido quanto dos

cacos espalhados pelo chão. Ela teve que ir

para o hospital,onde levou alguns pontos:
"Vários pontos no pé e na mão", escreveu.

@. sita, M�QialakeOut estáJaz.;,�n�o JJma séqé! ��-I"
r gação, dizendo.que a popstarJennifer Logez "ges�viu

"

.

;;" seu rosto Pai3.sempre";c.om uma nova c�gia Hlás,tica1 .

A publicação afirmaquaatéosfãs da captora ficaram ,

;; perplexos comseu novo rosto, completamente esticado. ,I

uL.0�,e,z foi v.is�Çl na França dia 1�Ip. Wn;a arrecadaç�o de '$

fundos para a campanha de Barack Ohama. Espectàdp
res ficaram chocados CQm. o novo look de.Iermifer; que .

aparentemente aplicou muito botci�

Paulo Goulart recebe
alta do hospital

,

Paulo Goulart teve alta do hospital São

José, em São Paulo, na manhã desta quinta
feira. O ator estava internado desde agosto
para tratar de urn câncer no mediastino,

diagnosticado em janeiro. Segundo a as

sessoria do ator, ele "acabou um ciclo de

tratamento e está ótimo, tranquilo e feliz".

Paulo Goulart é casado com a também

atriz Nicete Bruno, que esteve ao lado

dele durante todo o tratamento.

seo O

CYl ÁRIES
.

I· Bom dia para estar junto de seus familiares e

, colocar ordem nos assuntos de casa. Antes de julgar
qualquer acontecimento, é melhor escutar os dois

lados da história. Confie mais na pessoa que ama ou

achará problema onde não existe. Cor: marrom.

� TOURO '

U Envolva-se com pessoas de sua estima, sej!i mais

sociável e participativo(a). Converse com seus

familiares e ensine algo novo aos mais jovens. Não

imponha suas vontades ao par e seja mais positivo(a)
para manter o clima no relacionamento. Cor: rosa.

II GÊMEOS
Cuidado para não ser negligente com os assuntos

de sua casa. Lembre-se de que você tem

responsabilidades a cumprir. Há alegrias no convívio

familiar. Preste mais atenção na pessoa amada e não

deixe de fazer elogios à sua paixão. Cor: amarelo.

� cANCER
� lire o dia para descansar e relaxar a mente. Não

se ocupe com nada que exija esforço ou que tenha

de refletir antes de responder. Evite se envolver em

polêmicas. No campo afetivo, fique sempre pertinho
daquela pessoa especial. Cor: amarelo.

_.() LEÃo '

U l. Converse com familiares antes de ditar regras e

colocar ordem na casa. Você precisa aprender a

confiar nas pessoas ou corre o risco de cometer uma

injustiça Nos assuntos afetivos, abra seu coração e

conte seus segredos à pessoa amada Cor: amarelo.

YYk VIRGEM

11,.v Aproveite o dia para fazer passeios com pessoas de

sua estima A ordem do dia é se divertir. Deixe os

problemas de lado e não se envolva em ,brigas ou

encrencas. A dois, um clima leve e romântico pode
fazer muito pelo relacionamento. Cor: branco.

Angelina Jolie precisa
fazer um transplante

A atriz Angelina Iolie foi diagnostica
da em 2007 com hepatite C, urna doença
infecciosa que afeta o fígado e agora ela es

taria precisando ser submetida a urn trans

plante. Se Angelina fizer a cirurgia, isso mu

dará radicalmente seu ritmo de trabalho.

Após urn transplante o paciente deve levar

urna vida mais calma com medicação to

dos os dias. Ela e Brad Pitt também teriam

adiado o casamento em função da doença.

..n. UBRA

Agite sua vida social e frequente lugares movimentados.

Assim, você terá a chance de fazer novas amizades ou

conhecer pessoas influentes. Mas não force a bana, o

momento é de lazer. Na área sentimental, invista em um

clima de paz. Cor: rosa.

m ESCORPIÃO
II 4 Em casa, há tendência� assumir responsabilidades.

Uma fase complicada pode começar em sua vida,
com menos tempo para o lazer. Mesmo assim, não se

sobrecarregue! Com sua cara-metade, um passeio ao ar

livre é uma ótima pedida Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
Tente ampliar seus horizontes, mas não deixe de

praticar exercícios ao ar livre e refrescar as ideias.

Reflita sobre o ponto de vista dos outros antes de emitir

suas opiniões e comprar brigas. Bom dia para sair e se

divertir com quem ama Cor: creme.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Dedique este dia para cuidar de sua casa. Aproxime-se
dos familiares que não vê com frequência Observe e

aprenda com a espontaneidade das pessoas ao seu

redor: No romance, ótimo momento para conversar e

esclarecer mal-entendidos. Cor: creme.

AQUÁRIO
Tenha um dia livre de obrigações, em que possa fazer

-

o que deseja Aproveite para passear, viajar ou ler. Vá

ao encontro de seus amigos sem se preocupar com

horários. No campo afetivo, há uma tendência a criar

conflitos - cuidado! Cor: branco.

PEIXES
Penodo favorável para estar entre pessoas de sua

estima Sempre há um jeito novo de curtir a companhia
de quem traz bem-estar para a sua vida No amor,

atitudes responsáveiS trarão benefícios ao romance.

Respeite a opinião do seu par: Cor: branco.
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Tudo ótimo!

Caipirosca lientilla
Receita da chefRenata Vanzetto, via revista Casa eJardim

50 g de uva verde (um cacho pequeno)
50 g de carambola (uma carambola)
50 g de abacaxi (uma fatia)
I limão fatiado .

1 ramo de hortelã
250 ml de água de coco

gelo à vontade

Sem
álcool

Pique o abacaxi e fatie a carambola formando estre

las. Corte o limão em fatias bem fininhas. Coloque
as frutas em uma jarra grande, acrescente o gelo e

adicione a água de coco. Sirva em seguida.

ua BC CO rama z da
Receita do barman Derivan Souza, via revista Casa eJardim

2 doses (100 ml) de vodca
I limão-siciliano cortado em cubos
2 ramos de manjericão fresco
2 colheres (sopa) de açúcar
5 pedras de gelo

Retire o miolo do limão-siciliano, corte em cubos mé
dios. Adicione o açúcar e macere com 1/3 do manje
ricão. Coloque as pedras de gelo em cubos, a vodca e

jogue as folhas de manjericão. Decore o copo com um

ramo de manjericão e sirva.

So1Jla iL'U% ida 'l.Iua
azill �p.rl R$ '544,'SD li w1sta

tliUJ 4x !lU W,:25

www.ocponline.com.br

strawberry lemonada
Receita do barman RafaelAlves, via revista Casa eJardim

45 ml água
1 colher (sopa) de açúcar
45 ml de suco de morango
200 ml de refrigerante de limão

Sem
álcool

Coloque no copo escandinavo (450 ml) o suco de

morango. Acrescente a água misturada com açúcar.
.

Complete com refrigeranté de limão.

Sapato taranja papaya
Luz. da Lua R$ 197!OO à Ifista

ou 4,'{ lU 54,72

SlIndâlia :azuj
Luz da Lua M 2B9,7D a vista

c.u IR$ 4" 80.41

Bolsa l.u: da lua
I.lral'lja pllpnya R$ 648,00 â visro

au 4x RS 1SO,OO
�l!iir.a _ti laÇ)D m nIa

íRaPJ .fijJa Btlt.lZ lU 97 ,o: :ã vJm
®4xRf2�97

.$a túílba lar ola com

biqueira lJJz da lUit
$ 248,lti i v m
ou 4lí 6 ,lJ'1

J/mI1Ib 9
Luz iJj 1M1lI 16.5,6! w" :ta

ouft$4}�·

........LA
DUARTE

7 ·553047
\. contato@carolladuarte.com.br

Rua José A1bust 80 • sala 3 I Centro I Jaraguá do Sul
.

(rua em frente ao Posto de Saúde da Relnoldo)
caroJla uart .com�br I face ok.comlcarolladuarte
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Silvia Kita

!

redacao@ocorreiodopovo.com.br

, estrada entre Ribeirão

Grande e Itapocuzinho
Teve início em outubro de 1953

a construção da estrada que liga
Itapocuzinho e Ribeirão Grande do
Norte. Era uma antiga aspiração da

população daquela região que esta

va se concretizando. Benefícios para
a economia local, especialmente
para Corupá e Nereu Ramos, cujas

estações ferroviárias ficavam assim
.

ligadas não somente com a zona

produtora do vale do Itapocuzinho,
mas também com a rodovia para
Campo Alegre. A estrada encurtava

em mais de dez quilômetros o per
curso entre a zona produtora e o

mercado consumidor.

Sport Club Germânia
faz relatório de atividades

Em 1934 o Sport Club Germânia
formula relatório para autoridades

políticas ligadas ao partido nazis

ta dizendo: A entidade foi fundada
em 1931, sua diretoria é composta
de 16membros, sendo 11 alemães

natos, 4 teuto-brasileiros e um dina

marquês. Compreende 180 sócios,
sendo 54 alemães natos, 109 teutos,

quatro austríacos, dois suilos e um

dinamarquês. Estava registrado no

Juizo de Joinville. Realizou amplia
ção do campo esportivo. Tinha por
objetivo: fomento da ginástica e

esportes alemães, cultivo da língua
e cultura alemã. O relatório estava

assinado porWalter Arnoldo Gosch
e E Singendouk.

A moda no Distrito de Jaraguá
O trabalho autônomo de al

faiates era muito importante para
os homens que queriam progredir
social e profissionalmente. Estar
vestido com um bom temo ou um

lindo vestido era um excelente car

tão de visitas. Os primeiros alfaia
tes que ternos notícia são de 1911:

Gustavo Hass, Jacob Buck e Carlos
Oestereich. As mulheres, por sua

vez, costumavam costurar seus pró
prios vestidos e de seus filhos. Havia

poucas costureiras em Iaraguá nas

primeiras décadas do século xx.

A moda, copiada das revistas que
. chegavam pelo correio, era adapta
da para as atividades desenvolvidas

aqui. Com o advento das malharias
e das roupas de pronta entrega nas

lojas, a função do alfaiate foi se ex

tinguindo' embora algumas pessoas
.ainda prefiram adquirir um bom
temo sob medida, confeccionado
com esmero pelo alfaiate.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CReJ'S11IW1iZ$$-'lJ
?roo"WJm'llisn'lCl

c.."l!npatêocia
Credibilidade

WWw.gúm2..com.br

(4n:»it4747

Confmnçp
gw.�r:;om.br

AG O'RA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
DI

Lunender �2-�z.. (,
�

Grupo Lune/li

LunelJi �v.azç�*

Pro aganda I O �tiea
ARQUIVO HISTÓRICO/OCP 1965

Trl!il muniê,ípiol prOl!Ufam ml!lh�orl!l dii11 pari] lUill POPUlílCÕl!l
.

o' A:':3 ��o;'" Outubro de 1965, eleitores esclarecidos votarão em
� .lifll,

.

,,�v.....---

VICTOR' BAUER para Prefeito. Municipal de Jaraguã do Sul 1/ .1

LUDGER'O TEPASSE para Pr�feito M�,:icipal de Schrb�d.er �;�i-.._�
RUDOLF.'O JAHN para Prefe�to MunicIpal. de Guaramlnm �!.:_;

, i

Um movimento cívico para ao.. redenção dos Municlpios doe Jaraguá do Sul, Schroeder e Guaramirim

Adminietrações sem perseguição, ataques ou pressões, - Serão Govêrnos de Trabalho, Justiça e progresso
-

As eleições estavam se aproxim8.ndo em 1965, e os candidatos se 1U1iam

também na hora de investir na propaganda eleitoral. Esta, publicada no

Jonml COITeio do Povo, solicitava o voto para prefeito para três cidades da

região, inclusive Jaraguá. Prometiam governos de trabalho, justiça e progresso

Sociedade Escolar CathóHca de Jaraguá 84

A Sociedade Escolar Cathóli
ca de Iaraguá 84 surgiu por volta

de1898/1899, legalizada em 14

de janeiro de 1907, com esta

tuto registrado em Tabelionato
de Joinville, sendo seu primeiro
presidente o Sr. Gabriel Lesco

vicz. Assinavam também os se

nhores Enrick Watzko e Georg
Wasch. Nesses estatutos consta

que a propriedade da sociedade
consistia em dois terrenos situ
ados à margem esquerda do Rio

Iaraguã, entre os lotes coloniais
n.o 84 e 86, achando-se nele a

Igreja que servia também para o

ensino escolar.
a estatuto da sociedade foi

.

assinado por um grande núme
ro de pessoas, entre

elas: João Leutprecht, Este-

vão. Stõkle, Miguel Graf, Antô
nio Fischer, Francisco Fischer,
Johann Salamon, Lourencio

Beng, Iohann Wagi, Anton Ei

chinger Ir., Ferdinand Koller, Jo
sef Bockor, João Panstein, Julius
Erhardt, Emmerich Ruysam,
Franz Watzko, José Krumicker,
Wilhelm Weber, Jacob Stenger,

, JosefKeiser, Mathias Reiser, Karl

Boshammer, Gabriel Leskowicz,
Antônio Fischer, Miguel Wat

zko, José Scheuer, Lajos Toth,
João Trap, João Fodi Ir, Andreas

Tischner, Anton Leskowicz, Pe
ter Friberger, Iohann Koler. Foi

professor nessa escola Stephan
Stõckle (1901), Iohann Scheu
er (1922_19'23). Luiz Gonzaga
Ayroso foi professor a partir de
1920 na Escola Alto Iaraguá 84.

Lecionava na capela situada no

cemitério, transformada em es

cola. A sede da escola somente

ficou pronta em 1931. Era uma

escola estadual e foi municipa
lizada em 1997, recebendo a de

nominação de Escola Municipal
de Ensino Fundamental Luiz

GonzagaAyroso, em 2004.

No livro caixa da socieda
de iniciado em 1899, constam

diversos dados dos sócios, in
clusive o número do lote que
ocupavam e os valores das
mensalidades. Estes registros
vão até 1925. No exemplo que
publicamos constam os dados
do lote de terras de Emerich Ru
sam (Ruysam) e do pagamento
das mensalidades para a Socie
dade Escolar.
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revisão do �rnpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Sol, chuva e

ar abafado
Sábado a segunda-feira:
O ar úmido mantém a

nebulosidade variável
com aberturas de sol e a

formação de núcleos de
instabilidade com pancadas
de chuva e trovoadas
na maioria das regiões,
especialmente entre a

tarde e noite. Sensação de
ar abafado. Entre os dias 9
e 10, uma frente fria passa
por se, causando chuva e

temporais isolados.

umor

Ensolarado
i� ,pll

Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Geada

Previsão de ventos parahoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Nordeste 4km/h 98
• 9h Leste 3km/1l 99
• 12h Leste-Nordeste 7km/h 74
• 15h Leste-Nordeste 10km/h 61

12mm

80%• 18h Leste 13km/h 63
de possibilidade

• 2� h Leste 10km/h 82 de chuva,

Procurando o sujeito
Na aula de português, a professora pergunta:
- Na frase: "O marido chega em casa de surpresa e encontra a mulher no

quarto.", onde está o sujeito?
E o Joãozinho:
- Eu apost� minha mesada que ele tá dentro do guarda-roupa, professora!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE 8/10

• NOVA 15/10

• CRESCENTE 22/10

aVras Cruzadas

HOJE

Jarag'Uá do Sul
e R,egi.ão

Previna-se!

!

TERÇA
MíN: 19°C

MÁX: 33°C

AMANHÃ
MíN: 19°C

MÁX: 31°C

() , SEGUNDA
MíN: 19°C
MÁX: 31°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 8h02: 1,2m
• 20h04: 1,1m
• Baixamar
• 4h47: O,7m
• 23h39: O,Sm

Itajaí
• Preamar
• Sh49:0,8m
• 17h2S: O,8m
• Baixamar
• 9h49: o,sní
• 21 h46: O,4m

• Preamar .

• 4h28: O,Sm
• 1Sh41: O,Sm
• Baixamar
• 9h36:0,2m
• 23h04: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• ShS6: O,9m
• 18h: O,9m
• Baixamar
• 1hS3: O,Sm
• 21 h49: O,3mTábua

das marés Imbituba

CHEIA 29/10

HORIZONTAIS
1. (Pop.) Tagarela
2. O símbolo químico do samário I (Gír.} Euforia, aluci

nação etc. experimentada durante o uso de certas

drogas
3. Gordura animal I Alvo
4. Que já não existe / Grande serpente constritora, com

até 8,5 m de comprimento
.

5. (Fig.) Consumir pouco a pouco,' (In91.) Termo usado
nos esportes, signifi.cando fora de combate

6. Cor que a vergonha prodUZ 110 rosto I Precede Cor-
busier (1887-1965) no nome do famoso arquiteto 6
� I1. Veia superticia� da perna 7 <>

8. Sigla do estado com o cabo Orange, no extremo nor- fte brasileiro I Sigla da antiga empresa paulista que s �
administrava as ferrovias, atual malha 'paulista �

9. Narrar 9 I
10. 601, em algarismos romanos I Sofrer fOliça para i

baixo 10 f
11. Doutrina indiana que tem a finalidade de submeter �

-

o corpo à vontade do espírito / A cantora norte- 1"1 I-amencana Turner ----------------.;: ,

12. As mulheres nascidas no país da torre Eiffel -12 i.13,. lanterna de automóvel! Sem oonteúdo. i
13 g

��----------�--�----�--���VERTICAIS
1. Desse jeito / Cidade da Grã-Bretanha, no País de Ga

les., com importante porto
2. Determinar a extensão de I Cabeça de gado lanigero
3. Prêmio que algumas empresas ou companhias con

cedem / Pôr em funciol'Jamento
4. Homem que tem netos I Certo jogo de cartas / Uni

dade usada para indicar a idade
5. O titânio. entre os qulmicos I Pessoa que, suposta

mente, prediz o futuro I As iniciais da famosa escri
tora Lispector (1920-1977)

6. Arbusto de onde se obtém fibras usadas na confec

ção de tecidos, cordas etc. / Divisão
1. (Gír.) Excitação I Flor alva ou amarela, perfumada, da

qual se obtém um ól.eo essencial
8. Peça do vestuário masculino usada por baixo das

calças I Agência Nacional de Aviação Civil
9. Pessoa que tem com outra relações sexuais mas-ou

menos estáveis. mas não formalizadas pelo casa

mento / Demora.

1 2 3 4 5 6 789

3

4.
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Ponto de Vista
Bomeo Piazera

Júnior,advogado

Vote limpo, vote por Jaraguá!
Está chegando o grande dia!

O dia de amanhã poderá se tor

nar um dia memorável para Ia
raguá do Sul. Ousamos até mes

mo dizer que poderá ser um dia

auspicioso, na medida em que,
com o exercício do voto ético,
moral, responsável e compro
metido com os mais legítimos
interesses jaraguaerises, pode
remos dar um salto quântico no

que se refere à qualidade da po
lítica municipal.

Vivemos atualmente sob o

manto de uma lei que, batizada
de Lei da Ficha Limpa, nasceu

por iniciativa da população na

cional, através da qual, mais de
1 milhão e 600 mil pessoas dis-

.

seram que deve-se dar um bas
ta à imoralidade, à corrupção, à
falta de respeito às leis e às ins

tituições, ao nepotismo, à arro

gância, à prepotência e a tantos

outros males que sempre foram
a marca registrada do cenário

político nacional e, em vários
destes aspectos antes referidos,
também marcaram, e ainda"
marcam, ou melhor, mancham,
a política municipal.

A população de Iaraguã do
Sul está cansada do modelo
atualmente instalado no paço
municipal, que de maneira in
sistente e até mesmo teimosa,
insiste em continuar a praticar
uma política onde o que impera
é o favoritismo, o revanchismo
e a falta de visão dos interesses

coletivos da população jaragua
ense. Não é demais lembrar e

reforçar que a Lei da Ficha Lim

pa mostra-se Gomo um excelen
te instrumento auxiliar para que
o eleitor proceda, de maneira
cidadã, à urgente assepsia que
se faz necessária no ambien
te político municipal. O eleitor

possui, portanto, uma condição
ímpar" com o exercício do voto a

ser depositado nas urnas eletrô
nicas neste domingo, de proce
der a uma verdadeira virada no

jogo da politicagem sacana, ar

dilosa, medrosa e covarde, que
se estampa nas atitudes deses

peradas daqueles que, temendo

perder a teta em que mamam e

se lambuzam, insistem em acre

ditar que eles estão certos e que
toda a população de Iaraguá do
Sul é que está errada.

Será que estamos errados
em não admitirmos conviver
com condidato(a)s que, mes

mo já tendo sido condenado(a)
s pela prática de atos de cor

rupção e de improbidade ad
ministrativa, com inquestioná
vel prejuízo aos cofres públicos,
além dos prejuízos de ordem
ética e moral, nos afrontam e

zombam da nossa tolerância?
Até quando ou até que ponto
suportaremos conviver com

pessoas que, travestidas de ad
ministradores públicos, pen
sam que o governo municipal é
extensão da casa onde moram,"

acreditando que tudo podem
fazer e que nada lhes irá acon

tecer? Será que pensam que
vivem em um mundo do faz de
conta onde tudo é ficção e a re

alidade, por lhes ser totalmente
desfavorável, não merece ser

encarada de frente?
Como dissemos no início

deste artigo, o dia de amanhã

poderá se tornar um Dia Espe
cial, no qual quem poderá ga
nhar é nossa querida Iaraguá
do Sul, na medida em que nos

so voto representar e puder ex

pressar os mais limpos e puros
sentimentos de respeito à ética,
à moralidade e à eficiência no

que diz respeito à gestão das
coisas públicas municipais .

Caso contrário, em assim não

ocorrendo, Iaraguã do Sul terá

perdido uma excelente (e ímpar)
oportunidade, que só ocorre de
4 em 4 anos, de poder transfor
mar a arrogância, a prepotência, "

o favoritismo, o revanchismo e o

nepotismo, em coisas do passa
do, e que não são motivo de or

gulho para ninguém. Que neste

domingo a grande vitoriosa das
urnas seja Iaraguá do Sul, ao lado
da ética, da moral," do respeito
à população e aos mais legíti
mos sentimentos de cidadania

que nos empurra à frente e deve
servir de alicerce ao nosso de
senvolvimento. Vote limpo, vote

certo, vote com respeito à nossa

querida Iaraguá do Sul!

,

RETENÇAO DE L"IQUIDOS
JARA'c1tiÀ

Retenção de líquidos é o nome popular
que descreve o inchaço no corpo ou em

parte dele. É razoavelmente comum as

pessoas sentirem que estão "retendo

líquidos". As pemas inchadas no final do

dia, com marcas de pressão das meias ou

dos sapatos, são um exemplo de edema -

termo médico que "se refere ao inchaço.
O edema é o resultado extravasamento
de um líquido (pobre em proteínas do

sangue) que sai dos vasos sanguíneos e

vai para o tecido subc�tâneo. Esse líqui
do confere o aspecto' inchado e brilhante
da pele, muitas vezes compressível por
acessórios do vestuário ou mesmo com

a pressão dos nossos dedos sobre a

pele, deixando uma marca, um sulco,
transitoriamente.

" Muitas podem ser as causas como:

1) Problemas renais, cardíacos ou

hepáticos;
2) Doenças da tireoide que provocam

"

um tipo específico de edema;
3) Remédios, como alguns anti-hiperten
sivos, que podem alterar a permeabilida
de dos vasos sanguíneos;
4) Reações inflamatórias, como as

que ocorrem em reações alérgicas,
que alteram a capacidade dos vasos

-

de manter-se competentes contra o ,

" extravasamento líquido.
Recomendações Importantes:

* Se seus pés incharem muito a ponto de
os sapatos e meias ficarem apertados
ao longo ou no final do dia;
* Se amanhecer com as pálpebras ou o

rosto inchado;
* Se houver inchaço assimétrico,
mesmo que leve (só uma perna, ou só
um braço, por exemplo), pois pode ser

um sinal de trombose;
* Se aparecer inchaço no corpo, depois
de começar a usar um remédio novo.

Ele pode ser efeito colateral ou reação
alérgica provocados pelo medicamento.

Atenção Somente um médico pode
diagnosticar doenças, indicar
tratamentos e receitar remédios.

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matéria s

obre temas importantes relacionadosà saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

tOBITUÁRIO
iff. I , 'I r� u II I I I a ,�

• Natural de Rio dos Cedros, no Médio Vale do Itajaí, Maria Klug,
escolheu, em 1968, a tranquilidade de viver em Schroeder. O filho
Nilton Klug lembra que não existem comentários que possam mensu

rar quem foi Maria Klug. De perfil tranquilo, ela já estava aposentada.
Sempre trabalhou com a agricultura, com diversos produtos. Maria
teve quatro filhos e já estava acostumada com o barulho dos 10 netos.

Maria Klug completaria 80 anos no próximo dia 17. Ela faleceu na

segunda-feira (1), por volta de 1 h30. O sepultamento aconteceu na

Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Schroeder. O Velório foi re

alizado no cemitério da mesma localidade. Deixa enlutado os irmãos,
filhos, netos, amigos e outros parentes.

• Ivone Aparecida Molina- pultamento aconteceu no mesmo

ri Telles, 42 anos, faleceu dia no Cemitério Municipal de
na segunda-feira (1), às 6h45. Jaraguá do Sul.
O sepultamento foi realizado • Yolanda Barbetta, 90 anos,'
na terço-feire, no cemitério de faleceu na tarde de quarta-feira
Schroeder, Deixa enlutado o es- (4). O velório aconteceu na Co-

.

poso e três filhas. munidade Divino Espírito Santo,
• Odavio Panikerski, 68 anos, em Schroeder. O sepultamento

faleceu na tarde de segunda- aconteceu no dia seguinte no ce-

feira (1). O corpo foi velado no mitério Cristo Rei, em Joinville.
dia seguinte, na Capela I

Santo • Mario Schatoski, 51 anos,
Antônio-Campina dos Mais. O faleceu na quinta-feira (4), às
sepultamento aconteceu no rnes- 20h30. O velório aconteceu
mo dia, no cemitério da Campina sexta-feira (5) na Capela Nereu
dos Maia, em são Bento do Sul. Ramos. O sepultamento foi rea-

• Jose Marcos da Cunha, 77 lizado no mesmo dia, no Cernité-
anos, faleceu às 22h40 de terça- rio Nereu Ramos.
feira (2). O velório aconteceu • Lírio Bonatti, 60 anos, fale-
quarta-feira, na Capela Maria ceu na tarde de quinta-feira (4).
Leier. O sepultamento foi realiza- O velório acontece na Capela
do no mesmo dia no Cemitério São Vendelino. O" enterro está
Municipal do Centro, em Jaraguá marcado para às 9h30 deste
do Sul. sábado (6), no cemitério muni-

• Juares Anselmo Rocha:, cipal de Schroeder.
56 anos, ioleceu na manhã de • Liloá de Fátima, 41 anos, fa-
terça-feira (2). O velório foi re- leceu quinta-feira (4) às 17h30.
alizado na Capela Maria Leier. O velório acontece na Capela
O corpo foi sepultado no dia São Vendelino. O enterro está
seguinte, no cemitério municipal marcado para as 9h30 deste só-
de Jaraguá do Sul. bado (6) no cemitério municipal

• Protasio Ordacik, 65 anos, de Schroeder.
faleceu na quarta-feiro (3), às • Vinicius Schmite Simões
7h, em Jaraguá do Sul. O velório Pommerining, 14 anos, fale-
aconteceu na tarde de quarta- ceu na tarde de quinta-feira (4).
feira na Capela Mortu.ária Nereu O velório "ocontece na Capela
Ramos. O corpo foi sepultado São Vendelino. O enterro está
ontem pela manhã no Cemitério marcado para às 9h30 deste só-
Nereu Ramos. bado (6), no cemitério municipal

• Messias Jose Peters, 47 anos, de Schroeder.
faleceu quarta-feira (3), às 4h30. • Isabel Maria das Neves, 58
O velório e sepultamento aconte-

anos, faleceu sexta-feira (5), às
ceram na quinta-feira (4) no Ce- 00h45. O velório aconteceu na,
mitério de Mafra.

"

tarde de sexta-feira, na Capela
• Ti'ago Sanson, 29 anos, fale- Senhor Bom Jesus. O sepulta-

ceu na quinta-feira (4), às 12h45. mento aconteceu no cemitério
O velório oconteceu na sexta-fei- Senhor Bom Jesus, em Guara-
ra, na Capela Maria Leier. O se- mirim.

"

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.
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Para o morador do bair
ro Patrimônio, de Massa

randuba, Vilmar Veckelt, 40

anos, foi fácil tomar a deci
são sobre quem ganhará seu

voto neste domingo. Mesmo
morando no município há

apenas meio ano, Veckelt,
natural de Blumenau, fez

.questãc de transferir o títu
lo e votar pela cidade. "Acho

que o município está bom

por enquanto. Já está sen

do investido na saúde, mas

acho que pode investir um

pouco mais, sempre é bom",
comentou.

Apesar, de ainda indeciso
sobre quem votar no dia 7, o

paranaense João Edenilson
Alves da Luz, 34 anos, sabe

, muito bem o que o novo go
verno municipal de Guara
mirim deve priorizar. Viven
do na cidade já há 15 anos,
Alves disse que é a área da
saúde que precisa, de mais

,

atenção. "Precisa de mais

postos de saúde e de mais

médicos, principalmente no

interior (do município). Já
foi feito algum trabalho, mas

apenas para quem mora na

cidade. Agora tem que prio
rizar o interior", declarou.

FOTOS MARCELE GOUCHE
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JARJlGlJÁ Judite (D), Amanda, Bruna e Jorge rlZeram votam na mesma seção

Eleições 2012

Títulos em mãos: a

decisão é do eleitor
Mais de 166 mil eleitores têm a missão de decidir

o futuro administrativo dos cinco municípios do Vale

Verônica Lemus

�

Ecom esperança que a famí-
lia da dona de casa Judite

Friedmann Dumke, de 65 anos,
vai às urnas neste domingo.
Junto com as netas Amanda e

Bruna Petters, 17, a filha Cris
tiane Dumke, 40, e o genro Jor
ge Benfica, 58. Eles estão entre

os 166.860 mil eleitores que têm
a missão de decidir o futuro dos
cinco municípios da região.

"Provavelmente nós vamos

todosjuntos votar, já que somos
todos da mesma seção", disse
a estudante Bruna. Desde a in

fância, Bruna e Amanda acom

panham os pais e a avó até um

dos 106 locais de votação da re

gião, a escola Heleodoro Borges,
no bairro Vila Lalau, onde a fa
mília mora. "Quando elas eram

pequenas uma ia com a mãe e a

outra ia comigo", contou a avó.
Mesmo não sendo obri

gadas a votar, pois ainda não

completaram 18 anos, as estu

dantes fizeram questão de tirar
o título e comparecer amanhã
a uma das 496 seções da região
depois que o projeto Câmara.
com Você, realizado pela Câ-

mara de Vereadores do municí

pio, fez uma palestra no colégio
onde estudam sobre o papel
dos governantes. (� gente acha

importante votar para escolher

quem irá nos representar", dis
se Amanda.

Em uníssono, as irmãs con

taram que já escolheram seus

candidatos, mas que não foi
uma tarefa fácil. "Foi compli-

. cada porque não são todos

que têm o perfil (para os car

gos) ", disse Amanda. "Ainda
mais com essa história da Ficha

Limpa, agora a gente tem que
avaliar bem quem a gente vai

escolher", completou Bruna.
De fato, tal tarefa é difícil para
todos os eleitores da região.
Neste pleito, disputam ao todo
429 candidatos a vereador e 11

candidatos a prefeito e vice.
Para ajudar na escolha e to

mar a decisão, Benfica disse que
a família chegou a conversar en

tre si, mas que cada um' tomou

sua própria decisão, de acordo
com seus princípios individu
ais. (� gente não disse para elas
(as enteadas) (tem que votar no

fulano porque nós vamos votar

nele', tanto é que elas escolheram
os candidatos que elas acharam

melhor", disse o padrasto.
O processo de escolha dos

candidatos na família foi in
fluenciado pela idade e expe
riência de cada um. "Nós, os

mais velhos, temos uma visão

diferente, votamos mais pelo
conhecimento e experiência
que já temos. Não votamos tan

to pelo perfil do candidato, mas

sim pelo que a pessoa já foi e fez '

na política", contou o padrasto.
Já as irmãs conversaram bastan
te uma com a outra, e buscaram
candidatos que tragam renova

ção. "Porque é importante botar

alguém novo para mudar a cara

(da política) ", disse Bruna.
Sendo a mais experiente da

família, dona Judite confessa
estar um pouco desacreditada
com o processo eleitoral, sen
timento que é compartilhado
pelo genro. (�gente espera
que melhore, porque tem mui
ta coisa que deixam a desejar",
disse a avó.

Para Benfica, é justamente
a expectativa de um futuro me

lhor que o motiva. "É por isso
\

que a gente vai votar, sempre
pensando que vai haver um

abençoado que vai melhorar a
'

cidade. Que Deus o ilumine".

Para o domingo, a mora

dora do Loteamento Garcia,
em Schroeder, Cristina Dila
Riechel, de 30 anos, está

quase preparada para tomar

sua decisão. "Já decidi meu

candidato a prefeito, para
'vereador estou na dúvida
entre dois, que acho que
são bons candidatos", expli
cou. Natural do Paraná, há
20 anos Cristina mudou-se

para o município. Pensando
no próximo governo muni

cipal' Cristina disse que a

cidade precisa de mais pos
tos de saúde, com mais mé

dicos e pediatras.

Natural de Corupá, a dona
de casa Verônica Millnitz, de
61 anos, não teve dificuldades
de decidir seu voto. "É o mes

mo de sempre", explicou. Mes
mo tendo uma vida tranquila
no município, a moradora do
bairro Seminário acha que a

área da saúde poderia ter mais

melhorias. "Ter mais médicos,
principalmente", disse. Além
da saúde, a educação é outro

setor que poderia receber mais
investimentos. "Minha filha
é professora, então ela sabe
como é. Acho que podia ter

mais incentivos para os profis
sionais da área", declarou.
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Av. Mal. Deodoro, 191 - .Alameda 25

Centro - Iaraguá do Sul - SC
•

e

* 92 m-
* 02 dormitórios, sala,

cozinha
* Bwc, lavanderia,

ehurrasqueira.
* o 1 vaga de garagem

* 125m2•
* 01 suíte + 02
dormitórios
* demais dependo
* O 1 vaga de garagem
* Última unidade

vista ou Entrada .de R$
60.000,00 e saldo em 60
meses (com correção de 1 %
+ CUB) ou financiamento
bancário.

à vista ou Entrada de R$
140.000,00 e saldo em 60
meses (com correção de 1 %
+ CUB) ou saldo via
financiamento bancário.

I
L

I
w_�::wI_a�*_ r 1 I

! * 120.0. m2 (3o.X4o.) II'" Terreno com 2.52o.m2 ! ! * 44o.m2 I ! * 36o.m2 I i * 450.0.0. m2

I * Casa 78,4o.m2 I : * Sem Benfeitorias II * Terreno sem benfeitorias I I * Barro Branco ! * Lagoa, nascente

I * 0.3 dorrn.oz Bwc. I ; * 40 m2 de frente I
* R$ 130.0.00,00. I I

* R$ 75.00.0,00 11 )'
* sem benfeitorias

I.I * demais dependencia '{ I'
* R$ 900..0.00,00 . 11/ 1

. II * R$ 250.0.00.,00. !
I * R$ 668.0.0.0.,00. \ I ) ! !

!

!''- _� .� .� ._._ .... .,) t
.

..._._.__�_�,_._.__,_. . ._ .. _.__ ,�:___._.) 1"
..

.. __...... �_. . __._. ._.) l
..__.:.... .__.,�" .. � . .,, .. _�...

!
'.,. . .. ._ .. _�. ', __ .__._.�._,.__._)

�1 II Cod 11005 ' Loft bairro .Centro C/ 1 suíte + sala e cozinha, área de

L�;;Ir'"--_' serviço e '[ vaga de garagem. valor R$ 600,00,

.li.. i Cod 11004 "Apto. em Schroeder cl2 dormitórios e demais dependências. VcI.lor
• • I R$ 450,00.

! Cod. 10003 - casa" Rau "com 03 dorm., sala, coz, bwc, área de serviço e 02

! garagens. \alor R$ R$ 715,00. I
! Cod.l1003 - Apartamento "Nova Brasília" 02 donn., sala com sacada. BWC, I
I cozinha, área de serviço e 02 vagas garagem. R$ 600,00 '!
1 Cod. 11008 - Apartamento" Vila Nova - 01 suíte.oz dorm. sala com sadada, f

! I ! ! BWC. cozinha planejada,área de serviço e garagem. R$ 900,00 I.

1 Apto cl 01 suíte(mobiliada), 02 ! I Galpão com área de ii' ."
I dorm sala (sacada) coz mob

J
I 1.411 m- + 3 banheiros I Cod. 10002 - casa - Barra do Rio Cerro, 02 donn., salacoz, BWC, area de serviço

!l
, • ., I I e garagem R$ 600 00

área de serviço. dep. empregada I (consulte-nos). I I, '.'
.

! e gar. dupla. Valor R$ 1.000,00 I f t Cod. 14002m - Terreno comercial com aprox. 200m2 - Nova Brasília. R$ 600,00)
�-"_'�__ '_"""""""''_'''_-<''''M'�' ........ _,.-.,,_ ......... ,__ ,_,;__ , '-....,._. .... __,_..,._ ,,_'"� _,�_.....,_,_.,' .",_"-,�-,-,-�-- ..-,---"-..,-""..-,- ... " .. --,.-,,--,,-."-.,-"-,-"- .. -I,.-,-�,..._,..__,,_,..._ ........,,__,_--,_,_,._ ....

1

I
!

I
!

Casa com 4 dormitórios e i I Apartamento com 1 suíte + 1

I demais dependências. I dormit., sala e COZ., área de

I Valor R$ 1.250.,00. I I serviço e gar. valor R$ 690.,00.
I I !\.�..._._"..."._._-��-�._-_._ .. ,,"""-�-,,-_._-,,-_.,,-,) '--�...�-_."-"-_.-,,-,---,,-._---"._--"-,--,,.. ,,,
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MENEGOTTI

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

BWC, LAVANDERIA. R$120.000,OO

{WA DA FIGUEIRA

6.350- RES. BOM JARDIM. APTO COM 2 DORMlT.,
SALA, COZ./LAVANDERIA, SACADA CI CHUR

RASp., 1 VAGA PI ESTACIONAMENTO. ENTRE
GAEM FEVEREIRO DE 2014, R$119.000,OO

JOÃO PESSOA

6.266- CASA COM 3 QUARTOS,
SALA, COZ, BWC, LAVANDERIA E

GARAGEM. R$235.000,OO

. .

ENEG
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

6.318- TERRENO COM 435,OOM2.

R$125.000,OO

AMIZADE

6.286- LOTES A PARTIR DE

R$79.000,OO

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR
BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
BAIRRO: JGUÁ 99 -RUA OSCAR SCHNEIDER,
N° 301 - 01 SUITE, 01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 600,00
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR .R$ 550,00
BAIRRO:JGUÁ 84 -RUA PAULINA KRIEGER LES
COWICZ, N°186-01QTO, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 500,00
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO
N°652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ESPAÇO
PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA RICARDO ROED
ER, N° 60 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL
DOS SANTOS, N°500 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 600,00

'

BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MU
NICIPAL, N°282 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 380,00
BAIRRO:CZERNIEWICZ -RUA RICHARD PISKE,
N° 293 -03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 950,00 .

RUA ROMEU BASTROS, N° 115 - oisurrs,
03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$
1.900,00
BAIRRO:GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY
SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 580,00
BAIRRO:VILA NOVA - RUA FREDERICO CURT
A. VASEL, -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ES

PAÇO PI CARRO.R$ 600,00
_

BAIRRO VILA RAU -RUA JOAO MORETTI, N° 65

-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 850,00

6.346- ED. NATHALlA SCHIO

CHET - FLAT.

R$154.000,OO

SÃ<!)l f.(JJ1Z

6.351- CASA COM SUíTE + DORMITÓRIO,
BWC, COPA/COZINHA, SALA DE TV, ÁREA DE

SERViÇO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA
2 AUTOMÓVEIS. R$280.000,OO

CENTRO

6.334 - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 2 BAN

HEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR! JANTAR,
SACADA, LAVANDERIA, DEPENDt:NCIA DE

EMPREGADA. R$159.000,OO

6.331-APTO CI UMA SUíTE, 2DORMITÓRIOS,
SALA/COPA, COZ., MOBiliADA, ÁREA DE

,

SERViÇO, BANHEIRO E GAR ÚlTIMO ANDAR

, �$165.000,OO ACEITA FINANCIAMENTO

RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 414 -01 SUITE,
o2'QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00
RUA ANTON FRERICHS, W 415 -01 SUITE,02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 900,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ,
N° 100 -01 SUITE,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
02 GARAGENS.R$ 1.000,00 ,

BAIRRO JGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRA
DI, N 37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, W 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 650,00

APARTAMENTOS:
-RUA CANOINHAS, N° 130 - 01 SUITE,' 02 QTOS,
SL, COZ, 02BWC, LAV, GAR. R$ 880,00 -EDIF.
DNA.ILDA
- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUElRA GAR. R$ 850,00 - EDIf. JULIANA
- RUA NELSON NASATO, N° 46 - 02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHURRASQUEIRA
GAR. R$ 600,00 - EDIF. FERRETTI I
-RUA JACOB BUCK, N° 71 - 02 SUITES, SL, COZ,
02BWC, SACADA WCI CHURRASQUEIRA,LAV,
02 GARS. R$ 1.150,00 EDIF. RUTH BRAUN
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N°
960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAv; SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-R.PAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE,02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,' CHURRASQUEIRA
GAR. R$ 1.100,00 -EDIF. 04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA
SILVA, N° 500 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV. R$420,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE
TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$380,00
BA RRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°

www.parcimoveis.co m . b' r

3 71

6.336- CASA COM 3 DORMITÓRIÓS,
SALA, COZINHA/COPA, 2 BWC, ÁREA

DE SERViÇO, CHURRASQUEIRA.
R$188.000,OO

fllLA LENZI

6.344- CASA COM SUiTE, 2 DORMITÓRIOS (1 MO
BILIADO), 2 BWC, LAVANDERIA, COZINHA MOBILI
ADA, ESCRITÓRIO, SALA DE TV, SALA DE ESTAR,
GARAGEMPARA4 VEíCULOS, DEPÓSITO, ÁREA
DE FESTAS COM BWC, PISCINA. R$290.000,OO

ÁGUA VERDE-

6.330- CASA COM SUíTE, 3 DORMITÓRIOS,2
BWC, COPA/COZINHA, CHURRASQUEIRA, SALA

JANTÀRlSALA TV, ESCRITÓRIO, GAR. PARA3
AUTOMÓVEIS, DEPOSITO. R$650.000,OO

1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
-RUA FELICIANO BORTOLINI, N°1160 -01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR� R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL
BAIRRO JGUÁ 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 MOBILIADA, BWC, LAV
E GAR.R$ 625,00 EDIF. JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAULA, N° 194 -01 SUíTE,
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUB
BA, N° 277 -01 SUíTE, 1QTO, SL, COZ MOBILI
ADA, BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIF. VENEZA
BAIRRO BAEPENDI - RUA REINúLDO BARTEL,
N° 727 -01 SUíTE, lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR.R$ 750,00 EDIF. BARTEL
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEI
RO, N°3695 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,SACADA
C/ CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02
QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 590,0
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 3600 -02

. QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E GAR R$ 1.000,00
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS,
S1, COZ, BWC, LAV E GARR$550,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO BARBI, N°
314 - 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 440,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESS
MANN, N° 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR.R$ 530,00.
BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA,
N°72 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA ct
CHURRASQUEIRA E GARR$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -lQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 420,00

- RUA PREF. JOSE BAUER, N° 131 -01
SUíTE,2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 750,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA, N°250 -3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR.R$ 700,00

.

BAIRRO:JGUA ESQUERDO - RuA ADDOLARATA
DALRI PRADI, N° 126-2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF,
N° 49 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 460,00

KITINETE
BAIRRO -sxo LUIS -RUA FRANCISCO HR
USCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ - 01 QTO E COZ
JUNTO, BWC. R$ 250,00

'

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HR
USCHKA, N° 916 -'lQTO, SL, COZ, BWC, LAV ,E
GARR$ 500,00

.

BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N°
224 - 01QTO, COZ E BWC. - R$ 300,00
BAIRRO -VILA LENZI -RUA MARIA UMBELINA DA
SILVA,N° 700- 1QTO, 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$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUIL
HERME DANCKER,N° 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -Av'MAR. DEODORO DA
FONSECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA B-ERTHA L. KASSNER,
N° 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCIS
CO DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$1.100,00

NOV. BR'ASíl!.IA

6.267- SOBRADO a sUÍTE, 2 DORMITÓRIOS, 2

BWC, SALA DE JANTAR, SALA DE VISITA, SALA
DE TV, ADEGAa SALA DE DEGUSTAÇÃO, COPA/

COZ, CHURRASO., PISCINA, LAVANDERIA, DER DE
EMPREGADA 2 VAGAS DE GAR. R SOO.OOO 00

ÁGUA VERDE

6.348-CASA COM SuíTE, 2 DORMITÓRIOS,
.

BWC, SALA DE ESTAR, SALA TV, COZINHA/
COPA, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA +

BWC, 2 VAGAS GARAGENS.TERRENO COM
691 DOM2• R 375.400 00.

SCHROEDER

6.328-CASA CI 3 DORM., SALA, COZ. BAN

HEIRO, ÁREA DE SERViÇO, 3 VGS DE GAR.
OUTRA CASA MENOR 502 TAMBÉM CI GAR. I

COZ.! BANHEIRO E QUARTO. R$195.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

. Amplie s�us horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagens I Completa áreasocial. entreitlg_mobiliada e decorada

00
00
0\

_----- _-

Vendas: locmporação e Construção:
Locallzaçãocentral:
Rua. Florlanópolls.] Jaraguá do sul-se

www.edlficiomanhattan.net
realse

(41) 3275 9500 -:.'_ www.realsec..com.br
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

,

EDIFICIO
Vila Baependi

Apartamentos OVOS

PRONTOS PARA MORAR

7��OOm2 privativos
O1 suíte + 02 dormitórios

01 ou 02 vagas de' garagem.
Edifício com elevador." hall e salão de festas

mobiliados e decorados.

A partir de R$ 190.000,00.

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,00m2,
sendo 20,00m de frente.

, R$ 110.000,00 estuda propostas

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,OOm2,
2 qtos e demais dependências, terreno cf
360,OOm2 todo murado, ótima localização

residencial. R$ 285.000,00 - aceita
financiamento bancário.

Cód. 571 - Centro - Ap. cf 128,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga
Próx. Caneri. R$ 280.000,00

privativos, 1 suite + 2 qtos, semi m6-
biliado, 1 vaga - Próx.· Bradeéco.

R$ 299.000,00

Cód. 171 - Ha Martins - Casa de alv.
130,00m2, 1 surre + 2 qtos, e demais dep.,

cozo mobiliada, aquecedor solar de água,
terreno cf 745,OOm2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

c/148,00m2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu

mentação em dia, próximo da Católica SC
- R$ 215.000,00 -.Aceita propostas

Cód. 2402 - Água Verde - Terreno cf
1.343,OOm2, 33,00m de frente - Próx.

Angeloni Novo

R$ 329.000,00

Cód. 164 - Centro - Ap. cf 80,00m2
de útil, 1 suite + 1 qto, 1 vaga de

garagem, cozinha mobíliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 165 - Rau - Ap. cf 01 qto e

demais dep. 1 vaga de garagem, prédio
com elevador, próx. da Católica! Unerj -

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário) ..

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,00m2 útil,
1 suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,

moveis sob medida, Ed. Isabela, próx. da '

verdureira da Raquel- R$ 210.000,00 -

aceita ap. de menor valor

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,OOm2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00-

estuda propostas

CASAS
Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02

banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00
Ret. 1001 - Baependi - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, área de

serviço com dep. de empregada, casa toda murada com jardim na frente e fundos.
R$1.000,00

Ret. 1002 - Vila Rau - ALVENARIA - Com 01 sutte + 02 quartos, com banheiro .

social, sala e copa conjugadas, cozinha com móveis sob medida, área de serviço,
churrasqueira e garagem para 02 carros, casa toda murada com portão eletrônico.

R$1.100,00
Ret. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com arrnártos, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
ReI. 1004 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - BAEPENDI - Com sutte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 650,00
Ret. 2001 - CENTRO - QUITINETE - Com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas, banheiro. R$ 400,00.
Ret. 2002 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 02 vagas de garagem (8 e

13). R$1.300,00
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ .600,00
Ret. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 sutte + 01 quarto, com banheiros social,

todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ret. 2005 - CHICO DE PAULA - Com 01 sutte + 02 quartos, um deles com W

condicionado, banheirq social, sala com sacada e churrasqueira com pia, cozinha
com móveis sob medida, área de serviço com 02 vaga de garagem.R$ 800,00.

Ret. 2006 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, sala, sacada com chur
rasqueira, banheiro social, cozinha com pia e arrnárto suspenso, área de serviço

com 02 vagas de garagem (nO 1 e 1A). R$1.300,00
Ret. 2007 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$800,00.

Ret. 2008 - BAEPENDI - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2009 - BAEPENDO - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2010 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00

Ret. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Ret. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ret. 2013 -ILHA DA fiGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014 - VILA NOVA - Com sutte, 02 quartos, sala com sacada com chur-

rasqueira, bwc social, cozinha (apenas bancada de gÍ'anfio divide sala da cozinha) ,

lavanderta e garagem. R$ 900,00
Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos banheiro social, sala com

sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$850,00

Ret. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2017 - CENTRO - QUITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2020 - CENTRO - QUITINETE - com 01 quarto, e demàis dependência
conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00

Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

ReI. 2024 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 quarto, sala, cozinha, área de serviço
.

com uma vaga de garagem. R$ 550,00
Ret. 2028 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala

com sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 650,00
Ret. 2029 - CENTRO - Com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha com móveis sob medida, área de serviço com 01
vaga de garagem.R$ 1.150,000

. Ret. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço
e 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2031 - BAEPENDI- Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 530,00

Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2033 - NOVA BRASIUA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2035 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
.

com 01 vaga de garagem. R$ 670,00
Ret. 2037 - CENTRO - com 01 sutte + 02 quartos, banheiro social, sala grande,

cozinha com móveis sob medida, área de serviço com dependência de empregada
e banheiro e 02 vagas de garagem.R$1.1 00,00

Ret. 2039 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha com móveis
J

sob medida, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$720,00
Ret. 2040 - BARRA - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - CENTRO - Com aproximadàmente 35 Jll2 e banheiro. R$ 700,00

Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90Jll2 e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3002 - VILA NOVA - Com 200 2 área aberta com 02 banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 2.70,00
Ret. 3004 - CENTRO - Com aproximadamente 67Jll2 e 01 banheiro. R$ 700,00

Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80Jll2 com banheiro. R$ 1.700,00
Ret. 3006'- BARRA - Com 50 Jll2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,00
Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,00

. Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 2001'l1, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OQm2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com.aproximadamente 50Jll2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3019 - CENTRO - Com aproximadamente 50Jll2 com banheiro.R$ 800,00

Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 6OJll2, com banheiro e estaciona-
mento na frente. R$ 900,00

Ret. 3024 - CENTRO - Com aproximadamente 80Jll2 com banheiro. R$ 1.250,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 0Qm2 em a1venana com 06

salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ret. 4005 - VILA RAU - com 7501'l1 de área térrea, com 03 salas para escritórto
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extemacom 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletárto na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transfonnador indusmal. R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASIUA - Com 287 m2, com O� banheiros e 01 escritório.
R$2.580,00
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Cód: 536 - APARTAMENTO - Vila Nova, com

121 m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de

garagem. Residencial Dona Wall. R$ 240.000,00.
.

Cód: 516 - APARTAMENTO - Vila Nova, com 77m2,
3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de garagem.

Residencial Pérola do Vale. R$ 212.000,00.

Cód: 539 - APARTAMENTO - Água Verde,
com 56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Bruna Mariana. R$133.000,00

,

�,
eis. rClmOY-'J ....

www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.du.ir

Plantão: 9135-8601

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 142m2, 4 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga

de garagem. Terreno com 465m2. R$ 260.000,00. :

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 donnitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,00.

1 ,

i TERRENOS/CHACARAS '

.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins,
com 350m2, próximo ao colégio.

R$ 80.000,00.

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m2, 8 vagas de garagem, 4

banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob
consulta.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do

Sul, com 380m2; próximo ao Mercado
Larissa. R$ 80.000,00.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OPÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc.
R$605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope:
R$ 500,00 + cond.

Cód: 254 - TERRENO - Santa Luzia, com

920.000m2, próximo a Rações Gumz.

R$ 460.000,00.

Cód; 535 - APARATAMENTO - Vila Nova, com

110m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de
.

garagem. Residencial Dom Michael. R$ 250.000,00,

I
'I Norte, com 427m2, próximo ao CTG Trote

I
ao Galope. R$ 70.000,00.

I
I

Cód: 271 - TERRENO - Três Rios do

Cód: 274 - TERRENO -: Três Rios do

Sul, com 431 m2, próximo ao mercado

Larissa. R$ 85.000,00.

Vila Lalau

Ref.3101- Apto- Vila Lalau-Lôuite c/
sacada + 2 Dormitório + Sacada c/

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

SÃO luis

1t.eu� .'
...� �1(tl.\l..

Ref. 5581 - Apartamento- Localizado em

área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha Conjugada, Lavanderia, Sacada

c/ churrasqueira, 1 vaga de garagem.

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$

10.000,00.Valor do imóvel R$ 129.900,00

Vila Lenzi

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi

1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3
.

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de

R$ 128.150,00

Cód: 519 - APARTAMENTO - Centro, com 87m2, .

2 donnttórios sendo 1 suãe, 1 vaga de garagem.
Residencial Saint Tropez. R$ 260.000,00.

Cód: 88 - CASA -Ilha da Rgueira, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. R$ 750,00.

em área nobre. Próximo ao centro,
aceita financiamento.

Valor do Imóvel R$ 159.800,00

I

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1 Vaga I
de Garagem,

Valor do Imóvel R$ 165.000,00

-Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc, J
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur- I

I

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de

R$ 9.900,00 + Parco de R$ 800,00/mês.

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia, I

70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

I
.

I

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.

i Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dorrnitóri-

os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
I Cozinha, Lavanderia, Área de festas,

: Piscina, Escritórios e demais depend-
I

ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00
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Aptos. Novos a partir de 79, m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

Rua Dos Escoteiros - 123 -

Chico de Paulo - Jaraguá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,
2 vaga(s) na garagem,piscina

- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Bras]lia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova BrasHia R$480,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$ 550,00
- Apto Nova Brasilia R$ 400,00
- Ed. Emilie, Centrei R$ 540,00

- Ed. Imperyalis, cozinha mobiliada R$ 820,00
- Apto, Rua José Teodoro Ribeiro, Ilha da Rgueira, R$550,00
- Ed. Petunia ,Nova Brasilia ,Cozinha Mobiliada ,R$760,00
- Residencial Novo Horizonte,Vila Lenzi, R$1000,00
- Ed.Dona Virginia ,Centro, A partir de R$950,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Apto, Rua Joao Nunes Czerniewicz a partir 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$500,00
- Ed Magnolia, Centro a partir de R$ 700,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Ferreti ,Centro R$600.00
- Ed. Hungria, Baependi R$680.00
- Apto Rua João Planincheck 669-Nova Brasilia R$790.00
- Ed. Monise, Vila Nova R$ 720,00
- Ed. Ilha das Açores, Vila Lenzi - MOBILIADO R$ 850,00

- Ed. D'Angelis, Vila NovaR$1.00l,00
- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00
- Apto Rua Jose Errendoorfer,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 Brasília R$1 000,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- 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. Bela Vista Vila Nova R$760.00
- Ed.Fragata Jaraguá Esquerdo R$590,00
- Ed.Fragata)araguá Esquerdo Mobiliado R$800.00

...'\�

- Casa rrnciia Estrcm rtwa, R$ 650,00
- Casa na Rua Fa:to..km fV1artr ,Tóa Mero; , 2 Q..lCIIiffi, R$35O,OO .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00' .

- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,OO
- Casa Com. 4 quartos, Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts + suíIB , Czerniewicz R$1500,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa, 2 quartos,Czerniewicz, R$480,00
- Casa, 3 quartos, Czemiewicz , R$1000,00
- 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
- Casa 2 quartos -Rua João Planincheck 685-Nova Brasilia

R$750.00
- Casa 3 quartos -Rua Adão Noroschny 234-Vila Lenzi R$780.00
- Casa 4 quartos -Rua Ricardo Hass 1650-Nova Brasilia

R$2000.00 \
- Casa mista na Estrada Nova, 3 quartos R$ 650,00
- Casa Schroder R$ 550,00

.

.

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

realsec
EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁAIOS

www.seculus.net

Sala cml, Centro R$ 1.200,00
- Casa Centro, de alvenaria R$ 700,00
- Casa Duas Mamas R$ 550,00

Rua Presidente Epit Pessoa-1460-Centro C/ 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 Czerniewicz 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 Iower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. Mar1<et 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

- Galpáo Alv. Centro 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$1 000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horé ·0 diferenciado:
Segunda (l�exta: 10h às 22h • Sâb�do lOh às 20h fones: t47) 3371.8818 (47) 9658.6785
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir

de janeiro, com o Chef
Guilherme Silva, especializado

nos EUA e Tailândia.
AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

EXCURSÃO
• Gramado /Natalluz Saída 14/11 e retorno

18/11 (feriadão). Tr. 33713993 - 99738281

• Patagônia Argentina / Chilena (11 dias) Buenos

Aires/ Ushuaia/Punta - Arenas/ EI Calafate,
Varias saída Réveillon, janeiro e abril. Pacote
inclui... Aéreo/hotel/terrestre e todos os

passeios locais com guia acompanhante desde
o Brasil. Tr. 33713993/99738281.

EMPREGOS
• Procuro pessoas de sexo masculino maior

de 18 anos, interessado em trabalhar meio

período, como instalador de som, alarme

e trava em carros. Interessados entrar em

contato pelo fone: 3370-0226 no horário
comercial ou comparecer na loja B.K.

Personal Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Contratação imediata de auxlüar de

açougueiro p/ trabalhar em super mercado

em Guaramirim. Tr: 3373-4555/9623-8575
com Andrielle.

., CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA

Interessados deixar curriculum na Extinsul ou

ligar 3275-2205.

• Cuido de pessoas idosas a noite. TR: 9989-

3205/ 8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer período do

dia ou à noite. TR: 3273-0779.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor Cabeleireiro,
toda quarta-feira com 40% de desconto para
deixar o seu cabelo ainda mais lindo. Vitor

Cabeleireiro TR: 8884-1817

• Consorcio contemplado crédito R$ 100,
300,00 entrada, R$ 31,999,00 mais 95

parcelas R$ 1290 000,00. Outro credito R$
92 000,00 entradas R$: 28 900,00 parcelas
R$850,90. Tenho outros créditos. Valdir Tr:

.
8494-5911 ou 9270-3638

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que

queiram desenvolver um negocio lucrativo.

Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto

retorno. Contato 47 8418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção, procuro pessoas para trabalhar na

área de vendas como: Vendedor externo,

ganhando com as vendas, mais a comissão e

bônus, dependendo apenas do seu esforço,
tendo treinamentos e todo suporte com

matérias na área. Interessados entrar em

· contato no fone: 47 9910-7484.

• Ofereço serviço de podas de arvores. TR:

9158-0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capaçidade de 4000 k. TR: 8406-2183/
3276-2100

-SE
• Procuro Border-Collie macho para

cruzamento. TR: 9934-4300.

-SE
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:

3275-6258.

COMPRA-SE
• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

VENDE-SE
• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de

tabuas de caixarias, 300 metros de
sarrafos de piquetes e algumas escoras.

Tudo por R$ 250, 000. Aceito propostas Tr.

9170-9656/3275-4811

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

para motos de carga pesada. R$ 1500,00.
Tr.3371"1634

• Vende-se produtos da Natura e Avon.
Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se geladeira semi nova da cônsul
360 L, contato: 9610-1607 Ernani.

• Vendo bicicleta, 18 marchas, na cor azul,
em bom estado. Valor R$ 170,00. Tr: 9251-

6210/ 47 3371-8489

• Vende-se filhote de Pinscher. Tr: 3273-
2347

.

• Tenho fêmeas e machos de cachorro Cofap
para entregar no dia 06/10 com 45 dias.
Fêmea R$ 180,00 e macho R$ 150,00. Tr:
9220-0047 ou 3371-269 com Daiana.

• Vende-se um Calopsita rnacho com viveiro.
Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se uma maquina de sorvete

expresso Italianinha, aceito proposta. R$
15.500,00. Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para
menino, na cor azul marinho com ursinhos,
da marca Angel. Valor a negociar. TR: 3370-
7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362.

• Vende vestido de prenda em ótimo estado,
lindo. Por R$80,00. Ttratar no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog. R$ 2.000,00.
Tr: 9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus
· em ótimo estado, quente/frio. Valor a

combinar. Tr: 3370-1064 J

• Ve�e-se ar condicionado quente / frio
Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00.
Tr: 3371-3993/ 9973-8281

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00. Tr:
9113-266

• Vende-se uma radiola antiga de 127 anos.

R$ 1000,00. Tr: 3370-8633

• Vende-se Notebook HP Mini 210 -

Processador Intel Atom - 1GB de memória
- Windows 7 - R$ 400,00. 9959-9595 com

Elis

• Vende-se maquina de costura por R$
450,00 contato: 3275-4315

• Vende-se duas maquinas overlock siruba
com arremate, semi-novas e com poucos
meses de uso. Valor R$1.650,00 cada. Tr:
9142-7220 com Marcelo

• Vende-se TV 21 p tela plana, gradiente com

radio FM integrado. R$. 250,00. Tr 9953-
5554.

• Vende-se uma betoneira com 1 ano e meio
de uso, 400 litros, profissional, completa.
R$ 2400,00. Tr: 3276-1918 9613-2901.

• 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.

• Vende-se Empilhadeira hyster para

2.500kg de carga, motor Opala 4cc, gás,
pneus maciço R$ 18.000.00. Tr: (47)
3373-0779.

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul

marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• Procuro um guarda roupa usado para
doação. TR: 3275-4315

.

• Vende-se freezer vertical cônsul190 litros,
semi-novo, retirar no centro de Jaraguá
do sul, dar um toque que retornamos a

ligação. R$ 450,00. TR: 48 9143-1969.

• Vende-se uma Lava-louças da Brastenip
seis programas, automática. R$ 250,00..

VE DE-SE
Tr: 3371-3993/9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado por
crianças de ate 10 anos, com garupa,
ótimo estado de conservação. R$ 550,00.
Obs: um novo neste modelo, valor aprox.
R$ 1.900,00. Tr: 33713993/ 9973 8281

• Vendo moveis para salão de Cabeleireiro:
três cadeiras de corte, poltrona de um

lugar, poltrona de três lugares, balcão
de atendimento, um vaporizador para
hidratação, um lavatório tipo Italiano e

bebedor elétrico. TR: 3376-1737

• Vende-se uma lanchonete no Bairro
Amizade. Tr: 8469-8547 com Leomar.

• Vende-se telha colonial, quantidade de
7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro.

Preço a combinar. Tr: 3376�1481

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú com

mais de 32 anos e com clientela formada.
R$ 175,000,00. Tr: (47) 9122-0300/
9647-0865.

• Vende-se mercado na Rua Antonio Carlos
Ferreira, 976 , Bairro Nova Brasflia, Tr:

9905-2331/3276-0614 aceito propostas
com casa, terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.

APARTAMENTO
• Vende-se apto novo com 2 quartos,

sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
120.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3

quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci
14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Breithaupt - Centro
R$ 600,00 + condomínio. Tr: (47) 3275-
0128 com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2

quartos prox. Prefeitura. R$550,00 +

Condomínio Tr: (47) 3275-0128 com

Alexandre

• Vende-se um apartamento no jardim
Europa, Bairro Baependi, 2 o andar, 2

quartos, valor R$ 120.000,00. Tr: 9642-
1720. Pronto para morar AP. novo

• Aluga -se Apartamento com 120 mP, na

Rua Emma R. Bartel, 121 - Baependi,
com 1 suíte e dois quartos, cozinha

completa e garagem, sem condomínio.
R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba
65 mF c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

• Vende-se casa no Rio Cerro, livre
de enchente, 3 quartos 1 banheiro,
garagem, 2 salas, área de festa com

churrasqueira. Por R$ 180,000,00
ou troca por uma casa em Barra do
Sul de menos valor. Tr: 3376-4466 I
9671-4803 com Marilda

• Vende-se sobrado com 190 m2, com

três moradias independentes, área
coberta, garagem para quatro carros,
e churrasqueira, na Rua 600, centro

de Balneário Camboriú. Tr: 47 3367-
6101

• Vende-se casa averbada' em

Blumenau, casa com 46 mt e terreno

675 mt. R$ 140.000,00 ou troca-se

por uma em Jaraguá. Tr: 9137-4420
ou 8440-0390 Raquel.

I

• Vende-se 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.

CA
• Vende-se casa em Schroeder por R$

125.000,00 cornõo mP, aceita-se
financiamento habitacional, tratar no

fone: (47) 9977-9550 19989-6049

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara de

50.000,00 rnt- com nascente,
cachoeira, plano, pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-
0726.

• Vende-se chácara pequena em

Guaramirim, no bairro: Barro
Branco ou troco por casa na região
Marechal Candido no Paraná. Tr:
3373-6337

SALA C ,M,ERCIIAL

• Aluga-se sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:
3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

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

• Alugo quartos Mobiliados na Rua
Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

Baependi. Tr: 3275-1185 19912-
6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-
0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas

pessoas, na Rua Prefeito Waldemar

Grubba, 1532 - Baependi. TR: 3275-
1185 I 9912-6200.

• Vende-se casa com kit net no mesmo

terreno, no Chico de Paula, terreno

de 15x30, 440 mts, por 160.000,00.
Fone: 3373-6337

• Alugo ·Kitinetes no centro, e na vila
Lenzi apartir de R$ 380,00 e Casa
na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

papagaio autopeças, Tr. 3371LJ.364
com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro

Amizade, com 1 suíte, mais um

quarto, sala, cozinha, churrasqueira,
área de serviço e garagem para dois
carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, e

.garagern, Área de 97 m2. Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda

R$ 250.0�0,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no

Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz

e internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Breithaupt, n° 110, comercial
ou residencial. Em frente ao clutie do

Beira Rio, contrato para 5 anos. TR:

9102-1212 com Elzira.
\

• Compra-se terreno de preferência
nas medições do Bairro Rau 3372-
0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro
II ideal para construção de galpão.
Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasilia cl 1.053 rn-, contendo 1
casa com 3 quartos. 1 suite e 2

TE o

salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27,
Lot. Gadotti III - bairro Santo
Antonio. R$ 60.000,00 Aceito troca.
Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca.

Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo
600 mt de área útil, e 20 mt de

frente, fica no final da rua, Bairro

Água Verde. R$ 200.000,00. TR:
8812-8971

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368 mt. Dois,
escriturado pronto pi construir

R$ 70. 000,00 aceito propostas
Tr.9122-7190

• Vendo terreno 368,40m2 com 2�,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck
nO 182, (lateral da Roberto Seidel),
Bairro Seminário, Corupá SC. R$
55.000,00 Tr: com Renate Fone
9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba
300 m2• Escriturado. R$ 20.000,00.
Tr: 8448-8644 19936-7400

• Vende-se terreno em Schroeder,
900 m-', R$ 50.000,00, aceito

propostas. Tr: 3273-2347 ou 8853-
9716.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto com 13 anos, já possui
madeira quadrada, área toda plana
de 50.000.00 rnt- prox. a Rio do Sul.
Valor a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende-se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mt- na rua lateral a 25
de Julho em frente ao 1.607! valor

negociável. Tr: 9102-1212.

• Vende-se terreno no Bairro Ilha da

Figueira com 794 rnt? (doc. ok)
cl varias arvores frutíferas, perto
da escola, mercado, Weg, parque
aquátíco 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 2500 mt2 plano
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de

Itajuba, R$ 10.000,00 entrada

e, saldo parcelado direto cl
proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de

Itajuba, R$ 28.000,00 todos
escriturados �OO m2 .Tr: 8448-8644

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

• Vende-se dois terrenos no

champagnat na Rua: Irmão Leão

Magno, 15,75 por 24 metros cada

lote, R$ 185.00,00 cada. Tr: Sergio
9975-3940.

E.·
• Compro motos e carros financiados

com doc e prestação em atraso, pago
a vista. 47 9662-3668

• Financiado? Eu compro carros e

motos com parcelas 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 19929-8922 TIM /8811-
0769 CLARO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



c T
• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor

branca 4 portas, completo com

roda 17, R$15.500,00. Tr: 3370-
0113

• Vende-se Caminhonete S10 cabine

estendida, ano 98, cor verde
metálica, 4lugares, direção, ar,
a gás GNV e gasolina, Elétrica
e mecânica revisada, pintura e

latoaria impecáveis. R$ 18,000,00.
Tr: 3371-2699 I 9923-9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC,
2 portas, Direção Hidráulica,
Vermelho, Álcool. Elétrica e

Mecânica Revisada. R$ 4,000,00.
Tr. 8408-8384 com Dany

• Vendo Corsa Clasic, ano 2003.

Completo, branco, com KM 70.000,
R$ 14.900,00. TR: 47 3054-1368 I
9144.3631

• CORSA CLASSI 2011 COMPLETO R$
22.990,00, entrada R$ 2.000,00 +

60x R$ 595,00, viabilizamos troca,
taxas a partir de 0,98% .. fone
30321400

• Vendo um Kadet 94 vermelho
metálico, motor novo. R$ 7.000,00.
TR: 7813-4785

• Vend'e-se Vectra Elegance,
ano 2009 modelos 2010, com

45.000km. Valor R$ 37.500,00.
TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda

apenas R$ 25, 700,00 Tr.(47)
9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS,
Classic SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
4P completo 2009 Valor: R$
18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011

COMPLETO; R$ 25.490,00,
ENTRADA R$ 2.000,00 + 60X
R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada
em até 6x sem juros no cartão
decrédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, fone
30321400.

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

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA
2012 pago, controle de som no

volante, em ótimo estado. R$
31.000,00. sem troca. TR: 3376-
1060 I 91576924 Renato.

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

• Vendo um corsa super, ano 97,
branco duas portas com ar cond.,
R$ 11.500,00. TR: 8425-6491 I
3273�2098.

• SOMEWNTE �ARA LOJISTAS, Celta
L.S FLEX POWER 2P S/AR 2012
valor: R$: 18 100,00 FONES: 9617-
7704

• Vendo ou troco Montana Made
Off roud, 1.8 prata, ano 2005,
completa, rodas 17.Tr: 3276-0826
ou 9973-5960.

• Vendo um Corsa Wind, ano 99,
vermelho, quatro p. revisões de
R$ 1900,00 reais, 4 pneus nov�s.
R$ 10.500,00 sem troca. Tr:3371-
1634

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

conservação, quatro 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.

P UGE T
• Peugeot 206, ano 2004,4 portas,

1.0, ótimo estado, particular. R$
15.000,00. TR: 3273-7644 ou 7813-
4785

• Vende - se um pick-up Peugeot 504,
diesel, 94, carroceria longa, ótimo
estado. Particular. R$ 15.000,00.
TR: 3273-7644 I 8812-7170�

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006
flex, 4 portas, completo cl ar,

direção, couro, cl som. Particular. R$
9.500,00 + prest. TR: 3273-7644 ou

8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar cond, vidro elel trava manual

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

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs,
2010. Única dona. R$ 30.900,00.
Aceito moto de até R$ 5.000,00 de
entrada. Tr: 9183-1162 ou 9183-
8930 Sandra ou Junior.

NAU :r

• 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

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012
R$ 29.990,00, metálico, estado de
zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. tone 30321400.

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

• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V, preto,
bancos de couro, top de linha. R$
27.300,00. (A vista si troca)

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico, TOP
de linha, Airbag duplo, freios ABS,
direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas 4 portas, trava

elétrica, alarme, som com comandos
no volante, 2,5 anos na garantia,
21mil km, único dono, faróis de
neblina. R$ 36.000,00 Telefone:
9192-4442, 8829-9796

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros
elétricos, Volante com regulagern de
altura, Controle som no volante, IPVA
pago. Sem troca. R$ 16.000,00. TR:

,8410-0000 Fabio.

• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,
ótimo estado de conservação. R$
27,500,00, Tr: 9183-8930,

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único
dono, em ótimo estado de conservação. Tr:
3372-3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo
1.6 com pneus novos e roda de liga leve,
preço de ocasião R$ 28.000.00 totalmente
revisado Tr. 84136088

• Gol Bolei 95, prata, com limpador e

desembaçador trazeiro, motor cht, oito
válvulas. Aceita - se troca de menor valor e

de maior valor. Contato Zito (47) 3370-7994

• Vende - se um gol 1000, ano 99, 8 v, cor

verde. R$ 9.500,00. Tr. 3370-1161

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00, BX KM,
revisões em autorizada, metálico, estado de
zero, entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, garantia de
um ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Fone 30321400.

V LKSWAGEN
• Vende-se 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

• Vendo Gol G5 total FLEX 2012 4 Portas,
Completo. R$ 26.990,00, Entrada R$
5.000,00 em ate 6x nos cartões de credito +

Parcelas de R$ 630,00, viabilizamos troca,
Tr: 3032-1400

• Vende-se Kombi standard 1.4, total tlex,
2012. R$ 34.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, garantia de
um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 30321400.

• Vende-se um 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).

...

• Vende-se um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Gol 89, cinza, 1.8, roda de liga
• leve, em ótimo estado de conservação. R$

6000,00. TR: 3371-1960.

• Vende-se um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Jet ta 2007 modelo 2007, top
de linha, prata, R$ 42000,00. TR: 9176rv-
4929. 3371-82.08.

• Vendo Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,00. Tr. 88519651

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

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$ 27.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x
sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, taxas a partir de 0,98%. Fone
30321400.

IAT

• Vendo um Stilo 2007, ótimo
estado, completo. TR: 15.000,00 +

prestações. (não precisa transferir).
TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. Fone 3032-1400.

• Imbatível- Novo Uno Vivace flex 2012,
R$ 19.990,00, entrada R$ 990,00 +

48x R$ 599,00, viabilizamos troca,
fone 3032-1400.

'

• Doblo essence 1.8 16 v 2012
completo, 7 lugares, R$ 44.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
vlabllizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

•• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo
7 lugares R$ 41.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x
sem juros no cartão de crédito FONE:
3032-1400

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. Tr. 15.000,00.+ prestações.
(não precisa transferir). Tr. 3273-
7644.

• 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.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano
. 94,1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero

com apenas 18.000km, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

FIAT
• Vendo uma Pampa, ano 92. R$

5.500,00. Tr. 3370-0719 I 9953-
3878

FORD

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor

azul, R$ 8.500,00. Tr. 3370'-1161.
• Vendo Ford Focus 2001, Prata

Legalizado Baixo Completo, air bag
+abs, bancos em couro Ótimo estado
de conservação. Tr: 9101-1881 I
337040910eslen

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited
4x4, diesel 3.0 eletrônico, 2008, ,

completa (air bag, abs, santo Antônio,
estribos capota marítima, protetor
de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais
da Limited. Estudo troca veículo de
menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47
9138-9592.

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

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$
5000,00 + 14 prestações de R$
400,00 ou carro ou moto de entrada.
Tr. 9137-1504 19153-1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V
2012, R$ 42.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas
básico, R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

• Vende-se Fiesta Trail, 2008 Prata,
.

completo, único dono. R$ 13, 500
+ 8x de 1.126,00. Tr. 3273-7645 I
9966-9448 CI Wilson

• Vende-se um Verona, 91, 1.6. R$
3800,00. Tr. 9962-3664.

L TA
• Moto CB 300, ano 2010/2011 Com 7

Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

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

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom
estado de conservação. R$ 2500,00.
Doc 2012 pago. Tr. 8452-0178

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

• Vende-se YAMAHA NEO ANO 2005
(modelo biz) cor prata, automática,
partida elétrica, freio a disco, 2 pneus
novos, aros de liga leve, emplacada.
R$ 2.000,00 . Tr: 8823-6665 com

Alvaro.

• Moto Honda CB 300 2010 com

3800 km original IPVA 2012/2013
pago. Mc,o estado nova, sem troca
R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 cl
Rodrigo.

CAMIN Ã
• Vende-se Caminhão 608, baú. Aceito

propostas.Tr, 9213-2502 I 9644-
2125.

• Vende-se Carreta Random, LS
Graneleira 2002, trucada. Com pneus
em ótimo estado. R$ 45.000,00. Tr.
3276-0264 à noite I 8856-7660.

• Vende-se Mercedes 6.6 Motor 11.13
com pouca quilometragem, todo
revisado, carroceria em estado novo.

Preço a combinar. Tr:9997-0019

• Vende-se Caminhão Puma 914 Cd

1993,com Baú 4,80C x 2,4 L x 2,10

CAMINHÃO
altura. Motor revisado (Kit novo),
pneus em bom estado.MWM 229. R$
25.410,00 Ano 93. Tr: 3373-4105 I
9103-7300 '

• Vende-se Caminhão Mercedes Bens
Modelo: 1418 Cores brancas Ano 95
6 marchas Truck com baú 10,5 mts +

Chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-
9254 com Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano

2000, todo original, segundo dono,
baú de alumínio, {' Pneus novos, todo
revisado, aceita-se troca de menor

valor ou maior valor. Contato Zito
(47) 3370-7994

• Vende-se uma camionete Hyundai.
H.R 2010. Com câmera fria. Tr. 9991-
7943 Hemes.

• Vende-se um caminhão Scania
modelo 124/420, frontal trucado,
2001, revisado. R$ valor a combinar.
Tr. 9664-0865 TIM 19122-0300 VIVO

• Vende-se caminhão Scania 142,
motor 113, trucado, ano 88 semi
novo, revisado. R$ valor a combinar.
Tr. 9664-0865 TIM 19122-0300 VIVO

• Vende-se caminhão Fiat Iveco truck
no chassi, 15 toneladas, ano 81. Bom
de mecânica. R$ 30.000,00, aceito

propostas, troco, financio. Tr.3370-
1550 19929-8922 TIM 18811-0769
claro.

OUT
• Vende-se um Toyota Corolla Altis,

2.0, prata, ano 2011. 20.000 km. Tr.
3370-5591 ou 9927-9944.

• Vende-se um Corolla, 2004/2005
- preto completo. Com sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro.
Fechamento automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00.479937-
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

• Vende-se um Audi 1.8 anos 99, todo
preto, 2 portas, turbo 150 cv, com

couro. Em ótimo estado, revisado. R$
19.500,00 particular. Tr. 3273-7644
ou 7813-4785

• Vende-se um Audi A3, 2006, prata,
câmbio automático, ar bag duplo, ar

digital, abs completo, revisões sempre
na autorizada. R$ 30.000,00. Tr. com

Fábio (47) 9103-73001 9103-7200 I
3373-4105

• Vende-se C3 Exclusive 1.6. Ano 2006,
Ar, Direção elétrica, air bag, freios
abs, trava, vidros. Ótimo estado, cor

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

• Vende-se um C4 palas exclusive ano

2009, Valor R$ 30, 000,00 + pare. R$
250, 000 Tr. 3376-3961/9136-0049
Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.
Valor a negociar. Contato Zito (47)
3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83.
R$ 4.000,00. Todo reformado. Tr.
8825-5544.

• Vende-se um Jipe ano 65, 6
cilindros, 3 dono, todo original, na

cor azul, restaurado. Ótimo estado
de conservação. Tr. 3375-2136. R$
20.000,00

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano

86, R$ 9.000,00. Tr. 3371-1634

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4
portas, instalação GNV e gasolina.R$
10,000,00. Tr: 9923-9418 13371-
2699.
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SEU veiCULO
ou MOTO NA

TROCA1ODkABAlXO DA
TABElAAPE

VARIEDADE:
MAIS DE

3OOYEÍCUl.OS

vEiaUJ5, OPel'O••• ANO De:R$ "R R" LOJA,
IMPREZA HB 2.0 4X4 AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+AO+CD+.4X4tDTtLTtVRAtUSBtFN+W 2011 71,000 66.000 JAC-BRUSOUE
FORESTER XS 2.0 AUTO 4X4 ARtDHtVTEtALtABGtABS+CDtCOMPt4X4tFNtRODAtLDTtW 2009 66.000 64,000 SUBARU-FLO
307 CC 2.0 AUTO AR+DHtVTEtABS+ABGtCOUROtAUTOtSENSORtTETOtRODAtCOtAOtW 2007 69.700 62.700 BRUSOUE
408 FELINE 2.0 AUTO COMPtAUTO+RODA+ABGtABS+COUROtTETOtSENS+USBtDTtERBtREtVRA 2012 66.000 60.500 JONI
SX4 2.0 16V 4WD AUTO COMPtVTEtABStABGtALtAOtCDtAUTOt4X4tSENSORtRODAtLDTtW 2010 50.900 47.900 ITAJAí
CERATO EX21.6L ARtDHtRODAtVTEtABGtAUTOtDTtREtCDtFN 2010 51,900 46.900 JAC-ITAJAí
130CW COMPtVTEtABS+ABGtCOURO+mOtAUTO+CDtAOtALtRODAtLDTtW 2012 51,900 46.900 SUBARU-FLO
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL ARtDHtVTEtALtABG+COUROtAOtRODAtW 2005 49,990 46.090 ITAJAí
SCORPIO 2,6 GLX SUV 4X4 DIES. AR+DH+VTE+ALtCDtCOUROt4X4tAOtRODA-tLDTtW 2009 47.990 43,990 BRUSOUE
206 CC is 16V ARtDHtVTEtABStABGtCOUROtCDtCOMPtTETOtRODA 2005 41.800 38,300 JARAGUÁ
30TPRESENCE PK 2.0 AUTO ARtDHtRODAtVTEtABGtABStCOMPtTETOtAUTOtDTtLTtAOtVRA 2010 38.990 36,990 BRUSOUE
ECOSPORT XLS 2.0 AUTO ARtDHtVTEtABS+ABGtALtCOUROtCD+AUTOtRODA+LDTtW 2009 39,000 36.500 SUBARU-FLO
PARTNER ESCAPADE 1.6 ARtDHtVTEtALtAO+LDTtW 2011 39.900 36,000 JARAGUÁ
SENTRA S 2.0 16V AUTO AR+DHtVTEtABGtCDtAUTOtCOMPtRODAtAO+DTtW 2008 39.900 35.900 JONI
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE ARtDHtVTEtABGtCDtAOtCOMPtALtRODAtLDTtW 2008 36.900 35,200 JAC-ITAJAf
CIELO SD 1.6 ARtDHtVTEtABStABG+ALtAOtCOUROtRODAtSENSORtW 2011 38.500 35.000 JONI
RANGER XLS 2.3 CS 4X2 ARtDHtVTEtCOUROtAO+RODA 2009 37.900 34,900 JAC-ITAJAf
VECTRA GT 2.0 ARtDHtVTEtABGtCOURO+CD+AL+AO+RODA+LDT+W 2008 36.900 33.900 ITAJAí
207 SD PASSION XS 1.6 AUTO ARtDH+RODA+VTEtABStAUTO+AO+AL+REtW 2010 36.400 32.900 JONI
SCENIC EXPRESSION 1.6 AUTO AR+DH+VTE+AL+AO+CD+AUTO+RODA+LDT+W 2007 31.900 27.900 BRUSOUE
206 SW FELINE 1.6 AUTO AR+DH+VTEtABS+AO+AUTO+COMPtRODA+LDT+W 2008 28.500 27.100 CAÇADOR
KANGOO SPORTWAY 1.6 AR+DH+VTE+AO+RODA+LDT+W 2008 29.900 26.900 BRUSOUE

clylc LX AR+DHtVTEtAL+AO+ABG+RODA+DT+W 2006 29.000 26.500 CHAPECO
XSARA PICASSO 2.01 AR+DH+VTE+AL+COURO+ABG+AO+RODA+LDT+W 2007 28.900 26.000 JONI
207 HB XR 1;4 AR+DH+VTE+AO+LDTtW 2010 27.Q90 25.990 JAC-ITAJAí
STILO 1.8 FLEX AR+DH+RODA+VTE+AO+DT+LT+AL+RE+W 2006 27.900 25.900 RIO DOSUL
FOX 1.0 VTE+AO+LDT 2009 26.900 24.500 JAC-BRUSQUE
STRADA FIRE 1.4 CE DH 2008 25.900 24.400 JARAGUÁ
FACE l3 AR+DHtVTE+AL+ABS+ABG+AO+CD+COURO+SENSOR+RODA+LDT+W 2011 25.990 23.990 ITAJAr
PARATI1.8 COMFORTLlNE AR+DH+VTE+AO+LDT+W 2006 25.900 23.900 BRUSOUE
A3 1.8 TURBO 180CV AR+DH+VTE+ABS+ABG+AL+COURO+CDtAUTO+COMP+RODAtLDTtW 2002 23.900 21..900 JONI
SAVEIRO SUPERSURF 1.6 AR+DH+VTE+AO+RODA+PROTETOR 2003 22.500 20.500 JONI
GOLF1.68V AR+DH+VTE+AL+AO+LDT+W 2001 21.990 20.190 ITAJAf
C3 EXCLUSIVE 1.616V AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+COURO+AL+AO+LT+DT+RE+VRA+W+FN 2004 22.500 19.500 JONI
BONANZA S LUXE 4.0 AR+DH+VE+AO 1990 20.000 18.000 JARAGUÁ
CLlO HB AUTHENTIOUE 1.0 16V AL+AO+TE+LDT+VE 2007 .18.500 17.000 CHAPECO
CORSAHB 1.0 AL+AO+TE+LDT 2004 18.500 16.500 JONI
206 SENSAT 1.0 16V AO+VTEtRODA+DT+VRA+W 2006 18.900 16.400 JONI
CELTA 1.0 .W 2006 16.900 15.100 _. JONI
FOCUS SD 2.0. AR+DH+VTE+ABS+COURO+AO+DT+W 2002 17.500 15.000 JARAGUÁ
ASTRA SD MILLENIUM 1.8 AR+DHtVTE+AQtRODA+DTtGNV 2001 16.700 14.700 BRUSOUE
MONDEOV6' AR+DH+VTE+COURO+ABS+ABG+AUTO+TETO+AO+AL+DT+RODA+W 2000 14.500 12.000 JONI
CLASSE A 160 AR+DH+VTE+ABStABG+AL+AQtRODAtLDT+W 1999 12.500 10.600

'

JONI
KAGL 1.0 AO 2002 10.900 9.900 JONI
PALIO ELX i.o ARtDH+VTEtALtAOtRODAtLDTtW 2000 11900 9.900 JONI
SANTANA l8 MI AR+DH+VE+AO+RODA+DT 1997 9.900 8.600 JONI
GOL 1000MI AR+DH+ALtTE 1999 9.400 7.900 BRUSOUE
FIESTA HB 1.0 GL W 2001 9.400 7.900 JONI .

ESCORT SW GLX 1.8 16V AR+DHtVEtAOtLDT 1998 8.500 7.500 JONI
CBX 250 TWISTER PEtFD 2007 5.900 4.900 INDAIAL

PEUGEOTC
3 8

,."

LA A'-

FIRMA
A
,

o Peugeot 308 Feline THP será uma das
novidades no Salão do Automóvel de São Paulo,
que ocorre de 24 de outubro a 4 de novembro,
no Anhembi, informou a empresa francesa. A

versão turbo do hatch tem moto turbo de 165
cavalos de potência, acoplado à transmissão
automática sequencial de seis velocidades,
que gera 165 cavalos de potência. A Peugeot
ainda não divulgou seu preço, mas as vendas

começam em 5 de novembro.

Além da motorização, o 308 turbo, mesma

presente em 3008, 408, RCZ, 508 e 308

CC, terá acabamento top de linha do modelo.
As rodas são escurecidas em liga leve de 17

polegadas e os retrovisores externos na cor

grafite. Já o volante possui base achatada
com revestimento em couro e uma placa
com a inscrição THP na tampa traseira que
identifica o veículo.

Peugeot 308 turbo (Foto: Divulgação)Disponível
como opcional na versão Feline, o modelo
torna-se o topo de gama da linha 308,
contando com sistema de navegação GPS

integrado de série.
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T DE 0/O A.M. EM 36X
PAlIA TODA A FAMíLIA LIVINA.
[�P"OYE:ljj �: �p. 1�E$p:! �.:Zj ºi�� ��9R�QCi�:D.Q� 1

GARANTI,A
PARA TODA A

LINHA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jarãguá do Sul- se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

4. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan
Frontier (2012/2013) o cliente obterá bônus no valor de

'R$ 3 mil se colocar uma das seguintes opções de veiculo
usado na negociação: (i) Nissan importado, diretamente
pela Nissan do Brasil, ou fabricado no país (Programa .

de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou 4x4) ou outro com

tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista). Em ambos os

casos, o cliente deve ser proprielário do veiculo usado há no mlnimo seis
meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não
são cumulativos. O CPF1CNPJ do proprietário do veículo usado, objeto
da troca, deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprado; do novo

veículo. Este programa também é válido para vendas diretas. Promoção
válida até 31/10/2012. Todas as condições de financiamento deste anúncio são válidas até 31/1 0/2012 ou até quando durar o estoque de 3 unidades por veiculo e estão sujeitas a análise e aprovação de cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de
cadastro de R$ 920,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso,particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças.
Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes veiculas estão em conformidade com o Proconve - Programa.de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

2) Nissan Grand Livina MT 12/13 Não R$ 51.990,00 LSG R$ 31.194,00 36 R$ 593,16 0% 0% 0,14% 1,73% R$ 498,00 R$ 58,50 R$ 52.546,20

·Câmbio manual. "Câmbio automátiCo.

Reduza a velocidade,preserve a vida.

•

PROGRAMA
�

direçãoespecial �\
CansuIIe condições especial$.
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City Ex11.5 AT

55.800,00
2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, CO Player Mp3,
Computador de Bordo, Bancos em Couro, Câmbio Automático + Shift
atrás do Volante, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Piloto Automático'.

Fil Lx11.4 AI

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e '

Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, Freios Abs. Air Bag Duplo, Câmbio Automático.

Idea Adventure 1.8

31.000,00
Novo Palio

Attractive 1.42007 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hi'dráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve; Cd Player, Computador de Bordo, Faróis de Neblina.

49.00°'.°°

PRONTA ENTREGA!
Grand Vitara 2.0

MT4x2

Pronta Entrega

o KM - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Urnpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Freios Abs, Aír Bag Duplo, Chave Canivete.

o KM - Prata - Gasolina - r-condicionado Digital, Direção Hidráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Playerp/6 Cd's, Freios Abs, AirBag Duplos, Rodas de Liga-leve. Sou11.6

Mecanico
Palio Weekend

Adventure Locker 1.8

38.900,00
2011 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, CO Player, Câmera de Ré, Freios Abs, Air Bag Duplo, Faróis
de Neblina.

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de
Bordo, Cd Player. Locker, Rodas de Liga-leve. Faróis de Neblina.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
..

I��
!

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM
PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL PROMOÇÃO

RS 31.900,00
FIAT PUNTO ATRACTIVE 1.42011

COMPLETO/CD

vw FOX 4P 2009
vw GOL GIV 4P 2009 COMPLETO
vw GOL GN 2006
VIN PARAl1 1. 6 2006 COMPLETO
vw GOLF 1.6 2002
vw SaRA 2. o 2009 COMPLEID 1ETO
HONOA CNIC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA nr LX 1.4 2009 COMPLETD

_.. SANDEIRO EXP. 1.62011 COMPLEID

l LDGAN 1. o 2008 COMPLEID

�_� I �=:�OruEaJMPlBO
�

. ,. I GM PRISMA 1.4 2007 2008 PRElD\ VERMEU10
I CORSA SEOAN MAX 1.4 2008

! CORSA SEOAN 01\O:ID8
I CORSA HAiCH 1,62001 ARC.GNV
I CORSA HAiCH 01\05\07
I CORSA HAiCH 1.8 2005 COMPLETO

I FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA .

i C4 �S GLX 2.0 AT 2008 .

I PALIO 2010
FIAT UNO ECONOMI 2009

, FIAT/PUNTO SPORTING 1.8 20081 PEUGEOUT 2062008 PREID PRATA

L����_��������'�������j �������:s:.���g310
�����""'""-""". I PICASSO EX AT 2006

I PICASSO GLX 1.6 0912009 PRETA CINZA
GM AGILE 1.4l1Z 2010 COMPlBD
GM VECTRA �CE 2.0 0EN2009
FIAT PUNTO 1.8 SPORllNG 2008
F1AT PUNiU ELX 1.4 2008
GM ASTRA SS 2008 COMPLEID ABS
GM MONTANA 1.4 2008
TOYOTA COROUA XEI 1. 8 AT 2007 PRETA

I FORD TAURUS 3.0 ·1987 U.OONO
C3 EXCLUSIVO 1.62004 GM MERNA 1.82004

COMPLETO./R'B"JJI"7S;I-iIIU'I'• I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES
,--.- .. - ...-._.. - .. ---.-.- .. ,- ...-._....--.-'._/1i__

,
..

B!!MJ
__,_"._"' .. _',_111_,".,_.. _ .. _-' I FORD FIESTA HATCH 05 AR\C 2007

FIESTA SEDAN 1.6 2005 COMPLETD
F1AT SIENA 8.X 2005 COMPLEID
FORD ECOSPom FREESTYl...E 2007 PRETA
C3 xrn 1.62007 ASS
C3 EX2004
C3 GLX 1. 4 Oó'07
BMW 130 HATCH 3. o 2008

IHONOA CS 300 2010

I
HONDA Tl.JYSTB1 0412007 .

GM VECTRA 97\S9I,2000 CINZA\VERMELHQflRATA I
PBJGEOUT 206 PAES. 2006 I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

JCOoJIPlETQC(JJA••'''. : PEUGEOT 307 1.6 �CK 2009
.

I
.. - .. - .. - .. -.,-.-.-.-.- .. - .. - .. - .. -,- .. -,-.-.-.- ... - .. _ .. - .. _ .. _ .. -..

L_._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _. .. _ .. _ .. _ .. _._ .. __ .. _ .. _ .. __. __ ._ .. _._.-.-.-._.-.- .. _ .. -. I
--------------------------------------------------------�

r '';'''''''''''MAX 1.42007 I
I ACIOH/DT/PP/TA/·fIII'BIIJII IL_._,__...__ .. _._. ._._... _,_ .. _._,_ ... _._......_,_I

.

GM\AGILE LTZ 1.42010 I

COMPLETO. 1"11111111'
i

••r!' '_Iu_nl� II i,/il/Hl "Stj I f,Saw.••um
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Cinto de segurança salva vidas. I
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TAXA
ZERO')
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. **Itens opcionais.

Bd.�:47 33fiO.9T17
�(U.$�)l:47�

�(lI.$�: 47 BZ3--7lL71

lIlli�III!!(��:"'�
lIlliimJAUlf!:G' il4e5lB15
IRbrm�'�:"�
��:.� Blumenau • Sal. (amboriú • [araguá do Sul

joinville • Florianópolis" São José

Promoção válida até 10/10/12 para Sorento (V6) 2012 cód.: 5.554, 5.558 ou 5.658, 2012 nas cores preta ou prata, Financiamento com entrada mfnima

de 50% + saldo em até 24 parcelas, IOF incluso nas parcelas. TC e demais tarifas não inclusas. Frete no valor de R$ 2.500,00 não incluso.

Crédito sujeito a aprovação. Estoque de 5 unidades para Sorento ou Cerato. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para

cobertura básica. Fotos ilustrativas.

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808
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Classic 1.0 LS 2013
• MotOrl.OVHCE com 780J
• Novovolante
• Para-choqUes nacordovefculo
• Brake Jfght
• NovQ grafJsrno do painel
• Aviso $OI1OtO de faróis fígados

-Arque
• Alarme sonoro de faróIs ligados
- Para-choques nacordoveícuJo
• Oesembaçador, temporizador e

limpadordo vidro traseiro
• PaIneldê instrumentos com contà-girOs
• Protetor de cárter
• Preparação de som

• Duplo elrbag .

• DIreção hidráulica
• Ar-condlcfonado
« PiJoto automáticó
• Cornputédor de bordo
• TrJoelétrfco
• Som MP3/btuetooth lleltdruse

CENTRAL MULTIMÉDIA:
navegador GPS. interface para Ipod,
TVdigital, tela »D, Bluetooth,
reprodução de OVO. câmera de Ré

CONFiRA O"'�RAS ORaTAS NO SITE: WWW
.•CHEVROlET�OM.BR/OFERTAS

Celta LS ' ..0, Rexpower(Oonfig. R9�t. :eno'/modelo 2O�2J20f3, rcom,reço lPfomooiol1al à Vista i8 ipaffirde RS 22290,00 ou através de plano de financiamento com 51,32% de entrada (R$11.690.00), 48

prestapOes mensaísde R$290,OOoom tex80,S90/0a.m. CET: U5o/08.8. ValortotaUirumciiado: R$25.6UO,l1. ClsssicLS 1.0, A8lq)OWer (Config. RGR), anolmodelo 201212013, com preço promocional à vista

a .paltír de RS 24:190,00 ou através de plano de financiamento <COm 5ft ,18°A, de eliltt8da (R$ 13.I09O,OO�, 48�mensais de R$ 318,71 com taxa 0,89% a.m. CET: 14,75% aa, Valor total financiado: RS

28.390,89. Agite LT U. IECOAofIex(Oonflg. R9U), snG/mGdelo.2.GIt2J2,(U3, comlPf8ÇOpromooíooal à vista s partir de R$ 31.990,00011 através de plano de financiamento com 50,65% de entrada (R$19.490.00},
36 prestações mensais de RS r62!M3 com taxa 0,'89% am, OEi: 14,56% a.a Valor total maneiada: R$ 42J45,83. Captiva Eootec 24, (Config. POW), anoImodelo 201212012, com preço promocíonaI ti vísta

a partir de R$ 81.'990,00 ouetravés-do piaM definanciamentorooml6�,S8%.er:llrada(R$54.490,OO), t2prestaQÕ8Smensais de R$ 2.867,06 com taxa de 0% am, CET: 5,06%a.a. Valor tofal financiado: R$

,88.894,68. Ofertas valides para 10 peliiodo de 03 'a 109 deotrttibrD dé 2(U 2 para 10 Estado de Sarnta CatariA8� pata ve.lculos 'ChevroJet O km adquiridos nas Concessionáries Chevrolet 0feJ1as não válídas ou

cumulativas com modalidade de venda difeta da filbfica, taxístas e IprodtiltOr:eS rur:ais. Oonsdlte oondi�es em sua concessionária Chevrolet. Os velculos Chevrolet estão em confonnídade com o PROCONVE

• Programa de Controle da Poluição doAr porVeíCl:iIos Automo'tores. www.ohewolet.·coBl.br-SAC:108OO7024200. Ouvídoria GMAC - 0800722 6022

Conte Comigo

Chevrolet

Respeite os límítes de velocidade.
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ag'd·a
ia morre em acidente no P

Lírio Bonattí, Liloá
de Fátima e Vinícius

Pornmereníng,
voltavam para
casa quando houve
a colisão fatal.

SCHROEDER

Débora Remor

1\ farrúlia de Schroede� vítima
l'\de um acidente no Paraná, foi
velada na tarde de ontem e o se

pultamento está marcado par� às
9h de hoje, no Cemitério Munici

paL Lírio Bonatti, 60 anos, a esposa
Liloá de Fátima Schmite Simões,
de 41 anos, e o filho Vrnícius Sch
mite Simões Pommerening, de 14,
morreram com o impacto da Ford

Ranger com um caminhão bitrem,
às 17h30, na BR-153, na cidade de
General Carneiro.

A Polícia. Rodoviária Federal
informou que a caminhonete de

Schroeder, conduzida por Bonatti,
saía da PR-280 para acessar a BR-

Assalto

Dupla é presa
Um assalto a uma empresa têxtil
localizada na ruaWalter Marquar
td, às 14h de ontem, foi solucio
nado pouco minutos depois. A
'Polícia Militar prendeu a dupla,
que estava armada e fugia em

uma moto, no bairro Iaraguá
Esquerdo. A moto dourada havia
sido furtada na tarde de quinta
feira, no estacionamento do

Hospital e Maternidade Jaraguá,
e estava com a placa adulterada. .

)

Os acusados invadiram a empre�
sa no bairro Barra do Rio Molha
armados de um revólver calibre
3levaram notebooks e celulares.
Presos em flagrantes, os dois
homens foram levados para o Pre
sídio Regional de Jaraguá do Sul.

153 em direção a Santa Catarina,
quando colidiu com o caminhão,
placas de Porto União (SC), e foi
arrastado por 20 metros. No tre

cho, são frequentes os acidentes,
principalmente por falta de aten

ção dos motoristas em relação à si

nalização, conforme a PRE O mo

torista do caminhão não se feriu.
Bonatti trabalhava com o filho,

de 20 anos, numa empresa de ma

teriais de construção. "Ele sempre
foi muito otimista e brincalhão.
Acredito que ele gostaria que nos

Iembrássemos dele pelos bons
momentos", comentou a auxiliar
de escritório e colega de Bonatti,
Valquíria Heidom Eing. "Come

çamos a trabalhar na empresa nã

mesma época, há 13 anos. É uma

perda muito grande, porque pas
sávamos mais tempo juntos na

empresa, do que em casa", disse.
Bonatti e Liloá de Fátima se ca

saram há alguns anos, não tinham
filhos em comum, mas uniram os

filhos de casamentos anteriores.
Como era o caso deVrnícius, de 14

anos, que era enteado de Bonatti e

sempre foi tratado como filho.

Apreensão
Um adolescente de 18 e um

homem de 26 anos foram presos
na noite de quinta-feira, no

bairro Tifa Martins, em Jaraguá
do Sul. Na residência onde fo
ram abordados, a Polícia Militar
encontrou 156 gramas de crack,
duas balanças-de precisão, R$
2,1 mil em dinheiro. Foram

recuperados produtos roubados,
entre eles 12 celulares, três câ
meras fotográficas, três compu
tadores' um mostruário de jóias
e uma televisão de 40 polegadas.
O acusado de 18 anos tem di
versas passagens criminais por
tráfico, furto e ameaça. A dupla
foi encaminhada ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

, le""aDeI!a .8IItéSUca

Padrasto confessa agressão
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite de quin

ta-feira por agredir a enteada de 19 anos, no bairro Tifa Martins,
em Jaraguá do Sul. Quando a Polícia Militar chegou à residência,
na rua Adelina Klein Ehlert, às 22h, o acusado estava embriagado
e confessou as agressões. Ele foi levado ao presídio da cidade. A

vítima estava ferida e muito nervosa, e precisou ser levada ao Hos

pital São José, de onde foi liberada logo em seguida.

,

a
CORPO DE BOMBEIROS DE GENERAL CARNEIRO (PR) IPGCNOTÍClAS

"'-'_'_

IDB1\T'I'E Choque entre a camilÍ.honete e o caminhão, na BR-153, foi fatal

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
se.
o maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.

APOIO: o COItnEIO no I)OVO
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Campeonato stadual

Para ser o melhor de todos.
[uventus recebe o

Caxias para ratificar
a melhor campanha
no Catarinense da
Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus está muito perto
de ratificar a melhor cam

panha entre as dez equipes que
disputam o Campeonato Catari
nense da Divisão Especial. Para

que isso ocorra, basta vencer o

Caxias da tarde de hoje, a partir
das ISh30, no João Marcatto.

O resultado também ga
rante ao tricolor jaraguaense a

liderança do returno, indepen
-dente do resultado do jogo da
última rodada, contra o Guara
ni. Além disso, assegura o man

do de campo na semifinal e em

uma possível final de fase.
O Caxias, por sua vez, preci

sa vencer para se manter vivo
na briga- contra o rebaixamen
to. Só os três pontos interessam
ao Gualicho, que deve vir com

tudo para cima do Juventus.
"Creio que eles terão uma pos
tura ofensiva, já que o único

resultado que interessa é a vi
tória'" afirmou o técnico Pingo.
"Vamos tentar aproveitar isso
da melhor maneira, com uma

equipe rápida, que utilizará
este diferencial para alcançar o

resultado positivo", completou.
Para dar mais velocidade ao

time, Pingo aposta no retorno

de Kiko ao ataque, jogando ao

lado de Giso. Ele foi preserva
do por duas rodadas, já que
seu passe está sendo negocia
do pelo Joinville ao Al-Rayyan,
clube da cidade homônima, do

Quatar. "Eu pedi para ficar até
o final do campeonato aqui,
mas é difícil. Eles estão preci
sando reforçar o elenco e sou

a primeira opção", informou o

atacante.. "Mas reitero que meu

interesse é ficar e ajudar o lu
ventus a conquistar o acesso",
acrescentou.

A provável escalação do Iu
ventus para encarar o Caxias
conta com Wanderson; Pauli

nho, Alemão, Charles e Márcio

Goiano; Anderson Pedra, Al
meida, Serginho e Max:; Kiko e

Giso. "Se houver possibilidade,
pretendemos zerar os cartões

amarelos, mas tem que ser de
forma tranquila e consciente",
finalizou Pingo.

DESTAQUE Com seis gols, Thiago marcou quase
um terço dos tentos do Jaraguá na Terceirona

Dn/�f;ÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 'PRÓXIMOS JOGOS

48 rodada (Returno)
06/10
15:30 Oeste x Inter de Lages
16:00 Caçador x Maga
18:00 NEC x Jaraguá .

4 Inter de Lages 10 8 3 1; 4 11; 7 .4 41,7%
5 NEC 7 8 2 1 5, 8 18 -1029,2%
6 Maga 3 8 1 O 7 2 24 -22 12,5%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Classificam para a final

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VELOCIDADE Em negociação com o futebol

árabe, o rápido atacante Kiko retorna ao time

DIVISÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO PRÓXIMOS JOGOS

8' rodada (Returno)
06/10
15:30 Juventus x Caxtas
15:30 Guarani x Porto
15:30 A. Tubarão x Bíguaçu
15:30 Imbituba x XV de Indaial
19:00 Concórdia x Hercíllo Luz

-2 147,6%
6 A. Tubarão -4 142,9%
7 Biguaçu 2 3 2 -5

!
f42,9%

8 XV de Indaial 7 7 2 1 4 7 b -5 133,3%
9 Concórdia 7 7 1 4 2 7 1 8 -1 133,3%j

ill
I

10 Caxias 4 7 O 4 3 8 -3 119,0%
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Contra o NEC, Jaraguá joga para
manter a melhor campanha
Em disputa acirrada com o

Caçador pelo mando de campo
da final do Campeonato Cata
rinense da Divisão de Acesso,
o Iaraguá entra em campo logo
mais em Itajaí (18h), atrás de
sua sétima vitória no certame.

As equipes cumprem cam

panhas idênticas, tendo o Leão
do Vale uma ligeira vantagem
no saldo de gols (14, contra

13). Também tem a vantagem
de encarar adversários teorica
mente mais fracos nas rodadas

.
finais, fato que pode ser decisi
vo no aumento do saldo de gols.

Hoje, o embate é contra o

NEC. No próximo fim de sema

na é a vez de encarar o Maga.
O Caçador, por sua vez, ainda

joga contra Maga e Oeste.
Ao contrário dos demais

jogos, quando atuou no 4-4-2,

desta vez o Jaraguá aposta no

3-5-2, teoricamente mais ofen

sivo, alinhando com Otávio;
Paganelli, Ricardo e Belém; Fa

biano' Wilhian, Ieferson, Torres
e Pajé; Thiago e Zamorano.

. "Não se trata necessaria
mente de uma formação mais

ofensiva, atrás de gols. Será um

teste, para ver como o' elenco
se comporta nessa formação,
pois pode ser utilizada na final",
analisou o técnico Rafael Ro

cha, que desfalca a equipe por
motivos particulares.

Jaraguá e Caçador
disputam gol a gol a

liderança e o mando

de campo na final

do eampecnato da
Divisão de Acesso.

Football

Seletiva para
mulheres

O Iaraguá Breakers dá o 'kick
off' para a formação de sua

equipe feminina hoje. A partir
das 14h, o campo do Centro

Esportivo Municipal (na Tifa

Martins) recebe as atletas in
teressadas em passar por uma

peneira, ou 'try out'. As interes
sadas devem comparecer com

roupas leves e - de preferência
- chuteira. Informações com

Everton, no (47) 9184-7423.

Basquete
Cumprindo

tabela
Já classificado para a fase final
do Campeonato Catarinense,
o basquete infantil (subIS)
masculino de Iaraguá do Sul

cumpre tabela neste fim de
semana, fora de casa. Na noite
de ontem, os comandados de
Rafael Mueller estiveram em

Criciúma, onde enfrentaram a

equipe da casa. Hoje é a vez de
encarar a AABB, em Florianó

polis, a partir das 14h.

Subl5

Na liderança
do grupo

O futsal subIS masculino de

Jaraguá do Sul começou bem
sua caminhada rumo à semifi
nal do Catarinense. Os garotos
de Luís Dalprá aproveitaram
bem o fato de jogar em casa e

somaram três vitória no turno

da quarta fase, encerrado na

manhã de ontem: 4 a O em São
Bento do Sul, 3 a 1 em Caçador
e 3 a 2 em Camboriú. O returno

acontece nos dias 19 e 20.

Subl1

Por uma

vaga na final
Precisando de duas vitórias

para se classificar à fase semi
final do Campeonato Catari

nense, a equipe de futsal sub 11

masculino de Iaraguá do Sul
está em Criciúma, onde dis

puta o returno da quarta fase.
Na noite de ontem, o Colégio
Evangélico enfrentou
o Avaí (19h). Hoje, os adver
sários serão os donos da casa

(9h30) e o Nova Erechim (ISh).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dois clássicos'agitam
a rodada na Série A

Três jogos abriram a rodada na quinta-feira,
com destaque para a goleada da Portuguesa

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com as eleições no domin

go, a CBF remanejou a ta-,
bela do Campeonato Brasileiro.
Abrindo a 28a rodada na quin
ta-feira, Flamengo e Bahia não
saíram do zero, o Coritiba mar

cou 1 a O na Ponte Preta e a Por

tuguesa goleou o Sport (5 ai).
Hoje, o São Paulo enfrenta o

Palmeiras, às 16h, no' Morum
bi. No Verdão, Gilson Kleina faz
mistério em relação ao time ti
tular. No Tricolor, Ney Franco

aposta em Luis Fabiano.

o Santos enfrenta o Inter

nacional, às 16h20, na Vila Bel
miro. Sem Neymar, suspenso,
Muricy Ramalho aposta . no

trio Felipe Anderson, Miralles
e André, para surpreender os

visitantes. Sem D'Alessandro,
Fernandão aposta suas fichas
em Dátolo, como referência no

meio-campo colorado.
O Náutico recebe o Corin

thians, às 16h20, nos Aflitos.
Sem ambição na luta por título'
nesta temporada, o Corinthians

projeta a meta de 45 pontos,
para depois-se dedicar integral
mente ao Mundial de Clubes.

O Vasco encara o Atlético

GO, às 16h20, no Serra Doura
da.' Apesar da diferença para o

Flu, o técnico Marcelo Oliveira
ainda acredita no título.

No clássico carioca, o Flu
minense enfrenta o Botafogo,
às 18h30; no Engenhão. Com

promessa de estádío lotado, o

Tricolor espera manter a vanta

gem para o Galo.
O Grêmio enfrenta o Cruzei

ro, às 18h30, no Olímpico. Vin
do de uma sequência empates,
o Imortal precisa da vitória para
permanecer na luta pelo título.

Encerra a rodada, Atlético
MG e Figueirense jogam às

18h30, no Independência. O
Galo busca se aproximar do lí
der e o Figueira tenta suspirar
contra o rebaixamento.

PEDRO LOZANOIDIÁRIO LUSID\NO

DÉCIMO Ancorada na experiência de Dida, Portuguesa cresce no campeonato

Surf

Lenda
Todo esporte costuma ter

um fenômeno e no surfe não

seria diferente. Com 40 anos,

Kelly Slater tem um cartel de
onze títulos e pode alcan

çar o décimo segundo nesta

temporada. Ele conquistou
na sexta-feira a sétima eta

pa do mundial e assumiu a

vice-liderança, em grande
recuperação. Agora, o ame

ricano luta pelo título nas úl
timas provas da temporada.

COB

Reeleito
Apesar dos questiona

mentos e dúvidas da credi
bilidade dó mandato, Carlos
Arthur Nuzman foi reeleito

para presidir o COB até 2016.
Com maciços 30 votos contra

um opositor, Nuzman com=

pletará ao término do man

dato, 21 anos de presidência
da entidade. Vale mencionar

que ele concorreu em chapa
única, sem quaisquer pre
tendente de oposição.

Futebol

Superclássíco
Os acontecimentos ge

rados no Superclássico das
Américas rodaram o mundo.
Considerado um dos maiores

\

clássicos mundiais, nunca

algo parecido havia aconte

cido. Porém, a Comebol con

firmou que a partida ainda

será realizado, mas sem data

prevista e com local incerto.
As confederações argentina
e brasileira concordaram em

realizar o confronto.

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Vote consciente!
Neste domingo saberemos quem mandará do Paço Municipal
nos próximos anos. Independente do escolhido, peço respeito
ao esporte. Respeito que não encontrei nos planos de governo
que tive acesso. Sim, os leio e vi que um deles é cópia quase
fiel do utilizado quatro anos atrás, salvo poucas alterações. No

outro, prometem adaptar o Arthur Müller para a prática do
atletismo, como se isso fosse possível. Sei que deve ter sido um

erro, mas mostra um certo desdém com a classe esportista. O

esporte, quando bem gerido, ajuda a diminuir os gastos em

áreas como saúde e educação. Bom voto para todos!

Interclubes
Confesso que não entendi o

que levaram Cruz de Malta,
JJ Bordados, Néki e Vitória
a abrirem mão da Primeira
Divisão para disputarem
a Copa Interclubes. Só

consigo imaginar que seja
por causa da premiação
de R$ 1,2 mil destinada ao

campeão. Enquanto isso,
Botafogo e João Pessoa

optarani por uma pausa. O

Flamengo montou um time

para jogar a Segundona.
Cada cabeça, uma sentença!

Juventus
Torcedor, o Iuventus precisa
de você! Compareça ao

.

João Marcatto hoje e ajude
o nosso tricolor a ratificar
a melhor campanha da
Divisão Especial. É verdade

que não temos Messi nem

Cristiano Ronaldo no time.

Porém, temos um grupo
dedicado, que honra as

cores do clube e da cidade
a cada jogo. Em 18 partidas,
acumulam 9 vitórias, 6

empates e apenas 3 derrotas.
A média é de 2 gols por jogo!

..

Interbairros
Não sou advogado de

ninguém, mas vejo uma

injustiça sendo cometida
contra o atleta Miguel, da
Ilha da Figueira, a quem
conheço desde a base do

Iuventus, Sempre foi muito

justo e correto. Agora é o

pivô da eliminação da sua

equipe na Copa Interbairros.
Defendo a teoria que
sempre existe uma história

por trás da história e, neste

caso, ela pode ser decisiva
no julgamento.

Jaraguá
Só um acidente de percurso
muito grande tira do Sport
Club Iaraguá a liderança da
Divisão de Acesso. Com dois
times 'goleáveis' pela frente,
o Leão tem a faca e o queijo
na mão para trazer a partida
final contra o Caçador
para cá. Vai jogar contra o

'Todo Poderoso Maga' na

última rodada sabendo. .

exatamente quantos gols
precisa fazer. Lembrando

que apenas o campeão sobe

para a Segundona .

CA PEOI�ATO BftASII..EIRO �- SÉRIE, A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

28" rodada
04/10
Flamengo O x O Bahia
Coritiba 1 x O Ponte Preta

Portuguesa 5 x 1 Sport
06/10
16:00 São Paulo x Palmeiras
16:20 Náutico x Corinthians
16:20 Atlético-GO x Vasco
16:20 Santos x Internacional
18:30 Grêmio x Cruzeiro
18:30 Fluminense x Botafogo
18:30 Atlético-MG x Figueirense

15 Ponte Preta 34! 28 8

16 Coritiba 32 28 9

17 Sport 27 28 6 9 13 24 43 -1932,1%
,

.' ,,:, rJIJJ&'JlliiISiliIlBIfSiJliEiIIE,
19 Figueirense 22 27 5 7 15 30 48 -1827,2%
20 Atlétlco-GO 20 27 4 8 15 27 48 -2124,7% Rebaixados para Séne B
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APOSENTADO, COM O;
, I

CREDITO CONSIGNADO BRADESC:O
VOCÊ REALIZA MUITO MAIS .

-
. e aproxime o telefone

----=---=-

•
do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800727 9933

bradesco.com.br
t:witter�@Bradesco
rÓ Curtir facebook.com/Bradesco

youtube.corn/êradesco

• ESPECIAL PARA

APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS

Fale com o Gerente Bradesco
,

a um correspondenteouva

Autorizado da Brade�co
Promotora mais próximo.

Ou ligue para 0800 725 2335.

EXTRA

online SUPERNOVAFM
IDUiJ

auanteesportes.com
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